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INSTRUÇÕES 
 

• Verifique se este caderno contém 60 questões de 
múltipla escolha (30 de Conhecimentos Gerais e 
30 de Conhecimentos Específicos) e 01 questão 
discursiva (redação). 

 

• Verifique, na Folha de Respostas das questões 
objetivas, se o seu nome e número do documento 
de identificação estão corretos. 

 

• Em cada questão, você deve assinalar somente 
uma das alternativas. 

 

• Será anulada a questão que contiver emenda, 
rasura ou, ainda, a que apresentar mais de uma 
alternativa assinalada na Folha de Respostas. 

 

• Ao marcar a alternativa correta na Folha de 
Respostas, use caneta esferográfica de tinta 
preta, ponta grossa. 

 

• A duração total da prova é de 4 horas. Este tempo 
inclui a resposta às questões de múltipla escolha 
e à discursiva (redação), e, ainda, a marcação da 
Folha de Respostas das questões de múltipla 
escolha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Ao terminar a prova, entregue, obrigatoriamente, 

ao Fiscal de Sala as suas Folhas de Respostas 
das questões objetivas e da questão discursiva 
(redação). 

 

• Leia, na página 14, as instruções para a prova 
discursiva (redação). 

 

• Você só poderá levar o Caderno de Prova após 
transcorridas 3 horas do início da prova. 

 

• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só 
poderão ser liberados juntos. 
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_________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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Conhecimentos Gerais 
 
01  

 
Em relação às funções de linguagem, no texto acima 
predomina 

a) antítese, que consiste numa oposição de ideias 
entre as palavras tão e chega. 

b) eufemismo, pois usa a substituição de uma palavra 
por outra, estabelecendo uma relação de sentido 
entre ambas. 

c) hipérbole, que consiste no emprego de uma oração 
que expressa exagero. 

d) metonímia, que utiliza termos amenos para 
suavizar uma expressão. 

e) prosopopéia, que consiste no emprego de 
características humanas a seres inanimados. 

 
02  
O uso do sinal de crase é FACULTATIVO em 

a) Minha sugestão é semelhante àquela de ontem. 
b) À proporção que os animais iam chegando, os 

tratadores saiam das celas.  
c) Não vou à qualquer parte sem meus documentos 

pessoais. 
d) Não resistirei à tentação de comer esse doce de 

leite com amêndoas. 
e) Retornaremos à minha casa assim que pudermos. 

 
03  
Em relação à norma padrão da língua, assinale a 
alternativa em que os termos destacados foram 
usados CORRETAMENTE. 

a) Não vejo nada demais na sua escolha. Siga em 
frente! 

b) Felizmente, sua opinião veio de encontro à 
minha. Assim, podemos unir nossas 
reivindicações. 

c) Ele tentou mostrar várias vantagens daquele plano, 
afim de nos ludibriar.  

d) Por favor, aonde devo dirigir-me para obter 
informações? 

e) Senão houver seriedade nas apurações desses 
crimes, não chegaremos a lugar algum. 

 
 

04  
Os trechos abaixo constituem um texto adaptado da 
Revista Superinteressante, de Março/2010. Assinale a 
alternativa que apresenta CORREÇÃO gramatical.  

a) São diferenças no metabolismo que fazem com 
que algumas pessoas queimam mais calorias do 
que a média para manter o corpo funcionando ou 
depositam menos gordura no tecido adiposo. 

b) Atenção: este texto está recheado de informações 
que podem causar indigestão a quem luta contra a 
balança. Resumindo: ou você nasce "magro de 
ruim" ou, sinto muito, vai ter que malhar e fechar a 
boca para ficar com o peso ideal. 

c) Alguns genes têm sido associados à acúmulo de 
gordura. O mais famoso é o FTO. Um estudo 
alemão recente, publicado na revista Nature, 
mostrou que ratos que não têm o FTO nunca ficam 
obesos.  

d) Para viver é preciso injerir diariamente um número 
X de calorias. Essa é a taxa metabólica basal - a 
base necessária para respirar, rasciocinar, manter 
os órgãos funcionando.  

e) Muito "magro de ruim" por aí pode ser uma farsa. A 
magrinhos que comem bastante nas refeições, 
mais nunca fora de hora. Já alguns com exceço de 
peso têm almoços e jantais frugais, mas 
sucumbem à ataques de fome repentinos e 
beliscam guloseimas entre as refeições.  

 
05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levando em consideração a norma padrão da língua 
escrita, a frase do anúncio publicitário acima 
apresenta 

a) inadequações quanto à ortografia. 
b) desvios quanto ao uso da acentuação. 
c) erro de concordância nominal. 
d) erro de regência verbal. 
e) desvios quanto à concordância verbal. 
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06  
Há INCORREÇÃO no uso da pontuação em: 

a) Os candidatos aguardavam, inquietos e curiosos, o 
resultado do concurso. 

b) Os candidatos, inquietos e curiosos, aguardavam o 
resultado do concurso. 

c) Inquietos e curiosos, os candidatos aguardavam o 
resultado do concurso.  

d) Os candidatos inquietos e curiosos aguardavam o 
resultado do concurso. 

e) Os candidatos, aguardavam inquietos e curiosos, o 
resultado do concurso. 

 
07  
Assinale a alternativa em que o pronome relativo 
destacado tem função sintática de complemento 
nominal. 

a) Estava delicioso o almoço que nos serviram. 
b) Não me lembro dos lugares por que passei. 
c) Poucos reconhecem o grande aluno que sou. 
d) Esse não é o material a que fiz referência. 
e) Naquele país, vive um povo sofrido e que zela 

pelos seus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para responder às questões de 08 a 11, leia o texto 
abaixo. 
 

A “skrita” na internet 
 

O internetês é conhecido como o português digitado na 
internet, caracterizado por simplificações de palavras 
que levariam em consideração, principalmente, uma 
suposta interferência da fala na escrita. O vocábulo 
aponta ainda para a prática de escrita tomada como 
registro divergente da norma culta padrão. 
 

Os avessos a essa prática de escrita consideram que 
os adeptos do internetês são “assassinos da língua 
portuguesa”.  
 

É, pois, com base nesse critério de pureza projetada 
como ideal da escrita que muitos indivíduos fazem a 
crítica ao internetês, tomando-o como “a não-língua 
portuguesa”. A imagem de degradação da escrita (e, 
por extensão, da língua) pelo uso da tecnologia digital é 
resultado da idéia de que há uma modalidade de 
escrita pura, associada seja à norma culta padrão, seja 
à gramática, seja à imagem de seu uso por autores 
literários consagrados. Haveria, assim, um tipo de 
escrita sem “interferências da fala”, que deveria ser 
seguido por todos, em quaisquer circunstâncias.  
 

As idéias correntes de pureza da escrita e de 
empobrecimento do português podem ser encontradas 
em inúmeros materiais que circulam na sociedade, 
incluídos comentários dos próprios usuários da internet. 
Na rede de relacionamentos Orkut, tem quase uma 
centena de comunidades com títulos como “Odeiu gnti 
ki ixcrevi axim!!!”, em referência às práticas de escrita 
na internet. Para os que participam dessas 
comunidades, a escrita na internet seria uma forma 
rude de comunicação, algo parecido com os grunhidos 
que o ser humano fazia nos tempos da caverna.  
 

Assim concebida, a escrita da/na internet é vista como 
empobrecimento do idioma. Esse mesmo conceito é o 
que, muitas vezes, se atribui aos usos que fazem os 
indivíduos não dotados da tecnologia da escrita 
alfabética, ditos analfabetos ou não letrados. 
 

(Fabiana Komesu – Discutindo Língua Portuguesa)
 

08  
Considere os itens abaixo: 
 

I. Os muitos desvios gramaticais recorrentes se 
devem ao uso indiscriminado das novas 
tecnologias digitais. 

II. O autor do texto se mostra distante em relação 
às ideias do texto, não emitindo opiniões sobre o 
assunto.    

III. A norma padrão de escrita da Língua Portuguesa 
não deve sofrer interferência da fala, podendo 
causar o empobrecimento da língua. Essa é a 
ideia central do texto. 

IV. O título do texto representa corretamente o 
conceito apresentado na primeira linha. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em 

a) IV. 
b) II e IV. 
c) III e IV 
d) I e IV. 
e) I, III e IV. 
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09  
A alternativa que apresenta um sentido conotativo de 
linguagem, no contexto do texto, é  

a) “Para os que participam dessas comunidades, a 
escrita na internet seria uma forma rude de 
comunicação.” 

b) “O vocábulo aponta ainda para a prática de escrita 
tomada como registro divergente da norma culta 
padrão.” 

c) Haveria, assim, um tipo de escrita sem 
“interferências da fala.” 

d) “As idéias correntes de pureza da escrita e de 
empobrecimento do português podem ser 
encontradas em inúmeros materiais que circulam 
na sociedade...” 

e) “Esse mesmo conceito é o que, muitas vezes, se 
atribui aos usos que fazem os indivíduos não 
dotados da tecnologia da escrita.” 

 
10  
Considere as afirmações abaixo: 
 

I. Os vocábulos assim e pois, 3º parágrafo, 
expressam uma idéia de explicação. 

II. Em “...há uma modalidade de escrita pura, 
associada seja à norma culta padrão...”, o 
emprego da crase  dá-se pelo uso do nome 
associada, que é regida por uma preposição. 

III. O sentido do verbo ‘ter’, 4º parágrafo, equivale 
semanticamente, no texto, ao sentido da forma 
verbal ‘há’. 

IV. A palavra que, destacada 4º e 5º parágrafos, é, 
em ambas as ocorrências, um pronome relativo. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em 

a) II, III e IV. 
b) I, II e III. 
c) II e III. 
d) III e IV. 
e) I e IV. 

 
11  
No trecho “...tomando-o como “a não-língua 
portuguesa”...” (3º parágrafo), a palavra destacada 
assume, neste contexto, a função de 

a) conjunção subordinativa causal. 
b) conjunção subordinativa comparativa. 
c) pronome relativo. 
d) advérbio de modo. 
e) preposição. 

 
 
 

12  
Assinale a alternativa cuja expressão entre parênteses 
completa CORRETAMENTE a sentença.  

a) As roupas e acessórios ________ lhe falei estão 
em promoção. (de que) 

b) Aquelas são as pessoas ______ não confio. (que) 
c) A causa ______ batalhamos é verdadeiramente 

justa. (de que) 
d) Este é um autor ______ obra gosto muito. (cuja) 
e) Não sabemos do aluno ______ vocês se referiram. 

(que)  

 
13  
O processo de consolidação e modernização do setor 
agrícola do Estado de Goiás, no final do século 
passado e início deste, pode ser diretamente 
relacionado com: 

a) o desenvolvimento agrícola destinado ao 
abastecimento do mercado interno. 

b) o aumento da produtividade agrícola e a 
diminuição do êxodo rural. 

c) a necessidade de mão de obra especializada, o 
que contribui para o desemprego de trabalhadores 
com pouca qualificação. 

d) a melhoria da distribuição de renda e a fixação do 
homem no campo. 

e) a liberação de investimentos para os pequenos 
proprietários e desenvolvimento da agricultura 
familiar. 

 
14  
A ideia de mudança da Capital do Estado surgiu à luz 
de interesses econômicos e sociais. Essa mudança 
não se processou em termos normais, mas em tempo 
de alteração de política. Sobre esse contexto, é 
CORRETO afirmar que: 

a) o governo federal não tinha nenhum interesse 
nessa mudança. 

b) a forte participação das oligarquias dominantes 
processou esta mudança, como meio de 
fortalecimento político. 

c) as transformações políticas ocorridas com a 
Revolução de 1930 soaram como um forte entrave 
a esta mudança. 

d) o ideal mudancista de muitos foi duramente 
enfraquecido pela Revolução de 1930. 

e) a Revolução de 1930 consolidaria a idéia da 
mudança da capital. 
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15  
O processo de expansão capitalista em Goiás, no 
começo do século XX, foi impulsionado fortemente. 
Um dos fatores que pode ser apontado como o de 
maior dinamização para esse processo foi: 

a) A cidade de Brasília. 
b) A Estrada de Ferro Goiás. 
c) A construção da rodovia Belém Brasília. 
d) O desenvolvimento da navegação fluvial. 
e) O início acelerado do processo de industrialização. 

 
16  
A imagem do bandeirante percorre os espaços 
goianos, ela está representada em monumentos, 
praças, escolas, ruas e avenidas e até na bandeira 
moderna da cidade de Goiânia e na primeira estrofe 
do Hino do Estado. A figura do bandeirante foi 
colocada na História goiana como fundadora da 
sociedade. Tradicionalmente, o início da História de 
Goiás está ligado a um célebre bandeirante, que 
descobriu ouro nas cabeceiras do Rio Vermelho, na 
atual cidade de Goiás, trata-se de: 

a) Fernão Dias Paes. 
b) Francisco Pires Ribeiro. 
c) Bartolomeu Bueno da Silva. 
d) Manuel Preto. 
e) Antonio Dias. 

 
17  
A sociedade colonial não se fundou no princípio da 
igualdade de seus membros. Tendo por base o 
processo de ocupação do território goiano, com a 
mineração do ouro, analise as alternativas abaixo 
sobre a situação do índio nessa sociedade: 
 

I. Durante a época da mineração as relações entre 
índios e mineiros foram exclusivamente guerreiras 
e de mútuo extermínio. 

 

II. Não havia qualquer tipo de legislação que 
defendesse os índios. 

 

III. Com o aldeamento, sempre houve pessoas 
especializadas, para cuidar e proteger os 
indígenas. 

 

IV. Aldear os índios consistia em reuni-los em 
povoações fixas, chamadas aldeias, onde, sob 
supervisão da autoridade leiga ou religiosa, 
deviam cultivar o solo e aprender a religião cristã. 

 

V. Não eram os índios, e sim as minas de ouro, nas 
terras dos índios, que interessavam ao governo. 

 

Está CORRETO o que se afirma apenas em: 

a) I, IV e V. 
b) I, II e III. 
c) II, IV e V 
d) II, III e V 
e) I, III e IV 

18  
Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas alternativas 
abaixo, considerando-se o enunciado. 
 

A questão ambiental assumiu, nos últimos anos, 
grande visibilidade. Espera-se que a mudança do 
cenário catastrófico que a mídia aponta diariamente se 
dê pela conjugação de esforços da sociedade, das 
empresas e dos governos nacionais. Nesse sentido, 
há certo consenso entre especialistas que: 
 

( ) os governos nacionais devem se mobilizar para 
substituir as fontes de energia à base da utilização 
de combustíveis fósseis por outras de produção 
mais limpa. 

( ) os governos nacionais devem se mobilizar para 
substituir as fontes de energia à base de 
hidroelétricas por combustíveis fósseis. 

( ) as empresas devem se organizar para ampliar a 
pecuária leiteira e substituir a pecuária de corte 
pela  suinocultura. 

( ) a sociedade deve se movimentar para ampliar o 
reflorestamento das áreas devastadas. 

( ) seja pensado um novo modelo societal que 
promova a  harmonia dos recursos dos diferentes 
ecossistemas. 

 

Aponte a sequência CORRETA 

a) V – V – V – V – F 
b) V – F – F – V – V 
c) F – V – F – V – V 
d) F – V – F – V – F 
e) V – V – F – V – V  

 
19  
Terremotos recentes atingiram, no hemisfério sul do 
globo terrestre, com grande intensidade, dois países, 
um dos quais situado na ilha conhecida como 
Hispaniola. Foram eles: 

a) Filipinas e Chile. 
b) Japão e Filipinas. 
c) Japão e Haiti. 
d) Haiti e Chile. 
e) Haiti e Filipinas. 
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20  
A ONU declarou 2010 o ano internacional da 
biodiversidade, com a preocupação de preservar 
ambientes ameaçados, como o cerrado. Esse bioma, 
um dos principais do país, ocupa 22% do território 
nacional e 80% da sua biodiversidade já sofreram 
alterações e ameaças de extinção. Analise se as 
afirmações a seguir sobre esse bioma em Goiás estão 
certas (C) ou erradas (E): 
 

(  ) A partir de 1970, a intensa mecanização e 
modernização do campo e a introdução de 
culturas destinadas à exportação provocaram 
uma  modificação no espaço geográfico goiano. 

(  ) Para a preservação e manutenção do bioma é 
necessário repensar o modelo de 
desenvolvimento e criar políticas econômicas 
que conciliem prosperidade, crescimento 
financeiro e preservação, ou seja, é necessário 
um planejamento sustentável. 

(  ) Apesar da devastação ambiental no cerrado, 
ainda não existe riscos de recomposição 
irreversível. 

(  ) Devido à grande ação dos órgãos de controle 
ambiental, a ocupação econômica do cerrado 
tem ocorrido com planejamento e com uso de 
técnicas modernas de controle e preservação. 

(  ) O bioma do cerrado é também considerado um 
divisor de águas, possui uma grande quantidade 
de água de superfície e subterrânea. 

 

Indique a sequência CORRETA: 

a) C, C, E, E, C. 
b) C, C, C, E, E. 
c) C, E, E, C, E. 
d) E, C, C, C, E. 
e) E, E, C, C, C. 

 
21  
Em regra, o prazo para oposição de recurso 
administrativo, de acordo com o art. 59 da Lei 13.800, 
de 18 de janeiro de 2001, é de 

a) 72 (setenta e duas) horas 
b) 05 (cinco) dias 
c) 15 (quinze) dias 
d) 30 (trinta) dias 
e) 10 (dez) dias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22  
Em relação aos chamados remédios constitucionais, é 
INCORRETO afirmar que: 

a) conceder-se-á “hábeas-data” sempre que a falta de 
norma regulamentadora torne inviável o exercício 
dos direitos e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 
soberania e à cidadania. 

b) conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que 
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de 
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 

c) conceder-se-á mandado de segurança para 
proteger direito líquido e certo, não amparado por 
"habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o 
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 
exercício de atribuições do Poder Público. 

d) o mandado de segurança coletivo pode ser 
impetrado por partido político com representação 
no Congresso Nacional. 

e) qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 
público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais 
e do ônus da sucumbência. 

 
23  
Ao servidor público da administração direta, autárquica 
e fundacional, no exercício de mandato eletivo, é 
INCORRETO afirmar: 

a) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do 
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado 
optar pela sua remuneração. 

b) Em se tratando de mandato eletivo distrital, ficará 
afastado de seu cargo, emprego ou função. 

c) Em qualquer caso que exija o afastamento para o 
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço 
não será contado para todos os efeitos legais. 

d) Investido no mandato de Vereador, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem 
prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 

e) Em se tratando de mandato eletivo federal, ficará 
afastado de seu cargo, emprego ou função. 
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24  
A expressão administração pública é vista em vários 
sentidos pela doutrina. Sobre o tema, a professora 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro assenta que a 
administração pública tem, basicamente, dois 
sentidos, quais sejam: subjetivo e objetivo. 
Considerando o ponto de vista dessa doutrinadora, 
assinale a alternativa CORRETA. 

a) A administração pública em sentido objetivo 
compreende as pessoas jurídicas, órgãos e 
agentes públicos incumbidos de exercer uma das 
funções, em que se triparte a atividade estatal, a 
função administrativa. 

b) A administração pública em sentido subjetivo 
designa os entes que exercem a atividade 
administrativa. 

c) A administração pública em sentido subjetivo é a 
própria função administrativa. 

d) A administração pública em sentido objetivo 
designa os entes que exercem a atividade 
administrativa. 

e) A administração pública em sentido subjetivo é 
aquela que é vista sob o entendimento do próprio 
administrado. 

 
25  
Sobre as sociedades de economia mista, é CORRETO 
afirmar que: 

a) São constituídas, necessariamente, sob a forma de 
sociedade limitada. 

b) A sua extinção pode ser feita através de Decreto 
do Poder Executivo. 

c) A autorização para a sua instituição só poderá ser 
feita através de lei específica. 

d) Fazem parte da administração pública direta. 
e) Em nenhuma hipótese sofrem fiscalização dos 

Tribunais de Contas. 
 
26  
Sobre a comunicação dos atos, conforme orientação 
da Lei 13.800 de 18 de janeiro de 2001, que regula o 
processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública do Estado de Goiás, assinale a alternativa 
CORRETA. 

a) As intimações serão nulas quando feitas sem 
observância das prescrições legais, mas o 
comparecimento do administrado supre sua falta 
ou irregularidade. 

b) O desatendimento da intimação importa o 
reconhecimento da verdade dos fatos, e a renúncia 
a direito pelo administrado. 

c) No caso de interessados indeterminados, 
desconhecidos ou com domicílio indefinido, a 
intimação somente poderá ser efetuada por meio 
de oficial de justiça. 

d) A intimação observará a antecedência mínima de 
24 h, quanto à data de comparecimento. 

e) Não devem ser objeto de intimação os atos do 
processo que resultem para o interessado em 
imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição 
ao exercício de direitos e atividades e atos de outra 
natureza, de seu interesse. 

27  
No que concerne aos princípios de direito 
administrativo, é CORRETO afirmar que: 

a) O princípio da eficiência não está previsto 
expressamente na Constituição Federal. 

b) O art. 53 da Lei 13.800 de 18 de janeiro de 2001, 
não exige motivação nos atos que decorram de 
reexame de ofício. 

c) A norma expressa no artigo 5º, inciso XXXVI da 
Constituição Federal, ao dispor que "a lei não 
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada", não consagra o 
princípio da segurança jurídica. 

d) O princípio da motivação exige que a 
administração pública indique os fundamentos de 
fato e de direito de suas decisões. 

e) O princípio da moralidade limita-se somente a 
impor a todo agente público a realização de suas 
atribuições com presteza, perfeição e rendimento 
funcional. 

 
28  
Considerando a modalidade licitatória denominada 
Pregão, definida pela Lei 10.520, de 17 de julho de 
2002, é CORRETO afirmar que: 

a) Não poderá ser realizado o pregão por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da informação, 
nos termos de regulamentação específica. 

b) Na fase preparatória do pregão, a definição do 
objeto poderá ser genérica, porém são vedadas 
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem a competição. 

c) O prazo de validade das propostas será de 05 
(cinco) dias, se outro não estiver fixado no edital. 

d) Deve ser exigida garantia de proposta. 
e) Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 

ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do 
invólucro contendo os documentos de habilitação 
do licitante que apresentou a melhor proposta, 
para verificação do atendimento das condições 
fixadas no edital. 

 
29  
Assinale o item cujo enunciado se compatibiliza com 
os direitos e garantias fundamentais previstos na 
Constituição Federal do Brasil. 

a) É vedada a prestação de assistência religiosa nas 
entidades civis e militares de internação coletiva. 

b) É livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença. 

c) É livre a manifestação do pensamento, mesmo que 
anônimo. 

d) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, 
em qualquer que seja a circunstância. 

e) É reconhecida a instituição do júri, com a 
organização que lhe der a lei, assegurada a 
competência para o julgamento dos crimes 
culposos e dolosos contra a vida. 
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30  
No que se refere ao prazo de validade do Concurso 
Público, a Constituição Federal assevera que 

a) será de 04 anos, prorrogável uma vez, por igual 
período. 

b) será de dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período. 

c) será de dois anos, sem direito à prorrogação. 
d) será de até dois anos, prorrogável uma vez, por 

igual período. 
e) será de até 1 ano, prorrogável uma vez, por igual 

período. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
31  
Uma transação comercial envolvendo as empresas Q 
e W resultou – na contabilidade de W – no lançamento 
apresentado abaixo: 
 

Duplicatas a Pagar   
a Diversos   
a Banco/Conta 
Movimento 

R$ 6.080,00  

a Desconto   R$ 120,00 R$ 6.200,00 
 

Com base em tal lançamento, é CORRETO afirmar 
que: 

a) W adquiriu junto a Q bens ou mercadorias, com 
desconto. 

b) Q adquiriu junto a W bens ou mercadorias a prazo, 
com desconto. 

c) Q pagou a W uma duplicata do seu aceite, com 
juros passivos. 

d) W pagou a Q uma dívida, com desconto. 
e) W registrou a quitação de uma dívida de Q, 

acrescida de juros ativos em favor do recebedor. 

 
32  
Em 31/03/2004 o Setor de Recursos Humanos de 
certa empresa enviou à Contabilidade, para 
apropriação, as seguintes informações sobre a folha 
de pagamento de pessoal do mês, a ser paga em 
05/04/2004.  
 

Ordenados/Salários R$ 142.000,00 
Horas Extras Trabalhadas R$ 8.000,00 
Encargos   
INSS – parte patronal – alíquota 22% 
INSS – parte empregado – alíquota 10% 
FGTS – alíquota 8% 
IRRF  R$ 7.500,00 

 

Considerando tão-somente as informações acima 
apresentadas, é CORRETO afirmar: 

a) O Patrimônio Líquido da empresa será reduzido 
em R$ 180.000,00 e o desembolso será de  
R$ 195.000,00.  

b) O Patrimônio Líquido da empresa será reduzido 
em R$ 195.000,00. 

c) A despesa com a folha de pessoal é de  
R$ 168.000,00. 

d) O Patrimônio Líquido da empresa será reduzido 
em R$ 127.500,00, mas o desembolso será de  
R$ 195.000,00. 

e) A despesa com a folha de pessoal é de  
R$ 172.500,00. 
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33  
Considere as seguintes informações extraídas da 
Contabilidade da ASPAS Comercial Ltda.: 
 

Data: 22/03/2007   
Saldo da Conta Duplicatas a Receber R$ 11.700,00 

Data: 23/03/2007   
Venda de mercadorias à vista R$ 900,00 
Venda de mercadorias a prazo R$ 1.500,00 

Data: 24/03/2007   
Recebimento de duplicatas (caixa da 

empresa) R$ 1.400,00 

Desconto de Duplicatas no Banco R$ 2.000,00 
Despesas financeiras c/ operação de 

desconto R$ 100,00 

Reembolso (pelo Banco) de duplicatas 
anteriormente descontadas R$ 4.800,00 

 

Com base no apresentado, é VERDADEIRO afirmar 
que 

a) o saldo em 24/03/2007 de Duplicatas a Receber é 
de R$ 7.000,00 e as disponibilidades no período 
sofreram redução de R$ 600,00. 

b) o saldo em 24/03/2007 de Duplicatas a Receber é 
de R$ 6.900,00 e as disponibilidades no período 
sofreram redução de R$ 500,00. 

c) o saldo em 24/03/2007 de Duplicatas a Receber é 
de R$ 11.800,00 e as disponibilidades no período 
sofreram redução de R$ 600,00.  

d) o saldo em 24/03/2007 de Duplicatas a Receber é 
de R$ 11.800,00 e as disponibilidades no período 
aumentaram em R$ 4.200,00. 

e) o saldo em 24/03/2007 de Duplicatas a Receber é 
de R$ 7.000,00 e as disponibilidades no período 
aumentaram em R$ 4.200,00. 

 
34  
No exercício findo de 2009, a Linhas Aéreas Bem-te-vi 
S/A possuía Capital Social de R$ 290.000,00 e 
apresentou Lucro Líquido, no período, de  
R$ 215.000,00. A Reserva Legal, já constituída em 
exercícios anteriores, soma R$ 42.300,00 e há ainda 
Reservas de Capital da ordem de R$ 41.200,00. 
Com base nas informações acima, é CORRETO 
afirmar que, no exercício findo de 2009, a Companhia 

a) está obrigada a constituir Reserva Legal até o 
limite de R$ 7.250,00. 

b) está desobrigada a constituir Reserva Legal. 
c) está obrigada a constituir Reserva Legal até o 

limite de R$ 15.700,00.  
d) está obrigada a constituir Reserva Legal não 

superior a 1,63% do Lucro Líquido do período. 
e) poderá constituir, facultativamente, Reserva Legal 

com valores entre R$ 3.500,00 a R$ 10.700,00.  

 
 

35  
A Valéria Decorações – ME, contabilizou suas 
operações no exercício de 2008, observando o 
Regime de Caixa. Seu lucro foi contabilizado sob a 
ótica de tal Regime, importando em um Patrimônio 
Líquido de R$ 46.200,00. 
Considerando os itens abaixo, ajuste o lucro da 
empresa ao Regime de Competência e assinale o 
novo PL obtido. 
 

I. Prêmio de Seguro – com vigência de 12 meses – 
contratado e pago em 01/10/2008, no valor de  
R$ 1.680,00. 

II. Comissões de vendas do mês de dezembro/2008 
que serão pagas em janeiro/2009, no valor de 
900,00. 

III. Receita recebida antecipadamente em 2008, no 
valor de R$ 2.000,00, cuja parcela realizada no 
período foi de apenas R$ 300,00. 

IV. Receita ganha em 2008, a ser recebida em janeiro 
de 2009, no valor de R$ 500,00. 

a) R$ 45.360,00 
b) R$ 47.040,00 
c) R$ 45.920,00 
d) R$ 46.480,00 
e) R$ 45.760,00 

 
36  
A Linhas Aéreas Bem-te-vi S/A realizou operações de 
compra de ações de sua própria emissão. Então, para 
atender ao que determina a Lei das S/A, a Companhia 
deverá utilizar para o registro contábil a conta: 

a) Ações em tesouraria – do Patrimônio Líquido. 
b) Ações sob custódia – do Patrimônio Líquido. 
c) Reserva de ações – do Patrimônio Líquido. 
d) Ações em tesouraria – redutora do ativo intangível. 
e) Ações sob custódia – redutora do ativo intangível. 
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37  
A demonstração do resultado do exercício – DRE 
apresenta o lucro ou prejuízo líquido do exercício e, 
conforme estabelecido na Lei das S/A, deve 
discriminar os itens I a VI abaixo apresentados: 
 

I. O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas 
e as outras despesas. 

II. A receita bruta das vendas e serviços, as 
deduções das vendas, os abatimentos e os 
impostos. 

III. A receita líquida das vendas e serviços, o custo 
das mercadorias e serviços vendidos e o lucro 
bruto. 

IV. As participações de debêntures, empregados, 
administradores e partes beneficiárias. 

V. O resultado do exercício antes do Imposto sobre a 
Renda e a provisão para o imposto. 

VI. As despesas com as vendas, as despesas 
financeiras, deduzidas das receitas, as despesas 
gerais e administrativas, e outras despesas 
operacionais. 

 

Assinale a opção em que os itens estão ordenados 
conforme estabelecido na Lei. 

a) I,  III,  II,  VI,  IV,  V 
b) II,  III,  VI,  I,  V,  IV 
c) II,  III,  VI,  IV,  V,  I 
d) II,  III,  I,  VI,  IV,  V  
e) II,  III,  I,  IV,  V,  VI 

 
38  
Dentre as opções apresentadas, assinale a que 
melhor expressa vantagem, para fins fiscais, e que 
pode ser obtida com um adequado processo de 
auditoria. 

a) Apontar falhas nos controles internos, 
administrativos e gerenciais da entidade. 

b) Contribuir para maior observância das leis fiscais, 
mediante análise dos registros gerenciais da 
entidade. 

c) Opinar quanto à adequação das demonstrações 
contábeis, sob todos os aspectos gerenciais. 

d) Permitir maior exatidão das demonstrações e 
resultados contábeis da entidade. 

e) Assegurar credibilidade às demonstrações 
contábeis, mediante análise do grau de evolução e 
solidez do patrimônio da entidade. 

 
 
 
 
 
 

39  
Assinale, dentre as opções abaixo, aquela que melhor 
retrata um aspecto administrativo que a auditoria pode 
causar sobre a riqueza patrimonial. 

a) Contribuir para uma melhor adequação na 
utilização das contas contábeis e do plano de 
contas. 

b) Propiciar um melhor controle sobre os bens, 
direitos e obrigações, mediante o estabelecimento 
de padrões gerais de controles. 

c) Promover a eficiência na utilização do plano de 
contas e nos registros dos atos e fatos 
administrativos. 

d) Assegurar maior exatidão no estabelecimento de 
padrões para os custos diretos e indiretos. 

e) Propiciar a redução da ineficiência, da negligência 
e da improbidade dos empregados e 
administradores da entidade. 

 
40  
Dentre as opções abaixo, uma contempla atividade 
NÃO pertinente aos objetos da auditoria. Identifique-a. 

a) Comprovar, por registros e outros meios, se os 
fatos patrimoniais expressam com fidedignidade a 
situação da entidade. 

b) Revisar normas e procedimentos de controles para 
a proteção dos ativos da entidade. 

c) Controlar o patrimônio por meio do registro de 
todos os fatos contábeis, com vistas a certificar as 
demonstrações contábeis. 

d) Sugerir contra providências cabíveis para prevenir 
contra erros e fraudes. 

e) Verificar se as normas e os procedimentos de 
controles internos foram implantados de maneira 
satisfatória e se estão sendo observados pelo 
pessoal da entidade. 
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41  
Julgue em V (verdadeira) ou F (falsa) as assertivas 
abaixo. 
 

(  ) Constitui objeto do controle interno os sistemas 
eletrônicos de processamento de dados da 
entidade, inclusive quanto à segurança lógica e a 
confiabilidade dos sistemas (software) e a 
segurança física. 

(  ) Não constituem objeto de exame do controle 
interno os atos administrativos que, apenas 
potencialmente, possam resultar em direitos e 
obrigações para a entidade. 

(  ) Para realizar seus trabalhos com eficiência e 
eficácia e reduzir os riscos de fraudes e desvios 
de recursos, o auditor interno deve examinar 
todos os lançamentos contábeis e as transações 
da entidade. 

(  ) O auditor interno examina a eficiência dos 
procedimentos em vigor na entidade, avalia a 
política vigente da organização e verifica 
sistematicamente a adequação dos controles 
internos de natureza contábil, financeira, 
patrimonial e operacional. 

(  ) Os controles internos, por sua natureza, tem 
caráter prévio e subsequente, portanto, 
dificilmente se dão concomitante aos fatos. 

 

A sequência CORRETA é 

a) F – V – V – V – F  
b) V – F – F – V – F 
c) V – V – V – V – V 
d) F – F – F – V – V 
e) F – F – F – V – F 
 
42  
Para apropriar-se de valores da empresa na qual 
trabalha, o Senhor E. S. Conde – tesoureiro –, assim 
procedeu: tomou uma duplicata autêntica e produziu 
outra, falsa, mas com as mesmas características 
extrínsecas da autêntica. Quando do pagamento pelo 
cliente, devolveu-lhe a duplicata original, com registro 
de quitação, apropriando-se dos recursos e mantendo 
a duplicata falsa em carteira como insolvente. 
 

Com relação ao fato, é VERDADEIRO afirmar que se 
trata de um desfalque 

a) provisório e a correlação de informações ou 
triangulação de saldos de Caixa, Duplicatas a 
Receber e Clientes Insolventes permitirá à 
auditoria  detectar a fraude.   

b) temporário e a auditoria, mediante verificação 
física dos títulos em carteira da empresa, poderá 
detectar a irregularidade. 

c) temporário e a auditoria, utilizando a técnica da 
circularização, poderá detectar a irregularidade.  

d) permanente e a auditoria, mediante verificação do 
saldo da Conta Caixa, poderá detectar a 
irregularidade. 

e) permanente, mas a auditoria poderá detectar a 
irregularidade pelo confronto do saldo de 
Duplicatas a Receber com o total dos saldos dos 
títulos em carteira.. 

43  
Assinale a opção que exprime uma modalidade de 
exame utilizado pela auditoria para testar a efetividade 
dos controles, particularmente daqueles relativos à 
segurança de quantidades físicas ou qualidade de 
bens tangíveis. 

a) Inspeção física. 
b) Cut-Off. 
c) Exame de registros auxiliares. 
d) Evidência analítica. 
e) Contagem amostral. 

 
44  
A principal finalidade dos papéis de trabalho na 
execução da auditoria é 

a) subsidiar os procedimentos de controle adotados 
pelo auditor ao longo dos trabalhos. 

b) determinar a natureza, oportunidade e extensão 
dos trabalhos. 

c) estabelecer os critérios de seleção dos testes 
substantivos que serão aplicados. 

d) registrar as evidências colhidas durante a 
execução dos trabalhos. 

e) atestar os indícios de existência de fraudes, roubos 
e irregularidades praticadas por terceiros contra a 
entidade. 

 
45  
O Writer do Br Office pode produzir (ou salvar) 
diversos tipos de arquivos. Por exemplo, pode salvar 
arquivos no formato Word da Microsoft, com extensão 
“.doc”. 
Assinale a alternativa que apresenta a extensão do 
tipo de arquivo utilizado pelo Writer para criar um 
modelo de documento a ser utilizado várias vezes. 

a) .ods 
b) .odt 
c) .rtf 
d) .html 
e) .ott 
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46  

 
A figura acima apresenta uma seleção de células do 
Calc do Br Office que serão transformadas em uma 
única célula, ou seja, serão Mescladas. Com relação à 
seleção e mesclagem das células, é FALSO afirmar 
que 

a) quando mesclamos várias células contendo dados, 
o Calc só considera o valor da célula mais alta à 
esquerda. 

b) o Calc não permite a mesclagem de células não 
adjacentes.  

c) quando as células estão mescladas, a célula ativa 
é sempre a mais acima e à esquerda. 

d) para se desfazer a mesclagem, basta selecionar a 
célula mesclada e clicar no botão Mesclar.   

e) é possível selecionar as células (em negrito na 
figura) clicando sobre a célula B3, pressionado a 
tecla Shift e, sem soltar, clicando em D4. 

 
47  
Ao trabalhar no Calc do Br Office, necessita-se copiar 
um intervalo de células previamente selecionado. 
Dentre as opções abaixo, apenas uma NÃO é utilizada 
para esse fim. Assinale-a. 

a) Botão direito do mouse, comando Copiar. 
b) Botão Copiar na Barra de Ferramentas Padrão. 
c) Menu Ferramentas, comando Copiar. 
d) Menu Editar, comando Copiar. 
e) Combinação Ctrl+C no teclado. 

 
48  
Você colou um texto da Web no Writer do BrOffice  e 
necessita alterar a escrita de letras maiúsculas para 
letras minúsculas. Uma forma de realizar tal alteração 
segue um caminho mostrado abaixo. Assinale-o. 

a) Acessar o Menu Formatar → AutoFormatação. 
b) Acessar o Menu Ferramenta → Ortografia e 

gramática. 
c) Acessar o Menu Ferramenta → Caractere. 
d) Acessar o Menu Formatar → Alterar caixa. 
e) Acessar o Menu Inserir → Marca de formatação. 

 
 
 

49  
No Writer do BrOffice a Barra de Ferramentas Padrão 
apresenta um botão com o símbolo “¶”, que também 
pode ser acessado com as teclas Ctrl+F10. A função 
do botão “¶” é 

a) criar um estilo, ou seja, um conjunto de 
características de formatação que possam ser 
aplicadas a um texto. 

b) adicionar elementos gráficos ao documento. 
c) abrir uma janela para transformar uma palavra ou 

parte de um texto em um hiperlink.  
d) acionar o Ajuda do writer. 
e) mostrar ou ocultar os caracteres não imprimíveis 

presentes no texto.  

 
50  
Trabalhando no Writer do BrOffice você deseja, 
rapidamente, criar um novo documento para edição, 
digitar algumas informações e salvá-lo.  
Assinale a opção que apresenta as combinações de 
teclas que podem ser utilizadas para abrir um novo 
documento e salvar. 

a) Ctrl+A e Ctrl+B. 
b) Ctrl+N e Ctrl+S. 
c) Ctrl+N e Ctrl+B. 
d) Ctrl+O e Ctrl+B. 
e) Ctrl+O e Ctrl+S. 

 
51  
Dentre as opções abaixo, uma refere-se ao Princípio 
cuja essência diz respeito à tempestividade e à 
integridade dos registros do patrimônio e, por via de 
consequência, das suas mutações. Assinale-a. 

a) Continuidade. 
b) Oportunidade. 
c) Entidade. 
d) Competência. 
e) Prudência. 

 
52  
Com a entrada em vigor da Lei nº 11.638/2007, que 
provocou alterações na Lei das Sociedades Anônimas 
(lei nº 6.404/1976), tornou-se exigível às companhias a 
Demonstração do Fluxo de Caixa (art. 176, IV). Na 
prática, tal demonstração veio a substituir a: 

a) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos 
Acumulados. 

b) Demonstração do Resultado do Exercício. 
c) Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido. 
d) Demonstração das Origens e Aplicação de 

Recursos. 
e) Demonstração das Mutações Patrimoniais. 
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53  
Julgue em V (verdadeira) ou F (falsa) as assertivas 
abaixo e assinale a opção correspondente. 
 

(  ) A classificação e avaliação das mutações são 
afetadas pela vida provável da entidade. 

(  ) Em obediência ao Princípio da Entidade e à 
autonomia patrimonial, deve-se evitar a soma 
contábil de patrimônios autônomos. 

(  ) O Princípio da Atualização Monetária afasta a 
hipótese de os componentes do patrimônio 
serem registrados pelos valores originais das 
transações com o mundo exterior. 

(  ) Segundo o Princípio da Competência, a 
diminuição do valor econômico de um ativo é 
fator de incorrência de uma despesa. 

(  ) O Princípio da Prudência determina, em regra, a 
adoção do maior valor para os componentes 
ativos e do menor valor para os componentes 
passivos. 

a) V – V – F – F – V 
b) V – F – F – F – F 
c) V – F – F – V – F 
d) F – V – V – F – F 
e) V – V – F – F – F 

 
54  
Assinale a opção que apresenta o demonstrativo que 
evidencia as alterações ocorridas, durante o exercício, 
nas disponibilidades, segregando as alterações por 
fluxos de operações, financiamentos e investimentos. 

a) Demonstração do Fluxo de Caixa.  
b) Demonstração do Valor Adicionado. 
c) Balanço Patrimonial. 
d) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
e) Balanço Social. 

 
55  
Uma das equações abaixo revela uma situação de 
ausência de capital próprio. Assinale-a. 

a) Passivo = Patrimônio Líquido. 
b) Ativo = Passivo + Situação Líquida Negativa. 
c) Ativo – Patrimônio Líquido = Passivo. 
d) Ativo = Patrimônio Líquido. 
e) Ativo = Situação Líquida Negativa. 

 
 
 
 
 

56  
A Mercantil Juçara apresentou os seguintes saldos 
(em R$): 
 

Compras Devolvidas - em 2009...........       1.100,00 
Compras Efetuadas - em 2009.............    19.700,00 
Devoluções de Vendas - em 2009........       2.000,00 
Estoque - em 31/12/2008.....................    13.100,00 
Estoque - em 31/12/2009.....................    14.200,00 
Vendas - em 2009................................    64.000,00 

 

Considerando que o ICMS alcançou 15% das vendas 
líquidas, o Resultado com Mercadorias da Comercial 
Juçara no exercício de 2009 foi de: 

a) R$ 34.900,00 
b) R$ 33.200,00 
c) R$ 34.300,00 
d) R$ 36.300,00 
e) R$ 35.200,00 

 
57  
A Holofote Produções Ltda. efetuou, em determinada 
data, venda à vista de serviços e, do relatório de caixa 
do dia, tal operação foi registrada como “ingresso por 
venda à vista”. Contudo, quando do lançamento 
contábil, o fato foi escriturado com as seguintes 
contas: 
Caixa 
a Clientes.........R$ ##### 
Tendo em vista a operação realizada e o lançamento 
contábil, é correto afirmar que o: 

a) lançamento reduziu o Ativo da empresa.  
b) saldo da conta Caixa sofrerá majoração. 
c) resultado do período não será afetado, haja vista o 

reconhecimento do ingresso dos recursos.  
d) resultado do período ficará reduzido. 
e) estoque ficou com saldo majorado. 
 
58  
Em razão das recentes alterações sofridas pela Lei 
das Sociedades Anônimas, o aumento de valor de um 
bem do ativo imobilizado, em face de sua reavaliação, 
enquanto não computada no resultado do exercício, 
em obediência ao regime de competência, será 
lançado a 

a) débito de Provisão de Lucros a Realizar. 
b) crédito de Reserva de Reavaliação. 
c) crédito de Ajuste de Avaliação Patrimonial.  
d) débito de Ajuste de Avaliação Patrimonial. 
e) crédito de Provisão para Ajuste ao Valor de 

Realização. 
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59  
Assinale a opção que retrata uma ferramenta 
empregada pela auditoria para obtenção de razoável 
segurança de que os procedimentos de controle 
interno estabelecidos pela entidade estão em efetivo 
funcionamento e cumprimento. 

a) Teste de observância. 
b) Teste substantivo. 
c) Exame auditorial. 
d) Investigação minuciosa. 
e) Registro de evidência. 

 
60  
Dentre as opções apresentadas a seguir, uma não 
constitui finalidade dos controles internos. Assinale-a. 

a) Cumprir e fazer cumprir as normas legais, 
instruções normativas, estatutos e regimentos. 

b) Propiciar a implantação de programas, projetos e 
atividades, sistemas e operações, visando à 
eficácia, eficiência e economicidade dos recursos. 

c) Antecipar-se, preventivamente, ao cometimento de 
erros, desperdícios e práticas antieconômicas e 
fraudes. 

d) Assegurar-se da exatidão das informações 
contábeis, financeiras, administrativas e 
operacionais. 

e) Propiciar informações coletivas e confiáveis de 
caráter administrativo/operacional. 
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• ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA  

 

1. A Prova Discursiva (uma Redação Dissertativa) deverá ser manuscrita na Folha de Resposta, 
em letra legível, e terá, no máximo, 30 (trinta) linhas. A Folha de Resposta (Folha para 
Redação), fornecida pela Coordenação do Concurso Público, será numerada e codificada, 
sendo o único documento válido para a correção.  

2. O candidato deverá, obrigatoriamente, elaborar a Redação com caneta esferográfica de tinta 
preta e corpo transparente, no espaço indicado, sendo vedado o uso de caneta com tinta de 
cor diversa ou de instrumento de escrita com grafite (lápis, lapiseira etc.). 

3. As anotações feitas a lápis ou com caneta, fora das especificações indicadas no Item 2, não 
serão consideradas pela Banca Examinadora, para efeito de correção da Prova Discursiva. 

4. Na correção da Prova Discursiva serão considerados o conteúdo, a capacidade de 
estruturação lógica, a técnica, a coerência, a fundamentação, a gramática padrão e o 
conhecimento do conteúdo específico abordado, de acordo com os critérios estabelecidos no 
Anexo V do Edital do Concurso. 

5. A Folha de Resposta da Prova Discursiva não deverá ser assinada, rubricada ou conter 
qualquer palavra ou marca que possa identificar o candidato, sob pena de anulação da prova, 
atribuindo-se nota 0 (zero) à mesma. 

6. Qualquer desenho, recado, orações ou mensagens, nomes ou suas abreviações, apelido, 
pseudônimo ou rubrica, colocados na Folha de Resposta da Prova Discursiva serão 
considerados elementos de identificação do candidato. 

7. É de responsabilidade do candidato destacar a sua identificação da Folha de Resposta da 
Prova Discursiva, no ato da devolução desta ao Fiscal de Sala, sob pena de anulação da 
respectiva prova, atribuindo-se nota 0 (zero) à mesma.   

8. Serão corrigidas somente as redações dos candidatos não eliminados nos termos dos 
subitens 6.14.6.9 e 6.14.7.2, do Edital do concurso. 

 

 

• PROVA DISCURSIVA (Redação Dissertativa) 
 

Hilário Franco – Doutrinador e Professor Emérito de Contabilidade – sustenta que os Controles Internos são “todos os 
instrumentos da organização destinados à vigilância, fiscalização e verificação administrativa, que permitem prever, 
observar, dirigir ou governar os acontecimentos que se verificam dentro da empresa e que produzam reflexos em seu 
patrimônio.” 
 
Muito embora o principal meio de controle de que dispõem as organizações seja a Contabilidade, há outros meios de 
controle, concomitantes e até antecedentes que, aliados à contabilidade, formam o Sistema de Controles Internos da 
organização e possibilitam a consecução dos fins. 
 
Com base no texto acima apresentado, discorra sobre Controles Internos, abordando algumas das suas principais 
finalidades e classificações e destacando dois princípios básicos de controles internos. 
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