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CONHECIMENTOS BÁSICOS )

Língua Portuguesa )

A mulher que ia navegar

O anúncio luminoso de um edifício em frente, 
acendendo e apagando, dava banhos intermitentes 
de sangue na pele de seu braço repousado, e de sua 
face. Ela estava sentada junto à janela e havia luar; e 
nos intervalos desse banho vermelho ela era toda 
pálida e suave.

Na roda havia um homem muito inteligente que 
falava muito; havia seu marido, todo bovino; um pintor 
louro e nervoso; uma senhora morena de riso fácil e 
engraçado; um físico, uma senhora recentemente 
desquitada, e eu. Para que recensear a roda que 
falava de política e de pintura? Ela não dava atenção 
a ninguém. Quieta, às vezes sorrindo quando alguém 
lhe dirigia a palavra, ela apenas mirava o próprio 
braço, atenta à mudança da cor. Senti que ela fruía 
nisso um prazer silencioso e longo. “Muito!”, disse 
quando alguém lhe perguntou se gostara de um certo 
quadro - e disse mais algumas palavras; mas mudou 
um pouco a posição do braço e continuou a se mirar, 
interessada em si mesma, com um ar sonhador.

Quando começou a discussão sobre pintura 
figurativa, abstrata e concreta, houve um momento 
em que seu marido classificou certo pintor com uma 
palavra forte e vulgar; ela ergueu os olhos para ele, 
com um ar de censura; mas nesse olhar havia menos 
zanga do que tédio. Então senti que ela se preparava 
para o enganar.

Ela se preparava devagar, mas sem dúvida e 
sem hesitação íntima nenhuma; devagar, como um 
rito. Talvez nem tivesse pensado ainda que homem 
escolheria, talvez mesmo isso no fundo pouco lhe 
importasse, ou seria, pelo menos, secundário. Não 
tinha pressa. O primeiro ato de sua preparação era 
aquele olhar para si mesma, para seu belo braço que 
lambia devagar com os olhos, como uma gata se 
lambe no corpo; era uma lenta preparação. Antes de 
se entregar a outro homem, ela se entregaria 
longamente ao espelho, olhando e meditando seu 
corpo de 30 anos com uma certa satisfação e uma 
certa melancolia, vendo as marcas do maiô e da 
maternidade e se sorrindo vagamente, como quem 
diz: eis um belo barco prestes a se fazer ao mar; é 
tempo.

Talvez tenha pensado isso naquele momento 
mesmo; olhou-me, quase surpreendendo o olhar com 
que eu estudava; não sei; em todo caso, me sorriu e 
disse alguma coisa, mas senti que eu não era o 
navegador que ela buscava. Então, como se 
estivesse despertando, passou a olhar uma a uma as 
pessoas da roda; quando se sentiu olhado, o homem 
inteligente que falava muito continuou a falar 
encarando-a, a dizer coisas inteligentes sobre 
homem e mulher; ela ia voltar os olhos para outro 
lado, mas ele dizia logo outra coisa inteligente, como 
quem joga depressa mais quirera de milho a uma

pomba. Ela sorria, mas acabou se cansando daquele 
fluxo de palavras, e o abandonou no meio de uma 
frase. Seus olhos passaram pelo marido e pelo 
pequeno pintor louro e então senti que pousavam no 
físico. Ele dizia alguma coisa à mulher recentemente 
desquitada, alguma coisa sobre um filme do festival. 
Era um homem moreno e seco, falava devagar e com 
critério sobre arte e sexo. Falava sem pose, sério; 
senti que ela o contemplava com uma vaga surpresa 
e com agrado. Estava gostando de ouvir o que ele 
dizia à outra. O homem inteligente que falava muito 
tentou chamar-lhe a atenção com uma coisa 
engraçada, e ela lhe sorriu; mas logo seus olhos se 
voltaram para o físico. E então ele sentiu esse olhar e 
o interesse com que ela o ouvia, e disse com polidez:

-  Asenhora viu o filme?
Ela fez que sim com a cabeça, lentamente, e 

demorou dois segundos para responder apenas: vi. 
Mas senti que seu olhar já estudava aquele homem 
com uma severa e fascinada atenção, como se 
procurasse na sua cara morena os sulcos do vento do 
mar e, no ombro largo, a secreta insígnia do piloto de 
longo, longo curso.

Aborrecido e inquieto, o marido bocejou -  era 
um boi esquecido, mugindo, numa ilha distante e 
abandonada para sempre. É estranho: não dava 
pena.

Ela ia navegar.

BRAGA, Rubem. A mulher que ia navegar. In: Rubem Braga. 
Recado da primavera. 5. ed. Rio de Janeiro: Record, 1991. p.80- 
82.

(Questão 01 )---------------------------------------------------------

Mulher é observada pelo narrador que sente que ela 
se preparava para enganar o marido. Essa afirmação 
pode ser comprovada com a seguinte passagem do 
texto:
A)

nos intervalos desse banho vermelho ela era 
toda pálida e suave."

B)
acendendo  e apagando, dava banhos 
intermitentes de sangue na pele de seu braço 
repousado, e de sua face.”

C) -  . : ■■ ■■ :..r ; • ' m ■' ; " m ■■
tempo.”

D) "Quieta, às vezes somirdo quando alguém lhe 
dirigia a palavra, ela apenas mirava o próprio 
braço, atenta à mudança da cor.”

E) ■ ' ................... " i." m
censura; mas nesse olhar havia menos zanga do 
que tédio.”



Sobre as características da tipologia a que pertence o
texto em análise, considere as seguintes afirmações:

I. Tem como conteúdo temático acontecimentos 
organizados sequencialmente (indicação e 
detalhamento por meio de descrição -  de lugar, 
tempo, participantes/actantes/ personagens + 
acontecimento: ações que ocorrem).

II. Importa como informações as entidades, as 
proposições sobre elas e as relações entre estas 
proposições, sobretudo as de condicionalidade, 
c a u s a /c o n s e q u ê n c ia , de o p o s içã o  (ou 
contrajunção), as de adição (ou conjunção), de 
d is ju n ç ã o , de e s p e c if ic a ç ã o , in c lu s iv e  
exemplificação, de ampliação, de comprovação.

III. É constituído de um grande número de episódios, 
geralmente organizados em várias cadeias 
paralelas ou não no tempo em diferentes núcleos 
de personagens.

Em relação ao texto está correto o que se afirma
apenas em:

(Questão 02 )---------------------------------------------------------

A) Is l l ,

B) I .

C) l lo l l l

D) I.

E) II.

(Questão 03 )---------------------------------------------------------

Alguns elementos linguísticos, nos processos de 
construção textual, são usados para substituir 
palavras, expressões ou ideias anteriormente 
expostas.
Um exemplo em que o vocábulo destacado 
contempla esse uso é:

A) . . '

B) . . 
mesmo”

C) Senti QUE ela fruía nisso um prazer silencioso e 
longo.”

política e de pintura?”
E) Talvez nem tivesse pensado AINDA que homem 

escolheria”

“houve um momento em que seu marido classificou 
certo pintor com uma palavra forte e vulgar; ela 
ergueu os olhos para ele, com um ar de censura.”

Com relação aos componentes destacados do 
trecho, é correto afirmar que:

A) • ■ ■ : ' ' '
que designam qualidade.

B) EM QUE e uma locução conjuntiva integrante 
que possui valor restritivo.

C) o termo CERTO e um adjetivo e. no contexto, 
significa 'corretamente'.

D) I : '-Cs- . : ; . . ; : ■ :
exprime causa em relação a seu referente.

E) ELE e um pronome substantivo pessoal oblíquo e 
substitui um referente já apresentado.

(Questão 05 )---------------------------------------------------------

Sobre a acentuação da palavra destacada em “Senti 
que ela FRUÍA nisso um prazer silencioso e longo.” 
pode-se afirmar que:

A) não se acentuam graficamente os ditongos 
abertos.

B) está em desacordo com a nova ortografia.

C) é facultativo o uso do acento no i tônico formador 
de hiato.

D) o i tônico de palavras paroxítonas. quando 
precedidos de ditongo, deve seracentuado.

E) c i tônico, sozinho na sílaba, formando hiato com 
a vogal anterior, deve ser acentuado.

(Questão 04 )---------------------------------------------------------



(Questão 06 )-

“Quando começou a discussão sobre pintura 
figurativa, abstrata e concreta, houve um momento 
em que seu marido classificou certo pintor com uma 
palavra forte e vulgar”
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos 
gramatical, sintático e semântico, analise as 
afirmativas a seguir.

I. Se o fragmento for passado para o plural o verbo 
“HAVER” permanecerá no singular.

II. Todos os verbos do trecho, conforme a regência 
verbal, são transitivos.

III. O sujeito da primeira oração é determinado pela 
desinência verbal e não aparece explícito.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) " I I

B) Is l l ,

C) I.

D) I .

E) II.

(Questão 07 )-

Em “Antes de se entregar a outro homem, ela se 
entregaria longamente ao espelho, olhando e 
meditando seu corpo de 30 anos com uma certa 
satisfação e uma certa melancolia” os verbos usados 
no gerúndio indicam, no contexto, um aspecto:

A) consecutivo.

B)

C)

D) concessivo.

E)

(Questão 08 )-

No trecho "ENTÃO, como se estivesse despertando, 
passou a olhar uma a uma as pessoas da roda” a 
palavra destacada tem sentido conclusivo. A 
alternativa em que essa palavra foi substituída sem 
perda do valor é:

A) Todavia, como se estivesse despertando, passou 
a olhar uma a uma as pessoas da roda.

B) Contudo, como se estivesse despertando, 
passou a olhar uma a uma as pessoas da roda.

C) Sendo assim, como se estivesse despertando, 
passou a olhar uma a uma as pessoas da roda.

D) Embora estivesse despertando, passou a olhar 
uma a uma as pessoas da roda.

E) Por quem. como se estivesse despertando, 
passou a olhar uma a uma as pessoas da roda.

(Questão 09 )-

Assinale a opção que indica o segmento em que o 
emprego da preposição destacada ocorre em função 
da presença de um termo anterior que a exige.

A) I ; "  .1 " ; ■ ,i .i: . ■■
fluxo DE palavras.”

B) ' olhando e meditando seu corpo DE 30 anos"

C) "vendo as marcas DO maio e da maternidade."

D) "Ela não dava atenção Annguém "

E)

(Questão 10 )-

A inclusão de vírgula(s) alterará o sentido da(s)
seguinte(s)frase(s):

I. “Na roda, havia um homem muito inteligente que 
falava muito.”

II. “Mas, senti que seu olhar já estudava aquele 
homem com uma severa e fascinada atenção”

III. “O homem inteligente, que falava muito, tentou 
chamar-lhe a atenção com uma coisa engraçada”

Está(ão) correta(s) apenas a(s):

A) Is l l ,

B) II.

C) I.

D) - l i

E) I .

Ç Raciocínio Lógico e Matemático D
(Questão 11

Se Andréa é rondoniense, então ela adora doce de 
buriti. Portanto:

A) Se Andréa nao adora doce de buriti, então ela nao 
é rondoniense.

B) Se Andréa adora doce de buriti, então ela nao e 
rondoniense.

C) Se Andréa adora doce de buriti, então ela e 
rondoniense.

D) Se Andréa nao e rondoniense. então ela adora 
doce de buriti.

E)
doce de buriti.



(Questão 12 )-

Considere que a soma dos cubos dos n primeiros 
números naturais positivos é igual ao quadrado da 
soma dos mesmos n primeiros números naturais 
positivos. A soma dos cubos dos 11 primeiros 
números naturais positivos é um número N, a soma 
dos algarismos de N vale:

A) 12,

B) 8.

C) .

D) . -

E) ■

(Questão 13 )-

Uma equipe com seis analistas deve ser formada a 
partir de um grupo de dez analistas previdenciários 
(entre eles Marcos e Gabriel). O número total de 
equipes que se pode formar, se Marcos e Gabriel 
devem necessariamente fazer parte, é:

A) •

B) 35.

C) ■ ■

D) • ■

E) '

(Questão 15

Considere três doces da culinária rondoniense a base 
deCupuaçu:

A: Bolo decupuaçu;
B: Bombom de cupuaçu;
C: Torta mousse de cupuaçu.

O resultado de uma pesquisa em que todos 
escolheram pelo menos um desses doces, foi 
registrado por uma doceira na tabela a seguir:

Doces Número de Consumidores
A 55
B 48
C 42

Ae B 30
Ae C 25
BeC 27

A, B e C 12

De acordo com os dados da tabela anterior, o número 
de consumidores que preferem pelo menos dois 
doces a base de cupuaçu é:

A)

B) ,

C) :

D) ■■■•

E)

(Questão 14

Qual a probabilidade de um candidato desse 
concurso, ao resolver as cinco questões de raciocínio 
lógico matemático, com cinco opções cada questão, 
acertar exatamente quatro questões?

A)

B)

C)

D)

E)

3 .1 2 5

1

6 2 5

4

6 2 5

2

6 2 5

1

Ç CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS )

Ç História e Geografia de Rondônia )

(Questão 16 )---------------------------------------------------------

O Estado de Rondônia é uma das unidades 
federativas que possui fronteira internacional. 
Assinale a alternativa que indica o município de 
Rondônia que possui fronteira com a Bolívia.

A) CacauIâíiGia

B) Nova Brasilândia CGeste

C)

D) Cosia Marques

E) Alvorada D'Oeste

3 .1 2 5



Entre os Rios a seguir, o que possui a nascente 
localizada mais ao sul no estado de Rondônia é o Rio:

A) Jamari.

B)

C) Jaciparanà.

D) Candeias

E) Roosevelt.

(Questão 17

(Questão 18 )---------------------------------------------------------

A história da Amazônia Meridional se confunde com o 
processo de ocupação a partir da construção da 
ferrovia Madeira-Mamoré. Assinale a alternativa que 
melhor apresenta uma característica da construção 
da ferrovia.

A) A ferrovia conectava as cidades de Cruzeiro do 
Sul no Acre a Campo Grande no Mato Grosso do 
Sul.

B) Uma empresa japonesa realizou o planejamento 
e iniciou a construção, mas uma empresa 
chinesa concluiu a obra.

C) Consrm da ao longo do século XVII. a ferrovia foi 
inaugurada em 1808 com a chegada da família 
Real.

foi o enorme número de trabalhadores vítimas de 
doenças tropicais.

E) A construção da femovla é considerada, ainda 
hoje, o maior desastre ambiental da Floresta 
Amazônica.

O Censo Demográfico 2010 do IBGE contabilizou a 
população indígena brasileira com base nas pessoas 
que se declararam indígenas no quesito cor ou raça e 
para os residentes em Terras Indígenas que não se 
declararam, mas se consideravam indígenas. O 
Censo revelou ainda que, das 896 mil pessoas que se 
declaravam ou se consideravam indígenas, 572 mil 
ou 63,8% viviam na área rural e 517 mil, ou 57,5% 
moravam em Terras Indígenas o fic ia lm ente 
reconhecidas.
(h ttp ://w w w .funa i.gov.br/index.php/ind ios-no-brasil/o -brasil- 
indigena-ibge - Adaptado).

Segundo dados do Censo do IBGE de 2010, o 
percentual, de indígenas com domicílio em Terras 
Indígenas, do total de indígenas do estado de 
Rondônia, é:

A) entre 1 0% e 28%.

B) superiora 90%.

C) -n u -  _ -/

D) inf8rioraõ%.

E) -i ui -

(Questão 19 )---------------------------------------------------------

(Questão 20 )---------------------------------------------------------

O índice de Desenvolvimento Humano foi criado pela 
ONU na década de 1990. Desde então, são 
elaborados periodicamente rankings com base nos 
indicadores. Tal metodologia é aplicada também para 
os estados brasileiros e os municípios. Segundo 
dados do último grande Censo do IBGE, realizado em 
2010, o PNUD, Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, o estado de Rondônia possui o 
seguinte IDH: 0,690, significando um médio 
desenvolvim ento. Assinale a alternativa que 
apresenta o indicador com maior pontuação no 
estado de Rondônia.

A) Longevidade

B) Tempo de escolaridade

C) Alíabeiismo

D) Renda

E) r  _ -

http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/o-brasil-indigena-ibge
http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/o-brasil-indigena-ibge


(Questão 21 )---------------------------------------------------------

Um usuário do sistema MS Windows 8, em 
português, acessou o recurso que faz com que 
arquivos em “pedaços” sejam reunidos, de modo a 
aumentar o desempenho da leitura e acesso aos 
mesmo. Esse tipo de recurso é denominado:

A) alternatividade.

B) paginação.

C) colagem.

D) serializaçao.

E) desfragmertação.

C Informática Básica

(Questão 22 )---------------------------------------------------------

Considere a seguinte representação de uma planilha 
do MS Excel 2013, em português, (no qual I é linha e n 
coluna):

l\n C D
4 10 18
5 12 19
6 23 21
7 56 18
8 12 15

Aexecução da fórmula

=SOMA(SOMASE(C4:C8;">23");SOMASE(D4:D8;"
< 19"))

produz como resultado o valor:

A) ' -

B) ■' ■

C)

D) ■

E)

Um usuário precisa instalarem seu microcomputador 
um software antivírus de mercado, para se prevenir 
de ataques. Um software dessa categoria é o:

A) Media Player.

B) Switcher.

C) Kaspersky.

D) Adware.

E) Broadsheeet.

(Questão 23 )---------------------------------------------------------

(Questão 24 )---------------------------------------------------------

Um usuário do software de apresentação MS 
PowerPoint 2013, em português, em modo de 
exibição normal, necessita acessar a função de 
tamanho do slide personalizado para redimensionar 
os slides. Para isso, ele acessa essa função através 
do seguinte caminho de guia/botões:

A) :■ A . ■ P' I -  :■
> Tamanho do Slide Personalizado

B) Slide Mestre -> Layout Mestre-> Tamanho do 
Slide Personalizado

C) c • ■ : :■ :• . . . ' '
Tamanho do Slide Personalizado

Personalizado
E) Design -> Tamanho do Slide -> Tamanho do Slide 

Personalizado

(Questão 25 )

Ao utilizar um software de correio eletrônico, um 
usuário precisou configurar o funcionamento do 
protocolo responsável pelo envio de e-mail através 
da rede. Nesse caso, ele acessou a configuração do 
protocolo:

A)

B) - -

C) SMTP.

D) V.AP.

E) IMAP



(Questão 26 )---------------------------------------------------------

A Seguridade Social está lastreada em uma série de 
princípios que norteiam toda a legislação e 
jurisprudência aplicável. Encontram-se entre esses 
princípios os seguintes:

serviços às populações urbanas e rurais; 
primazia da realidade e equidade na forma de 
participação no custeio.

B) universalidade da cobertura e do atendimento; 
irredutibilidade do valor dos benefícios e 
celeridade processual.

C) seletividade e distributividade ra  prestação oos 
benefícios e serviços; publicidade e diversidade 
da base de financiamento.

D) equidade na forma de participação no custeio; 
universalidade da cobertura e do atendimento e 
irredutibilidade do valor dos benefícios.

f in a n c ia m e n to ; e q u ida de  na fo rm a de 
participação no custeio e caráter democrático e 
descentralizado da gestão administrativa.

C Legislação Previdenciária )

(Questão 27 )---------------------------------------------------------

A Lei n° 8.212, de 1991, aponta que as receitas das 
contribuições sociais compõem, no âmbito federal, o 
orçamento da Seguridade Social. Sendo assim, é 
correto afirmar que sçao contribuições sociais:

A) as incidentes sobre mceitas de importação e 
exportação.

B) as incidentes sobre a receita de concursos de 
prognósticos.

C) as oriundas de emissões de letras do Tesoiro 
Nacional.

D) as contribuições sindicais.

E) as oriundas de contribuições espontâneas da 
sociedade civil.

Lucas é brasileiro e trabalha para a União, no exterior, 
em organismo internacional no qual o Brasil é 
membro efetivo, não sendo segurado na forma da 
legislação vigente do país do domicílio. Neste caso, 
Lucas é segurado:

A) de Regime Prõpno de Previdência.

B) obrigatório da Previdência Social.

C) facultativo da Previdência Social.

D) de R egT iede  PrevTência Complementar.

E) de Regime de Previdência Suplementar.

(Questão 28 )---------------------------------------------------------

(Questão 29 )---------------------------------------------------------

São segurados obrigatórios da Previdência Social,
como empregados, as seguintes pessoas físicas:

A) pescador artessnal ou a este assemelhado, que 
faça da pesca profissão habitual ou principal 
meio de vida.

B) o ministro de confissão religiosa.

C) quem exerce. por conta própria. ativ:dade 
econômica de natureza urbana, com fins 
lucrativos ou não.

D) o membro de congregação ou de ordem religiosa

E) exercente de mandato eletivo municipal, não 
vinculado a Regime Próprio de Previdência 
Social.



Analise as seguintes afirmações sobre os requisitos
da aposentadoria especial.

I. Ser segurado empregado, trabalhador avulso ou 
contribuinte individual cooperado (ou contribuinte 
individual não cooperado).

II. Com provar a condição de pessoa com 
deficiência.

III. Ter cumprido a carência legal.
IV. Comprovar ter trabalhado sujeito a condições 

especia is que prejudiquem  a saúde ou 
integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, 
conforme o caso.

V. Obter registro no CEBAS.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) l l . l l l . IV e V

B) l . l . ls IV .

C) l . l le l l l .

D)

E)

(Questão 30 )---------------------------------------------------------

(Questão 31 )---------------------------------------------------------

Nos termos da legislação previdenciária, é 
considerada uma doença do trabalho a:

A) que nao produza incapacidade laborativa.

B) degenerativa.

região em que ela se desenvolva, salvo 
comprovação de que é resultante de exposição 
ou contato direto determinado pela natureza do 
trabalho.

D) ; . : • ■■■ m- : m : ............. ' : •
trabalho peculiar a determinada atividade e 
constante da respectiva relação elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

E) inerente a grupo etário.

Antonio é Ministro do Tribunal Superior do Trabalho e 
completa, hoje, 68 anos de idade. Quantos anos 
restam até que Antonio seja ating ido pela 
aposentadoria compulsória do servidor público?

A) Antonio foi atingido aos 65 anos.

B) Depende de apuração de existência  de 
insalubridade ou periculosidade.

C) 2anos.

D) 7 anos.

E) 12 anos.

(Questão 32 )---------------------------------------------------------

(Questão 33 )---------------------------------------------------------

Augusto contribuiu para a previdência por alguns 
anos e, posteriormente, perdeu a qualidade de 
segurado. Para que essa contribuição anterior seja 
contada para efeito de carência é necessário que, a 
partir da nova filiação, Augusto conte com, no 
mínimo:

A) 10 meses de contribuições consecutivas.

B) metade do numero de contribuições exigidas 
para a carência do benefício requerido.

C) 14 meses de contribuições consecutivas ou 
intercaladas.

D) um terço do número de contribuições exigidas 
para a carência do benefício requerido.

E) três quartos do número de contribuições exigidas 
para a carência do benefício requerido.

(Questão 34 )---------------------------------------------------------

Apenas um, dentre os benefícios a seguir indicados, 
independe de carência para que possa ser concedido 
ao segurado, aponte qual a alternativa correta.

A) aposentadoria especial.

B) aposentadoria por tempo de serviço.

C) aposentadoria por idade.

D) auxílio-reclusão.

E) salário maternidade.



Segundo o princípio constitucional da contrapartida, 
nenhum benefício ou serviço da seguridade social 
pode ser:

A) c r iado , m a jo ra do  ou e s te n d id o  sem a 
correspondente fonte de custeio total.

B) estendido aos imigrantes sem aprovação de leí 
idêntica no país de origem.

C) majorado sem que exista a desaposentação para 
inclusão de novas origens.

D) concedioo sem s atribuição, pelo órgão 
concedente, do respectivo empenho.

administrativos do INSS.

(Questão 35 )---------------------------------------------------------

Ç Direito Administrativo )

(Questão 36 )---------------------------------------------------------

A presunção de legalidade do ato administrativo tem
íntima relação com o Princípio da Legalidade
Administrativa, que se pode descrever, de forma
sintética, através da seguinte alternativa:

A) o agente publico deve fazer tudo aquilo que a lei 
determina.

B) o agente publico pode fazer tudo aquilo que a leí 
autorize.

C) o agente público deve fazer tudo aquilo que a lei 
sugere.

D) o agente publico pode fazer tudo aquilo que a le: 
não proíba.

E) o agente público pode fazer tudo aquilo que a lei 
sugere.

O governo federal, procurando aumentar o nível de 
eficiência dos serviços de um determinado Ministério 
de Estado, mediante lei federal, reestrutura esse 
Ministério, criando (1) mais dois departamentos- 
gerais, além dos três já existentes. No entanto, 
tempos depois, verificou que essa reestruturação não 
só aumentou os gastos públicos, como de fato não 
ampliou a eficiência conforme desejado. Por isso, foi 
feito novo ajuste pelo qual o governo federal decidiu, 
por vias legais, reduzir (2) o núm ero de 
departamentos de cinco para dois. Nessa mesma 
ocasião, o Executivo federal, também por meio de lei 
federal, cria autarquia (3) para absorver serviços 
mais especializados que estavam a cargo de alguns 
daqueles departamentos extintos.
No início, essa autarquia apresenta um organograma 
interno bastante enxuto, mas depois de algum tempo, 
é ampliada essa estrutura, com a criação (4) de mais 
cinco superintendências, além das três originalmente 
existentes quando da criação da autarquia.
Na sequência dos eventos (1), (2), (3), (4), assinale a 
alternativa correta na ocorrência dos fenômenos 
jurídicos administrativos.

A) D e s c o n c e n t r a ç a o .  d e s c o n c e n  t r a ç ã o ,  
descentralização, desconcentração.

B) D e s c o n c e n t r a ç ã o ,  c o n c e n t r a ç ã o ,  
descentralização, desconcentração.

C) D e s c e n t r a l i z a ç ã o ,  c o n c e n t r a ç ã o ,  
descentralização, descentralização.

D) D e s c o n c e n t r a ç a o .  d e s c e n t r a l i z a ç ã o ,  
descentralização, desconcentração.

E) C o n c e n t r a ç ã o ,  d e s c o n c e n t r a ç ã o ,  
desconcentração, descentralização.

(Questão 37 )---------------------------------------------------------



Adalberto formou-se em medicina, mas sempre 
sonhou em ser oficial do Exército Brasileiro. Prestou 
concurso para o quadro de saúde do exército vindo a 
se tornar médico militar. No entanto, como se 
especializou e se tornou bastante conhecido na 
localidade em que servia como médico militar, foi 
aconselhado por um amigo seu a prestar concurso 
para o cargo público civil de médico da prefeitura 
local, cuja remuneração era praticamente o dobro do 
que recebia pelo seu cargo militar.
Receoso de estar ferindo a legalidade, Adalberto 
preferiu não prestar o referido concurso para médico 
daquela prefeitura, embora não tivesse certeza se 
estaria realmente violando a lei, caso participasse 
desse certame.
Algum tempo depois, Adalberto foi esclarecido por 
um especialista em Direito Administrativo, o qual 
explanou de forma correta, apontando os seguintes 
fundamentos jurídicos para o caso de Adalberto:

prefeitura e ser investido no cargo de médico civil, 
desde que pedisse seu desligamento em 
definitivo do Exército Brasileiro, a fim de não 
incidir em hipótese de acumulação remunerada 
ilícita de verbas públicas.

prefeitura e exercer os dois cargos, se houver 
compatibilidade de horários entre ambos, mas 
desde que a remuneração de nenhum dos dois 
cargos públicos extrapole o teto remuneratório 
fixado constitucionalmente.

prefeitura, mas somente ser investido como 
médico daquele município se houvesse uma 
autorização do Comandante do Exército no 
sentido de que Adalberto fosse liberado da sua 
carreira militar.

prefeitura e ser investido no cargo de médico 
municipal, desde que haja incompatibilidade de 
horários entre as duas funções públicas.

prefeitura, ser investido no cargo de médico 
municipal, desde que haja compatibilidade de 
horários e o somatório das remunerações não 
extrapole o teto remuneratório fixado na 
Constituição da República.

(Questão 38 )---------------------------------------------------------

Acerca de im portan te  tem ática  do D ire ito  
Administrativo, que é a improbidade administrativa, 
alicerçada no art 37, § 4o, da Constituição da 
República, e regulamentada pela Lei Federal 
n° 8429/1992, pode-se afirmar corretamente que:

A) existem, na legislação concernente, sanções de 
natureza criminal, como punitivas para as 
condutas de improbidade.

B) o M i n i s t é r i o  P u b l i c o  n u n c a  a t u a r á  
obrigatoriamente como fiscal da lei, vez que 
sempre será autor da ação de improbidade 
administrativa, ou seja, será parte na demanda e, 
assim sendo, não poderá atuar como custo legis.

C) a ação de improbidade administrativa tera como 
legitimado ativo o Ministério Público ou a pessoa 
jurídica interessada, entendendo-se por esta o 
ente federativo ou mesmo a entidade da 
Administração Pública indireta que tenha sido 
prejudicada pela conduta de improbidade 
administrativa.

D) o foro especial por prerrogativa de função, 
estabelecido pelo ordenamento jurídico para 
algumas autoridades públicas, exatamente pelo 
cargo ou função pública que exercem, é aplicável 
quando do processamento e julgamento por 
ação ou omissão de improbidade administrativa.

E) entendem-se. predominantemente, que as 
condutas em geral consideradas de improbidade 
somente o são se praticadas a título de dolo, isto 
é, se a conduta for culposa não será punida na 
forma da Lei de Improbidade Administrativa 
vigente (Lei n° 8429/1992).

(Questão 39 )---------------------------------------------------------

©



Uma empresa do ramo de soluções de tecnologia, 
localizada na região norte do país, com foco 
comercial dirigido ao setor público, participa 
efetivamente de processos licitatórios com a 
Administração Pública, tendo seu faturamento 100% 
advindo deste fim. Ocorre que no ano passado, a 
empresa, em dificuldades económico-financeiras, 
recorreu à recuperação jud ic ia l, tendo seu 
processam ento concedido e posterio rm ente 
homologada essa recuperação.
Apesar de estar em dificuldades, a empresa 
conseguiu apresentar todas as certidões requeridas 
pela Lei de Falências (Lei Federal n° 11.101/2005). 
Com base na situação descrita, levando-se em conta 
unicamente o descrito pela Lei de Licitações (Lei 
Federal n° 8.666/1993), é correto afirmar que:

A) i: ;...........m
novos certames com a Administração Pública, 
visto que apresentou todos os documentos e 
certidões necessárias para o deferimento da 
recuperação judicial.

B) m i; v m ' .
certames com a Administração Pública, a não ser 
que apresente a sentença homologatória que 
concedeu a recuperação judicial no momento da 
habilitação do certame.

C) : ■
de seus pilares o princípio da função social da 
empresa, por esse motivo poderá a recuperanda 
participar livremente em novos processos 
licitatórios com a Administração Pública.

D) ■ ' ■ mm : m , ;
Lei de Falências (Lei Federal n° 11.101/2005), a 
empresa não mais precisa apresentar certidão 
negativa de falência ou concordata expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica como 
um dos requisitos para participar de novos 
certames licitatórios com a Administração 
Pública.

E) . . .  :• . ■ ■
exige, além de outros documentos e certidões, a 
apresentação da certidão negativa de falência ou 
concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, sobre essa ótica a recuperanda 
não mais poderá participar de novos processos 
licitatórios com a Administração Pública.

(Questão 40 )---------------------------------------------------------

(Questão 41

Sobre a Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 é correto afirmar que:

implícita, ao contrário dos direitos individuais, 
sempre explicitados em seu texto.

B) e estruturada em um modelo de bem-estar social, 
inclusive contemplando direitos sociais tal qual, 
de forma até então inédita, o fez a Constituição 
mexicana de 1917.

C) embora contemple diversos direitos sociais, não 
confere a estes a mesma consistência dos 
direitos individuais, permitindo sejam excluídos 
de seu texto por simples processo de reforma 
constitucional.

D) : : ' : ■ : . • : " :• rn . . • m m .
do Séc. XVIII, uma defesa intransigente da 
liberdade, contudo apenas de forma breve se 
reporta a direitos sociais.

E) prevê um liberalismo puro. no qual a intervenção 
do Estado nas esferas sociais é mínima, nos 
moldes preconizados por filósofos como Ayn 
Rand.

Ç Direito Constitucional

GD



“Só o povo entendido como um sujeito constituído por 
pessoas -  mulheres e homens -  pode 'decidir' ou 
deliberar sobre a conformação da sua ordem 
político-social. Poder constituinte significa, assim, 
poder constituinte do povo. Como já atrás foi referido, 
o povo, nas democracias atuais, concebe-se como 
uma 'grandeza pluralística' (P. Háberle), ou seja, 
como uma pluralidade de forças culturais, sociais e 
políticas, tais como partidos, igrejas, associações, 
personalidades, decisivamente influenciadoras na 
formação de 'opiniões', 'vontades', 'correntes' ou 
' s e n s ib i l i d a d e s '  p o l í t i c a s  nos  m o m e n to s  
preconstituintes e nos procedimentos constituintes” 
(CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. 7. ed. Coimbra: EdiçõesAlmedinas, 2003. p. 75).

Sobre a titularidade do poder constituinte no 
constitucionalismo brasileiro, é correto afirmar que é 
conferida ao:

A) : ■ . : : : .: ■
Tribunal Federal, pois resta superada a lição que 
apregoava pertencerão povo.

B) povo. que a exerce sempre indiretamente.

C) r  X : ;m ' " -  : : -i ■ ;
Constituinte, pois resta superada a lição que 
apregoava pertencerão povo.

D) povo. que a exerce sempre diretamente.

E) : . : ■■■■■ ■ : ' :
indiretamente.

(Questão 42 )---------------------------------------------------------

A ação direta de inconstitucionalidade por omissão
visa a:

A) : • ■ : .1
em face da Constituição Federal.

que infrinja princípio constitucional sensível, de 
maneira a promover a sua declaração de 
inconstitucionalidade perante o Supremo 
Tribunal Federal e a requisitar a decretação de 
intervenção federal ao Presidente da República.

C) : . ' : ■ ■ ■ '■ •
norma constitucional federal.

aplicação de lei ou ato normativo federal em face 
da Constituição Federal.

E) . . . : . ; .
resultante de ato do Poder Público, bem como 
solucionar controvérsia constitucional a respeito 
de lei ou ato normativo federal, estadual ou 
municipal, incluídos os anteriores à Constituição 
da República.

(Questão 44

O Título VII da CRFB/88 contempla a ordem
econômica e financeira. Sobre o tema, é correto
afirmar que:

A) a defesa do meio am bien ie  é princípio 
constitucional atrelado à ordem econômica, mas 
repudia o tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços de 
seus processos de elaboração e prestação, pois 
representaria uma afronta ao princípio da 
isonomia.

ordem econôm ica pela prim eira vez na 
Constituição de 1969, sendo reproduzido pela 
atual Carta Magna.

C) : ■ ■ ■• : I ■[ ■ '
caráter absoluto da livre iniciativa, sendo 
permitida ao poder público a regulamentação no 
mercado.

D) entre os princípios que norteiam a ordem 
econômica está o respeito à propriedade privada, 
silenciando a Constituição quanto à função social 
da propriedade.

E) ■ : ■■ ■ ■■■ ■ ; : •
ofende o princípio da livre concorrência, lei 
m unicipa l que im pede a instalação de 
estabelecimentos comerciais do mesmo ramo 
em determinada área.

(Questão 43 )---------------------------------------------------------

©



O direito de comunicação é um direito fundamental 
de:

A) quinta geração

B) quarta geração.

C) primeira geração.

D) segunda geração

E) terceira geração.

(Questão 45

Ç Conhecimentos na Área de Formação )

(Questão 46 )---------------------------------------------------------

Assinale a alternativa correta a respeito de risco de 
auditoria em relação a um caso no qual em uma 
situação “A” os registros contábeis decorrem de 
cálculos complexos, na “B” os saldos das contas são 
compostos de valores derivados de estimativas 
contábeis sujeitas à incerteza significativa e na “C” há 
transações cujos registros refletem o valor histórico 
do item sem a necessidade de cálculos complexos ou 
estimativas.

A) Apenas na situação C é possível eliminar o risco 
de detecção.

B) Apenas nas situações A e C é possível que o 
auditor consiga reduzir o risco de auditoria para 
zero.

C) As situações A e B apresentam um risco 
significativo do auditor expressar uma opinião de 
que as demonstrações contábeis contêm 
distorção relevante quando esse não for o caso.

D) O risco inerente tende a ser mais alto nas 
situações Ae B em relação à C.

E) O controle interno pode eliminar os riscos de 
distorção relevante em quaisquer das situações 
apresentadas.

Nas decisões sobre extração de conclusões 
baseadas nas evidências de auditoria obtidas, por 
exemplo, pela avaliação da razoabilidade das 
estimativas feitas pela administração na elaboração 
das demonstrações contábeis, é necessário(a):

A) o uso de procedimentos analíticos.

B) ■ ■ • ' ■ : .
auditoria.

C) o consulta aos órgãos de goverança.

D) a elat)oraçao de estimativas contábeis.

E) ojulgamento profissional.

(Questão 47

(Questão 48 )---------------------------------------------------------

No caso das demonstrações contábeis estarem com 
indicação para cumprir a estrutura de relatório 
financeiro aplicável e, além disso, divulgar a extensão 
do cumprimento de outra estrutura de relatório 
financeiro, cujas informações suplementares são 
cobertas pela opinião do auditor, que não possam ser 
claramente diferenciadas, e que não haja divulgação 
enganosa, se o auditor julga ser fundamental para 
que o entendimento dos usuários, a seção adequada 
para chamar a atenção para essa divulgação, 
conforme a NBCTA706, é:

A) principais assuntos.

B) oarágraío ênfase.

C) base para opinião.

D) opinião.

E) outras informações.

(Questão 49 )---------------------------------------------------------

De acordo com a NBC TA 705, quando o auditor 
obtém evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para concluir que as distorções, individualmente ou 
em conjunto, são relevantes, mas não generalizadas 
nas demonstrações contábeis, o seu relatório deve 
conter um parecer de:

A) negativa de opinião.

B) opinião adversa.

C) abstenção de opinião.

D) opinião com ressalva.

E) ausência de modificação de opinião.



(Questão 50 ) (Questão 53 )

De acordo com a NBC TA 530, se obter um nível 
apropriado de segurança de que um valor monetário 
definido pelo auditor não seja excedido pela distorção 
real na população, denomina-se:

A) taxa de desvio.

B) anomalia.

C) amostragem.

D) estratificação.

E) distorção tolerável.

O exame necessário de flutuações ou relações 
identificadas que são inconsistentes com outras 
in fo r m a ç õ e s  r e le v a n te s  ou que d i fe re m  
s ign ifica tivam ente dos valores esperados é 
denominado Procedimento:

A)

B) derivado.

C) sintético.

D) de saldos.

E) dedetalhes

(Questão 51

Quanto menor o risco que o auditor está disposto a 
aceitar, maior deve ser o(a):

A) analiso dos desvios.

B) seleção sistemática.

C) exercício dojulgamento profissional.

D) tamanho da amostra.

E) aplicação de procedimento alternativo.

(Questão 52 )---------------------------------------------------------

Se a evidência de auditoria obtida em uma fonte é
inconsistente com outra evidência obtida, é correto
afirmar que o auditor deve:

A) ■■ : • . i■ 'i : ■ - r. m i ■ ■ ■ .;
divergência seja em valor superior ao erro 
tolerável definido pela auditoria.

B) c o m u n ic a r  as d iv e rg ê n c ia s  o b s e rv a d a s  
diretamente ao responsável pela governança.

C) informar a divergência observada em seu 
parecer em um parágrafo de ênfase.

D) determinar quais modificações ou acréscimos 
aos procedimentos de auditoria são necessários 
para solucionar o assunto e considerar seu 
efeito, se houver, sobre outros aspectos da 
auditoria.

E) c o m u n ic a r  as d iv e rg ê n c ia s  o b s e rv a d a s  
diretamente ao comitê de auditoria.

(Questão 54

A avaliação da conformidade com os requisitos 
éticos, inclusive independência, conforme exigido 
pela NBC TA220 é uma atividade que ocorre:

A) por ocasião da documentação da auditoria.

B) concomitante a execução da auditoria.

C) na fase de conclusão da auditoria.

D) preliminarmente ã auditoria.

E) na fase de planejamento da auditoria.

(Questão 55

Como deve proceder o auditor no caso de as 
demonstrações contábeis do exercício anterior terem 
sido auditadas por outro auditor para obter evidência 
com relação aos saldos iniciais?

A) Excepcionalizar de sua responsabilidade os 
valores decorrentes dos saldos anteriores, 
informando tal fato em seu relatório.

examinados por especialistas e fazer essa 
informação constar no relatório.

C) : : ' •• ■
validados, não sendo necessário checar essas 
evidências novamente ou informar o fato no 
relatório.

D) I . • ." Im m  cm ■ m
informando o fato do saldo inicial ter sido validado 
pelo auditor antecessor.

E) :A . V m.i ' : : . : ' '
independente antecessor, podendo inclusive 
executar procedimentos de auditoria adicionais 
para obter evidências suficientes a respeito 
desses saldos.



Assinale a alternativa que, de acordo com as NBC 
TAs, apresenta procedimentos considerados mais 
relevantes/confiáveis para se obter evidências de 
auditoria.
A) Procedimentos de confirmação externa

B) Questionários

C) Procedimentos analítico

D) Reoálculos

E) Entrevistas

(Questão 56 )---------------------------------------------------------

(Questão 57

Assinale a alternativa correta de acordo com as NBC
TAs.

A) O aucitcr independente deve determinar se o 
trabalho da auditoria interna pode ser utilizado 
para os fins da auditoria, considerando o nível de 
competência da função e se essa função é 
sistemática e disciplinada.

B) Exige-se que o auditor independente use o 
trabalho da auditoria interna para modificar a 
natureza, a época ou para reduzir a extensão dos 
procedimentos de auditoria a serem por ele 
executados.

expressa em seu relatório, é reduzida pela 
utilização de trabalhos da auditoria interna ou 
pela obtenção de assistência direta no seu 
trabalho.

D) A norma contraindica a comunicação efetiva 
entre o auditor interno e o auditor independente.

E) Ê proibida ao auditor intieoerdente a uAização 
do trabalho da auditoria interna ou a assistência 
direta de auditores internos.

Assinale a alternativa correta a respeito de eventos
subsequentes, conforme a NBC TA.

A) Fatos que chegaram ao conhecimento do auditor 
i n d e p e n d e n te  após  a d iv u lg aç ão  das 
dem ons t rações  contábe is ,  no caso da 
administração alterar essas demonstrações, o 
auditor deve aplicar os procedimentos de 
auditoria necessários nas circunstâncias das 
alterações e revisar as providências tomadas 
para garantir que todos os que receberam as 
demonstrações contábeis sejam informados da 
situação.

B) No caso de fatos que chegaram ao conhecimento 
do auditor após a data do seu relatório, mas antes 
da data de divulgação das demonstrações 
contábeis, os quais, se fossem do seu 
conhecimento prévio poderiam ter levado a 
alteração do relatório, o auditor deve discutir o 
assunto com a administração e, se forem 
alteradas as demonstrações contábeis, o auditor 
i n d e p e n d e n te  não d ev e rá  a p l i c a r  os 
procedimentos de auditoria.

C) '. : ' n : t ■ I m ' ■ ' • '
do auditor após a data do seu relatório, mas antes 
da data de divulgação das demonstrações 
contábeis, o auditor tem obrigação de executar 
procedimentos de auditoria em relação às 
demonstrações contábeis após a data do seu 
relatório.

D) No caso de eventos ocorridos entre a data cas
demonstrações contábeis e a data do relatório do 
auditor, se espera que o auditor execute
procedimentos adicionais de auditoria nos 
assuntos para os quais os procedimentos de 
auditoria anteriormente aplicados forneceram 
conclusões satisfatórias.

r e s p o n s á v e i s  pe la  g o v e r n a n ç a ,  uma 
representação formal de que todos os eventos 
subsequentes à data do relatório da auditoria, 
que, segundo a estrutura de relatório financeiro 
aplicável, requerem ajuste e divulgação, foram 
ajustados e divulgados.

(Questão 58 )---------------------------------------------------------
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O risco de não ser detectada uma distorção relevante
decorrente de fraude é:

A) ■ • : i' ' ■ ■ ■ : . : •
empregados, em relação àquelas cometidas pela 
administração.

B) decorrente da não aplicação de procedimentos 
adicionais de auditoria que respondam melhor no 
nível das afirmações.

C) I ;■ ■ 'I . ; ■ : -t '
decorrente de erro.

D) . 
distorção decorrente de erro.

E) semelhante nos casos em que a í rajde ío' 
cometida por empregados ou administração.

(Questão 59 )---------------------------------------------------------

(Questão 60 )---------------------------------------------------------

De acordo com as NBC TA(s), é correto afirmar que 
est imat ivas contábe is do valor justo  para 
instrumentos financeiros derivativos não negociados 
em bolsa envolvem relativamente:
A) pouca incerteza de estimativa podem gerar 

riscos mais baixos de distorção relevante.
B) grau de incerteza de estimativa semelhante ás 

demais estimativas contábeis, na extensão em 
que há método ou modelo geralmente aceito 
usado para sua elaboração.

C) ; . : • " . 1: ..1 : u m ■
i n fo rm ações  con f iáve is  e p ron tam en te  
disponíveis sobre os preços praticados nas 
negociações.

D) total certeza de estimativa desses itens das 
d e m o n s t r a ç õ e s  c o n tá b e is  d ian te  das  
in fo rm ações  con f iáve is  e p ron tam en te  
disponíveis sobre os preços praticados nas 
negociações.

E) alta mcedeza de estimativa e podem gerar riscos 
mais altos de distorção relevante.



PROVA DISCURSIVA

Questão 01

C )

Explique, em cerca de 20 linhas, a relação entre os 
controles internos e os procedimentos de auditoria, 
indicando inclusive a ocasião em que o auditor deve 
obter entendimento a respeito desses controles.

Questão 02

Descreva, em aproximadamente 20 linhas, quais são 
as fontes de evidências de auditoria indicando 
aque las  co n s id e ra d a s  mais cons is te n te s ,  
justificando.

©






