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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2019  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  TAUBATÉ- SP 

AUDITOR CHEFE 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas ) horas do início da prova. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ – SP – AUDITOR CHEFE 
Marque aqui as suas respostas:  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

               

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Matématica 
Conhecimentos Específicos 

20 
16 
23 

Total de questões  59 
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LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTOS 

 
Leia o texto abaixo para responder as questões de 1 a 
8. 
 

 
 
1) A partir da análise do contexto, assinale a 
alternativa que apresenta uma interpretação 
CORRETA do trecho destacado: 
a) “Os primeiros sinais do escândalo surgiram no Festival 
de Sundance, há quase dois meses, quando o 
documentário „Deixando Neverland‟ („Leaving Neverland‟) 
foi exibido numa única sessão.” (linhas 1 a 5) – Não fosse 
por o documentário “Deixando Neverland” ser apresentado 
numa única sessão, não existiria escândalo. 
b) “Teve gente que não voltou ao cinema para assistir à 
segunda metade do filme.” (linhas 9 e 10) – O 
documentário “Deixando Neverland” não foi aceito pelo 
público. 
c) “Como todo mundo sabe hoje, em “Deixando 
Neverland” o cineasta britânico Dan Reed mergulha na 
sempre falada, mas nunca provada, acusação de que 
Michael Jackson era pedófilo (...)” (linhas 11 a 15) – O 
documentário “Deixando Neverland” conseguiu provar, 
pela primeira vez, as acusações de pedofilia contra o 
cantor Michael Jackson. 
d) “No filme de agora, Robson e Safechuck contam com 
detalhes como também sofreram abusos sexuais do 
cantor.” (linhas 32 a 35) – Apesar de Robson e Safechuck 
já terem defendido Jackson em julgamentos anteriores, 

sua posição atual é de eles sofriam abusos sexuais do 
cantor – e não foram os únicos que denunciaram Michael 
de pedofilia. 
 
2) “... o cineasta britânico Dan Reed mergulha na 
sempre falada, mas nunca provada, acusação (...)” 
(linhas 12 a 14). No contexto em que se insere, a 
palavra “mergulha” tem como melhor significado: 
a) Imergir na água ou em outro líquido, sendo utilizada em 
seu sentido denotativo. 
b) Entregar-se de corpo e alma a uma atividade, sendo 
utilizada em sua forma conotativa. 
c)Engolfar-se em certa situação ou determinado estado, 
sendo utilizada em sua forma denotativa. 
d) Considerar isoladamente alguns aspectos específicos 
de um todo que é geralmente inseparável, sendo utilizada 
em sua forma conotativa. 
 
3) Analise o trecho abaixo. Assinale a oração que 
transmite a ideia principal ao leitor: 
“Como todo mundo sabe hoje, em „Deixando 
Neverland‟ o cineasta britânico Dan Reed mergulha na 
sempre falada, mas nunca provada, acusação de que 
Michael Jackson era pedófilo e ia além dos limites 
impostos pela sociedade no trato com seus fãs 
menores de idade.” (linhas 11 a 17) 
a) Como todo mundo sabe hoje (...) 
b) ... em “Deixando Neverland” o cineasta britânico Dan 
Reed mergulha na sempre falada [...] acusação (...) 
c) ... mas nunca provada (...) 
d) ... de que Michael Jackson era pedófilo (...) 
 
4) As orações reduzidas não se iniciam por relativo 
nem por conjunção, contudo são repletas de 
significado em relação à principal. No período abaixo, 
“sendo o cantor absolvido” é uma oração reduzida, 
que possui em relação à oração principal valor: 
“Na segunda, chegou a ser levado algemado ao 
tribunal, mas as acusações da família do menino 
Gavin Arvizo não se sustentaram, sendo o cantor 
absolvido.” (linhas 23 a 26) 
a) Substantivo. 
b) Causal. 
c) Consecutivo. 
d) Adjetivo. 
 
5) Assinale a alternativa que substitui corretamente a 
palavra abaixo sublinhada, mantendo-se o sentido 
original da frase: 
“Os primeiros sinais do escândalo surgiram no 
Festival de Sundance, há quase dois meses, (...)” 
(linhas 1 e 2) 
a) Faz. 
b) Fazem. 
c) Existe. 
d) Tinha. 
 
6) “O julgamento foi interrompido, e Jackson ficou 23 
milhões de dólares mais pobre.” (linhas 21 a 23). 
Analisando-se o período acima retirado do texto, é 
CORRETO afirmar que: 
a) A primeira oração se encontra na voz passiva sintética 
e é equivalente, em sentido e correção gramatical, a 
“Interrompera-se o julgamento”. 
b) O verbo “ficou” é classificado como de ligação, 
dispensando qualquer tipo de complementação. 
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c) É um período composto por três orações, sendo uma 
delas reduzida de particípio. 
d) A vírgula foi corretamente utilizada, pois a segunda 
oração apresenta sujeito diferente da primeira. 

7) Verbos significativos são aqueles que trazem uma 
ideia nova ao sujeito. Podem ser intransitivos e 
transitivos. Sabendo-se que a transitividade de um 
verbo relaciona-se ao contexto em que está inserido, 
assinale a alternativa que apresenta um verbo ou 
locução verbal intransitiva: 
a) “Os primeiros sinais do escândalo surgiram no Festival 
de Sundance (...)” (linhas 1 e 2) 
b) "... o filme provocou algumas reações inesperadas da 
plateia.". (linhas 6 e 7) 
c) “...de que Michael Jackson era pedófilo (...)” (linhas 14 e 
15) 
d) “...e serviram como testemunhas de defesa do artista. 
(...)” (linhas 31 e 32) 
 
8) De acordo com as regras de pontuação, a vírgula 
presente imediatamente após o termo “tribunal” no 
trecho abaixo é de uso: 
“... algemado ao tribunal, mas as acusações da família 
(...)” (linhas 24 e 25) 
a) Obrigatório, para indicar uma elipse. 
b) Facultativo, para isolar um adjunto adverbial deslocado. 
c) Obrigatório, para isolar um aposto. 
d) Obrigatório, para isolar uma oração coordenada. 
 
Leia o texto abaixo para responder as questões de 9 a 
15. próximas sete questões: 
 

 

9) Assinale a alternativa cuja expressão completa a 
lacuna I (linha 17) presente no texto, mantendo a 
coesão entre as ideias e a correção gramatical: 
a) porque 
b) do que 
c) dos que 
d) em que 
 
10) Assinale a alternativa que apresenta o termo 
retirado do texto responsável por exigir a preposição 
sublinhada no trecho abaixo, devido à sua regência: 
“Capitã Marvel de casas em desalinho, ela atende a 
chamados com uma solução eficaz para devolver 
ordem e paz a famílias: basta aprender a arrumar e a 
descartar” (linhas 30 a 33) 
a) “atende” (linha 31) 
b) “aprender” (linha 33) 
c) “arrumar” (linha 33) 
d) “descartar” (linha 33) 
 
11) Sobre o estudo das classes gramaticais, é 
CORRETO afirmar que a palavra “muito” presente na 
oração abaixo exerce a mesma função morfológica 
que a seguinte palavra retirada do texto: 

“Não preciso de muito para me sustentar.” 
a) “contínuo” (linha 3) 
b) “Também” (linha 13) 
c) “tudo” (linha 14) 
d) “global” (linha 22) 
 
12) Acerca da partícula “que” presente na frase 
abaixo, é CORRETO afirmar que: 
“Os oito episódios dessa primeira temporada repetem 
à exaustão a fórmula que a consagrou.” (linhas 28 e 
29) 
a) É uma partícula de realce, não possuindo importância 
semântica ou morfossintática.  
b) Classifica-se como um elemento de intertextualidade, 
podendo ser substituído por “o qual”. 
c) Inicia uma oração que traz ideia subjetiva à principal. 
d) É um pronome relativo que exerce função sintática de 
sujeito simples. 
 
13) A crase utilizada no trecho “...e precisam tocá-la à 
margem da história. (...)” (linhas 17 e 18) é justificada 
pela mesma regra gramatical que em: 
a) Saímos às pressas do local da reunião. 
b) O rapaz deu àquele menino um belo brinquedo. 
c) À medida que estudo, desenvolvo-me. 
d) A moça era intolerante à situação. 
 
14)  Há presença de oração na voz passiva no seguinte 
trecho abaixo: 
a) “Na sexta-feira passada, Dia Internacional da Mulher, as 
homenagens e atos foram sendo noticiados em modo 
quase contínuo (...)” (linhas 1 a 3) 
b) “No fundo, o 8 de março lembra um pouco os fogos de 
artifício em cascata que celebram o Ano Novo: (...)” (linhas 
6 a 8) 
c) “Também houve silêncios notáveis, ou referências 
inadequadas (...)” (linhas 13 e 14) 
d) “Em meio a esse mundaréu cabe refletir um pouco 
sobre a mensagem utilitário-subliminar da guru japonesa 
Marie Kondo.” (linhas 18 a 21) 
 
15) Os dois pontos (:) presentes na frase “ela atende a 
chamados com uma solução eficaz para devolver 
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ordem e paz a famílias: basta aprender a arrumar e a 
descartar.” (linhas 30 a 33) são utilizados como forma 
de coesão pelo autor com o objetivo de: 
a) Indicar a continuidade de uma ação ou fato. 
b) Separar num período orações de mesma natureza. 
c) Anunciar um esclarecimento, uma síntese ou uma 
consequência do que foi dito anteriormente. 
d) Anunciar uma enumeração exemplificativa. 
 
Leia o texto abaixo para responder as questões 16 e 
17. 
 

 
 
16) Assinale a alternativa em que a partícula “se” 
exerce a mesma função morfológica que no trecho 
abaixo retirado do texto: 
“... e garantir que os bilhões arrecadados em impostos 
efetivamente se empreguem naquilo que temos de 
mais precioso, que é a vida humana." (Linhas 13 a 17) 
a) Ele foi-se embora. 
b) O rapaz se deitou. 
c) Não se resolviam os problemas. 
d) Precisa-se de novos médicos. 
 
17) “... empreguem naquilo que temos de mais 
precioso (...)” (linhas 15 e 16). Assinale a alternativa 
em que o termo retirado do texto exerce a mesma 
função sintática que a partícula “que” sublinhada no 
trecho acima: 
 
a) “indícios” (linha 1) 
b) “que” (linha 1) 
c) “o combate à corrupção” (linha 1) 
d) A partícula “que” em questão não exerce função 
sintática. 
 
18)  Mantendo-se o sentido original e a relação 
sintática entre as palavras, o termo sublinhado no 
período abaixo poderia ser corretamente substituído 
pela expressão: 
“...são números que impressionam e reforçam a 
necessidade de se prosseguir com as ações de 
combate.” 
a) aos quais. 
b) porque. 
c) por que. 

d) os quais. 
 
Leia a charge abaixo para responder as questões 19 e 
20. 
 
 

 
 
19) Na fala do personagem “A crise? ... Sim, está aí no 
meio – em todos os lugares.”, podemos afirmar que 
nele não há termo algum classificado gramaticalmente 
como: 
a) Preposição. 
b) Advérbio. 
c) Adjetivo. 
d) Substantivo. 
 
20) Levando-se em consideração que a charge acima 
diz respeito ao período de carnaval no Brasil deste 
ano, pode-se afirmar corretamente que nela há uma 
crítica à: 
a) Desigualdade social existente na classe baixa. 
b) Propagação de tendências nas diferentes classes 
sociais. 
c) Alienação da população causada pela crise. 
d) Relegação da crise frente à folia de carnaval. 
 

 
MATEMÁTICA 

 
21) Considere a seguinte afirmação: 
A soma de três números impares consecutivos é 135 

Se   representa o maior dos três números, é 
CORRETO afirmar que a expressão que representa a 
afirmação acima é: 

a)       . 
b)       . 

c)       . 

d)       . 
 

22) Se      e      , então é CORRETO afirmar 

que a expressão         é igual a: 
a) 12. 
b) 70. 
c) 35. 
d) 24. 
 
23) O comprimento do desenho de uma ferramenta é 
3/8 o comprimento da ferramenta real. Se o 
comprimento do desenho da ferramenta é 15 cm, o 
comprimento real da ferramenta, em metros, é de: 
a) 0,60 m. 
b) 0,40 m. 
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c) 0,50 m. 
d) 0,80 m. 
 
24) Se o comprimento de um paralelepípedo aumenta 
em 20%, a altura aumenta em 10% e a profundidade 
diminui em 30%, é CORRETO afirmar que o efeito 
dessas variações é responsável por: 
a) Um decréscimo no volume inicial do paralelepípedo de 
7,60%. 
b) Um decréscimo no volume inicial do paralelepípedo de 
12,50%. 
c) Um aumento no volume inicial do paralelepípedo de 
5,25%. 
d) Um aumento no volume inicial de paralelepípedo de 
11,15%. 
 
25) Um reservatório de uma fábrica de óleos de 
cozinha tem a forma de paralelepípedo retângulo, com 
24 metros de comprimento, 1,5 decâmetro de largura e 
0,025 hectômetro de profundidade. Sabendo que 
determinado tipo de óleo ocupa 1/3 da capacidade do 
reservatório e que um litro dele corresponde a uma 
massa de 890 g, é CORRETO afirmar que a massa do 
óleo no tanque é, em toneladas: 
a) 801 toneladas. 
b) 267 toneladas. 
c) 2.670 toneladas. 
d) 26,70 toneladas. 
 
26) Considere a seguinte lista de números a seguir: 

              

O número   é adicionado à lista acima. Se   é um 
número inteiro, qual dos seguintes valores, das três 
proposições abaixo, poderiam ser a mediana da nova 
lista de sete números? 

I.   

II.  
 

 
 

III. 7 
a) Proposição II, somente. 
b) Proposição I, somente. 
c) Proposições I e III, somente. 
d) Proposições I, II e III. 
 
27) Um cubo tem duas faces pintadas de preto e as 
remanescentes, pintadas de branco. A área total das 
faces brancas é de 64 cm². É CORRETO afirmar, 
portanto, que o volume do cubo em cm³ é de: 
a) 64. 
b) 128. 
c) 216. 
d) 256. 
 
28) Considere a seguinte expressão 

           

Se   e   são números inteiros positivos, é CORRETO 
afirmar que o valor de     é igual a: 
a) 2. 
b) 3/2. 
c) 81. 
d) 81/2. 
 
29) Edna e Maria deixam a casa de uma amiga em 
comum no mesmo tempo e caminham por 4 horas. 
Edna caminha em direção à Leste em uma velocidade 
média de 4 km/h. Já Maria, caminha em direção ao 
Norte em uma velocidade média de 3 km/h. É 

CORRETO afirmar que, em linha reta, a distância entre 
Edna e Maria, ao final das quatro horas é de: 
a) 15 km. 
b) 16 km. 
c) 12 km. 
d) 20 km. 
 
30) Sabendo-se que      , avalie as seguintes 
proposições e, ao final, assinale a alternativa 
CORRETA: 

I.       
II.       

III.      
a) Apenas as proposições II e III estão corretas. 
b) Apenas as proposições I e II estão corretas. 
c) Apenas as proposições I e III estão corretas. 
d) Todas as proposições estão corretas. 
 
31) Considere  ,   e   , três números inteiros positivos 
e distintos, de tal forma que: 

            
Visando obter uma solução para a expressão      
     , Joãozinho anotou as seguintes possibilidades 
de resultado: 

I.     . 
II.     . 

III.     . 

IV.     . 
Das possibilidades acima, aquelas que, de fato, são 
possíveis para serem uma solução para a expressão 
são: 
a) As possibilidades I e IV, somente. 
b) As possibilidades II e III, somente. 
c) As possibilidades I, II e III, somente. 
d) As possibilidades II, III e IV, somente. 
 
32) O gráfico abaixo mostra a distribuição das 
despesas de Ricardo em sua viagem, que totalizaram 
R$ 1.200,00. 

 
A quantia que Ricardo gastou com hotel, no entanto, 
foi somente uma parte do gasto total do custo do 
quarto do hotel, já que ele dividiu os gastos 
igualmente com outros 3 amigos. Dessa forma, é 
CORRETO afirmar que o gasto total do quarto de hotel 
foi de: 
a) R$ 1.200,00. 
b) R$ 960,00. 
c) R$ 240,00. 
d) R$ 480,00. 
 
33) Considere   um número inteiro positivo e    
      .  
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É CORRETO afirmar que, definindo      em termos de 

 , resulta-se: 

a)     . 
b)   . 

c)       . 

d)   . 
 
34) A planta de uma cidade do interior está desenhada 
na escala de 1:5.000. Ao fazer a representação, em um 
desenho de mesma escala, de uma tubulação 
enterrada de 120 metros de extensão, é CORRETO 
afirmar que o comprimento da tubulação no desenho 
será de: 
a) 2,4 cm. 
b) 6,0 cm. 
c) 24 cm. 
d) 60 cm. 
 
35) Em um plano cartesiano (coordenadas   e  ), a 
área de um quadrado com vértices opostos nos 

pontos         e       é: 
a) 8. 
b) 16. 
c) 32. 
d) 64. 
 
36) A média aritmética de três números positivos  ,   e 

  é 12. Quando o maior destes números é subtraído da 
soma dos outros dois, o resultado é 4. Se      , é 
CORRETO afirmar que o par de equações que 
satisfazem as informações expressas acima são: 

a) 
         

        

b) 
         

        

c) 
         

        

d) 
         

       

 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 
37) Sobre o modelo de gestão pública patrimonialista, 
burocrática e gerencial, é CORRETO afirmar que: 
a) A administração patrimonial incorpora práticas da 
administração privada à administração pública. 
b) O modelo racional-legal da administração pública é 
caracterizado pela eficiência dos serviços prestados aos 
cidadãos. 
c) A competência e a hierarquia racional são 
características presentes na administração gerencial. 
d) A administração burocrática é autorreferente e se 
concentra no processo. 
 
38) A administração burocrática é realizada com a 
tomada de decisão baseada em uma rígida 
hierarquização de autoridade, independente do 
conhecimento sobre o assunto. Tal disfunção do 
modelo burocrático é denominado: 
a) Excesso de formalismo. 
b) Despersonalização do relacionamento. 
c) Categorização do processo decisório. 
d) Superconformidade as regras. 
 

39) A respeito da evolução das reformas 
administrativas do Brasil e dos modelos teóricos de 
administração pública, é CORRETO afirmar que: 
a) O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 
(PDRAE) asseverava que a administração pública vivia 
uma crise de governabilidade. 
b) As reformas de caráter gerenciais tiveram seu primeiro 
momento com o Decreto-Lei 200/67, durante o governo 
autoritário desenvolvimentista.  
c) A Constituição Federal de 1988 trouxe significativos 
avanços na modernização da administração pública. 
d) O (PDRAE) defendia que a administração burocrática 
deveria ser totalmente eliminada. 
 
40) Quando de sua implantação, o governo eletrônico 
apresentou alguns princípios que nortearam todo o 
seu funcionamento. Assinale a alternativa que 
corresponde ao princípio que visa promover a 
otimização dos recursos e, sobretudo, como forma de 
acesso a novas tecnologias, dando direito ao cidadão 
de acessos aos serviços sem a necessidade de 
utilização de plataformas especificas.  
a) Promoção da cidadania. 
b) Racionalização de recursos. 
c) Utilização de software livre. 
d) Gestão do conhecimento. 
 
41) Um dos principais mecanismos de controle na 
accountability vertical se dá por meio do(a): 
a) Voto e das eleições.  
b) Institucionalização de poderes com autoridade legal.  
c) Ferramentas não institucionais, como a mídia (rádio e 
televisão). 
d) Tribunal de Contas de União. 
 
42) A Fundação Nacional de Qualidade (FNQ) 
desenvolveu, em 2013, o Modelo de Excelência da 
Gestão (MEG) baseado em 13 fundamentos. Assinale a 
alternativa que NÃO corresponde a um desses 
fundamentos. 
a) Pensamento sistêmico. 
b) Atuação em rede. 
c) Orientação por processos. 
d) Conhecimento sobre o órgão público e o mercado. 
 
43) Considerando as diversas tecnologias e 
ferramentas utilizadas pela Administração, uma delas 
pode ser facilmente adaptada para a gestão pública. 
Nessa adaptação, não há obrigatoriedade para que as 
quatro perspectivas do modelo original sejam 
mantidas. Por exemplo, a perspectiva financeira para o 
setor público não tem como objetivo final o lucro, mas 
sim ser um meio para obtenção dos recursos 
necessários para o cumprimento de sua função social, 
através da execução do orçamento. Tal ferramenta 
refere-se a(o): 
a) Balanced Scorecard. 
b) Mapa estratégico. 
c) Matriz GUT. 
d) Ciclo PDCA. 
 
44) Analise as informações a seguir referentes à 
aquisição de bens de consumo por um determinado 
órgão público: 
I- 12/01/2019: nota de empenho da despesa referente à 
aquisição dos bens emitida no valor de R$ 15.000,00. 
II- 15/01/2019: entrega dos materiais pelo fornecedor. 
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III- 20/01/2019: o Gestor do órgão público comparou o 
contrato administrativo assinado com o fornecedor, a 
referida nota de empenho e os comprovantes da 
entrega do material. 
IV- 28/01/2019: pagamento da despesa pelo valor total 
empenhado. 
V- 15/01/2019: utilização de todo o material adquirido. 
Considerando o ciclo orçamentário, no dia 20 de 
janeiro de 2019, ocorreu o estágio da despesa 
orçamentária denominado: 
a) Dotação. 
b) Liquidação. 
c) Empenho. 
d) Lançamento. 
 
45) A classificação programática da despesa 
orçamentária é aquela que aponta a finalidade da 
dotação orçamentária, demonstrando as realizações 
do Governo e a efetividade de seu trabalho em prol da 
população. Neste contexto, assinale a alternativa que 
conceitua corretamente o instrumento de 
programação denominado Atividade. 
a) É um instrumento de organização da atuação 
governamental que articula um conjunto de ações que 
concorrem para a concretização de um objetivo comum 
preestabelecido. 
b) É um instrumento de programação utilizado para 
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um 
conjunto de operações que se realizam de modo contínuo 
e permanente. 
c) É um instrumento de programação utilizado para 
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um 
conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais 
resulta um produto que concorre para a expansão da ação 
de Governo. 
d) É um instrumento que não contribue para a 
manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de 
governo, das quais não resulta um produto. 
 
46) O orçamento surge como instrumento de controle 
de forma a assegurar que os recursos serão aplicados 
conforme previstos em lei. Analise os itens a seguir 
acerca do controle da execução orçamentária: 
I- Compreenderá a legalidade dos atos de que 
resultem a arrecadação da receita ou a realização da 
despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e 
obrigações. 
II- Compreenderá a fidelidade funcional dos agentes 
da administração, responsáveis por bens e valores 
públicos. 
III- Compreenderá o cumprimento do programa de 
trabalho expresso em termos monetários e em termos 
de realização de obras e prestação de serviços. 
Dos itens acima: 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
47) O controle externo, a cargo do Congresso 
Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União, ao qual compete: 
a) Julgar as contas prestadas anualmente pelo Presidente 
da República. 
b) Apreciar as contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta. 

c) Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de 
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração 
direta e indireta, excetuadas as nomeações para cargo de 
provimento em comissão. 
d) Prestar as informações solicitadas por Deputados e 
Senadores, e por qualquer de suas Casas, sobre a 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial. 
 
48) O tipo de fiscalização que diz respeito ao 
acompanhamento e avaliação das ações 
empreendidas pelo órgão/entidade para alcançar seus 
objetivos institucionais, em especial quanto aos 
aspectos de economia, eficiência e eficácia é 
denominado: 
a) Financeira. 
b) Operacional.  
c) Contábil.  
d) Patrimonial. 
 
49) De acordo com as Normas de Auditoria do Tribunal 
de Contas da União (NAT) dispostas na Portaria-TCU 
nº 168, assinale a alternativa que indica os princípios 
éticos que orientam o trabalho dos auditores: 
a) Interesse público, perspicácia e defesa do patrimônio 
público. 
b) Integridade e transparência.  
c) Uso do cargo, de subjetividades e de recursos públicos. 
d) Independência, objetividade e imparcialidade. 
 
50) Conforme a Norma da Auditoria Interna, o 
conhecimento detalhado das atividades operacionais 
e dos sistemas contábil e de controles internos e seu 
grau de confiabilidade da entidade deve ser feito na 
fase de: 
a) Planejamento.  
b) Elaboração do relatório.  
c) Realização dos trabalhos. 
d) Elaboração dos papeis de trabalho. 
 
51) Os riscos da Auditoria Interna estão relacionados à 
possibilidade de não se atingir, de forma satisfatória, o 
objetivo dos trabalhos, e deve ser considerado, 
principalmente, o seguinte aspecto: 
a) A extensão da responsabilidade do auditor interno no 
uso dos trabalhos de especialistas. 
b) A confirmação de informações obtidas referente as 
transações que ocorreram na entidade.  
c) O conhecimento do resultado e das providências 
tomadas em relação a trabalhos anteriores, semelhantes 
ou relacionados. 
d) A existência de entidades associadas, filiais e partes 
relacionadas. 
 
52) Sob o aspecto das normas relativas à pessoa do 
auditor, analise: 
I- Auditores devem evitar que interesses pessoais ou 
quaisquer situações afetem a sua objetividade, 
conservando sua independência em relação a 
quaisquer influências que possam afetar a capacidade 
de desempenhar suas responsabilidades profissionais 
com imparcialidade. 
II- O auditor deverá declarar impedimento ou 
suspeição nas situações que possam afetar, ou 
parecer afetar, o desempenho de suas atribuições com 
independência e imparcialidade, especialmente 
participar de auditorias nas situações em que envolva 
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entidade com a qual tenha mantido vínculo 
profissional nos últimos dois anos, ressalvada, neste 
último caso, a atuação consultiva, ou ainda quando 
estiver presente qualquer conflito de interesses. 
III- O auditor deve guardar sigilo sobre dados e 
informações obtidos em decorrência do exercício de 
suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a 
elaboração de pareceres e relatórios. 
Dos itens acima: 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
53) Todo o trabalho de auditoria deve ser revisado 
pelo coordenador da equipe de auditoria, que possua 
perfil e competência profissional adequados ao 
trabalho, antes de o relatório ser emitido. O papel da 
revisão é assegurar que: 
a) As evidencias obtidas são suficientes e apropriadas 
para suportar o relatório final. 
b) Os membros da equipe de auditoria tenham uma clara e 
consistente compreensão do programa de auditoria. 
c) A auditoria seja realizada de acordo com as normas e 
práticas do tribunal. 
d) O programa de auditoria e a estratégia de ação nele 
prevista visem a achados relevantes e sejam seguidos, a 
menos que alguma alteração seja autorizada. 
 
54) O instrumento que visa estabelecer os 
procedimentos para identificar, analisar, avaliar e 
registrar informações durante o desenvolvimento dos 
trabalhos de auditoria e que devem ser executados de 
modo suficiente para alcançar os objetivos da 
auditoria é denominado: 
a) Plano de auditoria. 
b) Programa de auditoria. 
c) Estratégia global. 
d) Procedimentos de auditoria. 
 
55) Os papéis de trabalho constituem a documentação 
que evidencia todo o trabalho desenvolvido pelo 
auditor. Considerando o assunto, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Consideram-se papéis de trabalho aqueles preparados 
pelo auditor, pelo auditado ou por terceiros, tais como 
memorandos, confirmações externas e fotografias. 
b) Um papel de trabalho informativo é sinônimo de papel 
de trabalho com excesso de dados e informações. 
c) A primeira revisão dos papéis de trabalho deve ser 
realizada pelo próprio auditor e deve ser a mais detalhada. 
d) Ao final da auditoria, todos os papéis de trabalho 
obtidos devem ser classificados em transitórios ou 
permanentes. 
 
56) A afirmação de auditoria referente a classe de 
saldos de contas que direciona o auditor para verificar 
se na entidade existem ativos, passivos e elementos 
do patrimônio líquido é denominado: 
a) Classificação. 
b) Integralidade. 
c) Existência. 
d) Exatidão. 
 
57) A eficiência da auditoria pode ser melhorada se o 
auditor dividir a população em subpopulações 
distintas que tenham características similares. O 

objetivo deste procedimento é o de reduzir a 
variabilidade dos itens e, portanto, permitir que o 
tamanho da amostra seja reduzido sem aumentar o 
risco de amostragem. Tal procedimento trata-se da: 
a) Amostragem não estatística. 
b) Seleção ao acaso. 
c) Seleção de bloco. 
d) Estratificação. 
 
58) Um auditor ao se deparar com ativos e passivos 
fictícios vai constatar uma: 
a) Subavaliação das contas do ativo e passivo. 
b) Superavaliação da conta do ativo e subavaliação da 
conta do passivo. 
c) Subavaliação da conta do ativo e superavaliação da 
conta do passivo. 
d) Superavaliação das contas do ativo e passivo. 
 
59) Assinale a alternativa que descreve o tipo de 
certificado em que se contata a omissão, falhas ou 
impropriedades de natureza formal no cumprimento 
das normas e diretrizes governamentais, e que pela 
sua irrelevância ou imaterialidade não caracterizem 
irregularidade de atuação dos agentes. 
a) Certificado de regularidade. 
b) Certificado de regularidade com ressalvas. 
c) Certificado de irregularidade. 
d) Certificado de irregularidade com ressalvas. 

 

 
 
 
 
 
 
 


