
concurso público

007. Prova objetiva

controlador interno

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

27.01.2019	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conHecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 07.

Uma invenção humana

Vejo a literatura como um instrumento excepcional da 
nossa civilização. Ela ajuda a esclarecer o mundo. Quem nós 
somos? Quem nós fomos? Lendo a Ilíada, você pode ima-
ginar quais foram os sentimentos de Aquiles ou de Príamo. 
Você se pergunta: “Por que esse fervor pela narrativa?”. Por-
que o ser humano precisou narrar, para que os fatos da vida, 
da poética do cotidiano, não desaparecessem. Enquanto 
o ser humano forjava a sua civilização, dava combate aos  
deuses e procurava entender em que caos estava imerso, 
ele contava histórias. Para que nada se perdesse. Não havia 
bibliotecas. No caso de Homero, os aedos – e quase podía-
mos intitulá-los os poetas da memória – memorizavam tudo 
para que os fatos humanos não se perdessem. E, assim, a 
angústia em relação à apreensão da vida real, o real humano, 
visível, intangível, esteve presente em todas as civilizações. 
Nas nossas Américas, por exemplo, houve entre os incas 
uma categoria social, a dos amautas, que tinha por finalidade 
única memorizar. Memorizar para que os povos não se  
esquecessem das suas próprias histórias. Quer dizer, a lite-
ratura não foi uma invenção dos escritores, gosto muito de 
enfatizar isso. Foi uma invenção humana.

Milhões de pessoas já leram Dom Quixote. Milhões, em 
diferentes línguas. Mas é o mesmo livro para diferentes leito-
res. Isso prova que a literatura dá visibilidade a quem somos, 
a nossos sentimentos mais secretos, mais obscuros, mais  
desesperados, às esperanças mais condicionais do ser huma-
no. E a literatura conta histórias porque os sentimentos preci-
sam de uma história para que você se dê conta deles. Então, 
a literatura pensou em dar conta de quem somos, dessa nossa 
complexidade extraordinária. Porque somos seres fundamen-
talmente singulares. E, por isso, a literatura é singular.

(Nélida Piñon. Uma invenção humana – depoimento  
ao escritor e jornalista José Castello. Rascunho no 110. Curitiba: 2009.  

In http://rascunho.com.br/wp-content/uploads/2012/02/ 
Book_Rascunho_110.pdf. Acesso em 15.11.18. Adaptado)

01. O depoimento de Nélida Piñon permite afirmar que, para 
a escritora,

(A) uma obra literária se modifica conforme as caracte-
rísticas de seus diversos leitores em suas diversifi-
cadas línguas.

(B) a ausência das bibliotecas, na Antiguidade grega, 
fez com que parte das informações sobre os feitos  
humanos se perdessem.

(C) a falta de bibliotecas fez com que os povos do conti-
nente americano adquirissem o costume de decorar 
textos.

(D) os amautas e os aedos tinham como característica 
comum a memorização dos fatos produzidos pela 
espécie humana.

(E) a criação da literatura é a prova definitiva de que a 
banalidade dos sentimentos humanos é a matéria-
-prima dos escritores.

02. Para Nélida Piñon, a Literatura

(A) contradiz a visão que temos sobre a civilização.

(B) é capaz de explicar o período anterior ao civilizacional.

(C) é quem trama a civilização.

(D) acentua as diferenças entre os homens.

(E) possui a capacidade de registrar a identidade da  
espécie.

03. A alternativa que reescreve trecho do depoimento preser-
vando tanto o sentido das reflexões apresentadas como 
o respeito à norma-padrão de emprego da pontuação é:

(A) Gosto muito de enfatizar, que a literatura não foi uma 
invenção dos escritores, mas uma invenção humana.

(B) A literatura, gosto muito de enfatizar isso, foi uma  
invenção humana, não tendo sido, uma invenção 
dos escritores.

(C) A literatura, gosto muito de enfatizar, não tendo sido 
invenção dos escritores, foi uma invenção humana.

(D) A literatura não foi o quê? Uma invenção dos escri-
tores, gosto muito de enfatizar que foi uma invenção 
humana.

(E) A literatura, gosto muito de enfatizar. Foi uma inven-
ção humana, não sendo portanto dos escritores.

04. Em uma interpretação adequada do trecho “E a literatura 
conta histórias porque os sentimentos precisam de uma 
história para que você se dê conta deles. Então, a litera-
tura pensou em dar conta de quem somos...”, a palavra 
que se repete, em destaque, está corretamente substi-
tuída, sem prejuízo de sentido e mantendo o respeito à 
norma-padrão, na seguinte redação:

(A) E a literatura narra histórias porque os sentimentos 
precisam de uma história para você inteirar-se deles. 
Então, a literatura pensou em ser capaz de nos  
expressar...

(B) E a literatura cria histórias porque os sentimentos 
precisam de uma história para que você os conheça. 
Então, a literatura pensou em determinar quem  
somos...

(C) E a literatura produz histórias porque os sentimentos 
precisam de uma história para que você se envolva 
com eles. Então, a literatura pensou em melhorar 
quem somos...

(D) E a literatura manipula histórias porque os sentimen-
tos precisam de uma história para que você os com-
preenda. Então, a literatura pensou em dar ciência 
de quem somos...

(E) E a literatura dispõe de histórias porque os sentimen-
tos precisam de uma história para que você possa 
compreendê-los. Então, a literatura pensou em res-
ponsabilizar-nos por quem somos...
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08. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, 
sinônimos adequados ao contexto para os termos des-
tacados a seguir.

•  ... entressonhos que, aos 86 anos, aparecem-me 
atemporais, misturados com lembranças da infância.

•  Os livros que li, as teorias que frequentei, deveram-se 
a meus próprios tropeços com a realidade.

•  “Leiam o que os apaixone, apenas isso os ajudará a 
suportar a existência”.

(A) Devaneios, estudei, tolerar.

(B) Imaginações, visitei, confrontar.

(C) Fantasias, refutei, aguentar.

(D) Conjecturas, aceitei, carregar.

(E) Sonhos, consultei, enfrentar.

09. Na passagem “Nunca tive boa memória, sempre sofri 
essa desvantagem; mas talvez seja um modo de recor-
dar apenas o que se deve, talvez a maior coisa que nos 
aconteceu na vida, a que tem algum significado profundo, 
a que foi decisiva...”, os termos destacados introduzem 
no contexto, respectivamente, as ideias de

(A) negação, afirmação e reciprocidade.

(B) causa, consequência e conformidade.

(C) dúvida, condição e condição.

(D) intensidade, intensidade e concessão.

(E) tempo, tempo e dúvida.

10. Assinale a alternativa que apresenta reescrita de um tre-
cho do texto de acordo com a norma-padrão de emprego 
e de colocação de pronome.

(A) Embora fizesse-o, evitava o barulho assim que  
levantava-se.

(B) Tratava-se de uma cultura irregular, descrevia-na 
com enormes lacunas.

(C) Se ruma para a morte a vida de toda pessoa, nesta 
complexa viagem.

(D) Os livros que lera deviam-se a seus próprios trope-
ços com a realidade.

(E) Dizia que lessem o que apaixonasse-os, apenas 
aquilo ajudar-lhes-ia a suportar.

05. Assinale a alternativa que reescreve livremente passa-
gem do texto original, de acordo com a norma-padrão de 
regência e de concordância.
(A) A literatura conta histórias porque sempre houveram 

fatos e sensações que mereciam ser transmitidos.
(B) Considerando-se a obra Ilíada, percebe-se que a lite-

ratura instrumentaliza nossas civilizações faz séculos.
(C) Os seres humanos possuem esperanças e angústias 

por vezes expressados pela literatura.
(D) Os escritores almejam no propósito de dar visibilidade 

a quem somos e ao que sentimos.
(E) Milhões de pessoas que já leram Dom Quixote discor-

dam com a ideia de que essa é uma obra para poucos.

06. Assinale a alternativa em que o trecho apresentado 
emprega palavra em sentido figurado.
(A) ... houve entre os incas uma categoria social, a dos 

amautas, que tinha por finalidade única memorizar.
(B) Lendo a Ilíada, você pode imaginar quais foram os 

sentimentos de Aquiles ou de Príamo.
(C) ... a literatura pensou em dar conta de quem somos, 

dessa nossa complexidade extraordinária.
(D) Quem nós somos? Quem nós fomos?
(E) ... a literatura não foi uma invenção dos escritores...

07. O título do texto
(A) sugere que os aedos inventaram a literatura.
(B) adianta uma ideia que será defendida pela autora.
(C) refuta a ideia de que a oralidade está na origem da 

literatura.
(D) questiona a noção de que literatura é produto da  

cultura.
(E) promove certa crítica ao aspecto fantasioso inerente 

às narrativas.

Leia o texto para responder às questões de números 08 a 10.

Acabo de levantar-me; logo serão cinco horas da manhã; 
procuro não fazer barulho, vou até a cozinha e preparo uma 
xícara de chá enquanto tento resgatar fragmentos de meus 
entressonhos, esses entressonhos que, aos 86 anos, apare-
cem-me atemporais, misturados com lembranças da infância. 
Nunca tive boa memória, sempre sofri essa desvantagem; 
mas talvez seja um modo de recordar apenas o que se deve, 
talvez a maior coisa que nos aconteceu na vida, a que tem 
algum significado profundo, a que foi decisiva – para o bem 
e para o mal – nesta complexa, contraditória e inexplicável 
viagem rumo à morte que é a vida de toda pessoa. Por isso 
minha cultura é tão irregular, repleta de enormes lacunas, 
como que construída com restos de belíssimos templos cujos 
pedaços se encontram entre detritos e plantas selvagens. Os 
livros que li, as teorias que frequentei, deveram-se a meus 
próprios tropeços com a realidade.

Quando me param na rua, numa praça ou no trem, para 
perguntar-me que livros é preciso ler, respondo sempre: 
“Leiam o que os apaixone, apenas isso os ajudará a suportar 
a existência”.

(Ernesto Sabato. Antes do fim. Trad. Sérgio Molina.  
São Paulo: Companhia das Letras, 2000)
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r a s c u n H oMateMática

11. Em uma pesquisa, 30% dos homens consultados e  
48 mulheres disseram ser favoráveis a certo projeto mu-
nicipal. Se, no total, foram consultadas 410 pessoas e, 
desse total, 299 são contra o projeto, o número de mulhe-
res que foram consultadas nessa pesquisa foi

(A) 200.

(B) 205.

(C) 210.

(D) 215.

(E) 220.

12. Na temporada de 2018, das partidas que um time de fu-
tebol disputou, nenhuma terminou empatada, e a razão 
entre o número de partidas vencidas para o número de 
partidas perdidas foi de 5 para 3. Se esse time tivesse 
ganhado 3 das partidas que perdeu, o número de vitórias 
teria sido o dobro do número de derrotas. O número de 
partidas disputadas pelo time em 2018 foi

(A) 64.

(B) 72.

(C) 80.

(D) 88.

(E) 96.

13. Em seu aniversário, Bia ganhou certa quantia de sua 
mãe e gastou quatro sétimos dessa quantia em um jogo,  
R$ 39,00 em uma roupa e, em seguida, ela gastou 
um sexto da quantia que ainda restava para comprar 
um perfume. Se, após essas compras, Bia ainda tinha  
R$ 625,00 do que havia ganhado, a quantia que ela gas-
tou no jogo foi

(A) R$ 988,00.

(B) R$ 1.004,00.

(C) R$ 1.020,00.

(D) R$ 1.036,00.

(E) R$ 1.052,00.
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r a s c u n H o14. Uma editora possui um grupo de 15 pessoas responsá-
veis pelas vendas de assinaturas. No mês de outubro, a 
média aritmética dos números de assinaturas vendidas 
por esse grupo foi igual a 9. Em novembro, um terço des-
sas pessoas vendeu 11 assinaturas cada e as demais 
pessoas venderam, juntas, um total de 95 assinaturas. 
Considerando o total de assinaturas vendidas nesses 
dois meses, a média aritmética dos números de assina-
turas vendidas por esse grupo foi

(A) 17.

(B) 18.

(C) 19.

(D) 20.

(E) 21.

15. Os pontos E e F pertencem aos lados de um retângulo 
ABCD, de maneira que BF = 4 cm e FC = 5 cm, conforme 
a figura.

Sabendo-se que as áreas dos triângulos BEF e CDF são, 
respectivamente, 6 cm2 e 30 cm2, o perímetro, em cm, do 
quadrilátero ADFE é

(A) 24.

(B) 28.

(C) 32.

(D) 36.

(E) 40.
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18. Um recurso muito útil do MS-Word 2010, em sua confi-
guração padrão, é o de Gerenciar Fontes Bibliográficas, 
que facilita bastante a edição de textos com muitas cita-
ções bibliográficas.

Assinale a alternativa que apresenta a guia em que se 
localiza o recurso Gerenciar Fontes Bibliográficas.

(A) Página Inicial.

(B) Inserir.

(C) Revisão.

(D) Referências.

(E) Correspondências.

19. A imagem a seguir mostra algumas opções de um recurso 
do MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão.

Assinale a alternativa que apresenta o recurso relaciona-
do com as opções exibidas.

(A) Estilos de Plano de Fundo.

(B) Design.

(C) Temas.

(D) Animações.

(E) Transições.

20. Um usuário, por meio do Internet Explorer 11, em sua 
configuração padrão, acessa um site com um longo texto 
que precisa ser catalogado. Para determinar a categoria 
do texto, o usuário deseja procurar algumas palavras-
-chave no texto. Para buscar no texto de uma página do 
Internet Explorer, pode-se utilizar o seguinte atalho por 
teclado:

(A) Ctrl + F

(B) Ctrl + L

(C) Ctrl + S

(D) Ctrl + P

(E) Ctrl + B

noções de inforMática

16. A imagem a seguir mostra o conteúdo de uma pasta por 
meio do Windows Explorer do MS-Windows 7, em sua 
configuração padrão. Nela, pode-se verificar que exis-
tem várias pastas e que cada uma possui um ou mais  
arquivos.

Assinale a alternativa que apresenta o nome da pasta 
exibida na imagem que possui apenas arquivo(s) cujo 
tipo é de aplicativo acessório padrão do MS-Windows 7.

(A) pasta1.

(B) pasta2.

(C) pasta3.

(D) pasta4.

(E) pasta5.

17. Observe a planilha a seguir, elaborada por um bibliote-
cário por meio do MS-Excel 2010, em sua configuração 
padrão, interessado em registrar os itens recebidos em 
doação (coluna A), indicando a condição do item (coluna 
B) e a quantidade de itens (coluna C).

Interessado em saber a quantidade de revistas doadas 
no período registrado na planilha, o bibliotecário deverá 
inserir a fórmula          na célula C10 cujo va-
lor é exibido na imagem.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacu-
na do enunciado.

(A) =SOMASE(ʺRevistasʺ;A3:A8;C3:C8)

(B) =SOMASE(A3:A8;ʺRevistasʺ;C3:C8)

(C) =SOMASE(A3:A8;C3:C8;ʺRevistasʺ)

(D) =SOMASE(C3:C8;ʺRevistasʺ;A3:A8)

(E) =SOMASE(C3:C8;A3:A8;ʺRevistasʺ)
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23. Suponha que o Poder Público pretenda contratar o servi-
ço de gestão e suporte da rede de computadores interna 
da Prefeitura, tendo promovido licitação, após verificar a 
existência de uma pluralidade de empresas no mercado 
capaz de cumprir tal objetivo. Lançado o certame, mesmo 
não contendo no Edital exigências abusivas ou indevidas, 
na data indicada para a realização da disputa, não apare-
ceram agentes interessados. Considerando que o contra-
to de suporte vigente se encontra perto de expirar e que 
a realização de nova licitação pode ocasionar prejuízo à 
Administração, é correto afirmar que a

(A) situação descrita trata de uma licitação fracassada, 
podendo a Administração realizar a contratação direta 
do serviço por dispensa.

(B) Administração poderá realizar a contratação direta 
de empresa para a prestação de serviço, sob o fun-
damento de ser a licitação inexigível.

(C) Administração deverá promover nova tentativa de reali-
zação da contratação por licitação, em função do dever 
constitucional de licitar.

(D) situação descrita trata de uma licitação deserta, 
 podendo a Administração realizar a contratação direta 
do serviço por dispensa.

(E) Administração poderá justificar a contratação direta 
na existência de situação de emergência, limitada à 
prestação de serviços ao período de 12 (doze) meses.

24. O poder conferido por lei ao agente público para o desem-
penho das funções relativas ao seu cargo é denominado

(A) atribuição.

(B) forma.

(C) finalidade.

(D) motivo.

(E) competência.

25. A respeito do controle interno, assinale a alternativa correta.

(A) O sistema de controle interno não possui por fina-
lidade avaliar o cumprimento das metas fixadas no 
plano plurianual.

(B) Em função da ideia de democracia participativa, con-
ceitua-se como controle interno a avaliação feita pela 
sociedade sobre a conformidade ou não de determi-
nada postura com o ordenamento jurídico.

(C) O controle interno, por se realizar dentro do mesmo 
Poder, pode abarcar tanto aspectos de legalidade 
formal do ato como de reavaliação de mérito admi-
nistrativo.

(D) O controle interno é exercido exclusivamente pelo 
Poder Executivo, porquanto os Poderes Legislativo e 
Judicial possuem, exclusivamente, atribuições legisla-
tivas e jurisdicionais.

(E) Em razão do princípio da separação dos poderes, o 
controle interno não possui por dever apoiar o con-
trole externo no exercício de sua missão institucional.

conHecimentos esPecíficos

direito adMinistrativo

21. A Administração Pública pode exercer as suas funções de 
maneiras diversas, definidas de acordo com as especifici-
dades de cada atribuição conferida ao Estado. A respeito 
do tema, assinale a alternativa correta.

(A) A atividade administrativa pode ser exercida median-
te descentralização, que ocorre quando a própria en-
tidade pública, por meio dos seus órgãos e agentes, 
desempenha as suas atribuições.

(B) A descentralização administrativa pode ocorrer 
mediante delegação ou colaboração, hipótese em 
que se transfere a titularidade da competência 
 administrativa para entidade pública criada por lei.

(C) Na descentralização administrativa, em função do prin-
cípio do interesse público, forma-se uma relação de 
hierarquia entre a autoridade delegante e a autoridade 
a quem é delegada a competência administrativa.

(D) Ocorre a desconcentração administrativa quando 
uma entidade pública distribui as suas atribuições no 
âmbito da sua própria estrutura, com o objetivo de 
tornar mais eficiente a execução da função pública.

(E) Os conceitos de desconcentração e descentralização 
administrativa são tratados pela doutrina como sinôni-
mos, referindo-se ambos a situação em que a Admi-
nistração cria uma entidade específica para desempe-
nhar funções públicas.

22. Ômega, servidor público efetivo, por se considerar voca-
cionado ao exercício de funções políticas, candidatou-se 
e foi eleito para ocupar o cargo de Vereador na Câmara 
Municipal. Na fase antecedente à diplomação, observou-
-se que as atividades da Câmara acontecem em horário 
não colidente com o período em que desempenha suas 
funções como servidor público. Considerando a situação 
hipotética e o disposto na Constituição Federal, assinale 
a alternativa correta.

(A) O servidor poderá exercer as funções de Vereador e 
servidor público efetivo de maneira cumulativa, bem 
como receber ambas remunerações.

(B) O servidor deverá optar entre o cargo público efetivo 
e o cargo de Vereador, por se tratar de cumulação 
proibida de cargos públicos.

(C) O servidor não poderia ter participado das eleições, 
pois a Constituição Federal proíbe a candidatura de 
servidores ocupantes de cargos públicos efetivos.

(D) O servidor deverá ser exonerado do cargo público 
efetivo, caso tome posse no cargo de Vereador.

(E) O servidor deverá exercer cumulativamente as fun-
ções de Vereador e servidor público efetivo e optar 
por uma das remunerações.
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noções de auditoria

26. Em relação aos papéis de trabalho de auditoria, assinale 
a alternativa correta.

(A) A elaboração tempestiva de documentação de au-
ditoria suficiente e apropriada aprimora a qualidade 
da auditoria e facilita demonstrar ao cliente as con-
clusões obtidas antes da finalização do relatório do 
auditor.

(B) No tocante à segurança de informações, e conside-
rando ainda as diversas tecnologias atuais em ter-
mos de metodologia de papéis de trabalho, a docu-
mentação de auditoria deverá ser necessariamente 
registrada em formatos eletrônicos.

(C) Explicações verbais do auditor, por si só, represen-
tam documentação adequada para o trabalho execu-
tado por ele ou para as conclusões obtidas, uma vez 
que podem ser usadas para explicar ou esclarecer 
informações contidas na documentação de auditoria, 
desde que faça parte de atas preparadas durante a 
explanação do profissional.

(D) O auditor precisa incluir na documentação de auditoria 
versões superadas de papéis de trabalho e demons-
trações contábeis, mesmo que reflitam entendimento 
incompleto ou preliminar, cópias anteriores de docu-
mentos corrigidos em decorrência de erros tipográfi-
cos, de forma que haja a rastreabilidade do andamen-
to dos trabalhos de campo.

(E) A forma, o conteúdo e a extensão da documentação 
de auditoria dependem de fatores como: tamanho 
e complexidade da entidade; natureza dos proce-
dimentos de auditoria a serem executados; riscos 
identificados de distorção relevante; importância da 
evidência de auditoria obtida; natureza e extensão 
das exceções identificadas; entre outros.

27. Consoante ao preconizado em Lei Complementar  
no 101/2000, o estabelecimento da programação finan-
ceira, bem como do cronograma de execução mensal de 
desembolso, pelo Poder Executivo, por ocasião da exe-
cução orçamentária e do cumprimento de metas, será de 
até           após a publicação dos orçamentos, nos 
termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias 
e observado o disposto na referida LC.

Assinale a alternativa que preencha o texto corretamente.

(A) 45 dias

(B) 30 dias

(C) 60 dias

(D) 1 semestre

(E) 1 ano

28. Segundo legislação pertinente, o Poder Legislativo e  
o sistema de controle interno de cada Poder e do Minis-
tério Público fiscalizarão diretamente o cumprimento das 
normas impostas pela Lei Complementar no 101/00, com 
ênfase no que se refere a atingimento das metas estabe-
lecidas na lei de diretrizes orçamentárias; limites e con-
dições à realização de operações de crédito e inscrição 
em Restos a Pagar; medidas adotadas para o retorno 
da despesa total com pessoal ao respectivo limite, entre  
outras. Nesse caso, é correto afirmar que o Poder Legis-
lativo poderá contar com o auxílio

(A) das procuradorias gerais.

(B) das auditorias internas em todas as esferas.

(C) das auditorias interdependentes contratadas por meio 
de licitação.

(D) dos tribunais de contas.

(E) das controladorias gerais.

contabiLidade

29. Na hipótese de omissão ou divulgação distorcida de valo-
res e de informações que venham a influenciar decisões 
que os usuários tomam com base na informação contábil-
-financeira acerca de entidade específica que reporta a 
informação, tal fato será classificado, diante das caracte-
rísticas qualitativas fundamentais, como

(A) relevância.

(B) fraude.

(C) item extraordinário.

(D) materialidade.

(E) representativo.

30. Os decréscimos nos benefícios econômicos durante o 
período contábil, sob a forma de saída de recursos ou 
da redução de ativos ou assunção de passivos, que  
resultam em decréscimo do patrimônio líquido são consi-
derados, segundo a norma contábil que rege a estrutura 
conceitual para elaboração do relatório contábil, como

(A) prejuízos.

(B) provisões.

(C) reservas.

(D) redução de recursos.

(E) despesas.
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31. Na hipótese da abertura de uma empresa, em que houve 
a subscrição de capital de R$ 1.000.000,00, o lançamento 
contábil dessa subscrição será

(A) D: Capital a Integralizar  
C: Capital subscrito             R$ 1.000.000,00

(B) D: Capital a Integralizar  
C: Capital Integralizado         R$ 1.000.000,00

(C) D: Capital  
C: Capital Integralizado         R$ 1.000.000,00

(D) D: Capital 
C: Capital a Integralizar         R$ 1.000.000,00

(E) D: Bancos conta movimento 
C: Capital Subscrito             R$ 1.000.000,00

32. No que tange aos conceitos determinados para a conta-
bilização de receitas, conforme pronunciamento técnico 
contábil vigente, assinale a alternativa correta

(A) Relacionado ao saldo de contrato, a entidade deve 
divulgar os saldos inicial e final dos pagáveis, ativos 
e passivos de contrato e ativos de contrato prove-
nientes de contratos com clientes, se não forem de 
outro modo apresentados ou divulgados juntamente.

(B) Quando a entidade puder identificar as obrigações 
de cada parte em relação aos bens ou serviços a 
serem transferidos, a entidade poderá reconhecer a 
receita respectiva desse contrato.

(C) A entidade deve desagregar receitas reconhecidas 
de contratos com clientes em categorias que descre-
vam como a natureza, o valor, a época e a incerteza 
das receitas dos fluxos de caixa são afetados por  
fatores econômicos.

(D) A entidade deve combinar dois ou mais contratos  
celebrados na mesma data ou perto dessa data com 
o mesmo cliente (ou partes relacionadas do cliente) 
e deve contabilizar os contratos como um único 
contrato, desde que o valor da contraprestação a 
ser paga pelo contrato não dependa do preço ou do  
desempenho de outro contrato.

(E) O cliente pode beneficiar-se de bem ou serviço, 
mesmo que o bem ou serviço não possa ser usado, 
consumido, ou vendido por valor que seja inferior ao 
valor de sucata ou de outro modo realizado de forma 
que gere benefícios econômicos.

33. O ato da repartição competente, que verifica a procedên-
cia do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e ins-
creve o débito desta, conforme Lei no 4.320/64, refere-se

(A) à distribuição da arrecadação.

(B) à classificação dos créditos ativos do tributo.

(C) à determinação da pessoa jurídica ativa pela arre-
cadação.

(D) ao lançamento da receita.

(E) à determinação dos recursos devidos ao tesouro  
pelos contribuintes ou devedores.

34. As modalidades de licitação deverão ser escolhidas 
pela entidade pública interessada, de acordo com a sua  
demanda em particular. Dada essa afirmação, assinale a 
alternativa correta.

(A) Concurso e leilão são modalidades de licitação cujos 
únicos diferenciais são o valor intrínseco da deman-
da e o período de extensão de sua aplicabilidade.

(B) Convite é a modalidade de licitação entre quais-
quer interessados para escolha de trabalho técnico 
 mediante a instituição de remuneração aos vencedo-
res, conforme critérios constantes de edital publica-
do na imprensa oficial com antecedência mínima de  
45 (quarenta e cinco) dias.

(C) Concorrência é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados que, na fase inicial de habi-
litação preliminar, comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital para exe-
cução de seu objeto.

(D) A criação de outras modalidades de licitação ou a 
combinação das modalidades consideradas por lei 
própria deverá ser feita de acordo com a Lei de licita-
ção autorizada por decreto aprovado pelo legislativo.

(E) O limite para contratação de obras e serviços de 
engenharia, pela modalidade de tomada de preços, 
será de R$ 150.000,00.

35. De acordo com os preceitos orçamentários, o elemento 
da despesa orçamentária tem por finalidade identificar 
os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens 
fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de 
terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções 
sociais, obras e instalações, equipamentos e material 
permanente, auxílios, amortização e outros que a admi-
nistração pública utiliza para a consecução de seus fins. 
Nesse caso, é correto afirmar que a natureza da 
despesa  material de consumo é aquela que, em razão 
de seu uso corrente e da definição da Lei no 4.320/64, 
perde normalmente a sua identidade física e/ou tem sua 
utilização limitada em

(A) um ano.

(B) dois anos.

(C) três anos.

(D) quatro anos.

(E) cinco anos.

36. As demonstrações financeiras que passaram a ser reque-
ridas a partir do advento da convergência das demonstra-
ções contábeis pelos padrões internacionais, conforme 
o determinado pelos pronunciamentos contábeis brasilei-
ros, são as demonstrações

(A) dos Fluxos de Caixa e do Valor Adicionado, quando 
companhia aberta.

(B) das Origens e Aplicações de Recursos e do Valor 
Referenciado.

(C) das Notas Explicativas e dos Comparativos Orça-
mentários e Financeiros.

(D) do Valor Adicionado e dos Investimentos.

(E) dos Ativos e Passivos por Investimentos e dos Ativos 
Intangíveis.
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37. As aplicações de recursos em despesas, as quais irão  
beneficiar períodos subsequentes, que são classificadas 
no ativo circulante e, geralmente, não representam parcela 
muito significativa em comparação aos demais ativos, são 
denominadas pela doutrina contábil como

(A) Ativo diferido.

(B) Equivalentes de caixa.

(C) Prêmios incentivados.

(D) Despesas, simplesmente.

(E) Despesas antecipadas.

38. As obrigações correlatas a despesas orçamentárias em-
penhadas, liquidadas ou não, que ainda não foram pagas; 
e os passivos que não são submetidos ao processo de 
execução orçamentária, a exemplo das cauções, fazem 
parte integrante do Passivo

(A) orçamentário no balanço financeiro.

(B) circulante no balanço orçamentário.

(C) por obrigações empenhadas no balanço financeiro.

(D) contingencial no balanço patrimonial.

(E) financeiro no balanço patrimonial.

39. O método de depreciação deve refletir o padrão esperado 
no qual os benefícios econômicos futuros ou potencial de 
serviços do ativo são consumidos pela entidade. Vários 
métodos de depreciação podem ser utilizados para alocar, 
de forma sistemática, o valor depreciável do ativo ao longo 
da sua vida útil. Tais métodos incluem

(A) dos saldos crescente, dos valores decrescentes e o 
direto.

(B) o indireto, o indireto e o linear.

(C) o linear, dos saldos decrescentes e o de unidades 
produzidas.

(D) dos valores crescentes, por unidades fabricadas e a 
variável.

(E) o linear, o direto e dos saldos decrescentes.

40. Segundo a Constituição Federal do Brasil de 1988, o Plano 
Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos 
Anuais deverão ser estabelecidos por Leis do Poder Exe-
cutivo, sendo que o prazo para o poder executivo publicar 
o relatório resumido da execução orçamentária, após o  
encerramento de cada bimestre, é de

(A) 15 dias.

(B) 30 dias.

(C) 45 dias.

(D) 60 dias.

(E) 90 dias.

noções de direito financeiro e tributário

41. Durante a tramitação da Lei Orçamentária Anual (LOA) 
na Assembleia Legislativa do Estado, um deputado pro-
põe emenda parlamentar inserindo, no projeto de lei, arti-
go vedando a comercialização de alimentos processados 
nas escolas estaduais. A emenda é aprovada de forma 
que o artigo passa a fazer parte da LOA. A introdução 
desse artigo na LOA afronta o princípio orçamentário

(A) do orçamento bruto.

(B) da exclusividade.

(C) da totalidade.

(D) da universalidade.

(E) da unidade.

42. Sobre a iniciativa dos projetos de leis orçamentárias, 
pode-se afirmar que

(A) lei de iniciativa do Poder Legislativo estabelecerá o 
plano plurianual.

(B) os Poderes Executivo, Judiciário e o Ministério Pú-
blico encaminharão suas propostas orçamentárias 
anuais para apreciação do Poder Legislativo.

(C) lei de iniciativa do Poder Legislativo estabelecerá as 
diretrizes orçamentárias, e lei de iniciativa do Poder 
Executivo os orçamentos anuais.

(D) compete ao Poder Executivo elaborar o plano plu-
rianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos 
anuais.

(E) compete aos Poderes Executivo, Legislativo e Judi-
ciário a iniciativa da lei orçamentária anual.

43. A Prefeitura Municipal de Adamantina decretou estado de 
calamidade pública em razão das fortes chuvas e ventos 
que atingiram a cidade, bloqueando os acessos ao Muni-
cípio e deixando grande número de pessoas desabriga-
das. Nesse cenário, o Poder Executivo Municipal, para 
fazer frente às despesas decorrentes dessa situação, 
poderá abrir

(A) créditos especiais, independentemente da existência 
de recursos disponíveis para correr a despesa, des-
de que exponha as justificativas.

(B) créditos suplementares, condicionados à existência 
de autorização legislativa.

(C) por meio de decreto, créditos extraordinários para 
fazer frente às despesas, devendo dar imediato co-
nhecimento ao Poder Legislativo.

(D) por meio de lei, crédito especial, condicionado à exis-
tência de recursos disponíveis para fazer frente à  
despesa.

(E) créditos extraordinários, desde que existam recursos 
disponíveis para ocorrer a despesa e que exista pré-
via exposição de justificativa.
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44. O Município de Adamantina decide vender bem imóvel 
dominical de sua titularidade para terceiros. Nos termos 
da Lei no 4.320/64, a receita advinda dessa venda é clas-
sificada como

(A) receita de capital.

(B) receita corrente.

(C) transferência corrente.

(D) transferência de capital.

(E) receita patrimonial.

45. Segundo a Lei no 4.320/64, as dotações destinadas à 
amortização da dívida pública são consideradas

(A) despesas de custeio.

(B) transferências correntes.

(C) subvenções econômicas.

(D) inversões financeiras.

(E) transferências de capital.

noções de direito constitucionaL

46. Em relação aos direitos da nacionalidade expressos na 
Constituição Federal brasileira, assinale a alternativa 
correta.

(A) São brasileiros natos, todos os nascidos no estran-
geiro, desde que filhos de pais brasileiros.

(B) São brasileiros naturalizados, todos os estrangeiros 
que requeiram a nacionalidade brasileira, cujo país 
de origem mantenha reciprocidade de direitos em 
favor de brasileiros, desde que residentes no Brasil 
há mais de dez anos ininterruptos e sem condena-
ção penal.

(C) A lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros 
natos e naturalizados, observadas as demandas da 
segurança e soberania nacional.

(D) O brasileiro nato poderá perder a sua nacionalidade 
quando, mediante manifestação expressa de vonta-
de, adquirir outra nacionalidade derivada.

(E) Contra o brasileiro nato que praticou alguma ativida-
de nociva ao interesse nacional recairá a perda da 
nacionalidade.

47. São considerados direitos sociais, nos termos da Consti-
tuição Federal brasileira,

(A) jornada não superior a oito horas para o trabalho rea-
lizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva.

(B) licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do 
salário, com a duração de cento e oitenta dias.

(C) remuneração do serviço extraordinário superior, no 
mínimo, em cem por cento à do normal.

(D) proibição de qualquer trabalho a menores de dezoito 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
dezesseis anos.

(E) igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo 
empregatício permanente e o trabalhador avulso.

48. Com base na classificação das Constituições, é correto 
afirmar que

(A) quanto à forma, a Constituição Federal de 1988 é 
consuetudinária, pois suas normas estão em varia-
das fontes normativas, como jurisprudência, acordos 
e convenções.

(B) quanto ao conteúdo, a Constituição Federal de 1988 
é considerada formal, pois foi concebida por meio de 
um documento solene redigido e estabelecido pelo 
poder constituinte originário.

(C) quanto à elaboração, a Constituição Federal de 1988 
é considerada histórica, pois foi escrita por um órgão 
constituído para esta finalidade em um determinado 
momento da história do país.

(D) quanto à estabilidade, a Constituição Federal de 
1988 é considerada permanente, pois possui um nú-
cleo de cláusulas pétreas, sendo as demais normas 
alteráveis por emendas constitucionais.

(E) todas as constituições brasileiras, quanto à origem, 
foram democráticas, com exceção à Carta Imperial 
de 1824, que foi outorgada pelo Imperador D. Pedro I.

49. Sobre os servidores públicos, a Constituição Federal de 
1988 afirma que

(A) o servidor público estável perderá o cargo em virtude 
de sentença judicial transitada em julgado.

(B) é proibido se estabelecer, aos servidores ocupantes 
de cargo público, requisitos diferenciados de admis-
são, independentemente da natureza do cargo.

(C) ao servidor ocupante de qualquer cargo ou de em-
prego público, aplica-se o regime geral de previdên-
cia social.

(D) são estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os 
servidores nomeados para cargo de provimento efe-
tivo em virtude de concurso público.

(E) extinto o cargo, o servidor estável ficará em disponi-
bilidade, com remuneração integral, até seu adequa-
do aproveitamento em outro cargo.
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50. Em relação aos direitos políticos previstos na Constitui-
ção Federal brasileira, é correto afirmar que

(A) os conscritos não podem alistar-se como eleitores, 
ou seja, os militares da ativa que ocupam as gradua-
ções de soldado e cabo das forças armadas.

(B) a nacionalidade brasileira é condição de elegibilida-
de, ou seja, só pode se candidatar ao parlamento 
brasileiro, exclusivamente, o nascido no Brasil, ainda 
que de pais estrangeiros ou o nascido no estrangeiro , 
de pais brasileiros.

(C) embora os analfabetos sejam inelegíveis, são obri-
gados ao alistamento e ao voto.

(D) o sujeito de uma relação estável homossexual, à se-
melhança do que ocorre com os de relação estável, 
de concubinato e de casamento, submete-se à regra 
de inelegibilidade prevista no art. 14, § 7o, da Cons-
tituição Federal.

(E) são inelegíveis os parentes consanguíneos ou afins, 
até o terceiro grau ou por adoção, do Presidente da 
República, de Governador, de Prefeito, dentro dos 
seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de 
mandato eletivo e candidato à reeleição.
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