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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso 
julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.  
 

A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. 
Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva. 
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A cultura somática de nosso tempo esvazia a 
moralidade dos sentimentos em favor da moralidade do 
corpo. O interesse por si mesmo, monopolizado pelos 
cuidados com o corpo, vem desgastando, de forma 
progressiva, a importância emocional do outro humano 
próximo ou distante. Mas como continuamos a precisar do 
outro para legitimar nossos ideais de eu, criamos um 
impasse: menosprezamos o outro próximo, em seu papel de 
avalista do que somos, e idealizamos o outro anônimo, cuja 
preocupação emocional conosco é igual a zero. 

Hoje, nem pai, nem padre, nem médico, nem 
psicanalista funcionam como autoridade simbolicamente 
legítima para corrigir ou ratificar os rumos tomados pelas 
práticas bioascéticas individuais. O que nos inspira são os 
modelos impessoais dos artistas de sucesso ou das figuras  
de outdoors. Só que tais modelos são mudos e se 
manifestam, apenas, quando se trata de nos convidar para 
comprar mais um produto comercial ou industrial. 

O corpo da publicidade não nos fala diretamente. Não 
nos solicita sensorial ou emocionalmente, nem considera as 
peculiaridades de nosso caráter ou de nossas histórias de vida 
ao provocar nosso desejo de imitá-lo. A publicidade não nos 
acusa nem elogia, apenas seduz, em sua opacidade e 
permanente mudança, como um ideal que devemos 
perseguir, independentemente das consequências  
físico-emocionais que venhamos a sofrer. Não há, por 
conseguinte, como saber qual o caminho certo da “virtude 
bioascética”, exceto se continuarmos a perseguir, de forma 
maquinal, exaustiva, torturante, o corpo da moda. Até, é 
claro, chegar a velhice e nada restar, salvo os grupos de 
terceira idade, última tentativa bioascética de “ser jovem, 
vital, por dentro da moda!”. 

A cultura somática fez do corpo o espelho da alma. O 
corpo se tornou a vitrine compulsória, permanentemente 
devassada pelo olhar do outro anônimo, de nossos vícios e 
virtudes, fraquezas e forças. 

Hoje somos o que aparentamos ser, pois a identidade 
pessoal e o semblante corporal tendem a ser uma só e mesma 
coisa. Quanto mais a personalidade somática se impõe como 
norma do ideal do eu, mais revelamos nossa alma ao outro, 
sem chances da defesa pela ocultação. 

O efeito dessa identificação pessoal pela banalização 
do eu corporal é o sentimento de que o gigantesco esforço 
despendido na prática da bioascese é inútil, pois sempre 
passa ao lado do alvo. Todas as privações sofridas em nome 
da boa forma, em última instância, convergem para as 
experiências de irrelevância e futilidade do eu. O sujeito 
superficial e uniforme sente que luta para sobreviver e se 
afirmar como bioidentidade singular. Mas, logo, logo, sente 
que precisa desaparecer do campo do olhar do outro, se 
quiser experimentar, por alguns momentos, a tranquilidade 
de estar consigo sem a invasão persecutória do ideal da 
fitness. 
 

Jurandir F. Costa. A externalização da subjetividade. Internet: 

<https://encantosemcontos.wordpress.com> (com adaptações). 

No que se refere ao texto e a seus aspectos linguísticos, julgue 

os itens a seguir. 

 

1 Estruturado em forma dissertativa, o texto apresenta 

argumentos que comprovam a máxima “um corpo bem 

cuidado reflete uma mente sã”. 

2 Depreende-se da leitura do texto que, na cultura 

somática, supervaloriza-se a aparência em detrimento 

da essência dos indivíduos. 

3 O conector “ou” (linha 13) liga, por coordenação, dois 

vocábulos sinônimos. 

4 Na linha 14, a inserção de vírgula após a forma verbal 

“inspira” manteria a correção gramatical do texto dada 

a presença de outra forma verbal – “são” – na sequência 

do período. 

5 Em “quando se trata de” (linha 17), a forma verbal 

poderia estar flexionada na terceira pessoa do plural, 

sem prejuízo da correção gramatical, em concordância 

com o referente “modelos” (linha 16). 

6 A oração “ao provocar nosso desejo” (linha 22) expressa 

circunstância de tempo. 

7 Os vocábulos “imitá-lo” e “até” são acentuados de 

acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. 

8 As orações “que devemos perseguir” (linhas 24 e 25) e 

“que venhamos a sofrer” (linha 26) têm sentido 

restritivo. 

9 A expressão “de nossos vícios e virtudes, fraquezas e 

forças” (linhas 35 e 36) complementa o sentido de 

“vitrine compulsória” (linha 34). 

 ____________________________________________________  

Julgue os próximos itens, no que diz respeito à correção 

gramatical e à coerência da proposta de reescrita para cada 

um dos trechos destacados do texto. 

 

10 “Mas como continuamos a precisar do outro para 

legitimar nossos ideais de eu” (linhas 6 e 7): Entretanto, 

por que continuamos a necessitar do outro para 

legitimar nossos ideais de eu 

11 “Todas as privações sofridas em nome da boa forma, em 

última instância, convergem para as experiências de 

irrelevância e futilidade do eu.” (linhas de 45 a 47): 

Todas as privações sofridas em nome da boa forma 

contrariam, em última instância, as experiências de 

irrelevância e futilidade do eu. 
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Considerando a correção gramatical e a coerência das 

substituições propostas para vocábulos e trechos destacados 

do texto, julgue os itens que se seguem. 

 

12 “vem desgastando” (linha 4) por tem desgastado 

13 “cuja” (linha 9) por onde a 

14 “nos fala” (linha 19) por fala-nos 

15 “chegar” (linha 30) por chegarmos 

16 “compulsória” (linha 34) por impositiva 

17 “pois” (linha 37) por porquanto 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens subsequentes, considerando a correção 

gramatical dos trechos apresentados e a adequação da 

linguagem à correspondência oficial. 

 

18 Temos ainda de indagar-lhe em que data provável será 

realizado a palestra que Vossa Senhoria pretende 

proferir no auditório deste Conselho? 

19 Esclareça-se que o pedido de agendamento de reunião 

com a Comissão Técnica de Reestruturação deve ser 

formalizado em documento no qual constem o nome 

dos participantes e o assunto a ser tratado. 

20 Informamos a Vossa Senhoria que os procedimentos 

adotados para a aquisição de material de pesquisa estão 

em conformidade com as normas que vigem neste 

Conselho. 

 ____________________________________________________  

Acerca de operações matemáticas, julgue os itens a seguir. 

 

21 Suponha-se que, para a reforma de uma área das 

dependências do Conselho Federal de Odontologia 

(CFO), o analista da área de compras e serviços tenha 

contratado um pedreiro, um pintor e um bombeiro 

hidráulico. Ficou acertado que ao pedreiro e ao pintor 

seriam pagos pelo serviço R$ 11.000,00; para o pedreiro 

e o pintor, R$ 8.000,00; e para o pintor e o bombeiro,  

R$ 6.000,00. Nesse caso, a despesa com esses três 

profissionais seria inferior a R$ 13.000,00. 

22 Considere-se que, para determinado cargo, os 15 

primeiros candidatos aprovados no concurso tenham 

sido admitidos, mas, por indisponibilidade 

orçamentária, tenha havido um acordo temporário 

entre a direção e os novos servidores no seguinte 

sentido: o salário do servidor classificado em 1.º lugar no 

concurso seria 8 vezes o do 15.º classificado; o 14.º 

receberia R$ 1.500,00 a mais que o 15.º; o 13.º receberia 

R$ 1.500,00 a mais que o 14.º; e assim sucessivamente. 

Nesse caso, o 1.º e o 15.º receberiam, juntos, mais de  

R$ 28.000,00. 

A respeito de proporções e porcentagens, julgue os itens 

seguintes. 

 

23 Suponha-se que, em determinado Conselho Regional de 

Odontologia (CRO), haja 1.540 processos, que deverão 

ser analisados pelos advogados Mário, Natanael e 

Sandra. Houve uma divisão desses processos entre os 

três e sabe-se que, a cada 4 processos recebidos por 

Mário, Natanael recebeu 3 e que, a cada 6 processos 

recebidos por Mário, Sandra recebeu 7. Nesse caso, 

Natanael e Sandra receberam, juntos, mais de 1.100 

processos. 

24 Considere-se que, em um leilão para se desfazer de 

objetos inservíveis, determinado CRO tenha vendido, 

por R$ 609,00, um computador e uma impressora. Sobre 

o preço de compra do computador, houve um lucro de 

10% e, sobre o preço de compra da impressora, o 

prejuízo foi de 10%. No final, com relação aos dois 

produtos, na venda houve um lucro de 5%. Nesse caso, 

o computador foi comprado por mais de R$ 420,00. 

 

RASCUNHO 
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Dos 10 administradores do CFO, 4 serão escolhidos 

para compor a comissão de licitação de compras diversas. A 

comissão terá um presidente, um vice-presidente, um 

secretário e um auditor, não podendo haver acúmulo de 

cargos. Jonas é um desses 10 administradores. 

 

Com base nesse caso hipotético, julgue os itens que se 

seguem. 

 

25 Considere-se que tenham sido listadas todas as possíveis 

comissões e que cada uma delas tenha sido escrita em 

um pedaço de papel, dobrado e colocado em uma urna 

para uma escolha aleatória. Nesse caso, a probabilidade 

de se escolher uma comissão em que Jonas não ocupe 

nenhum dos 4 cargos é superior a 65%. 

26 Mais de 4.500 comissões de licitação diferentes poderão 

ser formadas de modo que Jonas não seja o presidente 

de nenhuma delas. 

 ____________________________________________________  

A biometria – identificação por impressões digitais – 

deverá alcançar, em 2018, mais da metade do eleitorado 

brasileiro. A meta da Justiça Eleitoral é cadastrar mais  

de 9,8 milhões de eleitores neste ano, levando o total de 

cadastrados dos atuais 72,6 milhões de eleitores (49,6% do 

total) para 82,5 milhões (56,5% dos brasileiros aptos a votar). 

 

Internet: <https://g1.globo.com> (com adaptações). 

 

Tomando o texto acima apenas como referência inicial, julgue 

os próximos itens. 

 

27 No Brasil, o número de cidadãos aptos a votar nas 

eleições gerais de 2018 supera 140 milhões de pessoas. 

28 O número relativamente reduzido dos eleitores que 

votarão por meio do novo sistema é explicado pelo prazo 

exíguo do cadastramento biométrico, que começou 

apenas em 2017. 

29 Para atingir a meta prevista para o ano de 2018, a Justiça 

Eleitoral determinou que os eleitores de mais de  

1.200 cidades se cadastrem no sistema biométrico. Caso 

não o façam, terão o título eleitoral cancelado. 

30 Em alguns estados, devido ao grande número de 

eleitores que não fizeram o cadastramento biométrico, 

os tribunais regionais eleitorais adiaram o prazo final 

inicialmente previsto. 

31 Na contramão dos avanços tecnológicos, em diversos 

momentos, nos últimos anos, a Justiça Eleitoral 

brasileira tem discutido a hipótese de voltar a utilizar 

cédulas de papel para a votação. 

32 Prevê-se que, em 2020, nas eleições minoritárias, todos 

os eleitores já estejam cadastrados no sistema 

biométrico. 

Acerca do Microsoft Word 2013, do sistema operacional 

Windows 10 e de redes de computadores, julgue os itens 

subsequentes. 

 

33 Após a inserção de uma folha de rosto em um 

documento do Word 2013, o texto contido nela não 

poderá ser alterado. 

34 A Caixa de Pesquisa, um recurso do Windows 10 que tem 

a finalidade de realizar pesquisas de arquivos e 

programas, está localizada na barra de tarefas. 

35 No Windows 10, por meio do recurso chamado de Visão 

de Tarefas, é permitido ao usuário visualizar, em uma 

única tela, as miniaturas das janelas atualmente em 

execução no sistema. 

36 Embora sejam amplamente utilizadas em redes de 

computadores, as fibras ópticas não podem ser usadas 

para fornecer comunicação do tipo full-duplex. 

 ____________________________________________________  

No que diz respeito ao sítio de busca e pesquisa Google, a 

vírus de computador e aos procedimentos de backup, julgue 

os itens seguintes. 

 

37 Para pesquisar um termo exato no Google, é necessário  

inseri-lo entre aspas, como, por exemplo, “dentistas 

renomados”. 

38 O site de pesquisas Google possui um recurso chamado 

de Google Instant, que mostra resultados para a 

pesquisa enquanto o usuário digita, no entanto, as 

configurações dos resultados do Instant não podem ser 

alteradas por se tratarem de um recurso-padrão desse 

sítio de pesquisa. 

39 Entre as principais ações desenvolvidas pelos Cavalos de 

Troia, estão as de modificar e compartilhar arquivos. 

40 Por se tratarem de cópia fiel de dados e arquivos, os 

backups não podem ser compactados. 
 

RASCUNHO 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 

Acerca da ética, da moral, dos princípios, dos valores éticos, 

da democracia e da cidadania, julgue os itens seguintes. 

 

41 Decorre da aplicação do princípio democrático a 

previsão constitucional do uso da ação popular, por 

qualquer cidadão, para anular atos administrativos 

lesivos à moralidade administrativa.     

42 A palavra ética possui vários significados. Um deles, o da 

ética profissional, pode ser definido como o complexo de 

normas e princípios estabelecidos acerca de 

determinada profissão e da relação desse profissional 

com seus clientes e a sociedade.  

43 A moral, termo derivado do latim moralis, pode ser 

definida como a parte da filosofia que estuda os 

costumes para assinalar o que é honesto e virtuoso.   

 ____________________________________________________  

A respeito da ética, da função pública federal e do Decreto  

n.º 1.171/1994, julgue os itens a seguir.  

 

44 O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil 

do Poder Executivo Federal aplica-se apenas em face das 

atribuições legais do cargo, e não em relação à vida 

privada do servidor. 

45 Uma conduta eticamente reprovável, mas que tenha 

amparo na lei, não poderá permitir a aplicação de uma 

sanção ético-disciplinar.  

46 A publicidade de qualquer ato administrativo constitui 

requisito de eficácia e moralidade, ensejando a omissão 

da publicidade comprometimento ético, mesmo nos 

casos de interesse superior do Estado e da 

Administração.  

47 O servidor que, mesmo sabendo da verdade dos fatos, a 

omite, imbuído do propósito de promover a defesa do 

interesse primário (apenas) da Administração, comete 

infração ética.  

48 O servidor público federal que, no exercício de suas 

atribuições legais, venha a tratar com descortesia ou 

com má vontade um administrado, viola as regras 

deontológicas da ética do servidor público federal, mas 

não causa ao administrado dano moral.   

49 Suponha-se que João tenha feito um requerimento à 

Administração e, após vários meses, não tenha obtido 

qualquer resposta. Nessa hipótese, o atraso na 

prestação do serviço caracteriza atitude contra a ética e 

grave dano moral aos usuários dos serviços públicos.  

50 O servidor púbico federal que, diante do caso concreto, 

possa optar por uma das hipóteses legais, deverá 

escolher a que seja melhor e mais vantajosa para o bem 

comum. 

 ____________________________________________________  

Com relação à Lei n.º 4.324/1964, ao Decreto n.º 68.704/1971 

e à Lei n.º 12.527/2011, julgue os itens de 51 a 55. 

 

51 É atribuição do Conselho Federal organizar seu 

regimento interno e aprovar os regimentos internos 

organizados pelos Conselhos Regionais, além do 

orçamento anual e das contas próprias destes. 

52 A renda do Conselho Regional será constituída de parcela 
do imposto sindical pago pelos cirurgiões-dentistas  
locais, da integralidade das anuidades cobradas dos 
membros inscritos no Conselho Regional, da taxa de 
expedição das carteiras profissionais e das multas 
aplicadas, sendo permitida a cobrança de outras taxas 
devidamente autorizadas pelo Conselho Regional. 

53 Subordinam-se à lei que regulamenta o acesso à 
informação as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista e 
demais entidades controladas, direta ou indiretamente, 
pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos 
municípios e, no que couber, às entidades privadas sem 
fins lucrativos que recebam, para realização de ações de 
interesse público, recursos públicos diretamente do 
orçamento. 

54 Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público 
assegurar a proteção da informação sigilosa e da 
informação pessoal, observada nesses casos sua 
indisponibilidade, sua autenticidade, sua integridade e 
sua restrição total de acesso. 

55 Não poderá ser negado acesso à informação necessária 
à tutela judicial ou administrativa de direitos 
fundamentais, como, por exemplo, informações ou 
documentos que versem sobre condutas que impliquem 
violação dos direitos humanos praticada por agentes 
públicos ou a mando de autoridades públicas.  

 ____________________________________________________  
Quanto à Resolução CFO n.º 63/2005 e à Resolução CFO  
n.º 118/2012, julgue os itens que se seguem. 
 

56 Diante da não comprovação da aplicação dos recursos 
repassados pelo CFO, mediante convênio, a  
autoridade administrativa competente, sob pena de 
responsabilidade solidária, deve adotar providências 
com vistas à apuração dos fatos, à identificação dos 
responsáveis, à quantificação do dano e ao imediato 
ressarcimento à autarquia. 

57 É vedado aos Conselhos de Odontologia contratar 
serviços com cônjuges ou parentes consanguíneos ou 
afins, até o terceiro grau, ou por adoção, de 
conselheiros, de membros de delegacias seccionais e 
regionais e de representantes municipais e distritais, 
inclusive, cônjuge ou parente de ex-conselheiro e de  
ex-membro, até dois anos após o término do mandato. 

58 O CFO poderá prestar auxílio ou empréstimo para 
atender situação financeira deficitária dos Conselhos 
Regionais ocasionada por excesso de despesas de 
qualquer natureza sobre as receitas arrecadadas, ainda 
que não estejam em dia com a cobrança da dívida ativa. 

59 Constitui infração ética exercer a função de perito, 
quando for cônjuge ou a parte for parente, 
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 
terceiro grau, ou na hipótese de a parte ser paciente,  
ex-paciente ou pessoa com a qual tenha ou tenha tido 
relações sociais, afetivas, comerciais ou administrativas. 

60 Constitui infração ética revelar, sem justa causa, fato 
sigiloso de que tenha conhecimento em razão do 
exercício de sua profissão, sendo considerada como 
justa causa a notificação compulsória de doença e a 
revelação de fato sigiloso ao cônjuge do paciente. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Com base em conceitos e aplicações da Contabilidade Geral, 

julgue os itens de 61 a 76. 

 

61 Na existência de passivo a descoberto, o ativo da 

entidade será suficiente apenas para o pagamento de 

suas dívidas. 

62 A aquisição de um bem de uso com desconto caracteriza 

uma variação qualitativa. 

63 Do ponto de vista econômico, o conjunto dos ativos  

de uma empresa traduz a sua capacidade de gerar 

benefícios econômicos futuros. 

64 Quando o patrimônio líquido for subtraído do passivo, 

do lado direito do balanço, qualquer aumento para 

melhorar a situação da empresa será registrado a débito. 

65 Em uma entidade cujo plano de contas discrimine os 

subgrupos do ativo e do passivo, para identificar uma 

subconta, serão necessários, pelo menos, cinco dígitos. 

66 Lançamentos a débito das contas retificadoras do  

ativo reduzem o saldo líquido das contas que estão 

retificando. 

67 O fundamento do regime de competência é a 

apropriação das receitas e despesas pela ocorrência dos 

fatos geradores contábeis, mas respaldados em fluxos 

de caixa já acontecidos ou por acontecer, estes últimos 

desde que derivados de fatos geradores já ocorridos. 

68 O Simples Nacional possibilita às micro e pequenas 

empresas optarem pelo regime de caixa, hipótese em 

que estarão desobrigadas do registro de valores a 

receber, mantendo apenas os documentos 

comprobatórios das operações. 

69 Na hipótese de recuperação de um crédito considerado 

como incobrável em exercício já encerrado, o 

lançamento indicado será o seguinte. 

D   Caixa (Bancos) 

C   Clientes 

70 No caso de escrituração contábil digital, a retificação de 

erros de períodos anteriores que possam ser corrigidos 

por meio de lançamentos extemporâneos deverá ser 

efetuada nos livros contábeis da entidade, no ano 

corrente, como ajuste de exercícios anteriores, em 

contrapartida ao patrimônio líquido. 

71 Suponha-se que a contabilidade tenha registrado o 

lançamento 

D   Juros Incorridos   $ 500 

C   Juros a Vencer     $ 500 

quando deveria ter registrado $ 400. 

Nesse caso, a retificação deverá ser efetuada mediante 

lançamento de compensação. 

72 Dispõe-se dos seguintes dados relativos às operações 

com mercadorias: 

 o estoque final é o dobro do inicial; e 

 as vendas, no valor de $ 7.500, realizadas com  

lucro bruto de 50% sobre o custo de aquisição, 

corresponderam à totalidade do estoque inicial 

(PEPS). 

Em tais circunstâncias, conclui-se que as compras foram 

de $ 5.000. 

73 Suponha-se que uma entidade esteja realizando 

atividades de pesquisa e desenvolvimento que deverão 

resultar em um protótipo com existência material. Nesse 

caso, os correspondentes dispêndios efetuados serão 

classificados como um intangível. 

74 Constituem exemplos de entradas de caixa relativas  

às atividades de financiamento o lançamento de 

debêntures e as doações vinculadas à aquisição de ativos 

fixos. 

75 Costuma-se avaliar a capacidade de pagamento das 

despesas financeiras, dividindo-se o lucro operacional 

antes dessas despesas e do Imposto de Renda pelo valor 

das despesas financeiras, entretanto, se se somarem 

também as depreciações ao lucro operacional, o 

indicador será mais apropriado, pois as despesas de 

depreciação não resultam em desembolso imediato. 

76 Um nível muito baixo de desconto de duplicatas pode 

indicar elevado grau de confiança dos bancos em relação 

à empresa. 
 

RASCUNHO 
  



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO  Aplicação: 2018 
 

CRO-MT ANALISTA ADMINISTRATIVO – FINANCEIRA 6 
 

Acerca da legislação e das práticas da Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público, julgue os itens de 77 a 92. 

 

77 Entre as características qualitativas da informação 

incluída nos relatórios contábeis de propósito geral, 

destaca-se a relevância, segundo a qual as informações 

financeiras e não financeiras podem exercer influência 

quando têm valor preditivo, ainda que alguns usuários 

não as considerem ou já estejam cientes delas. 

78 A inexistência de erro material para efeito de 

representação fidedigna significa que os erros e as 

omissões podem ser individualmente, mas não 

coletivamente, relevantes. 

79 O campo de aplicação da Contabilidade Pública abrange 

as fundações privadas, de direito privado, sujeitas à 

tutela do Ministério Público. 

80 O sistema contábil está estruturado em quatro 

subsistemas de informações: orçamentário; patrimonial; 

custos; e compensação. 

81 A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem por 

escopo evidenciar os planos hierarquicamente 

interligados, comparando programação e realização e 

salientando as diferenças relevantes por meio de notas 

explicativas. 

82 As transações de natureza econômico-financeira 

decorrem de fatos que afetam o patrimônio público, 

mesmo que não correspondam à execução do 

orçamento, provoquem alterações apenas qualitativas e 

tenham efeito potencial. 

83 A comparabilidade é uma característica do registro e da 

informação contábil no Setor Público com base na qual 

é possível a análise da situação patrimonial das 

entidades de forma estática e ao longo do tempo, bem 

como das diferenças entre as entidades. 

84 As contas do ativo e do passivo devem ser classificadas 

em grau crescente de conversibilidade e de 

exigibilidade. 

85 Na consolidação das demonstrações contábeis, os 

ajustes e as eliminações devem ser objeto de 

lançamento na escrituração das entidades que formam 

a unidade contábil. 

86 As rotinas para aquisição e baixa de materiais 

correspondem a ações da categoria operacional do 

controle interno. 

87 A recuperação do valor aplicado em bens com prazo de 

utilização contratualmente limitado dá-se por meio da 

depreciação desses bens. 

88 Um ativo retirado transitoriamente de operação deixará 

de ser depreciado ou amortizado até sua recolocação 

em funcionamento. 

89 Os bens de uso comum cuja manutenção absorver 

recursos públicos não integram o ativo da entidade. 

90 O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público Estendido é 

de adoção facultativa, servindo para os entes que 

necessitam de uma referência para o desenvolvimento 

de suas rotinas e de seus sistemas. 

91 Se um ente tem receita arrecadada maior que a 

estimada e uma despesa realizada menor que a 

autorizada, as duas diferenças se compensam, do que 

resulta equilíbrio orçamentário. 

92 O restabelecimento de uma dívida que havia sido 

baixada na suposição de que estava prescrita constitui 

uma variação patrimonial passiva independente da 

execução orçamentária. 

 ____________________________________________________  

Quanto à legislação e às aplicações da auditoria, em particular 

do Setor Público, julgue os itens de 93 a 104. 

 

93 As orientações e expectativas externadas pela 

administração da entidade aos auditores internos 

constituem-se em fator relevante na execução dos 

trabalhos da auditoria interna. 

94 Um dos procedimentos adotados pelos auditores 

internos para a realização dos testes substantivos 

destinados à detecção do efetivo funcionamento dos 

controles internos é a conferência de cálculos. 

95 No processo de obtenção e avaliação das informações, a 

informação é considerada como suficiente quando 

convence plenamente o auditor interno das conclusões 

e recomendações apresentadas à direção da entidade. 

96 O auditor interno pode valer-se de amostragem não 

estatística, mas, nesse caso, a amostra deverá 

proporcionar informações suficientes e adequadas que 

fundamentam os resultados da auditoria interna. 

97 O sigilo a ser respeitado pelo auditor interno está sujeito 

a uma quarentena após o término de seu vínculo 

empregatício, que corresponde ao dobro do tempo  

de serviço durante o qual manteve o vínculo com o  

ex-empregador. 

98 A entrega dos papéis de trabalho do auditor interno ao 

auditor independente, em consonância com o acordado 

com a administração da entidade, será efetuada quando 

o auditor independente entender que são necessários 

ao seu trabalho. 
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99 A realização da auditoria, no âmbito do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal, estende-se 

à gestão dos recursos públicos sob a responsabilidade de 

entidades privadas e à apuração de irregularidades por 

agentes privados. 

100 É vedada a terceirização da execução da auditoria, isto 

é, sua execução sob a responsabilidade exclusiva de 

empresas privadas de auditoria externa. 

101 Suponha-se que a população que se pretende examinar 

mediante a aplicação de amostragem corresponda aos 

empréstimos concedidos por um banco oficial. Se for 

possível dividi-los em operações normais e subsidiadas, 

é aplicável a amostragem aleatória estratificada, que 

permitirá, inclusive, obter uma estimativa para cada 

estrato. 

102 A opinião conclusiva do Sistema de Controle Interno nos 

processos de tomada e prestação de contas a serem 

remetidos ao Tribunal de Contas da União (TCU) é de 

responsabilidade de seu dirigente, que submeterá o 

parecer à autoridade ministerial competente. 

103 Impropriedades são consideradas como achados 

negativos, que, em decorrência de falhas de natureza 

formal, resultam em danos ao Erário. 

104 Entre as técnicas de fiscalização, a observação das 

atividades e condições é essencial para a revelação de 

erros, problemas ou deficiências, devendo, por isso 

mesmo, ser programada e comunicada com a devida 

antecedência. 

 ____________________________________________________  

No que se refere à legislação e aos conceitos aplicáveis à 

administração orçamentária e financeira, julgue os itens de 

105 a 120. 

 

105 A inclusão das operações de crédito no orçamento 

público obedece ao princípio da totalidade. 

106 Uma das características do orçamento-programa é 

identificar os custos dos programas propostos para 

alcançar os objetivos governamentais em determinado 

período. 

107 A previsão de receita levará em conta, além de outros 

fatores, as estimativas de inflação, a evolução dos 

agregados macroeconômicos e as modificações da 

legislação tributária. 

108 A lei orçamentária anual pode conter autorização para 

operações de crédito em geral, incluindo a chamada 

antecipação de receita orçamentária. 

109 O deficit com o Programa de Dispêndios Globais integra 

a meta de superavit primário para o Setor Público 

consolidado, mas não considera as empresas dos grupos 

Petrobras e Eletrobras. 

110 O empenho da despesa corresponde ao momento de 

sua incorrência, em consonância com o princípio da 

competência. 

111 A inscrição em dívida ativa, com o reconhecimento da 

receita, enseja a inclusão dos valores correspondentes 

na programação orçamentária e financeira. 

112 O suprimento de fundos constitui uma despesa 

orçamentária, mas não representa uma despesa pelo 

enfoque patrimonial. 

113 A existência de Restos a Pagar, considerando-se que a 

receita correspondente à despesa não paga foi 

arrecadada e permanece em caixa, gera um superavit 

financeiro, que poderá servir de base para a abertura de 

créditos adicionais. 

114 Despesas de exercícios anteriores decorrem de despesas 

com dotação própria, mas sem saldo financeiro para o 

respectivo pagamento. 

115 A dívida líquida do Setor Público inclui as três esferas  

da Administração, excluindo ativos do Setor Público, 

como, por exemplo, as reservas internacionais. 

116 Caso haja excesso de arrecadação no exercício e deficit 

financeiro do último balanço patrimonial no mesmo 

valor do excesso, os recursos para abertura de créditos 

adicionais equivalerão ao dobro do excesso de 

arrecadação. 

117 A descentralização externa de crédito ocorre quando há 

transferência de dotação de uma unidade orçamentária 

de um órgão para uma unidade orçamentária de outro 

órgão e também é chamada de destaque. 

118 Supondo-se que o governo revenda, no âmbito de 

programas habitacionais, material de construção por 

preços superiores aos de mercado, a diferença 

constituirá subvenção econômica. 

119 As autarquias que não dependem de receitas do Tesouro 

não podem dispor de suas receitas próprias para adquirir 

títulos de responsabilidade do governo federal. 

120 A suspensão das transferências voluntárias é uma 

sanção que não se aplica às ações relativas à educação, 

saúde e assistência social. 
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PROVA DE REDAÇÃO 

 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 
transcreva o texto para a folha de texto definitivo, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos 
em locais indevidos. 

 Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será 
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo ou que não apresentar a extensão mínima de 15 linhas. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um 
traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. 

 O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter 
nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas 
no campo apropriado. 

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova de redação. A folha para rascunho neste 
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

Com o surgimento da Internet, as formas de comunicação e interação sofreram uma importante revolução. As 

antigas cartas de papel e as ligações telefônicas, apesar de ainda existirem, perderam espaço para o mundo das salas de 

bate-papo, mensagens de texto instantâneas, e-mails, além das redes sociais. De fato, a possibilidade da conexão com 

um grande número de pessoas, somada à velocidade com que a comunicação e a informação chegam a cada pessoa, 

constitui, sem dúvida, um atrativo dessas novas tecnologias.  

Internet: <www.brasilescola.uol.com.br> (com adaptações). 

 

Segundo Sherry Turkle, psicóloga e pesquisadora do MIT (Massachusetts Institute of Technology), em razão da 

virtualização das relações interpessoais, os indivíduos estariam perdendo a capacidade de lidar com as complexidades 

das relações humanas: “Em um momento em que se valoriza o individualismo como sentido da vida e prefere-se a 

comunicação escrita intermediada pelo computador à conversa direta – olho no olho –, corre-se o risco de se 

construírem relações fragilizadas pela falta da presença humana”. 

 

Idem (com adaptações). 

 

“Preferimos escrever a falar” é a frase definidora das preocupações da psicóloga e pesquisadora Sherry Turkle. 

Ela exemplifica o bordão, apontando certo gosto pelas desculpas virtuais. Segundo ela, o ato de pedir desculpas por 

SMS, e-mail ou recados em redes sociais livra a pessoa de testemunhar a reação do outro. “Os entrevistados me disseram 

que um pedido de desculpas que não dá espaço para você ouvir a dor que causou e que não permite ao outro expressar 

o desapontamento não é suficiente”, conta. 

 

Internet: <https://exame.abril.com.br> (com adaptações). 

 

Considerando que os fragmentos de texto acima bem como o texto da prova de língua portuguesa tenham caráter exclusivamente 

motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. 

 

O convívio social na sociedade tecnológica 
 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

 

a) os avanços tecnológicos e a ilusão de autossuficiência; 

b) o distanciamento do outro e a dificuldade de comunicação interpessoal; e 

c) as relações humanas na era da hiperconexão: a substituição do outro real pelo outro virtual. 
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RASCUNHO 

 

RASCUNHO PARA A PROVA DE REDAÇÃO 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13 
 

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

 


	Capa_CRO-MT_Sem Dados.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5




