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CCAARRGGOO::  AAUUDDIITTOORR  
 
Texto para responder às questões de 01 a 10. 
 

A ética das máquinas 
 

[...] Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista internacional tentando 
embarcar em um voo no aeroporto de Tel Aviv. Imediatamente, um alarme soa e os embarques são suspensos. Todos os 

voos são, automaticamente, cancelados. Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de tablets e se espalha pelo 
mundo. O preço do barril de petróleo triplica e nas bolsas de valores há uma corrida pelas ações das empresas 
petrolíferas. Essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe. A queda no valor das ações leva a uma corrida 
para o dólar e, em poucas horas, ele se valoriza mais de 15%. Contratos de importação e exportação são suspensos... 

Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos. Mas, o que significa um dia caótico na economia 

mundial diante da possibilidade de um ataque terrorista que poderia dizimar centenas de vidas? Os agentes da polícia 
portuária poderiam não ter identificado o rosto do terrorista e, nesse caso, a tragédia seria inevitável. No entanto, não é 
possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente um rosto e que, se ela não 
tivesse autonomia para suspender embarques e voos, um dia de caos na economia mundial poderia ter sido evitado. O 

que seria melhor? Tudo depende dos riscos que estamos dispostos a correr. 
As máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser desligadas. Cada 

vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas. Se o rosto do terrorista é identificado, o alarme soa 
e os embarques são automaticamente cancelados, independentemente da vontade de qualquer funcionário do 

aeroporto. Máquinas autônomas podem, também, alterar sua própria programação a partir de sua interação com o 
ambiente e, por isso, não temos controle pleno sobre elas. 

Em geral, delegamos autonomia para máquinas quando, em algumas tarefas, sua performance é melhor do que a 
de um ser humano. Cálculos de engenharia, folhas de pagamento de grandes instituições são casos típicos nos quais a 
performance das máquinas ultrapassa o raciocínio e a memória humana. Em pouco tempo a identificação instantânea 

de rostos também integrará essa lista. [...] 
Máquinas superinteligentes ainda são um sonho distante, mas não impossível. Não podemos, tampouco, descartar 

a possibilidade de elas serem produzidas acidentalmente. [...] 
Como uma máquina autônoma não pode ser desligada, ficaríamos à mercê de seus caprichos, que poderia incluir a 

destruição completa da raça humana. [...] 
O físico Stephen Hawking sugere que, diante desse risco, as pesquisas em inteligência artificial deveriam ser 

interrompidas. O filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, defende que o aumento da inteligência se refletirá 
em um aprimoramento ético. Daniel Dennett, um dos pioneiros da Filosofia da Mente, afirma que a superinteligência 

não passa de uma lenda urbana que se baseia em atribuir às máquinas podres que elas nunca terão. 
Temos de aguardar, com os dedos cruzados, os próximos capítulos da história da tecnologia. E torcer para que das 

inteligências sem consciência possa emergir algo mais do apenas eficiência cega, a competência sem compreensão.  
(TEIXEIRA, João. Filosofia, Ciência e Vida. nº 121. Adaptado.) 

 
01 
De acordo com os recursos utilizados pelo autor para compor o tipo textual apresentado, pode-se afirmar que 
A) são relatados aspectos e fatos concretos que acontecem simultaneamente.  
B) faz-se uma análise, através de conceitos concretos, dos dados da realidade. 

C) as referências ao mundo concreto ocorrem como recursos de argumentação.  
D) os fatos são apresentados, predominantemente, através de progressão temporal. 

 
02 
Dentre os processos de construção linguística estão a coordenação e subordinação de palavras ou orações. 
Considerando a funcionalidade das orações no período “Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de tablets e 

se espalha pelo mundo.” (1º§) pode-se dizer que é constituído por: 
A) Duas orações coordenadas em uma relação de adição. 
B) Uma oração principal e uma oração subordinada adverbial. 
C) Duas orações coordenadas em uma relação de alternância.  

D) Uma oração principal e uma oração subordinada substantiva.  
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03 
O trecho “No entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente 
um rosto [...]” (2º§) é introduzido por uma expressão que indica: 
A) Realce.   B) Contraste.   C) Decorrência.   D) Conformidade.  

 
04 
Considere as afirmações a seguir acerca das construções empregadas no texto. 
I. No 1º§, a palavra “automaticamente” aparece entre vírgulas que poderiam ser substituídas por travessões, de 

acordo com a finalidade do emprego apresentada.  

II. Em “leva a uma corrida para o dólar” (1º§), caso a forma verbal fosse substituída por “conduz”, a regência seria 
alterada de acordo com a exigência da norma padrão da língua. 

III. O segmento “As máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser 
desligadas.” (3º parágrafo) poderia ser transformado em um único período composto por coordenação. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. 

 
05 
A alteração do segmento “Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista 
internacional [...]” (1º§) em relação à voz do verbo destacado apresenta-se da seguinte forma: 

A) Imagine uma situação na qual identifica-se o rosto de um terrorista internacional... 
B) Imagine uma situação na qual uma máquina identificaria o rosto de um terrorista internacional... 
C) Imagine uma situação na qual uma máquina lhe identifica o rosto de um terrorista internacional... 
D) Imagine uma situação na qual uma máquina está identificando o rosto de um terrorista internacional... 

 
06 
De acordo com as estratégias de referenciação, pode-se identificar como elementos de retomada textual, 
contribuindo, assim, para a coesão textual, os destacados a seguir, EXCETO: 
A) “Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos.” (2º§) 

B) “[...] Essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe.” (1º§) 
C) “Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto [...]” (1º§) 
D) “Cada vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas.” (3º§) 

 
07 
De acordo com as ideias e informações apresentadas, pode-se afirmar que 

A) há um processo em andamento de autonomia das máquinas, provocado e proporcionado pelo próprio ser humano. 
B) o encadeamento de ações distintas diante do alarme de uma máquina é sempre preocupante devido ao alcance e 

efeitos advindos de tal situação.  
C) as máquinas superintelingentes são o objetivo final e iminente de todo o processo de aperfeiçoamento da produção 

de máquinas de uma forma geral. 
D) as máquinas ocuparam, de modo progressivo, o lugar do ser humano em várias situações diárias gerando benefícios 

para os que as produziram e insegurança para os que utilizam seus serviços.  

 
08 
Depreende-se da última frase do texto que  
A) é necessário conter a evolução tecnológica para que haja uma discussão com argumentos consistentes acerca de tal 

assunto. 
B) o autor posiciona-se contrariamente ao fato de que máquinas tenham cada vez mais autonomia, considerando as 

consequências de tal fato. 

C) há uma confrontação com as ideias apresentadas em todo o texto, demonstrando que a progressão das máquinas 
autônomas é algo necessário e benéfico. 

D) tanto a eficiência cega quanto a competência sem compreensão são vistas pelo autor como dispensáveis quando 
relacionadas à questão da tecnologia das máquinas. 
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09 
No segmento “Não podemos, tampouco, descartar a possibilidade de elas serem produzidas acidentalmente. [...]” 

(5º§) o termo sublinhado pode ser substituído sem que haja prejuízo semântico por 

A) de repente.   B) ao contrário.   C) muito menos.  D) pouco a pouco. 

 

10 
Analise as alternativas a seguir. 

I. “à mercê de seus caprichos”. 

II. “às máquinas”. 

Acerca das duas ocorrências do acento grave nos segmentos anteriores, pode-se afirmar que 

A) é facultativo nos dois casos. 

B) justificam-se pelo mesmo motivo. 

C) é obrigatório apenas no caso II e inadequado no I.  

D) é obrigatório nos dois casos, porém, com justificativas diferentes. 

 
Texto para responder às questões 11 e 12. 
 

Casamento 
 

Há mulheres que dizem: 

Meu marido, se quiser pescar, pesque, 

mas que limpe os peixes. 

Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, 

ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. 

É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, 

de vez em quando os cotovelos se esbarram, 

ele fala coisas como “este foi difícil” 

“prateou no ar dando rabanadas” 

e faz o gesto com a mão. 

O silêncio de quando nos vimos a primeira vez 

atravessa a cozinha como um rio profundo. 

Por fim, os peixes na travessa, 

vamos dormir. 

Coisas prateadas espocam: 

somos noivo e noiva. 
(Adélia Prado – Poesia Reunida, Ed. Siciliano – São Paulo, 1991, pág. 252.) 

 

11 
Em “O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo.” é possível identificar 

em relação ao “silêncio”, o uso de figuras de linguagem:  

A) Antítese e oximoro.      C) Metonímia e perífrase. 

B) Hipérbole e metáfora.     D) Personificação e comparação. 

 

12 

“A silepse é um recurso de estilo cujo efeito de sentido está na concordância que se faz com a ideia, com o elemento 

que se tem em mente.”                (AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.) 
 

Como exemplo para o exposto anteriormente pode-se apresentar: 

A) “ele fala coisas como ‘este foi difícil’”. 

B) “A qualquer hora da noite me levanto”. 

C) “É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha,”. 

D) “Por fim, os peixes na travessa,/ vamos dormir”. 
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Texto para responder às questões de 13 a 15. 
 

Todo ato criativo acontece, inicialmente, por meio de uma crise. Em um mundo em crise, não se pode falar sobre 
criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma crise. Neste desafio, deve-se ter 
como aliado o diálogo, possível instrumento de transformação do real e superação de crises e conflitos. O ato criativo, 
talvez consista na promoção do diálogo. Para isso, é preciso demonstrar que não há um método, ou uma dialética, mas 
apenas o diálogo, que é a fala entre duas pessoas. No diálogo, não há um método definido, há apenas um jogo. A 
dialética é uma técnica (techné), ou melhor, um método preciso e teleológico, que busca um fim, uma resposta. É por 
intermediação da dialética, que é a arte de raciocinar, da lógica – dialektiké (techné) discussão, em um constante 
processo de racionalização – que somos levados a vivenciar em um mundo dominado pela técnica moderna, o filho 
perverso da techné. É necessário, entretanto, cada vez mais de diálogo, de jogos de linguagem, de relações amorosas 
solidárias e carismáticas, e não de dialética, que é estéril.  

(AMORIM, Wellington Lima. SILVA, Everaldo. Filosofia, Ciência e Vida. nº 121. Fragmento.) 
 

13 
De acordo com o texto:  
A) O diálogo se faz necessário diante da técnica da dialética. 
B) Diálogo e dialética são conceituados como práticas de características distintas. 
C) A dialética sobrepõe-se ao diálogo diante da necessidade de se buscar soluções.  
D) Como método não definido, o diálogo não pode suprir a real necessidade da sociedade atual.  
 

14 
A primeira frase do fragmento contém uma relação entre unidades de significado que expressam:  
A) A falsidade de seu próprio conteúdo. 
B) Noção de contrariedade a partir do contexto apresentado.  
C) Um exagero inverossímil, conferindo ênfase à informação apresentada.  
D) Comparação assimilativa em que há equiparação explícita entre dois objetos do discurso.  
 

15 
Considerando o emprego de elementos de coesão textual, a substituição da expressão destacada em “Em um mundo 
em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma 
crise.” mantendo-se o sentido original resultaria em: 
A) lhe superar.       C) a superação de tal situação. 
B) superar-lhe.       D) sua superação de uma crise.  

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

16 
Uma academia dividiu seus alunos em 3 categorias: alunos que desejam ganhar massa magra, alunos que desejam 
emagrecer e alunos que desejam modelar o corpo. Sabe-se que um aluno pode estar em mais de uma categoria e, 
assim, a divisão demonstrou que: 

 61% dos alunos desejam ganhar massa magra; 

 48% dos alunos desejam emagrecer; 

 34% dos alunos desejam modelar o corpo; 

 15% dos alunos desejam ganhar massa magra e emagrecer; 

 20% dos alunos desejam ganhar massa magra e modelar o corpo; e, 

 20% dos alunos desejam emagrecer e modelar o corpo. 
Sabendo que o número de alunos que desejam emagrecer, ganhar massa magra e perder peso é 60, então o número 
de alunos dessa academia é: 
A) 450.    B) 500.    C) 580.    D) 600. 
 

17 
A soma dos termos de uma progressão finita de razão 4 é 920 e a soma dos 3 primeiros termos dessa sequência é 36. 
O número de termos dessa progressão é: 
A) 18.    B) 19.    C) 20.    D) 21. 
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18 
João e Matheus disputaram uma corrida. João completou o percurso 20 segundos antes que Matheus, com 

velocidade média de 6 m/s. Sabendo que a velocidade média de Matheus foi de 5 m/s, então a distância percorrida 

por eles foi de: 

A) 100 m.   B) 300 m.   C) 500 m.   D) 600 m. 

 

19 
Observe a sequência a seguir. 
 

X ; X + 6 ; X + 2 ; X + 8 ; X + 4 ; . . . 
 

Sabe-se que o 15º termo dessa sequência vale 26. O valor de “X” é: 

A) 12.    B) 14.    C) 16.    D) 18. 

 

20 
Para limpar uma escola, após a mesma ter sido utilizada para uma festa, cinco faxineiras demoram 8 horas. Se fossem 

contratadas mais 1 faxineira, o tempo necessário para limpar a escola seria de: 

A) 6 horas e 20 minutos.     C) 7 horas e 20 minutos. 

B) 6 horas e 40 minutos.     D) 9 horas e 36 minutos. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

21 
“Determinado usuário digitou um texto na ferramenta Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão) e necessita 

dividi-lo em duas colunas para formatá-lo no estilo de um jornal.” Na ferramenta em questão, o procedimento para 

realizar essa tarefa é selecionar todo o texto e, em seguida, clicar no grupo: 

A) Texto da guia Revisão, clicar no botão Colunas e, em seguida, selecionar a opção Duas. 

B) Parágrafo da guia Início, clicar no botão Formatar Colunas e, em seguida, selecionar a opção Dois. 

C) Páginas da guia Exibição, clicar no botão Formatar Colunas e, em seguida, selecionar a opção Duas. 

D) Configurar Página da guia Layout da Página, clicar no botão Colunas e, em seguida, selecionar a opção Dois. 

 

22 
Na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), o recurso existente no grupo Configurar Página da 

guia Layout da Página que especifica linhas e colunas a serem repetidas em cada página impressa é: 

A) Definir Topo.   B) Imprimir Títulos.  C) Destacar Seleção.  D) Marcar Cabeçalho. 

 

23 
Analise as seguintes afirmativas sobre a ferramenta Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão). 

I. O recurso de formatação Tachado é utilizado para desenhar uma linha no meio do texto selecionado. 

II. O recurso Hifenização é utilizado para permitir que o Word quebre linhas entre as sílabas das palavras. 

III. O recurso Anotações é utilizado para adicionar um novo comentário sobre um texto selecionado. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

A) I.    B) II.    C) III.    D) I e II. 

 

24 
Analise as afirmativas sobre itens de hardware em um computador. 

I. O mouse é um dispositivo exclusivo de saída de dados. 

II. LCD e CRT são tecnologias utilizadas em monitores. 

III. A placa PCI Express é a principal placa do computador sendo responsável por conectar todas as outras placas e 

dispositivos. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

A) I.    B) II.    C) III.    D) I e II. 
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25 
Na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), a função SOMASE é utilizada para adicionar as 
células especificadas por um determinado critério ou condição. São parâmetros desta função, EXCETO: 
A) Critérios.   B) Intervalo.   C) Núm_dígitos.   D) Intervalo_soma. 
 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 
 

26 
“O município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por 
dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na 
Constituição Federal, na Constituição do respectivo Estado, dentre outros preceitos.” Nos termos da Constituição 
Federal, o trecho apresentado é 
A) falso, pois a Lei Orgânica é votada em turno único. 
B) verdadeiro, pois corresponde a uma norma constitucional. 
C) falso, pois o interstício mínimo de votação da Lei Orgânica é de 30 dias. 
D) falso, pois a aprovação da Lei Orgânica depende do voto de três quintos dos vereadores. 
 

27 
“Considerando que o município de Sabará tenha a população estimada de 135.000 habitantes, nos termos da 
Constituição Federal, para a Composição do Poder Legislativo será observado o número máximo de ______________ 
vereadores.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) treze    B) quinze   C) dezenove   D) vinte e um 
 

28 
Quanto aos princípios aplicáveis à Administração Pública, é correto afirmar que o princípio da 
A) motivação determina a explicitação das razões de fato e de direito que determinam a prática do ato administrativo. 
B) publicidade determina a transparência dos atos da Administração Pública, sendo vedado estabelecer qualquer 

exceção. 
C) autotutela permite à Administração Pública revogar atos praticados em desconformidade com o ordenamento 

jurídico vigente. 
D) continuidade determina a impossibilidade absoluta de interrupção da prestação dos serviços públicos sem a 

comunicação prévia ao cidadão. 
 

29 
Assinale a alternativa cujo conceito apresentado NÃO pode ser diretamente associado aos órgãos públicos. 
A) Hierarquia.       C) Competências. 
B) Subordinação.      D) Personalidade jurídica. 
 

30 
Em relação à classificação dos atos administrativos, assinale a afirmativa correta. 
A) A classificação dos atos administrativos em internos e externos não mais existe. 
B) A classificação dos atos administrativos pode se dar em razão do alcance destes.  
C) Atos administrativos de gestão são aqueles cujos destinatários são indetermináveis. 
D) Atos administrativos individuais são aqueles que apresentam apenas um destinatário. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31 
Adoção de um Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), considerando os fundamentos técnicos de 
contabilidade pública, NÃO permite: 
A) Segregação das informações orçamentárias e patrimoniais. 
B) Elaboração de estatísticas fiscais nos padrões exigidos pelos organismos internacionais. 
C) Registro dos fatos que afetam o patrimônio público segundo o regime de caixa, haja vista a impossibilidade de a 

administração pública efetuar registros pelos regime de competência. 
D) Registro de procedimentos contábeis gerais em observância às normas internacionais, como as provisões, os créditos 

tributários e não tributários, os estoques, os ativos imobilizados e intangíveis, dentre outros. 
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32 
As terminologias de Controle Interno, Auditoria Interna e Controladoria, muitas vezes são utilizadas de forma 
equivocada, confundidas, ou até como sinônimas. A esse respeito, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Auditoria Interna: é a atividade que compreende os exames, as análises, as comprovações e os levantamentos, 

metodologicamente estruturados, para a avaliação da consistência e adequação dos controles internos. 
B) Controle Interno: pode ser definido como o planejamento organizacional e todos os métodos e procedimentos 

adotados dentro de uma empresa, a fim de salvaguardar seus ativos, verificar a adequação e o suporte dos dados 
contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a aderência às políticas definidas pela direção. 

C) Controle Interno: é um processo executado pelo conselho de administração, gerência e outras pessoas de uma 
organização, desenhado para fornecer segurança razoável sobre o alcance do objetivo compreendendo, dentre 
outras, a eficácia e a eficiência operacional; a mensuração de desempenho e divulgação financeira; e, a proteção do 
patrimônio. 

D) Controladoria: é o órgão central do sistema de controle externo que tem por finalidade resguardar o patrimônio 
público, velar pelo cumprimento do princípio da improbidade administrativa e assegurar a transparência das 
informações, contemplando as atividades de auditoria interna, correição administrativa, ouvidoria, prevenção e 
combate à corrupção, transparência, dentre outras. 

 
33 
A respeito de programas de auditoria e relatórios de auditora, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) No que se refere ao comportamento ético, no desenvolvimento de seu trabalho, o auditor, independentemente de 

sua formação profissional, deve respeitar as normas de conduta, não podendo valer-se da função em benefício 
próprio ou de terceiros. 

B) Entende-se por cautela profissional por parte do auditor, adoção de atitude conservadora, com vistas a restringir a 
extensão de seus exames às metodologias que lhe forem determinadas pela chefia imediata, pois não lhe cabe 
questionar ordens superiores. 

C) No desempenho de suas funções, na elaboração do relatório e emissão de sua opinião, o auditor necessita agir com a 

devida precaução e zelo profissional, devendo acatar as normas de ética profissional, o bom senso em seus atos e 
recomendações, o cumprimento das normas gerais de auditoria e o adequado emprego dos procedimentos de 
auditoria de aplicação geral ou específica. 

D) O auditor é obrigado a utilizar os dados e as informações de seu conhecimento tão só e exclusivamente na execução 
dos serviços que lhe foram confiados. Salvo determinação legal ou autorização expressa da alta administração, 

nenhum documento, dado, informação e demonstração poderão ser fornecidos ou revelados a terceiros, nem deles 
poderá utilizar-se o auditor direta ou indiretamente, em proveito e interesse próprio ou de terceiros.  

 
34 
Analise as afirmativas que versam sobre classificações orçamentárias. 

I. A classificação institucional da receita pública reflete a estrutura de alocação dos créditos orçamentários e está 
estruturada em dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orçamentária. Constitui unidade 
orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas 
dotações próprias. Os órgãos orçamentários, por sua vez, correspondem a agrupamentos de unidades orçamentárias. 

As dotações são consignadas às unidades orçamentárias, responsáveis pela realização das ações. 
II. 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. Trata-se de classificação de 
aplicação comum e obrigatória, no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, o que permite 
a consolidação nacional dos gastos do setor público. A classificação funcional é representada por cinco dígitos. Os 

dois 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. 

Assinale a alternativa correta. 

A) As afirmativas I e II são falsas. 
B) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
C) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 
D) As afirmativas I e II são verdadeiras. 
 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ/MG 

Cargo: Auditor (07-T) 
Prova aplicada em 05/02/2017 – Disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net a partir do dia 06/02/2017. 

- 9 - 

35 
Considerando as atribuições do auditor, analise as afirmativas a seguir. 
I. O auditor, no exercício da atividade de auditoria, deve manter uma atitude de independência que assegure a 

imparcialidade de seu julgamento, nas fases de planejamento, execução e emissão de seu parecer, bem assim nos 
demais aspectos relacionados com sua atividade profissional. 

II. Na execução de suas atividades, o auditor se apoiará em fatos e evidências que permitam o convencimento razoável 
da realidade ou a veracidade dos fatos, documentos ou situações examinadas, permitindo a emissão de opinião em 
bases consistentes. 

III. O auditor, no exercício das atividades de auditoria, deve possuir um conjunto de conhecimentos técnicos, 
experiência e capacidade para as tarefas que executa; conhecimentos contábeis, econômicos e financeiros; e de 
outras disciplinas para o adequado cumprimento do objetivo da auditoria. Deverá, ainda, ter habilidade no trato com 
as pessoas e comunicar-se de maneira eficaz. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)  
A) I, II e III.   B) I, apenas.   C) II, apenas.   D) III, apenas. 
 

36 
Considerando conhecimentos elementares sobre licitação e contratos administrativos, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os contratos administrativos enquadram-se na categoria dos denominados contratos de adesão. 
B) De acordo com a Lei de Licitações, o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada 

de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas 
modalidades de licitação. 

C) Contrato administrativo também pode ser conceituado como o ajuste firmado entre a administração pública e 
particulares, no qual a administração não figura na qualidade de poder público, sendo tal ajuste, por isso, regido 
predominantemente pelo direito privado. 

D) Entende-se por contrato administrativo, o ajuste entre a administração pública, na qualidade de poder público, e 
particulares, firmado nos termos estipulado pela administração contratante, em conformidade com o interesse 
público, e sob regime predominante do direito público. 

 

37 
Sobre os sistemas contábeis aplicados ao setor público, plano de contas e escrituração, assinale alternativa correta. 
A) São atos de natureza orçamentária que constam do sistema orçamentário: previsão de receita; fixação de despesa; 

créditos adicionais abertos; descentralização de créditos; e, empenho de despesa. 
B) No sistema orçamentário os lançamentos que correspondem a incorporação ou desincorporação de ativos e passivos 

são feitos isoladamente dentro deste sistema, ainda que o fato venha a motivar uma entrada ou saída de recurso do 
sistema financeiro. 

C) A contabilidade pública é estruturada, segundo a Lei nº 4.320/64, em três sistemas contábeis que interagem entre si, 
objetivando o acompanhamento orçamentário, a composição financeira e patrimonial, bem como a evidenciação de 
compromissos assumidos pela administração pública, nas contas de compensação. 

D) As principais contas do sistema de compensação estão relacionadas com as contrapartidas do grupo disponível, uma 
vez que este grupo representa as entradas e saídas de recursos. Daí, conclui-se que todas as contas deste grupo 
disponível pertencem ao sistema financeiro, quais sejam: caixa, bancos conta movimento, aplicações financeiras e 
outras relacionadas. 

 

38 
Sobre demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Tanto o superávit financeiro utilizado quanto à reabertura de créditos adicionais devem estar detalhados no campo 

saldo de exercícios anteriores, do balanço orçamentário. 
B) Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no balanço orçamentário, no balanço financeiro, no balanço 

patrimonial e na demonstração das variações patrimoniais. 
C) Em decorrência da impossibilidade de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de 

créditos adicionais, o balanço orçamentário não poderá demonstrar uma situação de desequilíbrio entre a previsão 
atualizada da receita e a dotação atualizada. 

D) As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelo balanço orçamentário; balanço 
financeiro; balanço patrimonial; demonstração das variações patrimoniais; Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); 
e, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL). 
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39 
Sobre dívida ativa, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) A competência para a gestão administrativa e judicial da dívida ativa dos entes federativos é da Advocacia Geral da 

União – AGU. 
B) A receita da dívida ativa abrange os créditos que lhes deram origem, bem como os valores correspondentes à 

respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e aos encargos respectivos. 
C) Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício 

em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. Os créditos exigíveis pelo transcurso do prazo 
para pagamento serão inscritos, na forma da legislação própria, como dívida ativa, em registro próprio, após apurada 
a sua liquidez e certeza. 

D) Somente poderão ser encaminhados para inscrição em dívida ativa os créditos vencidos anteriormente reconhecidos 
como créditos a receber no ativo do órgão ou entidade de origem do crédito. Verificado o não recebimento do 
crédito no prazo de vencimento, cabe ao órgão ou entidade de origem do crédito encaminhá-lo ao órgão ou entidade 
competente para sua inscrição em dívida ativa, com observância dos prazos e procedimentos estabelecidos. 

 

40 
Com base no disposto no Código Tributário Nacional, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a 

ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade afetam completamente a obrigação tributária que lhe deu origem. 
B) A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. O 

lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que 
posteriormente modificada ou revogada. 

C) O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou 
excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 
funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

D) Compete, privativamente, à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, que é o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, 
propor a aplicação da penalidade cabível. 

 

41 
Sobre a classificação dos atos administrativos, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Atos administrativos simples: são os atos da administração cujo conteúdo resulta da manifestação de um só órgão, 

mas a sua edição ou produção de seus efeitos depende de um outro ato que o aprove. 
B) Atos administrativos de império: são aqueles em que a administração impõe coercitivamente aos administrados, 

criando para eles obrigações ou restrições, de forma unilateral e independentemente de sua anuência. 
C) Atos administrativos discricionários: são aqueles praticados pela administração com certa liberdade, nos termos e 

limites da lei, quanto ao seu conteúdo, modo de realização, oportunidade e conveniência administrativas. 
D) Atos administrativos vinculados: são aqueles praticados pela administração sem margem alguma de liberdade de 

decisão, pois a lei previamente determinou a forma a ser obrigatoriamente adotada sempre que se configurar a 
situação objetiva. 

 

42 
Sobre a responsabilidade civil da administração, analise as afirmativas a seguir. 
I. A responsabilidade civil imputada ao Estado por ato danoso de seus prepostos impõe o dever de indenizar quando 

houver dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto. Somente se 
afasta a responsabilidade se o evento danoso resultar de caso fortuito ou força maior, ou decorrer de culpa da 
vítima. 

II. No Brasil vigora a teoria do risco administrativo; todavia, há de se ressaltar que esta não é uma regra absoluta, pois 
existem casos em que são adotadas a teoria da responsabilidade civil com culpa e responsabilidade absoluta. 

III. Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público 
compreendem: a alteridade do dano; a causalidade material entre o evento danoso e o comportamento positivo 
(ação) ou negativo (omissão) do agente público; e, a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do 
Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.   B) I, apenas.   C) I e II, apenas.   D) II e III, apenas. 
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43 
A autorização legislativa para a realização da despesa constitui crédito orçamentário, que poderá ser inicial ou 
adicional. Diante do exposto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Por crédito orçamentário inicial, entende-se ser aquele aprovado pela lei orçamentária anual, constante dos 

orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas estatais não dependentes. 
B) O reforço de um crédito adicional especial ou de um crédito adicional extraordinário deve dar-se, respectivamente, 

pela regra prevista nos respectivos créditos ou, no caso de omissão, pela abertura de novos créditos adicionais 
especiais e extraordinários. 

C) O crédito adicional suplementar incorpora-se ao orçamento, adicionando-se à dotação orçamentária que deva 
reforçar, enquanto que os créditos adicionais especiais e extraordinários conservam sua especificidade, 
demonstrando-se as despesas realizadas à conta dos mesmos, separadamente. 

D) A Lei nº 4.320/1964 determina, nos Artigos 42 e 43, que os créditos adicionais suplementares e especiais serão 
abertos por meio de medida provisória do poder executivo, dependendo de prévia autorização legislativa, 
necessitando da existência de recursos disponíveis e precedida de exposição justificada. Na União, para os casos em 
que haja necessidade de autorização legislativa para os créditos adicionais, estes são considerados autorizados e 
abertos com a sanção e a publicação da respectiva lei. 

 
44 
Considerando os conhecimentos básicos sobre Domínio Público (bens públicos), assinale a alternativa INCORRETA.  
A) Imprescritibilidade é uma das características dos bens públicos. 
B) Dependendo da categoria de enquadramento do bem público, o mesmo pode ser suscetível de usucapião. 
C) Com relação aos bens públicos, há formas específicas para satisfação dos cidadãos em relação aos mesmos, não 

podendo ser penhorados para que o credor do Estado neles se sacie. 
D) Os bens públicos de uso comum ou de uso especial não são alienáveis enquanto conservarem tal qualificação, ou 

seja, enquanto estiverem afetados a tais finalidades. Só podem sê-lo, conforme dispuser a legislação vigente, ao 
serem desafetados, passando à categoria dos dominiais. 

 
45 
Em relação à intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico, conforme disposto na Constituição 
Federal de 1988, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento 

legal. 
B) A decretação de intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico dependerá de autorização do 

Supremo Tribunal Federal. 
C) O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, 

nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, 
no prazo de vinte e quatro horas. 

D) O Estado poderá intervir no município quando este deixar de pagar, sem motivo de força maior, por dois anos 
consecutivos, a dívida fundada ou quando não tiver que aplicar o mínimo exigido da receita municipal na 
manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 

 
46 
A respeito do controle na Administração Pública municipal, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os órgãos federais responsáveis pelos programas conservarão a autoridade normativa e exercerão controle e 

fiscalização indispensáveis sobre a execução local, condicionando-se a liberação dos recursos ao fiel cumprimento 
dos programas e convênios. 

II. O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se 
evidenciarem como puramente formais, ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco. 

III. Na atualidade, as ações de controle na administração pública devem transcender aos aspectos antes predominantes 
da legalidade e do formalismo contábil, transformando-se em ações de mudança da gerência dos recursos públicos e 
não apenas em ações identificadoras de erros. Suas ações devem buscar compreender a missão das instituições, 
seus indicadores de gestão, seus objetivos e seus resultados. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. 
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47 
Sobre serviços públicos e administração indireta/entidades paraestatais, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) Serviços públicos gerais ou indivisíveis são aqueles prestados a toda coletividade indistintamente. 
B) Entende-se como serviço público a atividade que o ordenamento jurídico determinar que seja prestada sob regime 

jurídico de direito público. 
C) É obrigatória a prestação efetiva, pelo Estado, dos serviços públicos que se enquadram como direitos constitucionais 

sociais. Entretanto, a titularidade de referidos serviços não é exclusividade do poder público. 
D) A titularidade dos serviços públicos pode ser do poder público ou privado. Contudo, sempre que uma atividade for 

desempenhada pelo Estado como serviço público, ela será subtraída à livre iniciativa privada. 
 

48 
Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, 
indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, devem 
ser feitos e devidamente apurados. Diante do exposto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O responsável por ato de improbidade administrativa poderá ter seus direitos políticos suspensos. 
B) O servidor público poderá ser punido com demissão em virtude de prática de ato de improbidade administrativa. 
C) Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação 

destinada a apurar a prática de ato de improbidade. O representante não está obrigado a se identificar e não 
necessita apresentar provas. 

D) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; revelar fato ou circunstância de que tem ciência em 
razão das atribuições e que deva permanecer em segredo; negar publicidade aos atos oficiais; e, frustrar a licitude de 
concurso público são exemplos de atos de improbidade administrativa. 

 

49 
A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, 
mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar. Sobre os referidos temas, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) Da sindicância poderá resultar arquivamento do processo, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de 

até trinta dias e instauração de processo disciplinar. 
B) Sempre que ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de trinta dias, de 

demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a 
instauração de processo disciplinar. 

C) Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade 
instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 
sessenta dias, sem prejuízo da remuneração. 

D) O processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração 
praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre 
investido, não sendo assegurado ao servidor acusado ampla defesa e contraditório, pois estes são cabíveis apenas na 
esfera judicial. 

 

50 
Toda ação do governo está estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos 
definidos no Plano Plurianual (PPA) para o período de quatro anos. Tendo por base conceitos referentes ao 
planejamento no setor público, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Programa: é o instrumento de planejamento governamental com vistas à concretização de um objetivo comum 

preestabelecido, visando à solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da 
sociedade. 

B) Projeto: é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um 
conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o 
aperfeiçoamento da ação de Governo. 

C) Atividade: é um instrumento de programação do planejamento governamental utilizado para alcançar o objetivo de 
um programa. As atividades não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de 
governo, não resultam em bens e serviços e não geram contraprestação direta. 

D) Ações de um planejamento governamental: são operações das quais resultam produtos que contribuem para 
atender ao objetivo de um programa. São exemplos: as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da 
federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições e financiamentos. 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ/MG 

Cargo: Auditor (07-T) 
Prova aplicada em 05/02/2017 – Disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net a partir do dia 06/02/2017. 

- 13 - 

 

 
 
 



   



   



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta 
grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 
desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc. 

3. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição ou em qualquer outro meio. 

4. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar. 

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer 
tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o 
candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

7. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões. Leia-o atentamente. 

8. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única 
resposta correta. 

9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 
que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha 
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

11. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, 
poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, 
contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas. 

12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em 
sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado 
pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador 
da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.consulplan.net, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 
(três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 
com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso 
Público. Será disponibilizado um ponto de acesso à internet para o candidato na sede da Prefeitura Municipal de 
Sabará/MG, na Rua Comendador Viana, 119, Centro – Sabará/MG, CEP: 34505-340. 




