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INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
 

I N S T R U Ç Õ E S  G E R A I S  
 

 Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

 O tempo de duração da totalidade das Provas Objetivas será de 03 (três horas) corridas. Este tempo inclui o necessário 

para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 

 Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição, número do documento de identidade. 

 O CARTÃO RESPOSTA NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos 

locais destinados às respostas. 

 A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra 

correspondente à resposta solicitada de cada questão. 

 Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de 

uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  

 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da 

Prova Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas. 

 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a 

aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.  

 Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA 

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 

providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação 

posterior. 

 O gabarito e a prova serão divulgados em 24 horas, no site do IDIB: www.idib.org.br.  

 
AUDITOR FISCAL 

 

 Ao receber este caderno, verifique se: 

 A sua opção de CARGO está correta. 

 Contém 42 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 42. 

 Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
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CARGO: AUDITOR FISCAL 

LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 
 

         O povinho 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Todos que sonham com um Brasil mais íntegro e desenvolvido batem na mesma tecla, a de que devemos investir 
maciçamente em Educação. Bato nessa tecla também, mas às vezes meu desânimo faz com que não acredite nem nisso. Ao ver 
a matéria que foi ao ar no Fantástico sobre médicos e dentistas que embolsam salários sem comparecer aos plantões, deixando 
centenas de pessoas doentes sem atendimento, pensei: isso lá é problema de falta de educação? São profissionais que fizeram 
faculdade, tiveram formação acadêmica.  

Não passaram a infância soltos pelas ruas. E, mesmo assim, não possuem o menor senso de compromisso e ética. São 
tão corruptos quanto os políticos que eles xingam em mesas de bar, pensando que são diferentes. Aí lembro daquela piada que 
diz que Deus criou o Brasil com uma natureza exuberante, um clima espetacular, um solo fértil, uma abundância de rios, sem 
risco de terremotos, “mas espera pra ver o povinho que vai ser colocado ali”. (...) O povinho somos todos nós. Uns sem nenhum 
caráter, outros com algum caráter (mas fazendo suas picaretagens habituais) e outros com um caráter muito bom, porém molham 
a mão do policial para evitar uma multa e bebem antes de dirigir, ninguém é perfeito.  

Generalizando, somos um povinho essencialmente egoísta. Pensamos apenas no nosso próprio bem-estar. E ainda por 
cima vulgares, loucos por dinheiro, todos emergentes querendo mais, mais, mais. O governo rouba de nós através de impostos 
que não são revertidos em benefícios sociais e a gente desconta passando a perna em quem estiver por perto. (...) Seguimos 
morrendo no trânsito, a despeito das campanhas de conscientização, pois somos arrogantes, achamos que nada pode dar errado 
conosco, e se der, a culpa será sempre do outro. Obediência, respeito, espírito coletivo, nada disso pegou no Brasil. Nem vai 
pegar.  

A miséria pode diminuir, o poder aquisitivo aumentar, haver mais emprego, mais crianças na escola, tudo ótimo, mas 
não soluciona a raiz dos nossos problemas: a índole. Algo que se depura em casa, na infância, no ambiente familiar, mas quem 
vai regulamentar isso, como controlar as regras internas, quem vai determinar o que é legal e ilegal entre quatro paredes? Cada 
lar é um país. Somos milhões de presidentes. Está tudo nas nossas mãos. Um poder transformador, se soubéssemos fazer a 
coisa direito. 

 

Autora: Martha Medeiros 
Disponível em http://www.itatiaia.com.br/blog/jose-lino-souza-barros/o-povinho-texto-de-martha-medeiros. Acesso em 10/11/2019. 

 

 

1. A escritora Martha Medeiros entende que o comportamento 
antiético do brasileiro não é simplesmente um problema de 
educação, mas está relacionado com 

 

A) a falta de seriedade com que o brasileiro encara todos os 
problemas do país. 

B) a índole deturpada das pessoas que ainda na infância já 
demonstram a falta de caráter. 

C) os costumes, hábitos e valores familiares que deveriam formar 
o bom caráter dos indivíduos. 

D) a corrupção política que acaba influenciando negativamente o 
comportamento dos brasileiros. 

 

 

2. Um texto pode ser escrito a partir de várias tipologias textuais, 
mas quase sempre há uma que é a predominante. No texto de 
Martha Medeiros, pode-se perceber que a tipologia textual que 
predominou foi 
 

A) narrativa, porque conta uma história baseada em fatos reais 
do mundo moderno. 

B) descritiva, porque informa as características das pessoas que 
agem de forma corrupta. 

C) expositiva, porque explica como surge o sentimento de 
descrença na honestidade do povo brasileiro. 

D) argumentativa, porque a autora tece um comentário crítico em 
relação ao comportamento do brasileiro. 
 

3. As quatro primeiras vírgulas foram empregadas no período “Aí 
lembro daquela piada que diz que Deus criou o Brasil com uma 
natureza exuberante, um clima espetacular, um solo fértil, uma 
abundância de rios, sem risco de terremotos, “mas espera pra 
ver o povinho que vai ser colocado ali”...” (l. 7-9) com o objetivo 
de 

 

A) separar oração adjetiva explicativa. 
B) separar orações coordenadas assindéticas. 
C) separar elementos com a mesma função sintática. 
D) separar a oração principal das orações subordinadas 

adverbiais. 
 

 

4. Na oração “O povinho somos todos nós...” (l. 9), o verbo 
destacado está realizando a concordância com 
 

A) o substantivo coletivo “povinho”. 
B) o pronome indefinido “todos”. 
C) o pronome pessoal “nós”. 
D) o pronome oblíquo “nós”. 

 

 

5. Em “O governo rouba de nós através de impostos que não são 
revertidos em benefícios sociais...” (l. 13-14), o vocábulo “que” 
está exercendo função sintática de 
 

A) pronome relativo. 
B) conjunção integrante. 
C) conjunção explicativa. 
D) pronome interrogativo. 
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6. Na frase “Bato nessa tecla também, mas às vezes meu 
desânimo faz com que não acredite nem nisso” (l. 2), ocorreu 
a crase porque 

 

A) a verbo bater pede a preposição “a” e o nome “tecla” aceita 
o artigo “a”. 

B) a palavra “tecla” pede a preposição “a”. 
C) é uma locução conjuntiva feminina. 
D) é uma locução adverbial feminina. 
 

TEXTO II 
 

 
Disponível em https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/. Acesso em 

16/11/2019. 

 
7. O anúncio publicitário do TEXTO II tem como objetivo principal 

 
A) criticar o comportamento inadequado das pessoas que usam 

o celular ao dirigir. 
B) conscientizar a população sobre as consequências do uso do 

celular ao dirigir. 
C) enfatizar a importância de se manter conectado à Internet nos 

dias atuais. 
D) chamar atenção para os altos índices de acidentes no trânsito 

brasileiro. 
 
 

8. Ao analisar o TEXTO II, depreende-se que seu objetivo 
comunicativo está baseado, predominantemente, na função de 
linguagem denominada 

 

A) metalinguística. 
B) referencial. 
C) apelativa. 
D) emotiva. 

 

 

9. Em “Motorista usando o celular enquanto dirige é uma das 
maiores causas de acidentes no Brasil”, a conjunção 
destacada está ligando duas orações, estabelecendo entre 
elas a ideia de 
 

A) temporalidade. 
B) consequência. 
C) condicionalidade. 
D) proporcionalidade. 

 

 

10. Ao analisar a regência do verbo “valer” na oração “Aquela 
mensagem não vale o risco”, pode-se afirmar que ele é 
 

A) intransitivo. 
B) transitivo direto. 
C) transitivo indireto. 
D) transitivo direto e indireto. 

 

INFORMÁTICA 

 
11. Em sistemas operacionais como o Linux é comum que o 

usuário realize algumas ações através do uso de comandos 
através de terminal de texto. Assinale a alternativa que indica 
respectivamente o nome de comandos que no Linux são 
capazes de copiar e excluir arquivos. 
 

A) cp e rm 
B) cd e exc 
C) mv e exc 
D) cp e exc 

 

 

12. Em ambientes informatizados, a segurança dos dados é uma 
das questões mais relevantes. Os sistemas computacionais 
podem fazer uso de diversas técnicas que visam garantir o 
sigilo dos dados. Assinale a alternativa que indica 
corretamente o nome da técnica capaz de converter um 
conteúdo legível em ilegível, impedindo que terceiros acessem 
conteúdos considerados privados.  
 

A) certificação 
B) criptografia 
C) minificação 
D) compactação 
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13. Entre os diversos recursos disponíveis no Microsoft Excel, 
existe um responsável por facilitar a visualização e filtragem 
de um grande conjunto de informações. Através desse 
recurso, o usuário pode definir filtros, colunas, linhas e valores. 
Assinale a alternativa que indica corretamente o nome deste 
recurso.  

 

A) solver 
B) histograma 
C) tabela dinâmica 
D) macro 
 

 

14. Os aplicativos conhecidos pelo nome de browsers permitem 
aos usuários visualizar conteúdos disponíveis na Internet. Tais 
aplicativos, também chamados de navegadores, possuem 
diversas versões e são desenvolvidos por grandes empresas 
do segmento da tecnologia. A respeito dos principais 
navegadores disponíveis no mercado e suas características, 
analise os itens a seguir:  
 

I. O Mozilla Firefox é um navegador de uso exclusivo em 
sistemas operacionais Linux. 

II. Chrome é o nome do navegador da Google. Este navegador 
é, no presente momento, o navegador mais utilizado no 
mundo.  

III. O Edge é o nome do mais novo navegador desenvolvido pela 
Microsoft. 

 

Assinale 
 

A) se apenas os itens I e II estão corretos. 
B) se apenas os itens II e III estão corretos. 
C) se apenas o item II está correto. 
D) se todos os itens estão corretos. 
 

 

15. Em se tratando de segurança da informação, a literatura da 
área de tecnologia da informação elenca três prioridades 
básicas. Essas três prioridades também são chamadas de 
pilares da segurança da informação. Assinale a alternativa que 
indica corretamente o nome da prioridade básica que está 
relacionada ao uso de recursos que visam restringir o acesso 
às informações. 

 

A) inviolabilidade 
B) confidencialidade 
C) acessibilidade 
D) invulnerabilidade 
 

 

16. Os browsers são aplicativos desenvolvidos com o objetivo 
permitir que os usuários naveguem na Internet de forma fácil 
e segura. Entre os browsers mais utilizados temos como 
exemplos o Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google 
Chrome. Com relação aos recursos de configuração, assinale 
a alternativa que não representa um item de configuração de 
um browser. 

 

A) Certificados Digitais 
B) Janelas Pop-Up 
C) Data e hora do sistema 
D) Cookies 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
17. Assinale a alternativa que possui o grupo de palavras que é 

representado pelo seguinte diagrama lógico: 
 

 
 
 
 

A) Loiros, morenos e religiosos. 
B) Odontólogos, dançarinos e canadenses. 
C) Chicletes, cigarros e cervejas. 
D) Mestres, graduados e políticos 

 

 

18. Analise a seguinte construção da tabela-verdade:  
 

p q ? 

V V F 

V F V 

F V V 

F F V 

 
Assinale a alternativa que substitui corretamente o símbolo de 
interrogação. 
 

A) ~p ∧ q 

B) p ∧ ~q  
C) ~p v ~q  
D) p v q 

 

 

19. A partir da seguinte sucessão (2, 6, 20, 42, 110, x, 272, 342, 
506, y) estabeleça um padrão e assinale a alternativa que 
corresponde corretamente ao valor de y – x. 
 

A) 656 
B) 676 
C) 696 
D) 706 

 

 

20. As proposições são ditas orações quando apresentam 
sujeito e predicado. Assinale qual alternativa apresenta 
somente proposições a partir da seguinte relação:  

 
1. Cinco menos dois é igual a quatro.  
2. Hebe é francesa. 
3. O técnico de Handball. 
4. O nascimento de André.  
5. O triplo de um algarismo. 
6. O dobro de 7 é maior do que 12.  

 
A) 1, 2 e 6.  
B) 2, 3 e 4.  
C) 3, 4 e 5.  
D) 1, 2, 5 e 6.  

 
 



 

 

 

  

~ 5 ~ 
 

CARGO: AUDITOR FISCAL 

21. Um aluno de forma anônima resolveu um exercício muito difícil 
na lousa de uma sala da sua escola sem ninguém estar 
presente. O professor desconfia que foi um dos melhores 
estudantes de matemática daquela turma: Pedro, João, Lucas, 
Mateus ou Paulo. Perguntados sobre quem tinha feito a 
questão, cada um deles respondeu: 
 
Pedro: "Eu não fiz a solução". 
João: "Lucas é o gênio da solução".  
Lucas: "Paulo que fez a questão". 
Mateus: "Pedro disse a verdade". 
Paulo: "João mentiu". 

 

Sabendo-se que apenas um dos alunos mentiu e que todos os 
outros disseram a verdade, pode-se concluir que o gênio é 

 
A) João. 
B) Lucas. 
C) Paulo. 
D) Pedro. 
 

 

22. Caso amanhã seja sábado, hoje meu neto dormirá mais tarde. 
Ora, amanhã será sábado. Então é correto afirmar que 

 

A) meu neto não dormirá. 
B) meu neto dormirá mais tarde hoje. 
C) é capaz de meu neto dormir mais tarde hoje. 
D) meu neto somente dorme tarde na véspera de sábado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
23. Acerca dos princípios orçamentários, assinale a alternativa 

correta: 
 

A) O princípio da unidade prega que orçamento deve contemplar 
todas as receitas e todas as despesas do Estado. 

B) De acordo com o princípio da proibição do estorno, é vedada 
a transposição, o remanejamento ou a transferência de 
recursos de uma categoria de programação para outra ou de 
um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. 

C) O princípio da anualidade não comporta exceções, de modo 
que o orçamento público tem vigência exclusiva para o período 
de um ano. 

D) O princípio da discriminação recomenda que, na lei 
orçamentária anual, sejam consignadas dotações globais 
destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, 
material, serviços de terceiros ou transferências. 
 

 

24. Assinale abaixo a definição correta para o princípio do 
orçamento bruto: 

 

A) Todas as receitas e despesas constarão do orçamento pelos 
seus totais, vedadas quaisquer deduções. 

B) O orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos 
órgãos do Governo e da administração centralizada. 

C) O orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de 
operações de crédito autorizadas em lei. 

D) O orçamento deve ser unificado em uma peça só, somando-
se todas as receitas. 
 

 

25. Acerca das normas de licitações contidas na Lei nº 
8.666/1993, assinale a alternativa incorreta: 

 

A) Considera-se projeto executivo o conjunto dos elementos 
necessários e suficientes à execução completa da obra, de 
acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT. 

B) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao 
público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao 
conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.  

C) Uma vez celebrado o contrato administrativo, o contratado fica 
obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços 
ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de 
edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por 
cento) para os seus acréscimos. 

D) Considera-se contratante a pessoa física ou jurídica signatária 
de contrato com a Administração Pública. 
 

 
 
 
 
 
 

26. Analise os itens abaixo sobre os contratos administrativos: 
 

I. Constitui hipótese legal de dispensa de licitação quando não 
acudirem interessados à licitação anterior e está, 
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a 
Administração. 

II. Em regra, a duração dos contratos administrativos ficará 
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. 

III. É absolutamente nulo e não produz nenhum efeito legal o 
contrato meramente verbal entre a Administração Pública e o 
particular, para fins de execução de serviço. 
 

Assinale: 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
D) se todas afirmativas estiverem corretas. 

 

 

27. Acerca das imunidades tributárias, assinale a alternativa 
correta: 
 

A) As imunidades tributárias estão taxativamente estabelecidas 
em lei, mas podem ser ampliadas através de decreto do chefe 
do Poder Executivo.  

B) Isenção e imunidade são conceitos que se confundem, já que, 
na prática, significam a não incidência do tributo. 

C) A chamada imunidade recíproca é extensiva às autarquias e 
às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no 
que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados 
a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

D) O fisco não pode aplicar multas moratórias e punitivas às 
entidades imunes, ainda que aquelas estejam relacionadas a 
tributos não contemplados pelo favor fiscal. 

 

 

28. Assinale abaixo qual é o papel do Senado Federal no tocante 
ao imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de 
quaisquer bens ou direitos:  
 

A) Fixar as suas alíquotas mínimas. 
B) Fixar a sua base de cálculo mínima. 
C) Fixar as suas alíquotas máximas.  
D) Fixar as suas alíquotas mínimas e máximas. 

 

 

29. Acerca do imposto sobre serviços de qualquer natureza 
(ISSQN), assinale a alternativa correta:  
 

A) Lei ordinária excluirá da sua incidência as exportações de 
serviços para o exterior.  

B) Cabe à lei complementar fixar a base de cálculo e a alíquota 
média do ISSQN. 

C) Lei delegada fixará, para efeito de cobrança do ISSQN e 
definição do estabelecimento responsável, o local das 
operações relativas às prestações de serviços. 

D) Cabe à lei complementar regular a forma e as condições como 
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e 
revogados.    
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30. Assinale abaixo a única alternativa que não representa uma 
característica do imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana:  

 

A) Progressividade em razão do valor do imóvel. 
B) Diferenciação de alíquotas de acordo com o uso do imóvel. 
C) Cumulatividade.  
D) Progressividade no tempo. 
 

 

31. Analise os itens abaixo sobre as contribuições sociais de 
competência da União: 
 

I. As contribuições sociais não incidirão sobre as receitas 
decorrentes de exportação. 

II. As contribuições sociais poderão ter alíquotas ad valorem, 
tendo por base a unidade de medida adotada.    

III. As contribuições sociais não incidirão sobre a importação de 
produtos estrangeiros ou serviços.  

 

Assinale: 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 

 

32. Acerca do fato gerador e da obrigação tributária, assinale a 
alternativa correta:  

 

A) Tratando-se de situação de fato, considera-se ocorrido o fato 
gerador e existentes os seus efeitos desde o momento em que 
esteja definitivamente constituída, nos termos de direito 
aplicável.  

B) A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
não se converte em obrigação principal. 

C) A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se 
da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos 
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da 
natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.  

D) A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou 
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular 
ou reduzir a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza 
dos elementos constitutivos da obrigação tributária, 
observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei 
complementar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Analise os itens abaixo sobre a aplicação, interpretação e 
integração da legislação tributária: 

 

I. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito em qualquer caso, quando 
seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de 
penalidade à infração dos dispositivos interpretados. 

II. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para 
pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus 
institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos 
respectivos efeitos tributários.    

III. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha 
sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário.  
 

Assinale: 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

 

34. Acerca da solidariedade e da capacidade tributária, assinale 
a alternativa incorreta:  
 

A) A capacidade tributária passiva independe de achar-se a 
pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou 
limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou 
profissionais, ou da administração direta de seus bens ou 
negócios.  

B) São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal. 

C) Um dos efeitos da solidariedade tributária é que a interrupção 
da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece 
ou prejudica aos demais.  

D) A solidariedade tributária decorre diretamente da 
responsabilidade tributária, ou na modalidade por sucessão ou 
na modalidade por infrações. 

 

 
35. Analise os itens abaixo com base na Lei nº 6.404/1976 (Lei 

das Sociedades por Ações): 
 

I. O balanço patrimonial e o balancete de exercício não são 
considerados demonstrações financeiras. 

II. As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos 
lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no 
pressuposto de sua aprovação pela assembléia-geral.    

III. As demonstrações financeiras serão assinadas pela maioria 
absoluta dos diretores presentes na assembleia-geral, quando 
não houve contabilistas legalmente habilitados. 
 

Assinale: 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas a afirmativa II estiver correta. 
C) se apenas a afirmativa III estiver correta. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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CARGO: AUDITOR FISCAL 

36. Assinale abaixo o que deve ser discriminado na Demonstração 
do Resultado do Exercício:  

 

A) O saldo do início do período, os ajustes de exercícios 
anteriores e a correção monetária do saldo inicial.  

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

C) As reversões de reservas e o lucro líquido dos exercícios 
anteriores.  

D) As transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos 
lucros incorporada ao capital e o saldo ao fim dos períodos 
trimestral e anual. 

 

 

37. Analise os itens abaixo sobre os créditos adicionais: 
 

I. É admitida a abertura de crédito extraordinário para atender a 
despesas previsíveis, desde que preenchido o requisito da 
urgência. 

II. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no 
exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato 
de autorização for promulgado nos últimos quatro meses 
daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus 
saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício 
financeiro subsequente.  

III. É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem 
indicação dos recursos correspondentes e sem prévia 
autorização legislativa. 

 

Assinale: 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 

 

38. Acerca do ciclo orçamentário, assinale a alternativa correta: 
 

A) A concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou 
alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou 
contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e 
entidades da administração direta ou indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só 
poderão ser feitas se houver autorização específica na lei de 
diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e 
as sociedades de economia mista.   

B) A despesa com pessoal ativo e inativo dos Municípios não 
poderá exceder os limites estabelecidos no plano plurianual da 
União. 

C) As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão 
aprovadas no limite de 0,2% (dois décimos por cento) da 
receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo 
Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será 
destinada a ações e serviços públicos de saúde.   

D) As emendas ao projeto da lei orçamentária anual poderão ser 
aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual, 
desde que compatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias. 
 

39. Analise os itens abaixo sobre o Orçamento Público: 
 

I. O aspecto orçamentário trata do registro e da evidenciação do 
orçamento público, tanto quanto à sua aprovação quanto à sua 
execução. 

II. Atualmente, o orçamento público participativo foca na 
evidenciação dos aspectos patrimoniais da res publica, 
deixando de lado a clássica abordagem dos conceitos 
orçamentários.    

III. III – Os princípios orçamentários são essenciais para conferir 
racionalidade, eficiência e transparência na elaboração, 
execução e controle do orçamento público. 
 

Assinale: 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

 

40. Acerca das contas públicas, assinale a alternativa incorreta:  
 

A) O Relatório de Gestão Fiscal conterá demonstrativo, no último 
quadrimestre, do montante das disponibilidades de caixa em 
trinta e um de dezembro.  

B) Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo 
sobre as contas no prazo de sessenta dias do recebimento, se 
outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou 
nas leis orgânicas municipais. 

C) O Relatório de Gestão Fiscal conterá demonstrativo, no último 
quadrimestre, da inscrição em Restos a Pagar das despesas 
não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos 
empenhos foram cancelados. 

D) Os Tribunais de Contas não podem verificar os cálculos dos 
limites da despesa total com pessoal, já que tal competência é 
exclusiva do controle interno de cada Poder. 

 

 
41. Com base nas disposições da Lei nº 4.320/1964 sobre o 

Balanço Orçamentário, assinale a alternativa correta:  
 

A) O Balanço Orçamentário demonstrará a receita e a despesa 
orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos 
de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em 
espécie provenientes do exercício anterior, e os que se 
transferem para o exercício seguinte.  

B) O Balanço Orçamentário compreenderá exclusivamente os 
créditos e valores realizáveis independentemente de 
autorização orçamentária e os valores numerários.  

C) O Balanço Orçamentário indicará os Ativos Fixo, Provisório e 
Permanente.  

D) O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas 
previstas em confronto com as realizadas.  
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CARGO: AUDITOR FISCAL 

42. Sobre o Banco Central do Brasil e suas operações na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, analise os itens abaixo: 

 

I. Nas suas relações com ente da Federação, o Banco Central 
do Brasil deve conceder empréstimo sem exigência de 
garantia. 

II. No prazo de noventa dias após o encerramento de cada 
semestre, o Banco Central do Brasil apresentará, em reunião 
conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso 
Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das 
políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o 
impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados 
demonstrados nos balanços. 

III. O Banco Central do Brasil está proibido de conceder às 
instituições financeiras operações de redesconto e de 
empréstimos de prazo inferior a trezentos e sessenta dias. 

 

Assinale: 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas a afirmativa II estiver correta. 
C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


