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INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 

 Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 
 O tempo de duração da totalidade das Provas Objetivas será de 03 (três horas) corridas. Este tempo inclui o necessário 

para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 
 Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição, número do documento de identidade. 
 O CARTÃO RESPOSTA NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
 A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra 

correspondente à resposta solicitada de cada questão. 
 Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de 

uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  
 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da 

Prova Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas. 
 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a 

aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.  
 Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA 

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 
providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação 
posterior. 
 

 
MEMBRO DE CONTROLE INTERNO 

 Ao receber este caderno, verifique se: 
 A sua opção de CARGO está correta. 
 Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40. 
 Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

I N S T R U Ç Õ E S  G E R A I S  
 

INSCRIÇÃO  
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  CARGO: MEMBRO DE CONTROLE INTERNO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

                                                                                                     TEXTO I 
 

A era da indiferença 
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Quão valiosos somos para as outras pessoas? Não digo qualquer pessoa, mas para aquelas que dizem se importar 
conosco. Quão importantes de fato somos para elas? Tenho me pegado pensando constantemente nisso e por mais que você 
tenha uma visão esperançosa em relação ao homem, parece-me que realmente vivemos na era da indiferença. 

A vida contemporânea exige muito de nós. Isso é algo sabido por todos. No entanto, isso não justifica o modo como 
agimos uns com os outros. As relações são meramente questões de conveniência, são uma troca de fardos no mercado da 
personalidade, de tal maneira que apenas me aproximo de determinada pessoa e mantenho uma relação com ela se houver algo 
dela que possa usar. Ou seja, as relações humanas seguem lógicas comerciais e, assim, todos nos tornamos mercadorias. 

Obviamente, não estou querendo dizer que devemos nos submeter a relações degradantes, que apenas usurpam nossas 
forças ou que não devemos esperar reciprocidade ao se envolver com alguém. Mas, ao implementarmos uma lógica comercial 
às relações humanas, deixamos de considerar totalmente as nuances e complexidades que formam o ser humano. 

Isto é, ninguém está bem o tempo inteiro, tampouco, possui uma constante na vida. Todos nós temos nossos dias ruins, 
passamos por problemas e atravessamos os nossos períodos de crise, de modo que, ao doutrinar as relações humanas à cartilha 
comercial, os pontos baixos da vida de um indivíduo são desconsiderados, o que implica automaticamente a descartabilidade 
daqueles que sucumbem às suas fraquezas. 

Sendo assim, somos tão somente importantes e amados na medida em que temos um sorriso no rosto, uma história 
engraçada para contar e somos úteis de algum modo. Em outras palavras, somos queridos apenas nos nossos bons momentos, 
quando estamos no auge e tudo parece dar certo. Entretanto, como disse, a vida não é uma constante, de maneira que 
inevitavelmente passaremos por momentos ruins, em que tudo dá errado e nós perdemos a esperança. 

Nesses instantes, percebemos a fragilidade dos laços humanos, a nossa indiferença, a nossa incapacidade de se colocar 
no lugar do outro e buscar entender o _________¹ do sofrimento, da angústia, da insônia, do medo e da lágrima oculta no olhar, 
porque quando uma relação é construída com laços fortes, lutamos contra o egoísmo para poder sentir a dor que aflige e esmaga 
o peito de quem sofre. 

Quando uma relação é mais do que uma ação na bolsa de valores do amor líquido, temos empatia e esta não é ver uma 
pessoa triste e fazer coisas para que ela fingir estar feliz. É ver uma pessoa triste e ser capaz de ajudá-la a chorar. 

Acho que os nossos tempos estão carentes de pessoas corajosas o bastante para abraçar alguém e dizer que a ama 
enquanto as lágrimas se precipitam e anunciam uma torrente de dor em forma de choro intercalada com soluços. Por outro lado, 
o mundo está repleto de pessoas que abraçam e riem junto com você, mas tão somente enquanto você também estiver com um 
sorriso no rosto. Pessoas que descartam as outras com imensa facilidade quando outras ações, digo, pessoas, acenam com 
possibilidades melhores e sorrisos mais audaciosos. 

Tudo isso é uma pena, __________², no fim das contas, todos nós precisamos de alguém que nos ajude a chorar, já 
que só lágrimas de compaixão podem limpar a alma da indiferença. E como as lágrimas não caem, porque estamos ocupados 
demais com nossas trivialidades mesquinhas, o mundo continua sujo, ecoando pelos esgotos a nossa era da indiferença. 

 
Fonte: https://www.pensarcontemporaneo.com – Acesso em: 25/07/2019 

 
 

1. O assunto principal tratado no TEXTO I é 
 

A) a apatia na sociedade moderna. 
B) a fragilidade dos laços afetivos. 
C) a lógica comercial nas relações humanas. 
D) a facilidade com que as pessoas descartam outras.  
 

 

2. De acordo com o TEXTO I, é incorreto afirmar que 
 

A) as pessoas estão perdendo seu valor. 
B) as pessoas, hoje em dia, se aproximam uma das outras por 

interesse. 
C) as pessoas agem mais de forma egocêntrica que de forma 

altruísta. 
D) nas relações afetivas, em geral, nunca há reciprocidade.  

 
 

 

3. São ideias defendidas pelo autor do TEXTO I todas as abaixo, 
exceto que 
 

A) as pessoas são amadas, na era da indiferença, pelo que têm 
de útil a oferecer. 

B) as pessoas empáticas são minoria, nos tempos atuais; já as 
pessoas que descartam as outras com facilidade são maioria. 

C) os momentos difíceis pelos quais passa um indivíduo, na era 
da indiferença, são considerados. 

D) a indiferença só acabará com a compaixão das pessoas. 
 

 

4. O autor afirma que “as relações humanas seguem lógicas 
comerciais” (l. 7) São expressões que, no texto, também se 
referem a comércio, exceto 
 

A) mercadorias (l. 7). 
B) bolsa de valores (l. 23). 
C) conveniência (l. 5). 
D) mercado (l. 5). 
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5. “Quando uma relação é mais do que uma ação na bolsa de 
valores do amor líquido...” (l. 23). Ao utilizar a expressão em 
destaque, o autor se refere às 

 

A) relações comerciais. 
B) relações sociais fragilizadas. 
C) relações construídas com laços fortes. 
D) relações degradantes. 
 

 

6. As formas ortográficas das palavras que preenchem 
corretamente os espaços vazios 1 (l. 20) e 2 (l. 30) do TEXTO 
I, respectivamente, são 
 

A) porque/ por que. 
B) porquê / porque. 
C) por quê / por que. 
D) porque / porquê. 
 

 

7. Considere os trechos:  
 

“Obviamente, não estou querendo dizer que devemos nos 
submeter a relações degradantes, que apenas usurpam 
nossas forças ou que não devemos esperar reciprocidade ao 
se envolver com alguém.” (l. 8-9) 
 

“Todos nós temos nossos dias ruins, passamos por problemas 
e atravessamos os nossos períodos de crise, de modo que, ao 
doutrinar as relações humanas à cartilha comercial, os pontos 
baixos da vida de um indivíduo são desconsiderados, o que 
implica automaticamente a descartabilidade daqueles que 
sucumbem às suas fraquezas.” (l. 11-14) 

 
Os termos em destaque significam, respectivamente, 

 

A) “apropriam-se de” e “cedem”. 
B) “agonizam” e “promovem”. 
C) “unem” e “reforçam”. 
D) “amenizam” e “aumentam”. 
 
 

8. Há antônimos da palavra “empatia” (l. 23) em todas as 
alternativas, exceto em  
 

A) apatia. 
B) insensibilidade. 
C) repulsa. 
D) identidade. 
 
 

9. As palavras do TEXTO I que obedecem à mesma regra de 
acentuação gráfica são 
 

A) “alguém” (l. 9) e “angústia” (l. 20).  
B) “líquido” (l. 23) e “lágrimas” (l. 31). 
C) “lógica” (l. 9) e “úteis” (l. 16). 
D) “está” (l. 11) e “nós” (l. 18).  
 
 
 

10. Observe as frases abaixo: 
 
Com tanta indiferença, os laços humanos correm um risco 
iminente de se tornarem ainda mais fragilizados. 
Aquele eminente profissional sabia ouvir as pessoas com 
depressão.  
 
Considerando o par de palavras eminente / iminente, é correto 
afirmar que se trata de exemplo de 
 

A) antonímia. 
B) sinonímia. 
C) paronímia. 
D) homonímia. 

 

 
11. O fragmento “Nesses instantes, percebemos a fragilidade dos 

laços humanos, a nossa indiferença, a nossa incapacidade de 
se colocar no lugar do outro...” (l. 19 e 20) permanece com a 
pontuação correta apenas em 
 

A) Nesses instantes, percebemos, a fragilidade dos laços 
humanos, a nossa indiferença, a nossa incapacidade de se 
colocar no lugar do outro... 

B) Nesses instantes, percebemos a fragilidade dos laços 
humanos, a nossa indiferença, a nossa incapacidade, de se 
colocar no lugar do outro... 

C) Percebemos, nesses instantes a fragilidade dos laços 
humanos, a nossa indiferença, a nossa incapacidade de se 
colocar no lugar do outro... 

D) Percebemos, nesses instantes, a fragilidade dos laços 
humanos e a nossa indiferença, a nossa incapacidade de se 
colocar no lugar do outro... 

 
 

12. Há erro de colocação pronominal em 
 

A) Geralmente, não me coloco no lugar do outro para tentar 
entendê-lo. 

B) O rapaz que contou-me a história ficou perplexo com tanta 
indiferença com o próximo.  

C) Dar-lhe-ei um abraço para que perceba que compartilho de 
sua dor. 

D) Meu amigo, compadeça-se da dor do próximo.  
 

 

13. Assinale a alternativa em que a análise morfológica do 
vocábulo sublinhado está correta. 
 

A) “Quão valiosos somos para as outras pessoas?” (l. 1) – 
conjunção 

B) “A vida contemporânea exige muito de nós.” (l. 4) – substantivo 
C) “No entanto, isso não justifica o modo como agimos uns com 

os outros.” (l. 4-5) – pronome 
D) “Em outras palavras, somos queridos apenas nos nossos bons 

momentos, quando estamos no auge e tudo parece dar certo.” 
(l. 16-17) – preposição 
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14. No trecho “Isto é, ninguém está bem o tempo inteiro, 
tampouco, possui uma constante na vida. Todos nós temos 
nossos dias ruins, passamos por problemas e atravessamos 
os nossos períodos de crise, de modo que, ao doutrinar as 
relações humanas à cartilha comercial, os pontos baixos da 
vida de um indivíduo são desconsiderados, o que implica 
automaticamente a descartabilidade daqueles que sucumbem 
às suas fraquezas.” (l. 11-14), os termos sublinhados, na 
ordem em que se encontram, são pronome 

 

A) pessoal – indefinido – possessivo – relativo. 
B) indefinido – pessoal – possessivo – possessivo. 
C) pessoal – possessivo – indefinido – de tratamento 
D) indefinido – de tratamento – possessivo – demonstrativo.  
 

 

15. A concordância verbal não está de acordo com o preceitua a 
gramática em 
 

A) Naquele momento, mais de uma pessoa mostrou-se 
indiferente à dor do companheiro. 

B) Ele foi um dos que se compadeceu da dor alheia. 
C) Haviam ali várias pessoas indiferentes ao sofrimento do 

amigo. 
D) A dor, a angústia, o sofrimento, tudo parece ser imperceptível 

para determinadas pessoas. 
  

 
16. Observe a concordância nominal nas frases abaixo: 

 
I. Após falar tudo o que sentia, ela disse muito obrigado por me 

ouvir. 
II. Ela andava sempre meia desanimada. 
III. Agora estamos quites. Nem você me ouviu quando eu precisei 

desabafar nem eu ouvi você. 
IV. Eles permaneciam alerta, pois já foram alvo de pessoas 

egoísta. 

Estão corretas as frases 
 

A) I e II, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

17. A Constituição Federal prevê que a administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá a 
diversos princípios. Assinale abaixo o único princípio que 
está correlacionado com a função administrativa do Estado 
brasileiro. 
 

A) Princípio da autoridade real. 
B) Princípio da reserva programática. 
C) Princípio da oficialidade. 
D) Princípio da conjuntura administrativa. 

 
 

18. Sobre os atos administrativos, analise os itens abaixo: 
 

I. O ato vinculado é discricionário quanto ao motivo e à 
finalidade. 

II. Atestados e certidões são exemplos típicos de atos 
administrativos enunciativos.    

III. Apenas a finalidade e o motivo são considerados atributos do 
ato administrativo. 
 

Assinale 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas a afirmativa II estiver correta. 
C) se apenas a afirmativa III estiver correta. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 
 

19. Assinale a única alternativa que representa um elemento do 
ato administrativo. 
 

A) Lei. 
B) Parecer. 
C) Poder de polícia. 
D) Competência. 

 
 

20. Assinale abaixo a única alternativa que se correlaciona 
corretamente com o controle interno da Administração 
Pública. 
 

A) É exercido pelo Tribunal de Contas. 
B) Tem caráter jurisdicional. 
C) Contempla apenas três categorias: operacional, contábil e 

normativa. 
D) Apoia o controle externo no exercício de sua missão 

institucional. 
 
 

21. Com base na Constituição de 1988, assinale qual órgão ou 
entidade possui competência para a emissão de moeda. 
 

A) Banco Central. 
B) Tesouro Nacional. 
C) Ministério da Economia. 
D) Comissão de Valores Mobiliários.  
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22. Assinale abaixo a única alternativa que se correlaciona 
corretamente com o controle externo da Administração 
Pública. 

 

A) É exercido exclusivamente pelo Poder Judiciário. 
B) Não pode sustar a execução do ato impugnado. 
C) Aplica aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa 

ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei.  
D) Aprecia a legalidade dos atos de admissão de pessoal nas 

entidades do Terceiro Setor, inclusive as nomeações para 
cargo de provimento em comissão. 

 
 

23. Sobre a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 
12.527/2011), analise os itens abaixo: 

 
I. Considera-se primariedade a qualidade da informação 

coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, 
sem modificações. 

II. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às 
razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor 
recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da 
sua ciência.    

III. Considera-se integridade a qualidade da informação não 
modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. 

 

Assinale 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
D) se todas afirmativas estiverem corretas. 
 
 

24. Sobre a Lei Anticorrupção (Lei Federal nº 12.846/2013), que 
dispôs sobre a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração 
Pública, assinale a afirmativa incorreta. 

 
A) Os administradores ou dirigentes somente serão 

responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua 
culpabilidade. 

B) A responsabilidade da pessoa jurídica está condicionada à 
responsabilização individual das pessoas naturais. 

C) Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de 
alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou 
cisão societária. 

D) Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e 
entidades estatais ou representações diplomáticas de país 
estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem 
como as pessoas jurídicas controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro.  

 
 
 
 
 
 
 

25. Assinale abaixo a alternativa correspondente a uma 
característica do acordo de leniência. 
 

A) O acordo de leniência deve ser celebrado entre particulares, 
sob a supervisão do Poder Público. 

B) A celebração do acordo de leniência jamais interrompe o prazo 
prescricional. 

C) Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a 
responsabilidade penal e administrativa passará a ser 
objetiva.  

D) O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da 
obrigação de reparar integralmente o dano causado. 

 
 

26. Sobre as finanças públicas, assinale a alternativa correta. 
 

A) Os Tribunais de Contas podem comprar títulos de emissão do 
Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de 
moeda. 

B) É vedada a realização de operações de câmbio por órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

C) Lei complementar disporá sobre emissão e resgate de títulos 
da dívida pública.  

D) Os Tribunais de Contas podem comprar títulos de emissão do 
Banco Central, com o objetivo de regular a taxa de juros. 

 
 

27. Com base na Lei Federal nº 4.320/1964, que estatui normas 
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios 
e do Distrito Federal, analise os itens abaixo: 
 

I. A verificação da legalidade dos atos de execução 
orçamentária será prévia, concomitante e subsequente.  

II. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando 
instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a 
qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de 
contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos. 

III. O controle da execução orçamentária compreenderá também 
a fidelidade funcional dos agentes da administração, 
responsáveis por bens e valores públicos. 
 

Assinale 
 

A) se todas afirmativas estiverem corretas. 
B) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 

 
28. Assinale abaixo o único princípio que não é aplicável às 

licitações públicas. 
 

A) Julgamento subjetivo. 
B) Probidade administrativa. 
C) Vinculação ao instrumento convocatório. 
D) Publicidade. 
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29. Assinale abaixo a única alternativa que se correlaciona 
corretamente com a lei orçamentária anual. 

 

A) Deve ser sancionada pelo Poder Executivo até 30 de abril do 
ano anterior ao exercício de sua vigência.  

B) O Município somente pode editar a sua lei orçamentária anual 
depois de aprovada a lei de diretrizes orçamentárias do 
respectivo Estado. 

C) A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento da 
seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a 
ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como 
os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder 
Público.  

D) Por gozar de autonomia financeira e administrativa, o 
Ministério Público elaborará e aprovará lei orçamentária 
específica para sua execução orçamentária. 

 

 

30. Sobre a lei de diretrizes orçamentárias, analise os itens abaixo: 
 

I. O Poder Legislativo sancionará, até trinta dias após o 
encerramento de cada bimestre, a lei de diretrizes 
orçamentárias. 

II. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro 
dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes 
na lei de diretrizes orçamentárias.    

III. O Ministério Público não está sujeito aos limites estabelecidos 
na lei de diretrizes orçamentárias.  

 

Assinale 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas a afirmativa II estiver correta. 
C) se apenas a afirmativa III estiver correta. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 
 

31. Sobre o plano plurianual (PPA), assinale a alternativa correta. 
 

A) O PPA é o instrumento adequado para a publicação do 
relatório resumido da execução orçamentária.  

B) O PPA disporá sobre as alterações na legislação tributária. 
C) O PPA estabelecerá a política de aplicação das agências 

financeiras oficiais de fomento. 
D) As despesas relativas aos programas de duração continuada 

são tratadas no PPA.  
 
 

32. Sobre os procedimentos e as normas gerais de licitação, 
assinale a alternativa correta. 

 

A) Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os 
quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra 
executada.  

B) Poderá participar da licitação o autor do projeto básico, se for 
pessoa jurídica. 

C) É permitido incluir no objeto da licitação a obtenção de 
recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a 
sua origem.  

D) As licitações na modalidade de convite devem ser concluídas 
no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

33. Sobre as sanções penais nas licitações públicas, assinale a 
alternativa correta. 
 

A) É crime patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado 
perante a Administração, dando causa à instauração de 
licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a 
ser decretada pelo Poder Judiciário.  

B) Somente funcionários públicos podem cometer crimes contra 
as licitações. 

C) O produto da arrecadação da multa aplicada nos crimes 
licitatórios será revertido para instituições de assistência 
social.  

D) Somente pessoas jurídicas podem cometer crimes contra as 
licitações. 

 
 

34. Acerca da dispensa e inexigibilidade das licitações, analise os 
itens abaixo: 
 

I. Em caso de concessão de direito real de uso de imóveis, a 
licitação poderá ser dispensada quando o uso destinar-se a 
outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer 
que seja a localização do imóvel. 

II. É dispensável a licitação nos casos de guerra ou grave 
perturbação da ordem.  

III. É inexigível a licitação quando não acudirem interessados à 
licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser 
repetida sem prejuízo para a Administração. 
 
Assinale 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 
 

35. Assinale abaixo a única alternativa que se correlaciona 
corretamente com o contrato administrativo. 
 

A) Tem prazo de vigência indeterminado. 
B) É vedada a rescisão unilateral. 
C) Deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
D) Somente pode ser alterado com aval do Poder Judiciário. 

 
 

36. Assinale abaixo a única alternativa que prevê um motivo legal 
para a rescisão do contrato administrativo. 
 

A) O falecimento do contratado.  
B) A paralisação da obra com ou sem justa causa. 
C) Qualquer modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa contratada. 
D) A paralisação do serviço com justa causa. 
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37. Acerca do ambiente de controle e da auditoria governamental, 
analise os itens abaixo: 

 

I. O relatório de auditoria é o instrumento formal e técnico por 
intermédio do qual a equipe de auditoria comunica aos leitores 
o objetivo e as questões de auditoria, o escopo e as limitações 
de escopo, a metodologia utilizada, os achados de auditoria, 
as conclusões e as propostas de encaminhamento. 

II. A governança corporativa é atualmente um paradigma 
superado no ambiente de controle, não podendo ser aplicada 
ao setor público.    

III. As auditorias de conformidade se dividem em auditorias 
operacionais e auditorias temáticas. 

 

Assinale 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 
 

38. Assinale a única alternativa que traz uma característica da 
filosofia gerencial. 

 

A) Busca incessante pela burocratização do serviço público e das 
atividades privadas.  

B) Os fins justificam os meios, desde que o objetivo central seja 
o lucro operacional. 

C) Somatização de pessoas e objetos. 
D) Foco no desenvolvimento das pessoas.  
 
 

39. Com base nas disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar nº 101/2000) sobre a gestão fiscal e 
patrimonial, assinale a alternativa correta. 

 
A) As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão 

depositadas, em duodécimos, na Caixa Econômica Federal, a 
qual pagará todas as notas de empenhos até o último dia do 
exercício financeiro.  

B) São instrumentos de transparência da gestão fiscal, dentre 
outros, os orçamentos, as prestações de contas e o respectivo 
parecer prévio.  

C) As versões simplificadas do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal não são 
instrumentos de transparência da gestão fiscal. 

D) As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão 
depositadas, em duodécimos, em qualquer instituição 
financeira oficial, a qual pagará todas as notas de empenhos 
até o último dia do exercício financeiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Analise os itens abaixo com base nas disposições da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000): 
 

I. Os Tribunais de Contas funcionarão em regime permanente, 
não podendo entrar em recesso. 

II. Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das 
contas, julgadas ou tomadas. 

III. A prestação de contas evidenciará o desempenho da 
arrecadação em relação à previsão, destacando as 
providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas 
e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos 
nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais 
medidas para incremento das receitas tributárias e de 
contribuições. 
 
Assinale 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


