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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 011/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  TAUBATÉ- SP 

AUDITOR PLENO 

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

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

               

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

               

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

               

46 47 48 49 50           

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Informática 
Matemática 
Conhecimentos Específicos 

15 
10 
10 
15 

Total de questões  50 
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LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTOS 

 
Leia o texto e responda as questões de a 1 a 15. 
 
Nem a Rosa, Nem o Cravo 
 

As frases perdem seu sentido, as palavras perdem 
sua significação costumeira, como dizer das árvores e das 
flores, dos teus olhos e do mar, das canoas e do cais, das 
borboletas nas árvores, quando as crianças são 
assassinadas friamente pelos nazistas? Como falar da 
gratuita beleza dos campos e das cidades, quando as 
bestas soltas no mundo ainda destroem os campos e as 
cidades? 

Já viste um loiro trigal balançando ao vento? É das 
coisas mais belas do mundo, mas os hitleristas e seus cães 
danados destruíram os trigais e os povos morrem de fome. 
Como falar, então, da beleza, dessa beleza simples e pura 
da farinha e do pão, da água da fonte, do céu azul, do teu 
rosto na tarde? Não posso falar dessas coisas de todos os 
dias, dessas alegrias de todos os instantes. Porque elas 
estão perigando, todas elas, os trigais e o pão, a farinha e a 
água, o céu, o mar e teu rosto. (...) Sobre toda a beleza paira 
a sombra da escravidão. É como u’a nuvem inesperada num 
céu azul e límpido. Como então encontrar palavras 
inocentes, doces palavras cariciosas, versos suaves e 
tristes? Perdi o sentido destas palavras, destas frases, elas 
me soam como uma traição neste momento.  

(...) 
Mas eu sei todas as palavras de ódio e essas, sim, 

têm um significado neste momento. Houve um dia em que 
eu falei do amor e encontrei para ele os mais doces 
vocábulos, as frases mais trabalhadas. Hoje só o ódio pode 
fazer com que o amor perdure sobre o mundo. Só o ódio ao 
fascismo, mas um ódio mortal, um ódio sem perdão, um ódio 
que venha do coração e que nos tome todo, que se faça 
dono de todas as nossas palavras, que nos impeça de ver 
qualquer espetáculo – desde o crepúsculo aos olhos da 
amada – sem que junto a ele vejamos o perigo que os cerca. 

Jamais as tardes seriam doces e jamais as 
madrugadas seriam de esperança. Jamais os livros diriam 
coisas belas, nunca mais seria escrito um verso de amor. 
Sobre toda a beleza do mundo, sobre a farinha e o pão, 
sobre a pura água da fonte e sobre o mar, sobre teus olhos 
também, se debruçaria a desonra que é o nazifascismo, se 
eles tivessem conseguido dominar o mundo. Não restaria 
nenhuma parcela de beleza, a mais mínima. Amanhã 
saberei de novo palavras doces e frases cariciosas. Hoje só 
sei palavras de ódio, palavras de morte. Não encontrarás um 
cravo ou uma rosa, uma flor na minha literatura. Mas 
encontrarás um punhal ou um fuzil, encontrarás uma arma 
contra os inimigos da beleza, contra aqueles que amam as 
trevas e a desgraça, a lama e os esgotos, contra esses 
restos de podridão que sonharam esmagar a poesia, o amor 
e a liberdade! 

(AMADO, Jorge. Folha da Manhã, 22/04/1945.) 

 
1) O autor afirma que não pode falar em seu texto sobre 
as coisas belas e simples, como “os trigais e o pão, a 
farinha e a água, o céu, o mar e teu rosto”; a passagem 
do texto que justifica essa recusa está apontada na 
alternativa: 
a) “Hoje só o ódio pode fazer com que o amor perdure sobre 
o mundo.”  

b) “As frases perdem seu sentido, as palavras perdem sua 
significação costumeira, (...)”  
c) “Como então encontrar palavras inocentes, doces 
palavras cariciosas, versos suaves e tristes?”  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Percebe-se, pelo discurso do autor, que o texto 
assume, no contexto em que se insere, um tom de: 
a) Tristeza. 
b) Alienação. 
c) Revolta . 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3)  O texto de Jorge Amado, quanto à sua tipologia, 
pode ser considerado: 
a) Injuntivo. 
b) Descritivo. 
c) Narrativo.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4)  Na passagem “Só o ódio ao fascismo, mas um ódio 
mortal, um ódio sem perdão, um ódio que venha do 
coração e que nos tome todo, que se faça dono de todas 
as nossas palavras, que nos impeça de ver qualquer 
espetáculo – desde o crepúsculo aos olhos da amada, 
(...)” (3º parágrafo), sobressai a figura de linguagem: 
a) Metáfora. 
b) Gradação.  
c) Sinestesia. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Do excerto “Como falar, então, da beleza, dessa 
beleza simples e pura da farinha e do pão, da água da 
fonte, do céu azul, do teu rosto na tarde?” (2º parágrafo), 
foram retirados termos preposicionados; o único que 
NÃO apresenta valor adjetivo encontra-se na alternativa: 
a) “da beleza”. 
b) “da farinha”. 
c) “da fonte”. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Assinale a alternativa que apresenta, das passagens 
abaixo retiradas do 4º parágrafo do texto, uma estrutura 
verbal que expressa uma ideia de consequência 
hipotética que NÃO chegou a se realizar: 
a) “Jamais as tardes seriam doces e jamais as madrugadas 
seriam de esperança.” 
b) “Amanhã saberei de novo palavras doces e frases 
cariciosas.” 
c) “Hoje só sei palavras de ódio, palavras de morte.” 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Sobre as ocorrências do vocábulo “que” na 
passagem “Só o ódio ao fascismo, mas um ódio mortal, 
um ódio sem perdão, um ódio que venha do coração e 
que nos tome todo, que se faça dono de todas as 
nossas palavras, que nos impeça de ver qualquer 
espetáculo – desde o crepúsculo aos olhos da amada – 
sem que junto a ele vejamos o perigo que os cerca.” (3º 
parágrafo), assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Nas quatro primeiras ocorrências, ele desempenha o 
mesmo papel sintático. 
b) Em todas as ocorrências, ele pode ser classificado como 
pronome relativo. 
c) Em nenhuma ocorrência há conjunção integrante.  
d) Nenhuma das alternativas. 
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8)  As alternativas abaixo apresentam adjuntos 
adnominais destacados; EXCETO em : 
a) “Hoje só sei palavras de ódio (...)” (4º parágrafo)  
b) “(...) nunca mais seria escrito um verso de amor.” (4º 
parágrafo) 
c) “Houve um dia em que eu falei do amor (...)” (3º 
parágrafo)  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Assinale a alternativa em que NÃO ocorre ditongo: 
a) Cais. 
b) Sua. 
c) Têm. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) As palavras abaixo retiradas do texto são formadas 
por derivação, EXCETO: 
a) Trevas. 
b) Punhal. 
c) Inimigos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
11) Dos pronomes abaixo destacados, assinale a 
alternativa em que há um que NÃO apresenta referência 
texto: 
a) “Mas eu sei todas as palavras de ódio e essas, sim, têm 
um significado neste momento.” (3º parágrafo) 
b) “Porque elas estão perigando, todas elas, os trigais e o 
pão, a farinha e a água, o céu, o mar e teu rosto.” (2º 
parágrafo) 
c) “Perdi o sentido destas palavras, destas frases, elas me 
soam como uma traição neste momento.” (2º parágrafo)  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Observa-se, no texto, uma recorrência do emprego 
do vocábulo “como”. Assinale a opção que apresenta 
um emprego desse vocábulo com valor semântico 
diferente dos demais: 
a) “(...) como dizer das árvores e das flores, dos teus olhos e 
do mar, das canoas e do cais, das borboletas nas árvores, 
(...)” (1º parágrafo) 
b) “Como falar, então, da beleza, dessa beleza simples e 
pura da farinha e do pão, (...)” (2º parágrafo) 
c) “É como u’a nuvem inesperada num céu azul e límpido.” 
(2º parágrafo)  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Assinale a alternativa abaixo que apresenta um 
morfema destacado classificado como desinência 
modo-temporal: 
a) Vejamos. 
b) Seriam. 
c) Tivessem. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Sobre o uso da vírgula empregada na passagem “É 
das coisas mais belas do mundo, mas os hitleristas e 
seus cães danados destruíram os trigais e os povos 
morrem de fome.” (2º parágrafo), assinale a opção 
INCORRETA: 
a) Tal uso é obrigatório, de acordo com o que prescreve as 
normas gramaticais. 
b) Tal uso é facultativo, segundo as orientações gramaticais. 
c) Não poderia ser substituída por um ponto-e-vírgula, 
conforme as regras gramaticais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

15) Se fosse flexionado no plural o sintagma nominal 
destacado na passagem “Houve um dia em que eu falei 
do amor e encontrei para ele os mais doces vocábulos, 
as frases mais trabalhadas.” (3º parágrafo), o verbo 
haver: 
a) Deverá também ser flexionado no plural “houveram”. 
b) Permanecerá no singular, mantendo a correção 
gramatical. 
c) Poderá se manter no singular, pois sua flexão é 
facultativa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
INFORMÁTICA 

 
16) Utilizando o Microsoft Excel 2016 qual dos 
caminhos abaixo é CORRETO para inserir um gráfico 
do tipo coluna ou barra?  
a) Acessar a Guia Inserir e depois localizar o grupo 
Gráficos e clicar na opção Inserir Gráficos de Colunas ou 
Barras. 
b) Acessar a Guia Página Inicial e depois localizar o grupo 
Gráficos e clicar na opção Inserir Gráficos de Colunas ou 
Barras. 
c) Acessar a Dados e depois localizar o grupo Gráficos e 
clicar na opção Inserir Gráficos de Colunas ou Barras. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Utilizando o Microsoft Word 2016 para formatar o 
texto em um documento como colunas. Qual das 
alternativas contém o caminho certo para realizar essa 
ação?  
a) Selecione o texto - Guia Inserir - Opção Colunas.  
b) Selecionar o texto - Guia Layout - Opção Colunas. 
c) Selecione o texto - Guia Página Inicial - Opção Colunas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Qual dos nomes abaixo é um nome de arquivo 
válido no Windows 10?  
a) Teste? Arquivo. 
b) Teste! Arquivo. 
c) Teste* Arquivo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Função do Microsoft Excel que retorna um número 
que representa uma data que é o número indicado de 
dias úteis antes ou após uma data (a data inicial). Os 
dias úteis excluem fins de semana e quaisquer datas 
identificadas como feriados. Qual a alternativa 
CORRETA: 
a) DIATRABALHO  
b) DIAS360 
c) DATADIF 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Considerando a planilha criada no Microsoft Excel 
2016 abaixo:     
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Qual o valor esperado após a fórmula 
=MÉDIASES(B2:B7;A2:A7;A10;C2:C7;B10) ser inserida 
na célula E3?  
a) 200. 
b) 366. 
c) 250. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
21) No Microsoft Word 2016 em sua configuração 
padrão na Página Inicial qual dos recursos abaixo 
NÃO está presente no grupo Editando?  
a) Localizar.  
b) Copiar. 
c) Selecionar. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Qual das ferramentas abaixo não faz parte dos 
itens de facilidade de acesso do Windows 10 em sua 
configuração padrão localizados no menu iniciar?  
a) Lupa. 
b) Tradutor.  
c) Reconhecimento de fala do Windows. 
d) Nenhuma das alternativas..  
 
23) Utilizando o Microsoft Windows 10 Pro criei uma 
pasta que desejo compartilhar. Acessei as opções de 
compartilhamento avançado dentro das opções qual o 
número máximo de acessos simultâneos eu posso 
definir?  
a) 5.  
b) 10. 
c) 20. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Utilizando o Prompt de Comando do Windows qual 
a ação do comando RMDIR?  
a) Remover um diretório. 
b) Renomear um diretório. 
c) Adicionar um comentário ao diretório. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Qual das opções abaixo correspondem a teclas de 
atalho utilizadas no Windows para criação de um novo 
diretório?   
a) SHIFT + N  
b) CTRL + N 
c) CTRL + SHIFT + N  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
MATEMÁTICA 

 
26) Em uma caixa foram colocados 100 bombons de 
dois sabores: de morango e de uva. Julia disse que 
99% dos bombons são de morango. Quantos bombons 
de morango devem ser retirados da caixa, para que a 
porcentagem de bombons de morango passe a ser 
98%? 
a) 2 bombons. 
b) 48 bombons. 
c) 50 bombons. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Juliana viu uma entrevista em sua escola dizendo 
que: 7% dos homens e 15% das mulheres são 
alérgicos à poeira no Brasil. Sua professora disse que 

56% da população do Rio de Janeiro é constituída por 
mulheres. Sendo assim, que percentual da população 
do Rio de Janeiro é alérgica a poeira? 
a) 15%. 
b) 11,48%. 
c) 13,6%. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Cláudia comprou 16 kg de feijão para cozinhar 
para 200 pessoas. Sabe-se que o preço do quilo do 
feijão é R$ 5,75 e que o dono do mercado deu 6% de 
desconto no final da compra. Qual foi o valor que 
Cláudia pagou? 
a) R$ 86,48.  
b) R$ 5,52. 
c) R$ 26,97. 
d) Nenhuma das alternativas. 

29) O valor da expressão √√√𝟓
𝟒𝟑

 simplificada é dado 

por: 

a)  √5
24

. 

b) √5
9

. 

c) √5
12

. 

d) Nenhuma das alternativas. 

30) O valor da expressão 
√𝟏𝟑+√𝟏𝟑𝟑+√𝟏𝟑𝟓

√𝟏𝟑
 é:  

a) 213. 
b) 150. 
c) 183. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

31) Dado a expressão √𝟑
𝟓

∗  √𝟑 ∗  √𝟑
𝟑

∗ √𝟑 , seu valor 

é: 

a) 3 √3815
. 

b) 3 √3712
. 

c) √3. 

d) Nenhuma das alternativas. 
 
32) Para transportar produtos em caixas de uma 
cidade à outra, o dono da transportadora cobra R$ 
4,50 por cada quilograma. Se for transportar uma caixa 
contendo 950 g de banana; 4,95 kg de maçã; 0,05 kg 
de limão e 50 g de goiaba e desconsiderando o peso 
da caixa, qual será o peso total dos produtos dentro 
da caixa? 
a) 27 kg. 
b) 6  kg. 
c) 18 kg. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
33) Joaquim vende leite, cada litro custa 𝐑$𝟓, 𝟓𝟎. Ele 
recebeu um pedido de leite, onde dizia: preciso 

de 𝟎, 𝟎𝟐𝟓 𝐤𝐥 de leite, 𝟎, 𝟎𝟑 𝐡𝐥 de leite e 𝟕𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐥 de leite. 
A quantidade de litros de leite que Joaquim vendeu foi 
de: 
a) 350 ml. 
b) 35 litros. 
c) 475 litros. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
34) Bento quando era adolescente praticava muito 
esporte. Ele nadava 8 metros a 56 segundos. Hoje, 
com sessenta anos, já não praticando muito esporte, 
ele nada 5 metros a 45 segundos. Para nadar 1 metro 
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agora sendo idoso, comparando com a época em que 
era adolescente, Bento precisa de mais: 
a) 9 segundos. 
b) 7 segundos. 
c) 2 segundos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
35) A sombra de uma árvore de 𝟐𝐦 de altura mede 

𝟕𝟎 𝐜𝐦. Nesse mesmo instante, Lucas verificou que a 

sombra de uma pessoa de 𝟏, 𝟔𝟎𝐦 que está ao lado da 
árvore, mede 𝟎, 𝟎𝟓𝟎 𝐝𝐚𝐦. Passando-se uma hora, ele 
voltou a verificar e percebeu que a sombra da pessoa 

diminuiu 𝟐𝟎𝐜𝐦, daí a sombra da árvore passou a ser 
de: 
a) 50 cm. 
b) 40 cm. 
c) 42 cm. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
36) De acordo com a Portaria-TCU nº 168, de 30 de 
junho de 2011, o conceito CORRETO de accountability 
pública é: 
a) a obrigação que têm as pessoas ou entidades às quais 
se tenham confiado recursos, incluídas as empresas e 
corporações públicas, de assumir as responsabilidades de 
ordem fiscal, gerencial e programática que lhes foram 
conferidas, e de informar a quem lhes delegou essas 
responsabilidades. E, ainda, como obrigação imposta, a 
uma pessoa ou entidade auditada de demonstrar que 
administrou ou controlou os recursos que lhe foram 
confiados em conformidade com os termos segundo os 
quais lhe foram entregues. 
b) a obrigação que têm as entidades, exclusivamente, às 
quais se tenham confiado recursos, incluídas as empresas 
e corporações públicas, de assumir as responsabilidades 
de ordem fiscal, gerencial e programática que lhes foram 
conferidas, e de informar a quem lhes delegou essas 
responsabilidades. E, ainda, como obrigação imposta, a 
uma pessoa ou entidade auditada de demonstrar que 
administrou ou controlou os recursos que lhe foram 
confiados em conformidade com os termos segundo os 
quais lhe foram entregues. 
c) a obrigação que têm as pessoas ou entidades às quais 
se tenham confiado recursos, excluídas as empresas e 
corporações públicas, de assumir as responsabilidades de 
ordem fiscal, gerencial e programática que lhes foram 
conferidas, e de informar a quem lhes delegou essas 
responsabilidades. E, ainda, como obrigação imposta, a 
uma pessoa ou entidade auditada de demonstrar que 
administrou ou controlou os recursos que lhe foram 
confiados em conformidade com os termos segundo os 
quais lhe foram entregues. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37) Conforme a Portaria-TCU nº 168, de 30 de junho de 
2011, “esse conceito de accountability é fundamental 
para a compreensão da prática da boa governança e 
da auditoria governamental. Ele envolve, no contexto 
das relações que se estabelecem entre os 
administradores públicos, o Parlamento e a sociedade, 
pelo menos três dimensões”. Assinale a alternativa 
INCORRETA sobre essas dimensões: 
a) Justificação.   
b) Imunidade. 

c) Informação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
38) Na teoria constitucional brasileira, sabe-se que o 
Poder Judiciário realiza, como função típica, o 
exercício da Jurisdição, através dos órgãos do Poder 
Judiciário, estes listados no art. 92 da CRFB. Alguns 
órgãos, apesar de possuírem terminologias relativas 
ao Judiciário, não possuem jurisdição como a Justiça 
Desportiva. Com base na informação acima, possui o 
Tribunal de Contas da União poder judiciante, bem 
como a justificativa está de acordo com a alternativa?  
a) Sim, pois a Constituição Federal, em seu art. 71, II, diz 
que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, 
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da 
União, ao qual compete julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos da administração direta e indireta, 
incluídas as fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles 
que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade 
de que resulte prejuízo ao erário.   
b) Não, pois o rol do art. 92 da CRFB é taxativo, definindo 
quais são os órgãos que possuem a possibilidade de 
exercer a jurisdição.  
c) Sim, pois a Emenda Constitucional 45, a chamada 
Reforma do Judiciário, alçou os Tribunais de Contas ao 
patamar de órgão do Poder Judiciário, submissos ao 
mesmo, com o ingresso de seus membros por meio de 
concurso público de provas e títulos.    
d) Nenhuma das alternativas. 
 
39) Sobre o controle externo, o caput do art. 71 da 
Constituição Federal diz: “O controle externo, a cargo 
do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio 
do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:”. 
Especificamente sobre o termo ‘auxílio’, significa 
subordinação? 
a) Não, pois o TCU exerce competências próprias, 
independentes das funções do Congresso Nacional, e de 
suas decisões não cabem recursos ao Congresso 
Nacional ou a outros Poderes, se não no seu próprio 
âmbito. 
b) Não, pois as competências do TCU não se misturam 
com as do Congresso, com sua função sendo própria e 
não podendo ser utilizada, de nenhuma maneira, pelas 
casas legislativas como embasamento aos seus próprios 
atos fiscalizatórios. 
c) Sim, pois, das decisões do TCU, cabem recursos às 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania CCJs das 
casas.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40) De acordo com a Portaria-TCU nº 168, de 30 de 
junho de 2011, os ministros e auditores substitutos de 
ministros gozam de garantias previstas na 
Constituição Federal. Assinale a alternativa 
INCORRETA a respeito das garantias. 
a) Irredutibilidade de subsídio. 
b) Vitaliciedade. 
c) Inamovibilidade. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
41) As normas de auditoria do Tribunal de Contas da 
União (NAT) possuem determinados princípios éticos 
que orientam o trabalho dos auditores. Marque a 
alternativa INCORRETA:  



7 

 

a) Uso do cargo, de informações e de recursos públicos. 
b) Independência, objetividade e imparcialidade. 
c) Obediência aos ditames do Congresso Nacional. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
42) Sobre as normas gerais relativas à pessoa do 
auditor, ao se falar que a equipe designada para 
realizar uma auditoria específica deve ter, em 
conjunto, treinamento técnico, capacidade e 
experiência suficientes para conduzir adequadamente 
o trabalho e formular conclusões e propostas de 
encaminhamento pertinentes, a qual norma refere-se?   
a) Cautela, zelo e julgamento profissional. 
b) Competência e desempenho profissional. 
c) Comportamento profissional e cortesia. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
43)  Ainda sobre as regras acima citadas, ao se falar 
conflito de interesses, o auditor deverá declarar 
impedimento ou suspeição nas situações que possam 
afetar, ou parecer afetar, o desempenho de suas 
atribuições com independência e imparcialidade, em 
algumas situações, dentre elas a que envolva entidade 
com a qual tenha mantido vínculo profissional por um 
determinado período. Assinale a alternativa CORRETA 
sobre o lapso de tempo referido. 
a) Dois anos. 
b) Cinco anos.  
c) Um ano.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
44) Complementando o texto da questão acima, não 
será caso de suspeição ou impedimento situações em 
que envolva entidade com a qual o auditor tenha 
mantido vínculo profissional por um determinado 
período, caso ele tenha:  
a) atuado de forma consultiva.  
b) atuado em instituições sem fins lucrativos. 
c) vínculo empregatício.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
45) Conforme a Portaria-TCU nº 168, de 30 de junho de 
2011, os planejamentos gerais das auditorias do TCU, 
para serem classificados de curto ou de longo prazos, 
o fazem por meio de um critério temporal, que levarão 
em conta a alocação da capacidade operacional, 
considerando todas as ações de controle externo, de 
maneira integrada, e as ações de capacitação 
necessárias para lhes dar suporte. Qual o critério 
temporal específico que separa um planejamento geral 
de curto prazo e de longo prazo?   
a) 02 anos. 
b) 01 ano.  
c) 03 anos.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
46) Acerca das normas de planejamento e execução 
de auditorias, a avaliação de riscos e de controle 
interno visa mensurar o grau de organizações, 
programas e atividades governamentais e assegura, 
de forma razoável, que na consecução de suas 
missões, objetivos e metas, os princípios 
constitucionais da administração pública serão 
obedecidos e os seguintes objetivos de controle serão 
atendidos, conforme abaixo descrito. Assinale a 
alternativa que apresenta uma delas de forma 
INCORRETA:  

 
a) Conformidade com leis e regulamentos aplicáveis, 
incluindo normas, políticas, programas, planos e 
procedimentos de governo e da própria instituição, salvo 
descumprimento das mesmas por situação de urgência ou 
interesse público. 
b) Eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante 
execução ordenada, ética e econômica das operações.  
c) Adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e 
recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, 
dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
47) Ainda sobre planejamento e execução de 
auditorias, a supervisão deve cobrir desde o 
planejamento até a emissão do relatório e, deve ser 
exercida por auditor que possua perfil e competência 
profissional adequados ao trabalho, bem como deve 
abranger determinados elementos, assinale a 
alternativa INCORRETA sobre esses elemento. 
a)  A identificação de alterações e melhorias necessárias à 
realização de futuras auditorias, que deverão ser 
registradas e levadas em conta nos futuros planejamentos 
de auditoria e em atividades de desenvolvimento de 
pessoal.  
b) A aplicação de procedimentos e técnicas para o 
atingimento das metas/objetivos previstos para a 
execução dos trabalhos, de acordo com o programa de 
auditoria e seus objetivos.  
c) O cumprimento das normas e padrões de auditoria 
estabelecidos pelo Congresso Nacional.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
48)  O achado de auditoria é qualquer fato 
significativo, digno de relato pelo auditor, constituído 
de quatro atributos essenciais: situação encontrada 
(ou condição), critério, causa e efeito. Decorre da 
comparação da situação encontrada com o critério e 
deve ser devidamente comprovado por evidências. O 
achado pode ser negativo, quando revela 
impropriedade ou irregularidade, ou positivo, quando 
aponta boas práticas de gestão. Ao se falar de falhas 
de natureza formal de que não resulte dano ao erário e 
outras que têm o potencial para conduzir à 
inobservância aos princípios de administração pública 
ou à infração de normas legais e regulamentares, tais 
como deficiências no controle interno, violações de 
cláusulas, abuso, imprudência, imperícia, está se 
referindo a qual tipo de achado?   
a) Ilegitimidade. 
b) Irregularidade. 
c) Impropriedade.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
49) Ainda sobre o tema da questão anterior, o 
desenvolvimento dos achados de auditoria deve 
contemplar, no mínimo, alguns dos aspectos abaixo 
descritos. Assinale a alternativa que demonstre um 
desses aspectos incorretamente:   
a) Perda de uma chance. 
b) Critério de auditoria.  
c) Efeitos reais e potenciais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
50)  Auditores devem ter bom conhecimento das 
técnicas e dos procedimentos de auditoria a fim de 
que possam obter evidências suficientes, adequadas, 
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relevantes e em bases razoáveis para comprovar os 
achados e sustentar suas opiniões e conclusões. As 
evidências, elementos essenciais e comprobatórios do 
achado, devem ser suficientes e completas de modo a 
permitir que terceiros, que não participaram do 
trabalho de auditoria, cheguem às mesmas 
conclusões da equipe; adequadas e fidedignas, 
gozando de autenticidade, confiabilidade e exatidão da 
fonte; pertinentes ao tema e diretamente relacionadas 
com o achado. São atributos das evidências os 
descritos abaixo, EXCETO:  
a) Relevância. 
b) Potencialidade.  
c) Suficiência. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 

 

 

 


