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3003 - AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

18 de março de 2018 
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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 
Leia o texto de Vinícius de Moraes e responda à questão: 
 
SONETO DE SEPARAÇÃO 
 
De repente do riso fez-se o pranto  
Silencioso e branco como a bruma  
E das bocas unidas fez-se a espuma  
E das mãos espalmadas fez-se o espanto.  
 
De repente da calma fez-se o vento  
Que dos olhos desfez a última chama  
E da paixão fez-se o pressentimento  
E do momento imóvel fez-se o drama.  
 
De repente, não mais que de repente  
Fez-se de triste o que se fez amante  
E de sozinho o que se fez contente.  
 
Fez-se do amigo próximo o distante  
Fez-se da vida uma aventura errante  
De repente, não mais que de repente. 
 
Analise as afirmativas a respeito do texto, julgando-as (V) 
para verdadeira ou (F) para falsa: 
 
(   ) No poema é mostrado, através de antíteses, o 

impacto causado pela perda do amor na vida do eu 
lírico; 

(   ) A expressão “de repente” é uma locução adverbial e 
tem uma importância no texto de mostrar que em um 
breve instante pode ocorrer uma mudança no 
relacionamento; 

(   ) “E das bocas unidas fez-se a espuma/E das mãos 
espalmadas fez-se o espanto.” A repetição de 
fonemas consonantais recebe o nome de assonância; 

(   ) “Fez-se do amigo próximo o distante”. As palavras 
destacadas são sinônimas. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) V, F, V, F; 
B) V, F, F, F; 
C) F, V, F, V; 
D) V, V, F, F.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 
O texto a seguir servirá de base para a questão: 
 
“Que foi isso, de repente? Nada; dez anos se passaram. 
Não diga! Se somaram? Se perderam? Algumas relações 
se aprofundaram? Se esgarçaram? Onde estávamos? 
Onde estamos? E... aonde vamos? O tempo, em lugar 
nenhum e em silêncio, passa. É inegável - todos temos 
mais dez anos agora. Ainda bem, poderíamos ter menos 
dez. Tudo nos aconteceu. Amamos, disso temos certeza. 
E fomos amados - onde encontrar a certeza? Avançamos 
aqui materialmente, ali não, nos realizamos neste ponto, 
em outros queríamos mais, algumas coisas tivemos mais 
do que pretendíamos ou merecíamos - mas isso é difícil de 
reconhecer. Perdemos alguém - "Viver é perder amigos". 
No meio do feio e do amargo, no tumulto e no desgaste, 
tivemos mil diminutos de felicidade, no ar, no olhar, na 
palavra de afeto inesperado, que sei? Espera, eu sei. É a 
única lição que tenho a dar; a vida é pequena, breve, e 
perto. Muito perto - é preciso estar atento.” Millôr 
Fernandes 
 
Observe as afirmativas acerca do texto: 
 
I. O autor faz uma análise dos acontecimentos ao longo 

de dez anos e conclui que, por causa da brevidade da 
vida, devemos estar atentos a vivermos o hoje; 

II. “E... aonde vamos?” o sinal de reticência é usado para 
indicar que fora suprimido parte do texto; 

III. “Espera, eu sei” – o verbo destacado está no modo 
imperativo; 

IV. “Avançamos aqui materialmente, ...” A palavra 
“materialmente” é formada por derivação sufixal. 

 
São verdadeiras as afirmativas: 
 
A) Somente I, III e IV; 
B) Somente I e II; 
C) Somente III e IV; 
D) Somente I e III. 
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QUESTÃO 03 
Leia a tirinha e assinale a opção correta: 
 

 

 
 
A) As palavras “só” e “país” são acentuadas pela mesma regra gramatical; 
B) “...perguntando por que o mundo não sei...” o verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo; 
C) No último quadrinho, o verbo “ter” deveria ser acentuado, pois se refere a operários, que está no plural “... que são 

loiros, lindos e tem carro?”; 
D) “É a pergunta mais estúpida”. A palavra destacada tem função morfológica de substantivo. 
 
QUESTÃO 04 
Marque a opção em que o período está em conformidade com a Gramática Normativa, não apresentado erro de 
concordância, regência ou colocação pronominal: 
 
A) Apressa-te, pois correm anexos aos processos vários documentos; 
B) Te apressa, pois correm anexos aos processos vários documentos; 
C) Apressa-te, pois corre anexos aos processos vários documentos; 
D) Apressa-te, pois correm anexo aos processos vários documentos. 
 
QUESTÃO 05 
Assinale a opção em que a palavra destacada está grafada corretamente: 
 
A) Era preciso que ele quizesse mudar de vida...; 
B) O advogado não encontrou uma brecha na lei, por isso não conseguiu livrá-lo; 
C) Ela fez uma excelente viajem de volta para casa; 
D) Os itens da compra estavam descriminados no papel. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE-CE 
 
QUESTÃO 06 
Sobre o município de Solonópole na 2ª Guerra Mundial, 
marque V para verdadeiro e F para falso: 
 
(   )  No dia 8 de fevereiro de 1945, no navio cargueiro 

americano, Genera, M. C. Meigs, quatro filho de 
Solonópole compondo a Força Expedicionária 
Brasileira (FEB), do 5º Exército, embarcaram para a 
Itália junto com o Terceiro Escalão, chegando a 
Nápoles quatorze dias depois, 22 de fevereiro. A 
permanência foi muito duradoura, tiveram a frente do 
combate, direto em batalhas com armas na mão; 

(   ) Estiveram salvos de ferimentos de guerra, mas doente 
cardíaco o capitão do Exército, José Rabelo Machado, 
regressou a 19 de agosto de 1945 e os três demais, 
retornaram dias depois: os soldados Francisco 
Moreira Machado, Joaquim Clicério Pinheiro de 
Andrade e Manuel Clodomir de Almeida; 

(   ) O pracinha Francisco Moreira Machado, era o soldado 
403. Dos quatro, faleceu por último, em 10 de março 
de 2006. Natural de Solonópole. Os cidadãos, como 
heróis de guerra, estão a merecer melhor honraria 
que a simples designação de um deles, no caso o Cel. 
José Rabelo Machado, para dar nome a uma via 
pública da cidade de Solonópole, sendo esta uma 
travessa, sem nenhuma expressão a qual não passa 
de um beco sem casas. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, F, V; 
B) F, V, V; 
C) F, F, V; 
D) V, V, V. 
 
QUESTÃO 07 
Leia o texto: 
A piedosa Maria Antonieta Rodrigues Pinheiro, uma 
senhora de notificada notoriedade da cidade, encontrava-
se paralitica, já fazia algum tempo, vivendo no fundo de 
uma rede, movida pelas mãos de seus familiares. A fé 
tamanha alimentou-lhe o desejo de querer estar na igreja 
matriz ao lugar onde a imagem de Nossa Senhora de 
Fátima fosse estar. Sentada numa cadeira, foi conduzida 
para o patamar da igreja, pois queria, por certo, agradecer 
a Virgem Mãe as graças que alcançara no decorrer da vida. 
Quando o avião, que transportava a imagem de Nossa 
Senhora, sobrevoou a cidade, uma força estranha e 
ascendente apoderou-se dela, fazendo-a se erguer de pé.  
Como ficou conhecido esse fato histórico ocorrido na 
cidade de Solonópole? 
 
A) Milagre de Nossa Senhora de Fátima; 
B) Milagre de Maria Antonieta; 
C) Milagre da Virgem Maria; 
D) Milagre de Nossa Senhora dos Milagres. 

QUESTÃO 08 
Dois solonopolenses tiveram destaque no cenário político 
do Estado, ambos nasceram no meio rural, um na fazenda 
Umari e o outro, na fazenda do Bom Jesus, tiveram 
formação religiosa e foram governantes do Estado, por 
mais de uma vez. Quem são eles: 
 
A) Pe. Francisco Dantas e Dep. Adauto Gondim; 
B) Pe. Leonardo Pinheiro e Dep. Waldery Uchôa; 
C) Pe. Franscico Pinheiro Landim e Dep. Francisco Pinheiro 

Landim; 
D) Pe. Francisco Dantas Pinheiro e Dep. Francisco Pinheiro 

Landim. 
 
QUESTÃO 09 
Complete a lacuna: 
_______, crucifixo com a esfinge de Jesus, encontrado por 
um escravo nas fendas de uma pedra no lugar Alto da 
Cruz, reflete na história inicial de Solonópole, dita pela 
oralidade, alguns milagres que arrebanhou pessoas 
devotas e motivou a origem da cidade. 
 
A) Bom Jesus Aparecido; 
B) Bom Princípio; 
C) Bom Senhor dos Milagres; 
D) Bom Alto da Cruz. 
 
QUESTÃO 10 
De acordo com o Art 155, da Lei Orgânica do Município de 
Solonópole, promulgada pela Câmara Municipal em 1989, 
o Município manterá, exceto: 
 
A) Ensino fundamental obrigatório e gratuito, somente 

para os que tiverem idade própria; 
B) Atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência física ou mental; 
C) Ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando; 
D) Atendimento ao educando, no ensino fundamental, por 

meio de programas suplementares de fornecimento de 
material didático, transporte escolar, alimentação e 
assistência à saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3003 - AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE-CE 001/2018 

4 de 7 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) De acordo com a lei nº 8.666/1993, os interessados em 

participar de licitação, na modalidade convite como 
regra, são convidados em número mínimo de três pela 
Unidade Administrativa; 

B) De acordo com a Lei das Licitações, os interessados em 
participar de licitação, na modalidade convite, devem 
ser previamente cadastrados; 

C) No que concerne a modalidade de licitação concurso é 
correto afirmar que o edital deve ser publicado com 
antecedência mínima de 48 dias; 

D) Assim como a concorrência e a modalidade concurso, o 
pregão está previsto pela Lei 8.666/1993 como 
modalidade de licitação. 

 
QUESTÃO 12 
De acordo com a Lei 8.666/1993 é dispensável a licitação 
de: 
 
A) Contratação de profissional de qualquer setor artístico, 

diretamente ou através de empresário exclusivo, desde 
que consagrado pela crítica especializada ou pela 
opinião pública; 

B) Contratação de técnicos de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização; 

C) Contratação de instituição brasileira incumbida 
estatutariamente de pesquisa, com inquestionável 
reputação étnico-profissional e sem fins lucrativos; 

D) Contratação de serviços técnicos de reestruturação de 
obras de arte e bens de valor histórico, de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização. 

 
QUESTÃO 13 
De acordo com art.45, §1º da Lei 8.666/93 constituem tipo 
de licitação: I - A de menor preço; II - Melhor técnica; III 
- Técnica preço; IV - Maior lance ou oferta. A única 
modalidade que não tem tipo de licitação é: 
 
A) Tomada de preços; 
B) Concorrência; 
C) Convite; 
D) Concurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14 
De acordo com a modalidade de licitação pregão é 
incorreto afirmar que: 
 
A) O fato que define a possibilidade de utilização dessa 

modalidade é a natureza do objeto da contratação-
aquisição de bens e serviços comuns e não o valor do 
contrato; 

B) Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de 
recursos de tecnologia da informação nos termos da 
regulamentação específica; 

C) A lei 8.666 de 1993 assevera que a aquisição de bens e 
serviços poderá ser adotada por essa modalidade; 

D) A aquisição de bens comuns, a autoridade competente 
pode optar pelo pregão, qualquer que seja o valor. 

 
QUESTÃO 15 
Marta, servidora pública federal, recebeu vantagem 
econômica para tolerar a prática de jogo de azar. Ela tinha 
ciência da ilicitude praticada. Nos termos da Lei 
8.429/1992, o fato narrado constitui: 
 
A) Ato ímprobo que importa enriquecimento ilícito; 
B) Ato ímprobo que importa enriquecimento lícito; 
C) Ato probo, doloso e lícito; 
D) Ato probo, culposo e lícito. 
 
QUESTÃO 16 
Nos termos da Lei 8.429/1992 constitui crime a 
representação por Ato de Improbidade contra agente 
público ou terceiro beneficiário, quando o autor da 
denúncia o sabe inocente, neste caso é correto afirmar 
que: 
 
A) Pena de detenção de 10 a 15 meses sem multa; 
B) Pena de detenção de 10 a 15 meses e multa; 
C) Pena de detenção de 6 a 10 meses sem multa; 
D) Pena de detenção de 6 a 10 meses e multa. 
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QUESTÃO 17 
Da declaração de bens prevista nos termos da Lei 
8.429/1992 diz que a posse e o exercício do agente público 
chamado Lucas, ficam condicionados à: 
 
A) Apresentação de declaração de bens e valores que 

compõem o patrimônio privado, localizados no país ou 
no exterior a fim de ser arquivado no serviço de pessoal 
competente; 

B) Apresentação de declaração de bens e valores que 
compõem o patrimônio privado, localizados apenas no 
seu país a fim de ser arquivado no serviço de pessoal 
competente; 

C) Apresentação de declaração de bens e valores que 
compõem o patrimônio privado, localizados no país e no 
exterior, excluído o patrimônio em conjunto com seu 
cônjuge a fim de ser arquivado no serviço de pessoal 
competente; 

D) Apresentação de declaração de bens e valores que 
compõem o patrimônio privado, localizados no seu país 
excluído o patrimônio em conjunto com seu cônjuge a 
fim de ser arquivado no serviço de pessoal competente. 

 
QUESTÃO 18 
A Lei Complementar nº 101/2000 trata de normas de 
finanças públicas. Com base nesta Lei, assinale a opção 
correta: 
 
A) O anexo de metas fiscais (AMF) estabelece metas 

mensais em valores correntes (atualizados por um 
índice); 

B) Essa Lei foi omissa quanto ao controle das despesas 
total com pessoal; 

C) Não atribui a LDO a avaliação financeira do FAT; 
D) A receita corrente líquida será apurada somando-se as 

receitas arrecadadas no mês de referência e nos últimos 
11 anteriores, excluindo as duplicidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 
A Lei 8.429/1993 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos. Com base nas três categorias de atos de 
improbidade e os exemplos a seguir descritos, assinale a 
opção correta da relação categoria e tipo de exemplo: 
Categorias: 
 
I. Enriquecimento ilícito; 
II. Que causam prejuízo ao erário; 
III. Que atentam contra os princípios da administração 

pública. 
 
Exemplos: 
- Flávia aceitou emprego comissionado, sabendo que 

pessoa que lhe deu que tinha interesse suscetível de 
suas ações no cargo. 

- Marina permitiu a aquisição de bem pela autarquia que 
trabalha por preço superior ao de mercado. 

- Joana retardou indevidamente, ato de ofício. 
 
A) I-Flávia; II-Marina; III-Joana; 
B) I-Marina; II-Flávia; III-Joana; 
C) I-Joana; II-Marina; III-Flávia; 
D) I-Flávia; II-Joana; III-Marina. 
 
QUESTÃO 20 
De acordo com a Lei 4.320/1964 que dispõe das normas 
Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal é correto afirmar que: 
 
A) São Receitas Correntes as receitas tributárias, de 

contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de 
serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos 
financeiros recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, quando destinadas a atender 
despesas classificáveis em Despesas Correntes; 

B) São Receitas Correntes as provenientes da realização 
de recursos financeiros oriundos de constituição de 
dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; 
os recursos recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, destinados a atender despesas 
classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o 
superávit do Orçamento Corrente; 

C) São Receitas de Capital as receitas tributárias, de 
contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de 
serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos 
financeiros recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, quando destinadas a atender 
despesas classificáveis em Despesas Correntes; 

D) São Receitas Correntes as receitas tributárias, de 
contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de 
serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos 
financeiros pagos de outras pessoas de direito público, 
quando destinadas a atender despesas classificáveis em 
Despesas reais. 
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QUESTÃO 21 
Em relação a licitação na modalidade pregão é incorreto 
afirmar que: 
 
A) Poderá ser realizado pregão por meio da utilização de 

recursos de tecnologia da informação, nos termos de 
regulamentação específica; 

B) No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de 
pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser 
desempenhadas por militares; 

C) O prazo de validade das propostas será de 60(sessenta) 
dias, se outro não estiver fixado no edital; 

D) O prazo fixado para apresentação das propostas, 
contado a partir da publicação do aviso, não será 
inferior a 10 (dez) dias úteis. 

 
QUESTÃO 22 
O responsável pelo ato de improbidade está sujeita entre 
elas as seguintes cominações: Perda da função pública, 
ressarcimento integral do dano quando houver, e 
suspensão dos direitos políticos. No caso de 
enriquecimento ilícito a suspensão se dará por: 
 
A) 5 a 8 anos; 
B) 8 a 10 anos; 
C) 3 a 5 anos; 
D) 9 a 10 anos. 
 
QUESTÃO 23 
O pagamento da multa cível em caso de ato de 
improbidade que atentam contra os princípios da 
administração pública é correto afirmar que é de: 
 
A) 10 vezes ao valor da remuneração percebida pelo 

agente; 
B) 2 vezes ao valor da remuneração percebida pelo 

agente; 
C) 20 vezes ao valor da remuneração percebida pelo 

agente; 
D) 100 vezes ao valor da remuneração percebida pelo 

agente. 
 
QUESTÃO 24 
Negar publicidade de atos oficiais constitui ato de 
improbidade administrativa que: 
 
A) Causam prejuízo ao erário; 
B) Causam enriquecimento ilícito e contra os princípios da 

administração pública; 
C) São contra os princípios da administração pública; 
D) Causam enriquecimento ilícito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 
Na Auditoria Governamental, a respeito do processo de 
amostragem é incorreto afirmar que: 
 
A) População é o conjunto completo de dados sobre o qual 

a amostra é selecionada e sobre o qual o auditor deseja 
concluir; 

B) Risco de amostragem é o risco de que a conclusão do 
auditor, com base em amostra, pudesse ser diferente 
se toda a população fosse sujeita ao mesmo 
procedimento de auditora; 

C) Amostragem em auditoria é a aplicação de 
procedimentos de auditoria em menos de 100% dos 
itens da população relevante para fins de auditoria, de 
maneira que toda a unidade de amostragem tenha a 
mesma chance; 

D) Risco não resultante de amostragem é o risco do auditor 
chegar a uma conclusão errônea por qualquer outra 
razão que seja relacionada ao risco de amostragem. 

 
QUESTÃO 26 
A Auditoria Governamental consiste em: 
 
A) Um conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão 

pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a 
aplicação de recursos por entidades de direito público e 
privado, mediante a confrontação entre uma situação 
encontrada com determinados critérios técnicos, 
operacional ou legal; 

B) Um conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão 
pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a 
aplicação de recursos por apenas entidades de direito 
público, mediante a confrontação entre uma situação 
encontrada com determinados critérios técnicos, 
operacional ou legal; 

C) Um conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão 
pública e privada, pelos processos e resultados 
gerenciais, e a aplicação de recursos por entidades de 
direito público e privado, mediante a confrontação entre 
uma situação encontrada com determinados critérios 
técnicos, operacional ou legal; 

D) Um processo que não pode ser considerada uma 
especialização dentro do campo de auditoria, pois segue 
os mesmos princípios e normas técnicas da auditoria 
privada. 
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QUESTÃO 27 
No setor público brasileiro utilizam-se os termos “controle 
interno” e “controle externo”. Dessa forma é correto 
afirmar que: 
 
A) Controle externo, lato sensu, ocorre quando o órgão 

controlador não integra a estrutura do órgão 
controlado; 

B) Controle interno também conhecido como sistema de 
controle interno de cada poder no nível federal é 
exercido pelo Tribunal de Contas da União; 

C) Controle interno é a forma que a administração pública 
possui de verificar atos de terceiros contra o patrimônio 
público; 

D) No nível federal, o controle externo é exercido pelo 
Ministério Público em auxílio com congresso nacional. 

 
QUESTÃO 28 
O exercício financeiro conforme dita a Lei no 4.320, de 17 
de março de 1964 será de: 
 
A) O exercício financeiro coincidirá com o ano vigente dos 

créditos da receita; 
B) O exercício financeiro coincidirá com o ano civil; 
C) O exercício financeiro coincidirá com os créditos da 

despeita; 
D) O exercício financeiro coincidirá com o ano previsto pela 

tabela de recursos e uso previsto no anexo dessa lei. 
 
QUESTÃO 29 
Assinale a opção correta quanto a Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964 que trata das Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal: 
 
A) Todas as receitas e despesas constarão da Lei de 

Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer 
deduções; 

B) Tributo é a despesa derivada instituída pelas entidades 
de direito público, compreendendo os impostos, as 
taxas e contribuições nos termos da constituição e das 
leis vigentes em matéria financeira; 

C) A receita classificar-se-á nas seguintes categorias 
econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Custeio; 

D) Classificam-se como Receitas de Custeio as dotações 
para manutenção de serviços anteriormente criados, 
inclusive as destinadas a atender a obras de 
conservação e adaptação de bens imóveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 
Na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964 diz que para 
cada empenho será extraído um documento denominado 
"Nota de Empenho" esta indicará: 
 
A) O nome do devedor, a representação e a importância 

da despesa bem como a dedução desta do saldo da 
dotação própria; 

B) O nome do devedor, a representação e a importância 
da despesa sem a dedução desta do saldo da dotação 
própria; 

C) O nome do credor, a representação e a importância da 
despesa sem a dedução desta do saldo da dotação 
própria; 

D) O nome do credor, a representação e a importância da 
despesa bem como a dedução desta do saldo da 
dotação própria. 
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