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CONCURSO PÚBLICO  

PREFEITURA DE SANTA LUZIA  
EDITAL nº 01/2018 

CARGO: 511 -  CONTROLADOR INTERNO 

INSTRUÇÕES DA PROVA 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira se este caderno contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de 

Múltipla Escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, todas perfeitamente legíveis, bem 

como se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.  

 A Prova de Múltipla Escolha está assim distribuída: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões 

de Raciocínio Lógico, 05 (cinco) questões de Legislação, 05 (cinco) questões de Noções de Informática e 15 (quinze) 

questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis. 

 Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal 

ocorrência ao fiscal. 

 NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 Use, como rascunho, as Folhas de Respostas reproduzidas ao início desse caderno. 
 

ATENÇÃO 
 

 Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas, caso não estejam informe ao fiscal 

imediatamente. 

 Nas Folhas de Respostas, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão e responda usando caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. 

 Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 As Folhas de Respostas, da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, NÃO devem ser dobradas, amassadas, 

rasuradas, manchadas ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 

 O modo correto de assinalar a alternativa na Folha de Respostas da Prova Objetiva é cobrindo, fortemente, 

o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo: 
 

 

 
 

 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 
 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 

 A duração da Prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos) para as provas de níveis fundamental, 

técnico e superior, excetuando para os cargos de nível médio que será de 4h00min (quatro) horas e a de nível 

superior exclusivamente para o cargo de Procurador Municipal que será de 5h00min (cinco) horas, incluído 

a distribuição da prova, o tempo para leitura das instruções e preenchimento da Folha de Respostas da prova 

[...] e da transcrição do rascunho da Prova de Redação e da Prova Discursiva para a Folha de Respostas.  

 Período de Sigilo – o candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorridos 

o tempo de 01 (uma) horas de seu início até o prazo de 15 (quinze) minutos antes do seu término. (SUBITEM 

10.1.19). 

 O candidato NÃO poderá levar o caderno de questões consigo depois de passado o período de sigilo. 

(SUBITEM 10.1.22). 

 Os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço eletrônico 

www.ibgpconcursos.com.br, no dia 25/11/2018, a partir das 20hs. (SUBITEM 10.1.26). 

 O Caderno de Questões das provas será divulgado no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, na 

mesma data da divulgação dos gabaritos e apenas durante o prazo recursal. (SUBITEM 10.1.27). 
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, 

OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 

SE TIVER ALGUMA ANOTAÇÃO SEM SER A RESPOSTA NÃO PODERÁ LEVAR 

O RASCUNHO. 

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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PORTUGUÊS  

Leia este texto para responder às questões de 01 a 08. 

Cientistas descobrem que a música clássica evolui por seleção natural 

O trítono – um conjunto de notas dissonante que era evitado na Idade Média – se tornou um favorito dos 

compositores em 1900. E sua adoção seguiu padrões matemáticos similares aos da evolução de seres vivos. 

26 de outubro de 2018 

A evolução por seleção natural foi descoberta por Charles Darwin como uma espécie de lei da natureza. Mas 

ela não se aplica só a animais ou plantas. Na verdade, ela está mais para uma constatação matemática – um fenômeno 

inevitável que entra em vigor sempre que certas condições são cumpridas. 

Para tirar o papo dessa abstração maluca de CDF, vamos a um exemplo prático (ainda que hipotético): imagine 

um grupo de empresas farmacêuticas competindo. A demanda do consumidor por remédios é limitada. Um cientista 

derrama um frasco numa placa de Petri sem querer e descobre um antibiótico capaz de matar superbactérias. Bingo: a 

empresa toma conta do mercado e as outras vão à falência. Seleção natural. 

O caso acima, porém, é uma exceção: na maior parte das vezes, a inovação em uma empresa é fruto da vontade 

deliberada, e não de um acidente. E uma das premissas da seleção natural é justamente que mutações no DNA são 

aleatórias, majoritariamente péssimas e jamais voltadas a um objetivo. Só em intervalos de tempo extremamente longos 

(e sempre por acidente) surgem modificações vantajosas. E é por isso que a evolução de uma espécie leva milhões de 

anos. 

Quando uma característica dá benefícios a seu portador e permite que ele se reproduza mais que os demais 

membros de sua população, ela tende a se espalhar seguindo padrões estatísticos extremamente precisos – que na época 

de Darwin não eram conhecidos, mas hoje são especialidade de uma área de pesquisa chamada “genética de populações”. 

O ser humano foi agraciado pela seleção natural com um troço notável – um cérebro imenso e autoconsciente – 

e desde então tudo que ele faz tende a ser pensado para dar certo, em vez de dar certo por acaso. Alguns fenômenos 

culturais, porém, continuam sujeitos à evolução darwinista, simplesmente porque são abordados por nós de maneira 

inconsciente, intuitiva. É o caso da música. 

Para saber se o estilo e o gosto musical se desenvolvem à moda darwinista, Eita Nakamura, da Universidade de 

Kyoto, e Kunihiko Kaneko, da Universidade de Tóquio, analisaram 9996 peças de 76 compositores da tradição europeia 

entre 1500 e 1900. Ou, em resumo, o que se chama de “música clássica”. Eles estavam em busca de ideias e recursos 

musicais que – simplesmente por serem muito legais – se espalhassem pelas composições ao longo do tempo – como 

uma bactéria resistente a antibióticos se espalha no organismo de alguém com tuberculose. 

A seleção natural, é claro, precisa selecionar alguma coisa. Na biologia, há diversas unidades de seleção bem 

estabelecidas. Isso, inclusive, é motivo de debate: alguns dizem que é o gene para a característica vantajosa que é 

escolhido pela natureza. Outros adotam o indivíduo beneficiado como um todo. Não importa: o ponto é que todo 

pesquisador admite que a seleção natural atua sobre uma entidade bem definida, seja lá qual for ela. Na música, isso é 

mais difícil de fazer. Qual será a unidade fundamental? A nota? O acorde? Nakamura e Kaneko não chegaram a uma 

resposta definitiva, mas encontraram um item do repertório musical que era um bom candidato a sofrer de darwinismo 

crônico: o trítono. 

Um trítono é um intervalo musical – isto é, duas notas tocadas ao mesmo tempo – que soa especialmente 

dissonante em relação aos outros. Há um post inteiro neste blog explicando do ponto de vista matemático porque ele soa 

tão sinistro. Até hoje rola por aí a lenda de que o trítono foi proibido pela Igreja Católica na Idade Média por sua natureza 

demoníaca – mas isso é mito (outra coisa que você pode entender no post já mencionado). 

É óbvio que uma composição nova, para dar certo, não pode ser só ruptura: ela também precisa incluir elementos 

da tradição musical pré-existente, com que os ouvidos já estão familiarizados. Em outras palavras, precisa conter 

elementos musicais manjados e de eficiência garantida (como um elefante na savana) – acompanhados de toques de 

novidade (como um elefante com uma tromba mais flexível). 

O trítono é justamente o toque de novidade: era quase inexistente na harmonia suave dos corais medievais, mas 

é onipresente no jazz e na música modernista de Schoenberg, 500 anos depois. Em resumo, um toque de dissonância 
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que foi absorvido aos poucos. Calculando a maneira como o trítono se espalhou por aí da época de Cabral até a de 

Coltrane, os japoneses descobriram que sua disseminação seguiu um padrão matemático chamado distribuição beta. O 

mesmo verificado na evolução de seres vivos. 

É claro que isso não é o mesmo que dizer que a música é regida pela aleatoriedade, e não pelo talento de certos 

gênios. A questão é: o novo sempre vem. E você acaba adotando ele sem perceber. Nas palavras dos pesquisadores: 

“Nós concluímos que algumas tendências na música podem ser formuladas como leis estatísticas evolutivas em vez das 

circunstâncias dos compositores individuais”. 

VAIANO, Bruno. Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/cientistas-descobrem-que-a-musica-classica-evolui-por-selecao-natural/. Acesso em: 30 out. 2018. Adaptado. 

QUESTÃO 1 

O texto destina-se a um público leitor: 

A) Restrito. 

B) Abrangente. 

C) De profissionais. 

D) De universitários. 

 

QUESTÃO 2 

O texto informa que: 

A) A seleção natural acontece da mesma forma 

em seres vivos e em outros elementos. 

B) Leis estatísticas influenciaram a evolução da 

música ao longo de um período de tempo. 

C) As mutações no DNA que resultam na seleção 

natural ocorrem de maneira sistemática. 

D) Práticas satânicas levaram o trítono a ser 

proibido na música composta na Idade Média. 

 

QUESTÃO 3 

Assinale a alternativa que apresenta um desvio da 

norma-padrão. 

A) “Mas ela não se aplica só a animais ou 

plantas.” 

B) “A seleção natural, é claro, precisa selecionar 

alguma coisa.” 

C) “O mesmo verificado na evolução de seres 

vivos.” 

D) “E você acaba adotando ele sem perceber.” 

 

QUESTÃO 4 

E é por isso que a evolução de uma espécie leva 

milhões de anos. 

Preservando-se a coerência sintática e semântica, todas 

as estruturas a seguir poderiam substituir o sintagma 

em destaque, EXCETO: 

A) Em prova disso. 

B) Em vista disso. 

C) Em razão disso. 

D) Em função disso. 

QUESTÃO 5 

[...] ela também precisa incluir elementos da tradição 

musical pré-existente, com que os ouvidos já estão 

familiarizados. 

Mantendo corretos a regência, a concordância e o uso 

dos pronomes relativos, a construção em destaque 

poderia ser SUBSTÍTUIDA por: 

A) Com a qual. 

B) Com o qual. 

C) Com os quais. 

D) Com as quais. 

 

QUESTÃO 6 

O ser humano foi agraciado pela seleção natural com(1) 

um troço notável – um cérebro imenso e autoconsciente 

– e desde(2) então tudo que ele faz tende a ser pensado 

para dar certo, em vez de dar certo por acaso. Alguns 

fenômenos culturais, porém(3), continuam sujeitos à 

evolução darwinista, simplesmente porque(4) são 

abordados por nós de maneira inconsciente, intuitiva. 

Considerando o contexto de uso, assinale a 

classificação INCORRETA: 

A) (1) Preposição indicativa de comparação. 

B) (2) Preposição indicativa de tempo. 

C) (3) Conjunção indicativa de oposição. 

D) (4) Conjunção indicativa de explicação. 

 

QUESTÃO 7 

Quando uma característica dá(1) benefícios(2) a seu 

portador e permite que ele se reproduza mais que os 

demais membros de sua população(3), ela tende a se 

espalhar seguindo padrões estatísticos(4) extremamente 

precisos 

O vocábulo paroxítono que é acentuado porque termina 

em encontro vocálico pronunciado como ditongo 

crescente CORRESPONDE ao número: 

A) (1).   C) (3). 

B) (2).   D) (4). 
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QUESTÃO 8 

O trítono – um conjunto de notas dissonante que era 

evitado na Idade Média – se tornou um favorito dos 

compositores em 1900. 

Sobre a concordância nesse fragmento, assinale a 

avaliação CORRETA: 

A) Há erro de concordância verbal, pois a flexão 

do verbo “ser” deveria estar de acordo com o 

substantivo “notas”. 

B) Há erro de concordância verbal, pois a flexão 

do verbo “tornar” deveria estar de acordo com 

o substantivo “conjunto”. 

C) A concordância nominal em “dissonante” está 

correta apenas ao considerarmos o substantivo 

“conjunto” como seu referente. 

D) A concordância nominal em “dissonante” está 

correta apenas ao considerarmos o substantivo 

“notas” como seu referente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia este texto para responder às questões 09 e 10. 

 

Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/images/agenciadenoticias/estatisticas_sociais/2018-04/Infomapas-Agua2468.jpg . Acesso em: 30 out. 2018. 
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QUESTÃO 9 

O texto, com base em dados de 2017, contém a 

informação de que: 

A) Mais de 20% da população brasileira não tem 

acesso à rede de abastecimento de água 

diariamente. 

B) Mais de 15% da população brasileira não 

recebe abastecimento de água através da rede 

geral. 

C) Mais de 40% da população da região norte do 

Brasil não recebe abastecimento de água 

através da rede geral. 

D) Mais de 20% da população da região sul do 

Brasil não tem acesso à rede de abastecimento 

de água diariamente. 

 

QUESTÃO 10 

A partir do contexto, deduz-se que a palavra “cacimba” 

é sinônima de: 

A) Rio. 

B) Cisterna. 

C) Lençol freático. 

D) Rede de abastecimento. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO  

QUESTÃO 11 

Buscando melhor alocação de seus recursos, com base 

na percepção de necessidade da população, o prefeito 

de Santa Luzia encomendou uma pesquisa com os 

moradores para saber qual a área mais precária entre 

educação, saneamento e saúde.  

O resultado dessa pesquisa mostrou que: 

 45 pessoas acham a educação mais precária. 

 90 pessoas acham o saneamento mais precário. 

 140 pessoas acham a saúde mais precária. 

 25 pessoas consideram educação, saúde e 

saneamento precários. 

 40 pessoas acham educação e saúde precárias. 

 30 pessoas acham educação e saneamento 

precários. 

 60 pessoas acham saúde e saneamento 

precários. 

 70 pessoas acham que nenhuma das áreas é 

precária. 

Com base nos dados apresentados, é CORRETO 

concluir que o número de pessoas pesquisadas foi de: 

A) 165. 

B) 240. 

C) 170. 

D) 190. 

QUESTÃO 12 

Para dimensionar melhor a equipe de plantão na 

prefeitura para confecção de carteira de identidade, foi 

feito um levantamento da movimentação média do 

último ano, chegando-se ao seguinte resultado: 

Dia Pessoas 

2ª e 6ª 60 

3ª 80 

4ª 90 

5ª 70 

Sáb. e Dom. 0 

Se hoje foram atendidas 90 pessoas, cada funcionário 

da prefeitura trabalha 8 horas por dia e a média de 

tempo de atendimento é de 30 minutos por pessoa, 

daqui a 300 dias, o número de funcionários que deverá 

estar de plantão é de: 

A) 6.   C) 4. 

B) 5.   D) 10. 

 

QUESTÃO 13 

Considere a sequência a seguir: 

©, □, ÷, +, 0, 3, 5, 7, A, ♥, X, Y, 9, 1, ©, □, ÷ ... 

O termo de número 997 dessa sequência é: 

A) 3.   C) +. 

B) 9.   D) ÷. 

 

QUESTÃO 14 

A proposição “João é o prefeito e é muito competente” 

tem sua negação CORRETAMENTE expressa em: 

A) João não é o prefeito ou não é muito 

competente. 

B) João não é o prefeito, mas é muito competente. 

C) João é o prefeito e não é muito competente. 

D) João é o prefeito ou é muito competente. 

 

QUESTÃO 15 

Considerando como verdadeira a seguinte declaração 

“Todo belo-horizontino conhece a cidade de Santa 

Luzia”, a alternativa que corresponde a uma 

argumentação CORRETA é: 

A) Ludmila conhece Santa Luzia, portanto é de 

BH. 

B) Pedro não é de BH, portanto não conhece Santa 

Luzia. 

C) João não conhece Santa Luzia, portanto não é 

de BH. 

D) Vitor conhece Santa Luzia, portanto não é de 

BH. 
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LEGISLAÇÃO  

QUESTÃO 16 

A República Federativa do Brasil rege-se, nas suas 

relações internacionais, pelos seguintes princípios, 

EXCETO:  

A) Independência nacional.  

B) Concessão de asilo político.  

C) Defesa da paz.  

D) Intervenção para o progresso da humanidade. 

 

QUESTÃO 17 

De acordo com a Constituição Federal, é 

INCORRETO afirmar que:  

A) É livre a manifestação do pensamento, sendo 

proibido o anonimato.  

B) A prestação de assistência religiosa nas 

entidades civis e militares de internação 

coletiva será assegurada conforme os critérios 

específicos adotados por seus gestores. 

C) É assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização 

por dano material, moral ou à imagem.  

D) A casa é asilo inviolável do indivíduo, 

ninguém nela podendo penetrar sem 

consentimento do morador, salvo em caso de 

flagrante delito ou desastre, ou para prestar 

socorro, ou, durante o dia, por determinação 

judicial. 

 

QUESTÃO 18 

Considerando o estatuto dos servidores públicos civis 

do município de Santa Luzia/MG, das autarquias e das 

fundações públicas municipais, assinale a alternativa 

INCORRETA:  

A) Para os efeitos da Lei nº 1.474/1991, servidor 

é a pessoa legalmente investida em cargo. 

B) Os cargos públicos, acessíveis a todos os 

brasileiros, são criados por lei com 

denominação própria e vencimento pago pelos 

cofres públicos, para provimento em caráter 

efetivo ou em comissão. 

C) É proibida a prestação de serviços gratuitos 

pelo servidor, sem ressalvas. 

D) Os cargos de provimento efetivo da 

administração pública municipal direta, das 

autarquias, inclusive as em regime especial, e 

das fundações públicas, serão organizados e 

providos em carreiras. 

 

 

 

 

QUESTÃO 19 

De acordo com a Lei Orgânica do município de Santa 

Luzia/MG, ao município é vedado, EXCETO: 

A) Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, 

subvencioná-los, embaraçar-lhes o 

funcionamento ou manter com eles ou seus 

representantes relações de dependência ou 

aliança, ressalvada, na forma da lei, a 

colaboração de interesse público. 

B) Remunerar, ainda que temporariamente, 

através de ajuda de custo, subvenção, 

gratificação, pagamento de aluguel ou cessão 

de imóvel domiciliar ou outra modalidade, 

servidor público federal e estadual dos poderes 

executivo, legislativo ou judiciário, salvo se 

por motivo de calamidade pública. 

C) Instituir imposto sobre patrimônio, renda ou 

serviço dos partidos políticos inclusive suas 

fundações, das entidades sindicais dos 

trabalhadores, das instituições de educação e 

de assistência social, com ou sem fins 

lucrativos, atendidos os requisitos da lei 

estadual. 

D) Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou 

bens, por meio de tributos interestaduais ou 

intermunicipais, ressalvada a cobrança de 

pedágio pela utilização de vias conservadas 

pelo poder público. 

 

QUESTÃO 20 

São privativos de brasileiro nato os cargos, EXCETO:  

A) Ministro de Estado da Defesa. 

B) Deputado Federal.  

C) Vice-Presidente da República.  

D) Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA  

QUESTÃO 21 

Sobre as maneiras como os códigos maliciosos podem 

atuar em um computador, analise as afirmativas a 

seguir: 

I- Execução de arquivos previamente infectados. 

II- Autoexecução de mídias removíveis 

infectadas. 

III- Exploração de vulnerabilidades existentes nos 

programas instalados. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) I e II apenas.  C) II e III apenas. 

B) I e III apenas.  D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 22 

Relacione os serviços da internet da COLUNA I com 

as funções apresentadas na COLUNA II. 

COLUNA I 

1. FTP. 

2. SMTP. 

3. POP3. 

COLUNA II 

(     ) Troca de mensagens de correio eletrônico. 

(     ) Leitura de mensagens de correio eletrônico. 

(     ) Transferência de arquivos. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

A) 1 3 2. 

B) 2 1 3. 

C) 2 3 1. 

D) 3 1 2. 

 

QUESTÃO 23 

Sobre as operações de manipulação de pastas e 

arquivos no Windows 7, assinale V para afirmativas 

verdadeiras e F para as falsas. 

(   ) A operação “mover pasta para” equivale à 

sequência de operações “copiar” e “colar”.  

(   ) A sequência de operações “recortar” e “colar” 

transfere um arquivo de pasta. 

(   ) A sequência de operações “copiar” e “colar” 

duplica um arquivo em outra pasta. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

A) F F F. 

B) F V V. 

C) V F V. 

D) V V F. 

QUESTÃO 24 

Observe a planilha do Excel 2010 a seguir: 

 

Assinale a alternativa que apresenta o tipo de gráfico 

MAIS adequado para representar os dados da planilha. 

A) Coluna.   C) Linhas. 

B) Dispersão.  D) Pizza. 

 

QUESTÃO 25 

Sobre os subsistemas de entrada e saída, analise as 

afirmativas a seguir: 

I- Armazena dados e programas para uso futuro. 

II- Tem como função receber e enviar 

informações ao meio exterior. 

III- Converte as informações de entrada em uma 

forma inteligível para a máquina. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

QUESTÃO 26  

As Normas Brasileiras para o exercício da auditoria 

interna não se restringem ao aspecto da ética 

profissional. Encampam todos os requisitos 

necessários ao desempenho da função e, igualmente, 

aplicam-se integralmente ao órgão central do Sistema 

de Controle Interno. As normas relativas à 

independência do auditor interno estabelecem que estes 

devem ser independentes em relação às atividades que 

examinam. 

Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com a 

independência do auditor interno. 

A) Programar e executar os trabalhos de acordo 

com as normas estabelecidas pelo auditado. 

B) Posicionar-se de forma adequada na 

organização. 

C) Ter autonomia gerencial e respaldo da alta 

administração. 

D) Ter livre acesso a informações, documentos e 

dependências da organização. 
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QUESTÃO 27  

As informações que fundamentam os resultados da auditoria interna são denominadas de “evidências”, que devem ser 

suficientes, fidedignas, relevantes e úteis, de modo a fornecer base sólida para as conclusões e as recomendações à 

administração da entidade. 

Faça a relação entre o tipo de evidência apresentado na COLUNA I com sua definição especificada na COLUNA II: 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

A) 2 1 4 3.   B) 2 4 1 3.   C) 3 1 4 2.   D) 3 4 1 2. 

 

QUESTÃO 28  

Após uma avaliação dos riscos pertinentes, a 

administração determina como responderá aos riscos. 

Ao considerar a própria resposta, a administração 

avalia o efeito sobre a probabilidade de ocorrência e o 

impacto do risco, assim como os custos e benefícios, 

selecionando, dessa forma, uma resposta que mantenha 

os riscos residuais dentro das tolerâncias a risco 

desejadas. 

Assinale a alternativa que apresenta a classificação 

CORRETA das categorias de respostas aos riscos, por 

ordem de prioridade.   

A) Evitar, eliminar, compartilhar, aceitar. 

B) Evitar, reduzir, compartilhar, aceitar. 

C) Evitar, eliminar, compartilhar, não aceitar. 

D) Eliminar, reduzir, compartilhar, não aceitar. 

 

QUESTÃO 29  

De acordo com as normas de auditoria independente 

das demonstrações contábeis (NBC T 11, item 

11.1.4.1), caracteriza-se como fraude o ato intencional 

de omissão ou manipulação de transações, adulteração 

de documentos, registros e demonstrações contábeis. A 

fraude é crime doloso, pois se refere a ato intencional 

do agente que objetiva promover alterações e produzir 

uma realidade diferente, podendo beneficiar a si ou a 

terceiros interessados. 

São caracterizações de ocorrências de fraude, 

EXCETO:  

A) Apropriação indébita de ativos. 

B) Supressão ou omissão de transações nos 

registros contábeis. 

C) Interpretação errada de normas e 

procedimentos. 

D) Registro de transações sem comprovação. 

QUESTÃO 30  

Em uma organização, o Controle caracteriza-se por 

qualquer atividade de verificação sistemática de um 

registro, exercida de forma permanente ou periódica, 

consubstanciado em documento ou outro meio que 

expresse uma ação, uma situação, um resultado, etc., 

com o objetivo de se verificar se existe conformidade. 

São parâmetros de comparação para verificar se há 

conformidade, EXCETO: 

A) Poder ser comparado com o padrão 

estabelecido. 

B) Estar de acordo com a legislação e as normas. 

C) Atingir o resultado esperado. 

D) Estar de acordo com o interesse da chefia. 

 

QUESTÃO 31  

A Constituição Federal Brasileira de 1988 define que a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da união e das entidades da 

administração direta e indireta, quanto à legalidade, à 

legitimidade, à economicidade, à aplicação das 

subvenções e à renúncia de receitas, será exercida pelo 

Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 

sistema de controle interno de cada Poder. 

Está CORRETO afirmar que o controle externo, a 

cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 

auxílio do:  

A) Supremo Tribunal Federal (STF). 

B) Tribunal de Contas da União (TCU). 

C) Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

D) Tribunal da Suprema Corte (TSC). 

 

COLUNA I COLUNA II 

1. Suficiente. (   ) 
É aquela que, sendo confiável, propicia a melhor evidência alcançável por meio do uso 

apropriado das técnicas de auditoria interna. 

2. Fidedigna. (   ) 
É a informação que é factual e convincente, de tal forma que uma pessoa prudente e 

informada possa entendê-la da mesma forma que o auditor interno. 

3. Relevante. (   ) É a informação que auxilia a entidade a atingir suas metas. 

4. Útil. (   ) É a informação que dá suporte às conclusões e às recomendações da auditoria interna. 
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QUESTÃO 32  

Considerando que o Grupo de Trabalho das Normas 

Brasileiras de Contabilidade, instituído pelo Conselho 

Federal de Contabilidade, atendendo ao que está 

disposto no art. 3º da Resolução CFC nº 751, de 29 de 

dezembro de 1993, que recebeu nova redação pela 

Resolução CFC nº 980, de 24 de outubro de 2003, 

elaborou a NBC TI 01 – Da Auditoria Interna. 

Assinale a alternativa INCORRETA quanto às 

determinações acerca da auditoria interna: 

A) A auditoria interna é exercida nas pessoas 

jurídicas de direito público, interno ou externo, 

e de direito privado, por empresa ou instituição 

externa que seja independente e imparcial aos 

resultados verificados de forma a não 

influenciar ou favorecer interesses de outros, 

sejam de dentro ou de fora da organização. 

B) A auditoria interna deve ser documentada por 

meio de papéis de trabalho, elaborados em 

meio físico ou eletrônico, organizados e 

arquivados de forma sistemática e racional. 

C) Os papéis de trabalho constituem documentos 

e registros dos fatos, informações e provas, 

obtidos no curso da auditoria, a fim de 

evidenciar os exames realizados e dar suporte 

à opinião, às críticas, às sugestões e às 

recomendações do auditor interno.  

D) As análises, as demonstrações ou quaisquer 

outros documentos devem ter sua integridade 

verificada sempre que forem anexados aos 

papéis de trabalho. 

 

QUESTÃO 33  

O Decreto nº 3.021, de 09 de fevereiro de 2015, do 

município de Santa Luzia/MG, estabelece o 

regulamento da modalidade licitatória denominada 

pregão, no âmbito do município de Santa Luzia, 

destinado à aquisição de bens e serviços comuns, 

qualquer que seja o valor estimado da contratação. 

Para realização da licitação na modalidade de pregão, 

o principal dirigente do órgão ou da entidade 

subordinados ao regime desse Regulamento, ou 

autoridade por ele delegada, ou ainda, o Secretário 

Municipal de Administração, deverá, EXCETO: 

A) Autorizar a abertura da licitação. 

B) Designar o pregoeiro e os componentes da 

equipe de apoio. 

C) Encaminhar para o departamento jurídico os 

recursos contra atos do pregoeiro. 

D) Homologar o resultado da licitação e promover 

a celebração do contrato. 

 

QUESTÃO 34  

A Lei nº 3.898, de 16 de janeiro de 2018, do município 

de Santa Luzia/MG, dispõe sobre orçamento anual do 

município, estima a receita e fixa a despesa do 

município de Santa Luzia para o exercício financeiro 

de 2018. 

Assinale a alternativa que está CORRETA em relação 

às determinações dessa Lei: 

A) Fica o poder executivo, sob sua anuência, 

autorizado a contratar e oferecer garantias e 

empréstimos voltados para o saneamento e 

habitação em áreas de baixa renda. 

B) Fica o poder executivo, após anuência 

específica do poder legislativo, autorizado a 

adotar parâmetros para utilização das dotações, 

de forma a compatibilizar as despesas à efetiva 

realização das receitas para garantir as metas 

de resultado primário. 

C) Ficam os chefes dos poderes legislativo e 

executivo, respeitadas as demais prescrições 

constitucionais e nos termos da Lei nº 

4.320/64, autorizados a abrir créditos 

adicionais suplementares até o valor 

correspondente a 20% (vinte por cento) dos 

orçamentos fiscais e da seguridade social com 

a finalidade de incorporar valores que excedam 

as previsões constantes dessa Lei. 

D) Fica o poder executivo autorizado a realizar 

operações de crédito por antecipação de 

receita, até o limite de 5% (cinco por cento), 

com a finalidade de manter o equilíbrio 

orçamentário-financeiro do município, 

observados os preceitos legais aplicados à 

matéria. 

 

QUESTÃO 35  

Amostragem em auditoria é a aplicação de 

procedimentos de auditoria em menos de 100% dos 

itens da população relevante para fins de auditoria, de 

maneira que todas as unidades de amostragem tenham 

a mesma chance de serem selecionadas para 

proporcionar uma base razoável que possibilite o 

auditor concluir sobre toda a população. 

São considerados métodos principais existentes para o 

auditor selecionar amostras, EXCETO: 

A) Seleção indutiva: o auditor faz a escolha da 

amostra com tendência ou previsibilidade 

consciente. 

B) Seleção aleatória: aplicada por meio de 

geradores de números aleatórios como, por 

exemplo, tabelas de números aleatórios. 

C) Seleção sistemática: a quantidade de unidades 

de amostragem na população é dividida pelo 

tamanho da amostra para dar um intervalo de 

amostragem. 

D) Seleção de bloco: envolve a seleção de um ou 

mais blocos de itens contíguos da população. 
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QUESTÃO 36  

A administração indireta compreende os serviços de interesse público deslocados do Estado para uma entidade por ele 

criada ou autorizada. É formada por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que são as autarquias, empresas 

públicas, sociedades de economia mista e fundações (PETER e MACHADO, 2003, p. 17). 

Faça a relação entre a denominação das entidades que compõem a administração pública indireta, apresentada na 

COLUNA I, com sua respectiva definição, especificada na COLUNA II: 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

A) 2 1 4 3.   B) 3 4 1 2.   C) 3 1 4 2.   D) 2 4 1 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLUNA I COLUNA II 

1. Autarquia. (    ) “Entidade empresarial criada pelo poder público, através de lei, com 

personalidade jurídica de direito privado e sob a forma de sociedade anônima, 

para a exploração de atividade econômica facultada pela Constituição, 

exigível que suas ações com direito a voto permaneçam majoritariamente em 

poder do setor público”. (SANCHES 1997, p.251) 

2. Empresa Pública. (    ) “Entes administrativos autônomos, criados por lei específica, com 

personalidade jurídica de Direito Público interno, patrimônio próprio e 

atribuições estatais especificas”. (MEIRELES 2005, p.340-341) 

3. Sociedades de Economia 

Mista. 

(    ) “Entidade criada com base em expressa autorização legal com estatuto 

registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, com personalidade jurídica 

de direito privado, autonomia administrativa e patrimônio próprio, a fim de 

viabilizar o desenvolvimento de atividades de interesse público que não 

demandem execução por entidade de direito público (desporto, cultura, 

pesquisa, assistência social, preservação do meio ambiente, etc.).”  

(SANCHES 1997, p.116) 

4. Fundações. (    ) “Entidade criada por lei para a realização de atividades de interesse do poder 

público, com personalidade jurídica de direito privado, dotada de patrimônio 

próprio e com o seu capital pertencente integralmente ao setor público”. 

(SANCHES 1997, p. 98) 
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QUESTÃO 37  

O objetivo do auditor, ao usar a amostragem em auditoria, é o de proporcionar uma base razoável para sua conclusão 

quanto à população da qual a amostra é selecionada. 

Os fatores que o auditor pode levar em consideração ao determinar o tamanho da amostra para testes de detalhes 

precisam ser considerados em conjunto, pressupondo que o auditor não modifica a abordagem aos testes de controles 

nem modifica a natureza ou a época dos procedimentos substantivos em resposta aos riscos avaliados. Portanto, esses 

fatores podem causar efeitos de aumento ou redução no tamanho da amostra  

Nesse contexto, faça a relação entre os efeitos que podem ser causados no tamanho da amostra, relacionados na 

COLUNA I, com o fator descrito na COLUNA II: 

     COLUNA I                                              COLUNA II 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

A) 2  2  1  1.  B) 1  2  1  1.   C) 1  1  2  1.   D) 2  1  2  2. 

 

QUESTÃO 38  

Cabe ao auditor identificar e atestar a validade de 

qualquer afirmação, aplicando os procedimentos 

adequados a cada caso, na extensão e profundidade que 

cada caso requer, até a obtenção de provas materiais 

que comprovem, satisfatoriamente, a afirmação 

analisada. 

O exame físico é a verificação in loco que deverá 

proporcionar ao auditor a formação de opinião quanto 

à existência física do objeto ou item examinado. O 

exame físico não existe por si só, é um procedimento 

complementar para que o auditor possa certificar-se em 

exames posteriores, como no procedimento de 

confirmação, de que há uma correspondência contábil. 

Assinale a alternativa que indica o procedimento que 

NÃO deve constar no exame físico realizado pelo 

auditor, e sim em procedimentos posteriores. 

A) Identificação: comprovação através do exame 

visual do item específico a ser examinado. 

B) Existência física: comprovação, através da 

constatação visual, de que o objeto ou o item 

examinado existe realmente. 

C) Quantidade: apuração das quantidades reais 

existentes fisicamente, somente se dando por 

satisfeito após a apuração adequada. 

D) Valor de registro: confirmação do valor real 

atribuído ao bem na empresa, por ocasião do 

seu registro. 

QUESTÃO 39  

A revisão do controle interno tem a finalidade de 

determinar ao auditor qual a confiabilidade depositada 

no controle interno para que este possa determinar 

quais os procedimentos de auditoria a serem utilizados, 

qual o momento propício de sua aplicação e em qual 

extensão. 

Muito embora os controles internos sejam variáveis de 

empresa para empresa, é recomendável que a 

administração estabeleça o mínimo de controle interno 

indispensável para dar à empresa a segurança 

necessária. 

São exemplos de pontos fortes de controle interno, que 

devem ser observados em auditoria de investimentos, 

EXCETO: 

A) Atribuir a função de escrituração à pessoa de 

elevada confiança para que realize a custódia 

dos investimentos. 

B) Adotar sistema de autorização para aquisição e 

baixas de investimentos. 

C) Utilizar planilha de acompanhamento da 

situação das companhias investidas. 

D) Efetuar contagens periódicas por pessoa 

independente à das cautelas de investimentos 

da guarda física. 

 

 

 

1. Aumento. (    ) 
Aumento na consideração que o auditor faz aos controles relevantes para a avaliação de 

riscos. 

2. Redução. (    ) Aumento na taxa tolerável de desvio. 

 (    ) Aumento na taxa esperada de desvio da população a ser testada. 

 (    ) 
Aumento no nível de segurança desejado do auditor para que a taxa tolerável de desvio não 

seja excedida pela taxa real de desvio na população.  
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QUESTÃO 40  

Sobre o Decreto nº 3.021, de 09 de fevereiro de 2015, 

do município Santa Luzia/MG, assinale a alternativa 

que indica CORRETAMENTE as exigências que 

devem ser feitas para os interessados em participar do 

pregão. 

A) Garantia de proposta e comprovação de 

regularidade com o município de Santa Luzia. 

B) Aquisição de edital pelos interessados, como 

condição para participação no certame. 

C) Habilitação jurídica e regularidade fiscal. 

D) Pagamento de todas as taxas e emolumentos 

necessários à realização do pregão. 

 

  



14 

 

  

 

 

 

 

A
T

E
N

Ç
Ã

O
: 

A
G

U
A

R
D

E
 A

U
T

O
R

IZ
A

Ç
Ã

O
 

P
A

R
A

 V
IR

A
R

 O
 C

A
D

E
R

N
O

 D
E

 P
R

O
V

A
. 

 


