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CONTADOR 

 
NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO 

 
 1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 

de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração. Preencha os campos 
destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer 
divergência, comunique ao fiscal. 

 
 2. O único documento válido para avaliação é a Folha de 

Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da 
Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte 

maneira: ● 

 
 3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, 

incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 
(sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará 
liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o 
local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno 
de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. 

 
 4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-

lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. 
O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões 
somente se aguardar em sala até o término do prazo de 
realização da prova estabelecido em edital. 

 
 5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da 

sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do 
envelope de retorno. 

 
 6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis 

no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia 
posterior à aplicação da prova. 

 
 7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 

constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de 
Respostas incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Instruções 

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime! 

Previsto no art. 311 - A do Código Penal 

   Composição do Caderno 
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Para Maria da Graça 
 

Paulo Mendes Campos  

Agora, que chegaste à idade avançada de 15 
anos, Maria da Graça, eu te dou este livro: Alice 
no País das Maravilhas. 

Este livro é doido, Maria. Isto é: o sentido dele 
está em ti. 

Escuta: se não descobrires um sentido na 
loucura, acabarás louca. Aprende, pois, logo de 
saída para a grande vida, a ler este livro como um 
simples manual do sentido evidente de todas as 
coisas, inclusive as loucas. Aprende isso a teu 
modo, pois te dou apenas umas poucas chaves 
entre milhares que abrem as portas da realidade. 

A realidade, Maria, é louca. 
Nem o Papa, ninguém no mundo, pode 

responder sem pestanejar à pergunta que Alice faz 
à gatinha: "Fala a verdade Dinah, já comeste um 
morcego?" 

Não te espantes quando o mundo amanhecer 
irreconhecível. Para melhor ou pior, isso acontece 
muitas vezes por ano. "Quem sou eu no mundo?" 
Essa indagação perplexa é lugar-comum de cada 
história de gente. Quantas vezes mais decifrares 
essa charada, tão entranhada em ti mesma como 
os teus ossos, mais forte ficarás. Não importa qual 
seja a resposta; o importante é dar ou inventar 
uma resposta. Ainda que seja mentira. 

A sozinhez (esquece essa palavra que inventei 
agora sem querer) é inevitável. Foi o que Alice 
falou no fundo do poço: "Estou tão cansada de 
estar aqui sozinha!" O importante é que ela 
conseguiu sair de lá, abrindo a porta. A porta do 
poço! Só as criaturas humanas (nem mesmo os 
grandes macacos e os cães amestrados) 
conseguem abrir uma porta bem fechada ou vice-
versa, isto é, fechar uma porta bem aberta. 

Somos todos tão bobos, Maria. Praticamos uma 
ação trivial, e temos a presunção petulante de 
esperar dela grandes consequências. Quando 
Alice comeu o bolo e não cresceu de tamanho, 
ficou no maior dos espantos. Apesar de ser isso o 
que acontece, geralmente, às pessoas que 
comem bolo. 

Maria, há uma sabedoria social ou de bolso; nem 
toda sabedoria tem de ser grave. 

A gente vive errando em relação ao próximo e o 
jeito é pedir desculpas sete vezes por dia, pois 
viver é falar de corda em casa de enforcado. Por 
isso te digo, para tua sabedoria de bolso: se 
gostas de gato, experimenta o ponto de vista do 
rato. Foi o que o rato perguntou à Alice: "Gostarias 
de gato se fosses eu?" 

Os homens vivem apostando corrida, Maria. Nos 
escritórios, nos negócios, na política, nacional e 
internacional, nos clubes, nos bares, nas artes, na 
literatura, até amigos, até irmãos, até marido e 
mulher, até namorados, todos vivem apostando 
corrida. São competições tão confusas, tão cheias 
de truques, tão desnecessárias, tão fingindo que 
não é, tão ridículas muitas vezes, por caminhos 
tão escondidos, que, quando os atletas chegam 
exaustos a um ponto, costumam perguntar: "A 
corrida terminou! Mas quem ganhou?" É bobice, 
Maria da Graça, disputar uma corrida se a gente 
não irá saber quem venceu. Se tiveres de ir a 
algum lugar, não te preocupe a vaidade fatigante 
de ser a primeira a chegar. Se chegares sempre 
onde quiseres, ganhaste. [...] 
 
Adaptado de: https://contobrasileiro.com.br/tag/cronica-de-paulo-
mendes-campos/ Acesso em: 04/02/2020. 

  
1. Considere os sentidos expressos no 

trecho “Por isso te digo, para tua 
sabedoria de bolso: se gostas de gato, 
experimenta o ponto de vista do rato. Foi 
o que o rato perguntou à Alice: 
‘‘Gostarias de gato se fosses eu?” e 
assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O narrador ressalta a importância de se 
praticar a empatia, considerando a realidade 
de cada um. 

(B) É apresentada a ideia de que, antes de  
defenderem o ponto de vista de alguém, as 
pessoas devem se colocar no lugar de quem 
tenha uma visão diferente da sua. 

(C) A menção ao discurso do rato permite que o 
leitor concretize a ideia de empatia, sugerida 
pelo texto, favorecendo a compreensão da 
lição de vida ensinada pelo narrador. 

(D) Ao utilizar as figuras do gato e do rato, 
busca-se revelar que os mais fortes devem 
se colocar no lugar dos mais fracos. 

(E) O narrador considera que a lição que ensina 
é insignificante, por isso ele a denomina 
como “sabedoria de bolso”.  

  
2. Sobre os conectivos em destaque no 

excerto que segue, assinale a alternativa 
correta. 

 “Aprende, pois, logo de saída para a 
grande vida, a ler este livro como um 
simples manual do  sentido evidente de 
todas as coisas, inclusive as loucas. 
Aprende isso a teu modo, pois te dou 
apenas umas poucas chaves entre 
milhares que abrem as portas da 
realidade.” 
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(A) Ambos têm função explicativa. 
(B) A primeira ocorrência estabelece uma 

relação de causa; a segunda, de 
consequência. 

(C) A primeira ocorrência estabelece uma 
relação de conclusão; a segunda, de 
explicação.  

(D) A primeira ocorrência estabelece uma 
relação de explicação; a segunda, de 
conclusão.  

(E) Ambos tem função conclusiva. 
  
3. Assinale a alternativa em que a 

classificação da figura de linguagem 
presente no trecho dado esteja 
INCORRETA. 

(A) “[...] pois te dou apenas umas poucas 
chaves entre milhares que abrem as portas 
da realidade.” = metáfora.  

(B) “Quantas vezes mais decifrares essa 
charada, tão entranhada em ti mesma como 
os teus ossos, mais forte ficarás.” = 
comparação. 

(C) “Agora, que chegaste à idade avançada de 
15 anos [...]” = ironia. 

(D) “Não te espantes quando o mundo 
amanhecer irreconhecível. Para melhor ou 
pior [...]” = antítese. 

(E) "Estou tão cansada de estar aqui sozinha!" = 
hipérbole. 

 
4. Assinale a alternativa que analisa 

corretamente a função sintática de 
“Dinah” no trecho “Fala a verdade Dinah, 
já comeste um morcego?”. 

(A) Sujeito que pratica a ação de falar. 
(B) Vocativo para quem o discurso é dirigido. 
(C) Sujeito que pratica a ação de comer. 
(D) Palavra que complementa o sentido do 

verbo “falar”, completando seu sentido. 
(E) Palavra que complementa o sentido do 

nome “verdade”. 
 
5. Assinale a alternativa em que a utilização 

do sinal de pontuação esteja 
INCORRETA. 

(A) “Praticamos uma ação trivial, e temos a 
presunção petulante de esperar dela 
grandes consequências.” 

(B) “A realidade, Maria, é louca.” 
(C) “A corrida terminou! Mas quem ganhou?” 
(D) “[…]  eu te dou este livro: Alice no País das 

Maravilhas.” 
(E) “Escuta: se não descobrires um sentido na 

loucura, acabarás louca.” 
 
 

6. Sobre a formação e a função da palavra 
em destaque no trecho “A sozinhez 
(esquece essa palavra que inventei agora 
sem querer) é inevitável.”, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 
a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

  
(   )  O sufixo -ez permite que seja nomeada 

uma qualidade, a partir do adjetivo 
“sozinho”, assim como  ocorre em 
“polidez”. 

(   )   A criação do vocábulo é inadequada, 
visto que já existe o adjetivo “solidão” 
para caracterizar  pessoas solitárias. 

(   )   O sufixo -ez indica origem, significando 
aquele que vem de um local solitário, tal 
como ocorre  em “francês”. 

 
(A) F – F – V. 
(B) V – V – F.  
(C) V – F – F.  
(D) V – V – V. 
(E) F – F – F. 
 
7. Assinale a alternativa em que o acento 

grave indicativo de crase seja mantido ao 
substituir a palavra em destaque, no 
trecho: “Apesar de ser isso o que 
acontece, geralmente, às pessoas que 
comem bolo.”. 

(A) Indivíduos. 
(B) Seres. 
(C) Indivíduo. 
(D) Criaturas. 
(E) Sujeitos. 
 
8. A oração em destaque, em “Não importa 

qual seja a resposta; o importante é dar 
ou inventar uma resposta. Ainda que seja 
mentira.”, estabelece com as demais uma 
relação de 

(A) adição.  
(B) oposição. 
(C) concessão. 
(D) conclusão. 
(E) condição. 
 
9. Assinale a alternativa que reescreve 

adequadamente a frase “O importante é 
que ela conseguiu sair de lá [...]”, 
preservando-lhe o sentido. 

(A) A saída dela foi importante lá. 
(B) É importante que ela saia daqui.  
(C) Importa ela sair dali. 
(D) O fato de ela ter saído de lá é importante. 
(E) Lá, ela conseguiu sair.  
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10. O plural de “lugar-comum” é 
(A) lugares-comuns. 
(B) lugares-comum. 
(C) lugar-comuns. 
(D) lugar-comum, havendo somente a flexão na 

palavra que acompanha a expressão. 
(E) lugars-comuns. 
 

 
 
11. Considere como verdadeira a seguinte 

sentença: “Carlos escreve poemas e 
ensina Gramática”. A negação dessa 
sentença, por definição, será dada por 

(A)  “Carlos não escreve poemas ou não ensina 
Gramática”. 

(B)  “Carlos escreve poemas ou não ensina 
Gramática”. 

(C)  “Carlos não escreve poemas ou ensina 
Gramática”. 

(D) “Carlos escreve poemas ou ensina 
Gramática”. 

(E) “Carlos não escreve poemas se, e somente 
se, ensina Gramática”. 

 
12. Três amigos decidiram viajar em um final 

de semana. Após procurarem em várias 

agências por uma pousada, encontraram 

um pacote de viagem para três pessoas, 

com o custo total de R$ 800,00. No 

momento de pagar e adquirir esse pacote 

de viagem, analisando a quantia de 

dinheiro disponível por todos naquele 

momento, verificaram que Carlos possuía 

R$ 250,00, Fernanda possuía R$ 100,00 a 

menos que Luís e Luís possuía 
𝟕

𝟓
 da 

quantia de Carlos. Dessa forma, somando 

a quantia que os três amigos possuíam, e 

não havendo a possibilidade de arrecadar 

mais dinheiro, é correto afirmar que 

(A)  eles não poderiam pagar e adquirir esse 
pacote de viagens, pois ainda faltavam R$ 
50,00 para cobrir o custo total. 

(B)  se Fernanda tivesse R$ 100,00 a menos, 
ainda assim poderiam pagar e adquirir esse 
pacote de viagem. 

(C)  eles poderiam pagar e adquirir esse pacote 
de viagens, sobrando, ainda, R$ 50,00 do 
dinheiro que possuíam. 

(D)  se Luís tivesse R$ 100,00 a menos, ainda 
assim conseguiriam pagar e adquirir esse 
pacote de viagem. 

(E)  eles não conseguiram pagar e adquirir esse 
pacote de viagens, pois ainda faltavam R$ 
150,00 para cobrir o custo total. 

 
13. Em um evento, compareceram 130 

homens e 208 mulheres. A taxa 
percentual que representa a quantidade 
de homens em relação ao total de 
mulheres é igual a 

(A)  37,5%. 
(B)  160%. 
(C)  51,3%. 
(D)  62,5%. 
(E)  40%. 
 
14. Considere os conjuntos A, B e C no 

seguinte diagrama: 
 

 
 

 Assinale a alternativa que indica a região 
destacada desse diagrama que 
representa (𝑩 ∩ 𝑨) − 𝑪. 

 
(A)  

 
 
(B)  

 
 
(C) 
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(D)  

 
 
(E)  

 
 
 
15. Afirmar que “Clara trabalha de manhã e 

Clara trabalha à tarde ou à noite” é 
equivalente a afirmar, por definição de 
equivalência de proposições compostas, 
que 

(A)  “Clara nunca trabalha à noite”.  
(B)  “Clara trabalha somente de manhã”. 
(C)  “Clara trabalha de manhã ou à tarde e Clara 

trabalha de manhã ou à noite”. 
(D)  “Clara trabalha de manhã, à tarde e à noite”. 
(E)  “Clara trabalha de manhã e à tarde ou Clara 

trabalha de manhã e à noite”. 
 

 
 
16. Dentre as alternativas seguintes, assinale 

a correta em relação à Lei Orgânica de 
Novo Hamburgo. 

(A) O cidadão novo-hamburguense pode ser 
investido na função de vereador e na de 
prefeito ao mesmo tempo. 

(B) A eleição para Vice-Prefeito de Novo 
Hamburgo é indireta.  

(C) Não compete ao Município fixar os feriados 
municipais.  

(D) São tributos da competência municipal os 
impostos sobre propriedade predial, 
territorial urbana e rural. 

(E) O Município de Novo Hamburgo deve 
respeitar os princípios estabelecidos nas 
Constituições Federal e Estadual. 

  
 
 
 
 
 

17. Assinale a alternativa correta sobre as 
regras das infrações previstas no Código 
de Posturas de Novo Hamburgo.  

(A) A pena é de caráter pessoal, não podendo 
os pais responderem pelos filhos menores. 

(B) Ao infrator que incorrer, simultaneamente, 
em mais de uma penalidade legal, será 
aplicada a pena média, sem acréscimos.  

(C) Quando a infração for coletiva, a pena será 
aplicada aos que forem identificados. 

(D) Todos os cidadãos poderão defender-se 
alegando desconhecimento da Lei. 

(E) As pessoas jurídicas não respondem aos 
autos de infração lavrados pela Prefeitura de 
Novo Hamburgo.  

  
18. Acerca das normas do regime estatutário 

dos servidores públicos de Novo 
Hamburgo, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A posse será pessoal ou por procuração 
reconhecida em cartório de notas.  

(B) A investidura em cargo público, cumpridas 
as exigências legais, ocorrerá com a posse. 

(C) O concurso público será de provas, ou de 
provas e títulos, realizado em uma ou mais 
etapas, conforme dispuser o regulamento 
geral e o edital, observados os princípios 
constitucionais. 

(D) Exercício é o efetivo desempenho das 
atribuições do cargo, e é de cinco dias o 
prazo para o servidor entrar em exercício, 
contados da data da posse. 

(E) Posse é a aceitação expressa das 
atribuições, deveres e responsabilidades 
inerentes ao cargo público, com o 
compromisso de bem servir, formalizada 
com a assinatura do respectivo termo pela 
autoridade competente e pelo servidor 
empossando. 
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19. Acerca das normas do regime estatutário 
dos servidores públicos de Novo 
Hamburgo, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A frequência e a assiduidade do servidor 
público serão controladas pelo ponto e por 
forma determinada em regulamento, quanto 
a servidores não sujeitos ao ponto.  

(B) O servidor está sujeito ao regime padrão de 
jornada de trabalho de até 40 (quarenta) 
horas semanais, que não poderá exceder a 
08 (oito) horas diárias, em atendimento às 
normas constitucionais, ressalvadas as 
exceções legais.  

(C) Pelo serviço realizado em regime de 
sobreaviso ou sob a forma de plantões, o 
servidor público perceberá o respectivo 
adicional. 

(D) O servidor público que exercer cargo em 
comissão, função de confiança ou 
desempenhar atividade em regime de 
dedicação plena, perceberá adicional por 
eventual jornada laboral excedente à legal. 

(E) Por necessidade de serviço, a jornada legal 
do servidor público poderá ser ampliada, 
consoante o determinar a autoridade 
competente. 

 
20. Analise as assertivas sobre o Plano de 

Classificação de Cargos e Funções para 
os servidores municipais e assinale a 
alternativa que aponta (a)s correta(s). 
 

I. Os cargos em comissão têm como 
atribuições essenciais a direção, a chefia 
e o assessoramento de órgãos e 
unidades administrativas integradas à 
Administração Municipal, competindo, 
aos respectivos detentores, dirigir e 
supervisionar todas as atividades 
administrativas afetas a esses órgãos e 
unidades, segundo as diretrizes e 
determinações exaradas pela autoridade 
superior competente. 

II. Quando o provimento do cargo em 
comissão se der mediante nomeação de 
servidor público, o respectivo detentor 
perceberá tão somente gratificação 
pecuniária correspondente a cinquenta 
por cento da remuneração fixada para o 
cargo em comissão, enquanto perdurar o 
respectivo exercício, além da 
remuneração do seu cargo permanente. 

III. No provimento de cargos em comissão, 
pelo menos um quarto dos cargos serão 
preenchidos por servidores públicos. 

 

(A) Apenas I e II. 
(B) I, II e III. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas III. 
(E) Apenas II e III.  
 

 
 
21. Nos termos do Manual de Contabilidade 

Aplicada  ao Setor Público, a 
classificação institucional da despesa 
orçamentária é um critério indispensável 
para a fixação de responsabilidades e os 
consequentes controles e avaliações das 
políticas governamentais dos Entes da 
Federação, refletindo a estrutura de 
alocação dos créditos orçamentários e 
sua estrutura que está codificada em dois 
níveis hierárquicos. Identifique tais níveis 
e assinale a alternativa correta. 

(A)  Órgão funcional (OF) e Unidade 
Orçamentária (UO).  

(B)  Unidade Orçamentária (UO) e Unidade de 
Gestão (UG). 

(C)  Órgão Superior (OS) e Unidade 
Orçamentária (UO).  

(D)  Órgão Orçamentário (OG) e Unidade 
Orçamentária (UO). 

(E)  Órgão Central (OC) e Órgão funcional (OF). 
 
22.  A classificação funcional segrega as 

dotações orçamentárias em funções e 
subfunções, buscando responder 
basicamente à indagação “em que área” 
de ação governamental a despesa será 
realizada.  

 De acordo com o texto apresentado, essa 
classificação funcional é representada 
por 

(A)  cinco dígitos; os três primeiros referem-se à 
função, enquanto os dois últimos dígitos 
representam a subfunção, que podem ser 
traduzidos como agregadores das diversas 
áreas de atuação do setor público, nas 
esferas legislativa, executiva e judiciária. 

(B)  cinco dígitos; os dois primeiros referem-se à 
função, enquanto os três últimos dígitos 
representam a subfunção, que podem ser 
traduzidos como agregadores das diversas 
áreas de atuação do setor público, nas 
esferas legislativa, executiva e judiciária. 

(C)  quatro dígitos; os dois primeiros referem-se 
à função, enquanto os dois últimos dígitos 
representam a subfunção, que podem ser 
traduzidos como agregadores das diversas 

Conhecimentos Específicos 
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áreas de atuação do setor público, nas 
esferas legislativa, executiva e judiciária. 

(D)  seis dígitos; os três primeiros referem-se à 
função, enquanto que os três últimos dígitos 
representam a subfunção, que podem ser 
traduzidos como agregadores das diversas 
áreas de atuação do setor público, nas 
esferas legislativa, executiva e judiciária. 

(E)  seis dígitos; os dois primeiros referem-se à 
função, enquanto os quatro últimos dígitos 
representam a subfunção, que podem ser 
traduzidos como agregadores das diversas 
áreas de atuação do setor público, nas 
esferas legislativa, executiva e judiciária. 

 
23. Segundo o Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público, consoante ao 
art. 5º da Portaria Interministerial 
STN/SOF nº 163/2001, e suas 
atualizações, a estrutura da natureza da 
despesa orçamentária a ser observada na 
execução orçamentária de todas as 
esferas de governo será representada 
pela 

(A)  categoria econômica; grupo de natureza da 
despesa; a modalidade de aplicação; o 
elemento de despesa; a alínea e subalínea. 

(B)  categoria econômica; o grupo de natureza 
da despesa; a origem; a espécie; a rubrica; 
a alínea e subalínea.  

(C) categoria econômica; a origem; a 
modalidade de aplicação; o elemento de 
despesa; o desdobramento, facultativo, do 
elemento de despesa; a alínea e subalínea. 

(D)  categoria econômica; corrente ou capital; 
origem; o grupo de natureza da despesa; a 
modalidade de aplicação; a rubrica; a alínea 
e subalínea.   

(E)  categoria econômica; o grupo de natureza 
da despesa; a modalidade de aplicação; o 
elemento de despesa; e o desdobramento, 
facultativo, do elemento de despesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Segundo a Lei nº 4.320, de 17 de março 
de 1964, e suas posteriores atualizações, 
o Balanço Patrimonial demonstrará quais 
dos seguintes itens apresentados? 

 
1.  Ativo Financeiro e Ativo Permanente. 
2.  Ativo Circulante e Ativo não Circulante. 
3.  Passivo Financeiro e Passivo 

Permanente. 
4.  Passivo Circulante e Passivo não 

Circulante. 
5.  Saldo Patrimonial e Contas de 

Compensação. 
6.  Patrimônio Líquido.   
 
(A)  Apenas 2,4 e 6. 
(B)  Apenas 1,3 e 5. 
(C)  Apenas 1,3 e 6. 
(D)  Apenas 2,4 e 5. 
(E)  Apenas 1,2 e 3. 
 
25. Na Prefeitura Municipal de Novo 

Hamburgo (RS), classificam-se como 
receitais patrimoniais, EXCETO 

(A)  alienação de bens móveis. 
(B)  concessões / permissões / autorização. 
(C)  valores mobiliários. 
(D)  cessão de direitos. 
(E)  exploração do patrimônio intangível. 
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26.  Considere os seguintes fatos registrados pela contabilidade da Prefeitura Municipal de Novo 
Hamburgo (RS), encerrados no exercício de 2018.  

 

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)  R$               43.089.845,00  

Créditos Adicionais  R$               47.688.546,00  

Ativo Financeiro R$             537.152.116,88  

Receita Prevista  R$          1.313.658.890,00  

Despesa Fixada  R$          1.313.658.890,00  

Despesa empenhada  R$          1.012.286.855,00  

Receita Arrecadada  R$             963.217.738,00  

Despesa Paga R$             876.405.012,00  

Despesa Liquidada  R$             954.254.873,00  

Passivo Financeiro R$             161.649.723,00  

Ativo Permanente R$          2.035.372.411,00  

Passivo Permanente R$          1.623.450.954,00  

 
Com base nas informações apresentadas, nos termos da Lei nº 4.320/1964, o resultado da 
execução orçamentária, referente ao exercício financeiro de 2018, foi 

(A)  deficitário de R$ 5.979.272,00. 
(B)  superavitário de R$ 8.962.865,00. 
(C)  deficitário de R$ 49.069.117,00. 
(D)  superavitário de R$ 359.404.017,00. 
(E)  superavitário de R$ R$ 375.502.393,88. 

 
27. Considere que a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo (RS) empenhou o valor de 

R$ 200.000,00 em janeiro de 2019, para atendimento de despesas de combustível para o 
exercício. Sabendo que foram liquidados e pagos, durante o ano, R$ 140.000,00 e 100.000,00, 
respectivamente, é correto afirmar que, nessa situação, no encerramento do exercício de 2019, 
a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo (RS) inscreveu em  

(A)  resto a pagar processados e não processados no valor de R$ 100.000,00. 
(B)  resto a pagar processados e não processados no valor de R$ 60.000,00. 
(C)  resto a pagar processados e não processados no valor de R$ 40.000,00. 
(D)  resto a pagar não processados no valor de R$ 40.000,00. 
(E)  resto a pagar processados no valor de R$ 60.000,00. 
 
28. Analise as seguintes informações da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Novo 

Hamburgo (RS), extraídas do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público 
Brasileiro (SICONFI), referente ao período do 3º Quadrimestre de 2019.    

 

Despesa com pessoal ativo R$     12.465.728,13 

Despesas com indenizações por demissão e incentivos à demissão 
voluntária  

R$          149.513,08 

Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração  R$          250.369,04 

Receita Corrente Líquida (RCL) R$   873.729.464,07 

Despesas com inativos e pensionistas com recursos vinculados  R$          358.986,36  
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 Com base nas informações apresentadas 
e de acordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), o valor 
apurado para o limite de alerta da 
despesa total com pessoal da Câmara 
Municipal de Vereadores do Município de 
Novo Hamburgo (RS) foi de 

(A)  R$ 49.802.579,45. 
(B)  R$ 47.181.391,06 
(C)  R$ 52.423.767,84. 
(D)  R$ 53.352.670,08. 
(E)  R$ 55.125.369,04. 
 
29. A respeito do Controle Externo, de 

acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março 
de 1964, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A)  O controle da execução orçamentária será 
exercido pelo Poder Legislativo.  

(B)  Terá por objetivo verificar a probidade da 
administração, a guarda e legal emprego 
dos dinheiros públicos e o cumprimento da 
Lei de Orçamento. 

(C)  O Poder Executivo, anualmente, prestará 
contas ao Poder Legislativo, no prazo 
estabelecido nas Constituições ou nas Leis 
Orgânicas dos Municípios. 

(D)  As contas do Poder Executivo serão 
submetidas ao Poder Legislativo, com 
Parecer conclusivo do Tribunal de Contas ou 
órgão equivalente. 

(E)  Quando no Município não houver Tribunal de 
Contas ou órgão equivalente, a Câmara de 
Vereadores poderá designar peritos 
contadores para verificarem as contas do 
prefeito e sobre elas emitirem parecer. 

 
30. Analise as seguintes informações da 

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo 
(RS):  

 Em 30 de janeiro de 2019, ocorreu 
empenho de despesa no valor de 
R$ 20.000,00 para a aquisição de uma 
máquina. Essa despesa foi liquidada em 
01 de abril de 2019, pelo valor total 
empenhado. Nessa mesma data, foi 
entregue pelo fornecedor a máquina que 
foi colocada em uso. O pagamento dessa 
despesa foi realizado em 10 de maio de 
2019, pelo valor total empenhado, 
sabendo que a vida útil econômica e o 
valor residual foram estimados, 
respectivamente, em 10 anos e 
R$ 2.000,00. Em 31/12/2019, após o 
reconhecimento da variação patrimonial 
diminutiva com a depreciação referente 
ao exercício financeiro de 2019, a 

Prefeitura Municipal realizou o teste de 
redução ao valor recuperável dessa 
máquina e verificou que o seu valor em 
uso era R$ 14.500,00 e o seu valor justo 
líquido de despesas de venda era 
R$ 16.650,00. Ressalta-se que a Prefeitura 
utiliza o método das cotas constantes 
para o cálculo da depreciação. 
Com base nas informações apresentada, 
o valor total da variação patrimonial 
diminutiva reconhecida em 31 de 
dezembro de 2019 pela Prefeitura 
Municipal de Novo Hamburgo (RS), 
referente a essa máquina, foi  

(A)  R$ 1.500,00. 
(B)  R$ 1.350,00  
(C)  R$ 3.150,00. 
(D)  R$ 2.000,00. 
(E)  R$ 3.350,00. 
 
31. Acerca da classificação das variações 

patrimoniais aumentativas, quanto à 
dependência da execução orçamentária, 
poderão ocorrer as resultantes da 
execução orçamentária ou as 
independentes da execução 
orçamentária.  

 Em relação ao tema, quando uma 
entidade do setor público receber em 
doação um veículo, esse fato representa 
um(a) 

(A)  aumento do patrimônio líquido, que ocorre 
independentemente da execução 
orçamentária, classificada como uma 
variação patrimonial qualitativa. 

(B)  aumento do patrimônio líquido, que ocorre 
dependentemente da execução 
orçamentária, classificada como uma 
variação patrimonial quantitativa.    

(C)  aumento do patrimônio líquido, que ocorre 
independentemente da execução 
orçamentária, classificada como uma 
variação patrimonial quantitativa.    

(D)  variação patrimonial aumentativa 
quantitativa, que altera os elementos 
patrimoniais, porém não afeta o seu 
resultado. 

(E)  variação patrimonial aumentativa qualitativa, 
que altera os elementos patrimoniais, 
afetando o seu resultado. 
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32. Em relação à elaboração do Balanço 
Financeiro de acordo com o Plano de 
Contas Aplicado ao Setor Público 
(PCASP), analise as assertivas e assinale 
a alternativa que aponta aqueles que 
compõem a elaboração do Balanço 
Financeiro. 

 
I.  Classes 1 (ativo) e 2 (passivo), para os 

recebimentos e pagamentos 
extraorçamentários, bem como para o 
saldo em espécie do exercício anterior e 
o saldo em espécie a transferir para o 
exercício seguinte. 

II.  Classes 4 (variações patrimoniais 
aumentativas) e 3 (variações patrimoniais 
diminutivas), para as transferências 
financeiras recebidas e concedidas, 
respectivamente. 

III.  Classe 5 (orçamento aprovado), para o 
preenchimento dos restos a pagar 
inscritos no exercício, conforme 
parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 
4.320/1964. 

IV.  Classe 6 (execução do orçamento), para 
o preenchimento das informações de 
execução da receita e despesa 
orçamentária, bem como pagamento de 
restos a pagar. 

 
(A)  I, II, III e IV. 
(B)  Apenas II, III e IV. 
(C)  Apenas I, II e III. 
(D)  Apenas III e IV. 
(E)  Apenas I e III. 
 
33. Conforme o Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público (MCASP), a 
Demonstração das Variações 
Patrimoniais (DVP) no Município de Novo 
Hamburgo (RS) deverá ser elaborada 
utilizando-se 

(A)  as classes 3 - Variações Patrimoniais 
Diminutivas (VPD) e 4 - Variações 
Patrimoniais  Aumentativas (VPA) do 
PCASP, a fim de demonstrar as variações 
qualitativas ocorridas no patrimônio do ente 
e o resultado patrimonial do período. 

(B)  as classes 3 - Variações Patrimoniais 
Diminutivas (VPD) e 4 - Variações 
Patrimoniais Aumentativas (VPA) do PCASP, 
a fim de demonstrar as variações 
quantitativas ocorridas no patrimônio do ente 
e o resultado patrimonial do período. 

(C)  as classes 3 - Variações Patrimoniais 
Diminutivas (VPD) e 4 - Variações 
Patrimoniais Aumentativas (VPA) do PCASP, 

a fim de demonstrar as variações 
qualitativas ocorridas no patrimônio do ente 
e o resultado financeiro do período. 

(D)  as classes 4 (variações patrimoniais 
aumentativas) e 3 (variações patrimoniais 
diminutivas) para as transferências 
financeiras recebidas e concedidas, 
respectivamente, a fim de demonstrar as 
variações quantitativas ocorridas no 
patrimônio do ente e o resultado patrimonial 
do período. 

(E)  as classes 6, grupo 2 (Orçamento aprovado: 
previsão da receita e fixação da despesa) e 
classe 5, grupo 2 (Execução do orçamento: 
realização da receita e execução da 
despesa) do PCASP. 

 
34. Analise a seguinte situação hipotética, 

relativa a transações contábeis de 
consórcio público, em um determinado 
período (mês): 

 
 Em 01/10/2018, ocorreu a constituição do 

Consórcio Público de Saúde da Região 
Metropolitana do Sul, formado pelos 
Municípios consorciados de Novo 
Hamburgo (RS) e Porto Alegre (RS), para 
aquisição de Medicamentos para 
abastecimento dos postos de saúde das 
duas municipalidades. Na ocasião, foi 
assinado o contrato entre os Municípios, 
pelo qual, em 02/01/2019, o Município de 
Novo Hamburgo (RS) se compromete a 
transferir um terreno ao consórcio, para a 
construção da futura sede, no valor de 
R$ 100.000,00.  

 O Município de Porto Alegre (RS) se 
compromete a transferir 10 parcelas 
iguais e mensais de R$ 10.000,00 (total 
R$ 100.000,00), para a construção da 
futura sede, sendo a primeira em 
02/01/2019.  

 O Município de Novo Hamburgo (RS) e o 
Município de Porto Alegre (RS) se 
comprometem a transferir recursos para 
compra de medicamentos, no total de 
R$ 50.000,00 cada um, em dinheiro, em 
duas parcelas iguais e semestrais de 
R$ 25.000,00, sendo a primeira em 
05/01/2019 e a segunda em 05/06/2019.   

 

Os contratos vigorarão a partir de 
01/01/2019. 
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 Em 02/01/2019, ocorreu a transferência 
do terreno do Município de Novo 
Hamburgo (RS) para o consórcio, bem 
como a transferência de uma parcela de 
R$ 10.000,00 do Município de Porto 
Alegre (RS) para construção da futura 
sede do consórcio. 

 

 Em 05/01/2019, ocorreram as 
transferências de recursos para compra 
de medicamentos. 

 

 Em 14/01/2019, após o devido processo 
licitatório, o consórcio adquire 
medicamentos à vista por R$ 45.000,00 de 
um fornecedor local. 

 

 Em 25/01/2019, ocorreram às 
transferências dos medicamentos para o 
Município de Novo Hamburgo (RS) e para 
o Município de Porto Alegre (RS).  
 

Com base nas informações e dados 
apresentados, o valor do total do ativo, 
registrado no Balanço Patrimonial do 
Consórcio Público de Saúde da Região 
Metropolitana do Sul, em 31/01/2019,                 
será de 

(A)  R$ 300.000,00. 
(B)  R$ 285.000,00. 
(C)  R$ 275.000,00. 
(D)  R$ 255.000,00. 
(E) R$ 250.000,00. 
 

35. Conforme o Manual de Contabilidade 
Aplicado ao Setor Público (MCASP) e de 
acordo com o Plano de Contas Aplicado 
ao Setor Público (PCASP), o Balanço 
Orçamentário no Município de Novo 
Hamburgo (RS) será elaborado 
utilizando-se qual(is) classe(s)? 

(A)  1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos 
e pagamentos extraorçamentários, bem 
como para o saldo em espécie do exercício 
anterior e o saldo em espécie a transferir 
para o exercício seguinte. 

(B)  6 (execução do orçamento) para o 
preenchimento das informações de 
execução da receita e despesa 
orçamentária, bem como pagamento de 
restos a pagar. 

(C)  5 (orçamento aprovado) para o 
preenchimento dos restos a pagar inscritos 
no exercício, conforme parágrafo único do 
artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964. 

(D)  6, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão 
da receita e fixação da despesa) e classe 5, 
grupo 2 (Execução do orçamento: realização 
da receita e execução da despesa) do 
PCASP. 

(E)  5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão 
da receita e fixação da despesa) e classe 6, 
grupo 2 (Execução do orçamento: realização 
da receita e execução da despesa) do 
PCASP. 

 
36. Conforme o Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público (MCASP) e de 
acordo com o Plano de Contas Aplicado 
ao Setor Público (PCASP), o quadro 
principal do Balanço Patrimonial no 
Município de Novo Hamburgo (RS) será 
elaborado utilizando-se  

(A)  as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio 
líquido) do PCASP. Sempre que possível, os 
ativos e passivos devem ser apresentados 
em níveis sintéticos (3º nível). 

(B)  as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio 
líquido) do PCASP. Sempre que possível, os 
ativos e passivos devem ser apresentados 
em níveis analíticos (5º nível). 

(C)  os grupos 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio 
líquido) do PCASP. Sempre que possível, os 
ativos e passivos devem ser apresentados 
em níveis analíticos (3º nível). 

(D)  as classes 1 (ativo) e 2 (passivo) do PCASP. 
Sempre que possível, os ativos e passivos 
devem ser apresentados em níveis 
sintéticos (4º nível). 

(E)  as classes 1 (ativo) e 2 (passivo) do PCASP. 
Sempre que possível, os ativos e passivos 
devem ser apresentados em níveis 
sintéticos (5º nível). 
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37. A perda por irrecuperabilidade de um 
ativo imobilizado, ocorrida no patrimônio 
da Prefeitura Municipal de Novo 
Hamburgo (RS), representa um(a) 

(A) redução nos benefícios econômicos futuros 
ou no potencial de serviços desse ativo, que 
reflete um declínio na sua utilidade além do 
reconhecimento sistemático por meio da 
depreciação. 

(B)  desvalorização desse ativo imobilizado, 
tendo em vista que seu valor contábil 
excedeu seu valor recuperável.  

(C)  aumento do valor contábil desse ativo 
imobilizado, tendo em vista que seu valor 
contábil não excedeu seu valor recuperável. 

(D)  redução do valor dos bens desse ativo 
imobilizado pelo desgaste ou perda de 
utilidade por uso, ação da natureza ou 
obsolescência. 

(E)  reavaliação negativa desse ativo, tendo em 
vista que o valor de mercado do bem é 
inferior ao valor registrado na contabilidade, 
ocasionando a perda dos benefícios 
econômicos ou do potencial de serviços 
desse ativo. 

 
38. Compreende e registra os valores 

relativos a créditos a receber oriundos 
das variações patrimoniais aumentativas 
tributárias, realizáveis em até 12 meses 
da data das demonstrações. Os tributos 
são: impostos, taxas, contribuições de 
melhoria, contribuições e empréstimos 
compulsórios, bem como os saldos que 
serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do orçamento fiscal e da 
seguridade social (OFSS) do Ente. O 
enunciado refere-se à conta contábil 

(A)  1.1.2.1.0.00.00-CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
A RECEBER. 

(B)  1.1.2.1.1.00.00-CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO. 

(C)  1.1.2.1.2.00.00-CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
A RECEBER - INTRA OFSS. 

(D)  1.1.2.1.3.00.00-CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO. 

(E)  1.1.2.1.4.00.00-CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

39. Nos termos do Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, em relação 
aos Consórcios Públicos, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A)  O reconhecimento do ativo patrimonial no 
consórcio público e do passivo patrimonial 
no ente consorciado ocorre no final da 
vigência do contrato de rateio. 

(B)  O passivo patrimonial não é encerrado com 
a saída do ente consorciado, a menos que a 
assembleia delibere em contrário. 

(C)  As participações no consórcio público são 
registradas por cotas de participação e 
precificadas por meio da relação entre o 
patrimônio líquido e o total de cotas. 

(D)  Em regra, as transferências de ativos 
(monetários ou não) dos entes consorciados 
para o consórcio público são registradas por 
meio de ativo (participações) e patrimônio 
líquido. 

(E)  A assembleia do consórcio público é 
soberana quanto às decisões relativas à 
repartição de ativos e passivos. 

 
40. Em relação à reavaliação do ativo 

imobilizado, nas entidades do setor 
público, quando um item do ativo 
imobilizado é reavaliado, a depreciação 
acumulada na data da reavaliação deve 
ser  

(A)  agregada ao valor contábil bruto desse ativo 
atualizando-se o seu valor líquido pelo custo 
de aquisição ou de reposição.  

(B)  eliminada contra o valor contábil líquido do 
ativo atualizando-se o seu valor líquido pelo 
custo de aquisição.  

(C)  eliminada contra o valor contábil bruto do 
ativo atualizando-se o seu valor líquido pelo 
valor reavaliado.  

(D)  separada do valor contábil bruto desse ativo 
atualizando-se o seu valor líquido pelo custo 
de aquisição ou de reposição. 

(E)  separada do valor contábil líquido desse 
ativo atualizando-se o seu valor líquido pelo 
novo valor ajustado.  

 
41. Nos termos do Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público, os bens de 
uso comum do povo podem ser 
encontrados em duas classes de ativos, 
que são: 

(A)  ativo de infraestrutura e bens do patrimônio 
cultural. 

(B)  ativo imobilizado de bens móveis e bens 
imóveis. 
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(C)  ativo imobilizado e ativo de investimentos. 
(D)  ativo diferido e ativo intangível. 
(E)  ativo permanente e ativo intangível. 
 
42. Determinada indústria apresentou as 

seguintes informações extraídas da sua 
contabilidade de custos: 

  

Gastos R$ 

Mão de obra direta da fábrica 50.000,00 

Energia elétrica da administração 20.000,00 

Mão de obra indireta da fábrica 20.500,00 

Matéria-prima 30.000,00 

Material Indireto 25.000,00 

Aluguel da fábrica 10.000,00 

  
 Conforme as informações da 

contabilidade de custos da indústria, o 
valor do custo de primário é  

(A)  R$ 130.500,00. 
(B)  R$ 125.500,00. 
(C)  R$ 105.000,00. 
(D)  R$ 55.500,00. 
(E)  R$ 80.000,00. 
 
43. De acordo com as terminologias de 

custos, assinale a alternativa que 
apresenta apenas custos fixos. 

(A)  Matéria-prima consumida, aluguel da 
fábrica, mão de obra indireta, salário 
supervisor de produção e embalagens 
consumidas. 

(B)  Aluguel da fábrica, vigilância da fábrica, 
depreciação das máquinas e equipamentos 
da fábrica e aluguel das máquinas e 
equipamentos da fábrica. 

(C)  Aluguel da fábrica, comissão de vendas, 
salário do gerente de produção e aluguel das 
máquinas e equipamentos da fábrica. 

(D)  Mão de obra da fábrica, segurança e 
vigilância da fábrica, depreciação das 
máquinas e equipamentos da fábrica e 
embalagens consumidas. 

(E)  Mão de obra direta, salário do gerente de 
produção, aluguel das máquinas e 
equipamentos da fábrica e depreciação das 
máquinas e equipamentos da fábrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

44. Na contabilidade de Custos, os 
subprodutos 

(A)  são aqueles itens cuja venda é esporádica e 
realizada por valor não previsível na data em 
que surgem na produção. 

(B)  são objetos de custeio na produção 
conjunta, e não possuem mercado estável 
para negociação. 

(C)  são considerados como qualquer outro 
produto da empresa, recebem custos, ficam 
no estoque e não possuem mercado estável 
para negociação. 

(D)  representam receitas originárias na sua 
venda, sendo considerados uma redução do 
custo do período. 

(E)  são obtidos na produção conjunta, sendo 
seu faturamento significativo para empresa 
e é considerado principal. 

 
45. De acordo com o Código Tributário de 

Novo Hamburgo (RS), em relação ao 
Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU), analise as 
assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

 
I.   Considera-se ocorrido o fato gerador no 

primeiro dia útil do exercício a que 
corresponde o IPTU. 

II.  O IPTU incide sobre as propriedades 
prediais e territoriais, situadas nas áreas 
urbanas e rurais do Município, e constitui 
ônus real, acompanhando o imóvel em 
suas mutações de domínio. 

III.  O Imposto de prédio será calculado, 
lançado e cobrado mediante a incidência 
da alíquota de 0,35% (trinta e cinco 
centésimos por cento), sobre o valor 
venal da edificação ou construção e 
respectivo terreno. 

 
(A)  I, II e III. 
(B)  Apenas I e III. 
(C)  Apenas I e II. 
(D)  Apenas I. 
(E)  Apenas III. 
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46. Acerca do Imposto sobre a transmissão 
de bens imóveis e direitos a eles 
relativos, mediante ato oneroso "inter-
vivos" - ITBI, nos termos exarados pelo 
Código Tributário do Município de Novo 
Hamburgo (RS), NÃO incide o imposto 
no/na 

(A)  transmissão de direitos possessórios. 
(B)  permuta, quando da formalização do ato ou 

negócio jurídico. 
(C)  compra e venda pura ou condicional e atos 

equivalentes, quando da formalização do ato 
ou negócio jurídico. 

(D)  enfiteuse ou subenfiteuse, quando da 
formalização do ato ou negócio jurídico. 

(E)  dação em pagamento, quando da 
formalização do ato ou negócio jurídico. 

 
47. De acordo com o Código Tributário do 

Município de Novo Hamburgo (RS), o 
Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) incide  

(A)  nas exportações de serviços para o exterior 
do País. 

(B)  na prestação de serviços em relação de 
emprego, dos trabalhadores avulsos, dos 
diretores e membros de conselho consultivo 
ou de conselho fiscal de sociedades e 
fundações. 

(C)  nos valores intermediados no mercado de 
títulos e valores mobiliários. 

(D)  nos serviços provenientes do exterior do 
País ou cuja prestação se tenha iniciado no 
exterior do País. 

(E)  no principal, juros e acréscimos moratórios 
relativos a operações de crédito realizadas 
por instituições financeiras. 

 
48. Nos termos das Normas Brasileiras de 

Auditoria, aumentar o grau de confiança 
nas demonstrações contábeis por parte 
dos usuários representa um/uma 

(A)  opinião do auditor. 
(B)  objetivo da auditoria. 
(C)  característica da auditoria.  
(D)  parecer de auditoria. 
(E)  segurança do auditor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. A respeito da auditoria interna, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 

 
I.  O objetivo da auditoria interna é auxiliar a 

administração da entidade no 
cumprimento de seus objetivos, 
agregando valor ao resultado da 
organização, mediante a expressão de 
opinião sobre as demonstrações 
contábeis. 

II.  A auditoria interna é exercida tanto nas 
pessoas jurídicas de direito privado 
quanto nas pessoas jurídicas de direito 
público – interno e externo. 

III.  A atividade da auditoria interna está 
estruturada em procedimentos, com 
enfoque técnico, objetivo, sistemático e 
disciplinado. 

IV.  A finalidade da auditoria interna é agregar 
valor ao resultado da organização, 
apresentando subsídios para o 
aperfeiçoamento dos processos, da 
gestão e dos controles internos. 

 
(A)  Apenas II, III e IV. 
(B)  Apenas I, II e III. 
(C)  Apenas I, II e IV. 
(D)  Apenas II e III. 
(E)  Apenas III e IV.   
 
50. De acordo com as Normas de Auditoria, 

representam os fatores que alteram a 
natureza, a época e a extensão do 
planejamento de auditoria, EXCETO 

(A)  o porte e a complexidade da entidade. 
(B)  a área da auditoria. 
(C)  os riscos de distorções relevantes. 
(D)  a capacidade e a competência dos membros 

individuais da equipe. 
(E)  o planejamento operacional da entidade 

auditada. 
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