
concurso público

023. Prova objetiva

auditor de controle interno

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas	e	30	minutos,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

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

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

09.02.2020

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto, para responder às questões de números 01 a 08.

Rotulo, logo existo

Nosso cérebro é uma complexa estrutura forjada por mi-
lhões de anos de evolução. Por outro lado, é também pri-
mitivo e foi lapidado para seres trogloditas que viveram há 
milhares de anos. É curioso pensar que o mais refinado, eru-
dito e urbano dos moradores deste planeta tenha o mesmo 
hardware que um caçador coletor que passou a vida errando 
em uma pequena área de algum lugar em busca de comer, 
aquecer-se e garantir a reprodução.

Desenvolvida para uma chave amigo-inimigo, nossa 
mente tende a rotular tudo o que vê, julgando a novidade de 
acordo com seu conhecimento prévio. Isso garantiu nossa 
vida por muitas gerações: se eu comer algo que me faz mal, 
toda vez que olhar para algo semelhante, sentirei repulsa. 
Nosso cérebro rotula de acordo com a percepção de nossos 
sentidos. Isso pode ser bom para evitar perigos, porém cria 
problemas para nossa atualidade.

Encerrar em caixas herméticas dá segurança. Começa-
mos com a minha tribo e a do outro. Se é da minha, dimi-
nuem as chances de ataque. Classificar é a primeira forma 
de dominar e de se defender. O vício entrou em nós. Da tribo, 
passamos a gostos musicais e sexuais ou escolas artísticas. 
Classificar não é ruim ou errado. Supor que algo esteja 
controlado mentalmente por estar etiquetado é, no fun-
do, estupidez.

Tudo pede que você classifique continuamente. Resistir 
à tentação é um desafio. Pensar em aprofundar, dar uma se-
gunda olhada, fugir do rótulo: parecem ser atitudes que exi-
gem o desafio da vontade férrea. Deixar que sentidos mais 
amplos invadam sua percepção sem julgar e engavetar de 
imediato é um ato de resistência. Abrir espaço para comple-
xidades é boa meta. O resto? O rema-rema de frases super-
ficiais, senso comum e a celebração da boçalidade. Talvez, 
um dia, descubram que se trata de uma bactéria específica 
transmitida pela digitação. O remédio continua sendo ler com 
atenção, duvidar como método, analisar possibilidades fora 
do que está posto e nunca ser o representante da verdade na 
Terra. Ah, e ajuda abandonar redes sociais por pelo menos 
uma hora por dia. É preciso ter esperança.

(Leandro Karnal. Disponível em: <www.culturaestadao.com.br>. 
Acesso em 09.11.2019. Adaptado)

01. É correto afirmar, de acordo com o texto, que a ideia de 
rótulo está associada a

(A) atitudes e comportamentos resultantes de reflexão.

(B) conhecimento adquirido com dedicação ao estudo.

(C) gostos e vícios advindos de atitudes equivocadas.

(D) ideias e ações baseadas em estereótipos.

(E) manifestações relacionadas ao status na sociedade.

02. Do ponto de vista do autor, a propensão humana para 
classificar

(A) é um mecanismo natural que precisa ser controlado 
pelo exercício do discernimento.

(B) garante domínio de situações, propiciando julgamen-
tos justos e ações racionais.

(C) está inscrita na mente e permite identificar com cla-
reza qual é o grupo ao qual aderir.

(D) cria condições para que o indivíduo pense e julgue 
levando em conta os diversos lados da questão.

(E) é uma forma de interação do sujeito com o mundo, 
que lhe assegura estar do lado da verdade.

03. Assinale a alternativa contendo afirmação correta acer-
ca do emprego das palavras destacadas na passagem 
– É curioso pensar que o mais refinado, erudito e urbano 
dos moradores deste planeta tenha o mesmo hardware 
que um caçador coletor que passou a vida errando em 
uma pequena área de algum lugar em busca de comer, 
aquecer-se e garantir a reprodução.

(A) Ambas as palavras estão empregadas em sentido 
próprio, sendo hardware referência a máquinas ele-
trônicas.

(B) Ambas as palavras estão empregadas em sentido 
próprio; errando significa “incorrendo em equívoco”.

(C) A palavra hardware está empregada em sentido 
figurado; errando está empregada em sentido pró-
prio, de “vagueando”.

(D) A palavra hardware está empregada em sentido fi-
gurado; errando está empregada em sentido próprio 
de “enganando”.

(E) Ambas as palavras estão empregadas em sentido 
figurado; errando tem sentido de “perseguindo”.

04. Considerando-se o contexto em que se encontra, a frase 
destacada em – Desenvolvida para uma chave amigo-
-inimigo, nossa mente tende a rotular tudo o que vê – 
expressa a noção de 

(A) comparação e equivale a – Sendo que se desenvol-
veu para uma chave amigo-inimigo...

(B) concessão e equivale a – Apesar de que se desen-
volveu para uma chave amigo-inimigo...

(C) proporção e equivale a – À medida que se desenvol-
veu para uma chave amigo-inimigo...

(D) conclusão e equivale a – Portanto, se desenvolveu 
para uma chave amigo-inimigo...

(E) causa e equivale a – Como se desenvolveu para 
uma chave amigo-inimigo...



4PMMA1901/023-AuditorControleInterno

Leia a tira, para responder à questão de número 09.

(Quino. Disponível em: 
https://meumundocommafalda.wordpress.com. 

Acesso em: 09.11.2019.)

09. É correto afirmar que o efeito de sentido crítico da tira 
está associado

(A) ao gesto da menina, que acaba por convencer o 
homem de que há solução para o problema que o 
aflige.

(B) à atitude pouco compreensiva do homem diante de 
um fenômeno comum na natureza.

(C) à mudança de postura do homem, que redimensiona 
a importância que atribui à realidade.

(D) ao estado de alheamento da menina diante dos 
acontecimentos que afetam o mundo.

(E) à atitude inconsequente, comum às personagens, 
em relação aos respectivos focos de interesse.

10. Assinale a alternativa redigida segundo a norma-padrão 
de concordância.

(A) Anexo, segue a proposta que contempla, no âmbito 
da reforma tributária, mais de uma mudança que se 
consideram indispensáveis.

(B) Está sendo discutido as atuais normas de direito tri-
butário por comissão do legislativo federal, que as 
julgam complexas.

(C) Dado a diversidade de entendimentos acerca da me-
lhor solução, as discussões tem-se prolongado até 
meio-dia e meio.

(D) Falta ainda muitos dias para o encerramento dos 
debates que deve levar à elaboração de um projeto 
de lei.

(E) As próprias autoridades criticam as leis tributárias 
e defendem que se realizem as mudanças que se 
fazem necessárias.

05. Assinale a alternativa que reescreve a passagem desta-
cada no 3o parágrafo, expressando sentido coerente com 
o original e de acordo com a norma-padrão de pontuação.

(A) Classificar não é ruim ou errado. Ademais supor que 
por estar etiquetado, algo esteja controlado mental-
mente, é, no fundo, estupidez.

(B) Classificar não é ruim ou errado; no entanto, supor 
que algo, por estar etiquetado, esteja controlado 
mentalmente é, no fundo, estupidez.

(C) Classificar não é ruim ou errado; embora, supor que 
algo esteja controlado mentalmente, por estar eti-
quetado é, estupidez, no fundo.

(D) Classificar não é ruim ou errado. Assim sendo, supor 
que, por estar etiquetado, algo esteja, mentalmente 
controlado é estupidez, no fundo.

(E) Classificar não é ruim ou errado, pois, supor que algo 
esteja controlado, mentalmente, por estar etiquetado 
é, no fundo, estupidez.

06. Nas passagens – Isso garantiu nossa vida por muitas 
gerações ... Talvez, um dia, descubram que se trata de 
uma bactéria específica transmitida pela digitação. – as 
preposições destacadas expressam, respectivamente, 
as noções de

(A) finalidade e agente.

(B) finalidade e meio.

(C) tempo e proximidade.

(D) tempo e agente.

(E) duração e proximidade.

07. Assinale a alternativa em que a expressão entre colche-
tes substitui a destacada, de acordo com a norma-padrão 
de emprego e colocação de pronome.

(A) ... parecem ser atitudes que exigem o desafio da 
vontade férrea [exigem-no]

(B) Deixar que sentidos mais amplos invadam sua per-
cepção [invadam-na]

(C) ... um caçador coletor que passou a vida errando 
em uma pequena área [passou ela]

(D) ... analisar possibilidades fora do que está posto 
[analisar-lhes]

(E) Resistir à tentação é um desafio. [Resisti-la]

08. O termo destacado está substituído, na expressão entre 
colchetes, de acordo com a norma-padrão de regência e 
emprego do sinal de crase, na alternativa:

(A) ... abandonar redes sociais por pelo menos uma 
hora por dia. [renunciar às]

(B) Deixar que sentidos mais amplos invadam sua  
percepção [interfiram à]

(C) ... toda vez que olhar para algo semelhante, sentirei 
repulsa. [experimentarei à]

(D) Se é da minha tribo, diminuem as chances de 
 ataque. [escasseiam às]

(E) O remédio continua sendo ler com atenção...  
[continua à ser]



5 PMMA1901/023-AuditorControleInterno

r a s c u n h oMateMática

11. Um empréstimo de R$ 1.300,00, realizado a juros sim-
ples, com prazo de 8 meses, teve como juros total o valor 
de R$ 260,00. A taxa de juros anual cobrada nesse em-
préstimo foi de

(A) 25%

(B) 30%

(C) 35%

(D) 40%

(E) 45%

12. Um terreno no formato retangular tem perímetro de 130 m, 
com o menor lado medindo 1 metro a mais que a terça parte 
da medida do maior lado. A área desse terreno é de

(A) 720 m2.

(B) 768 m2.

(C) 816 m2.

(D) 864 m2.

(E) 900 m2.

13. Dois colírios foram indicados a um paciente: um deles 
para ser utilizado a cada 3 horas, durante o dia, enquanto 
estiver trabalhando, e o outro para ser utilizado a cada 
8 horas. Comprados esses colírios, o paciente iniciou o 
tratamento, utilizando ambos, às 8 horas de determinado 
dia, horário em que entra no trabalho. Sabendo-se que 
o paciente sai do trabalho às 18 horas, e que obedeceu 
rigorosamente à indicação do oftalmologista, da primeira 
vez em que ele utilizou os dois colírios, até a terceira vez 
em que ele também os utilizou, em um mesmo horário, o 
número de vezes em que o paciente utilizou o colírio de 
aplicação a cada 3 horas foi

(A) 6.

(B) 7.

(C) 8.

(D) 9.

(E) 10.
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r a s c u n h o14. Uma caixa d’água, com formato interno de paralelepípedo 
reto retangular, tem como dimensões 1,5 m, 2,0 m e 2,5 m, 

e está com 
5

3
 de sua capacidade máxima de água. Para 

completar a capacidade dessa caixa, ela receberá água, 
com razão constante de 180 litros por minuto. Sabendo-se 
que 1 m3 corresponde a 1 000 litros, o tempo que será ne-
cessário para que a caixa fique completamente cheia de 
água é de

(A) 16 minutos e 08 segundos.

(B) 16 minutos e 40 segundos.

(C) 17 minutos e 06 segundos.

(D) 17 minutos e 25 segundos.

(E) 17 minutos e 53 segundos.

15. Considere a seguinte informação, divulgada no site de 
um sindicato do comércio, em outubro de 2019:

“Dois em cada três consumidores acima de 60 anos já 
compram online por smartphone”

Com base nessa informação, considere que a pesquisa 
realizada para chegar à conclusão divulgada tenha iden-
tificado 150 consumidores, acima de 60 anos, que com-
praram, online, por smartphone. Nesse caso, o número 
total de pessoas que teria participado da pesquisa, nessa 
faixa etária, teria sido de

(A) 225.

(B) 230.

(C) 235.

(D) 240.

(E) 245.

16. Em dois dias, foram vendidas, no total, 30 unidades de um 
produto, e o valor total dessas vendas foi de R$ 1.410,00. 
Sabendo-se que no primeiro dia de venda, cada unidade 
foi vendida por R$ 50,00, enquanto que no segundo dia 
de venda, cada unidade foi vendida por R$ 45,00, é cor-
reto afirmar que o valor das vendas do primeiro dia, em 
relação ao valor das vendas, do segundo dia, foi

(A) maior em R$ 210,00.

(B) maior em R$ 150,00.

(C) maior em R$ 160,00.

(D) menor em R$ 150,00.

(E) menor em R$ 210,00.
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r a s c u n h o17. O total de 340 bolinhas, sendo 180 na cor branca e o 
restante na cor preta, será totalmente distribuído em  
sacolinhas, de forma que em cada uma tenha x unidades 
de bolinhas na cor branca e y unidades de bolinhas na 
cor preta. Se todas as sacolinhas deverão conter o menor 
número de bolinhas possível, a diferença x – y deverá ser 
igual a

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

(E) 5.

18. Um comerciante revende apenas três produtos, aos preços 
de R$ 50,00, R$ 80,00 e R$ 100,00. O gráfico apresenta, 
no último dia de trabalho da semana anterior, a distribuição 
da receita total das vendas, pelos três preços praticados.

0%

R$ 50,00 R$ 80,00 R$ 100,00

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nesse dia, a média dos preços unitários desses produtos 
foi de

(A) R$ 80,00.

(B) R$ 82,50.

(C) R$ 85,00.

(D) R$ 87,50.

(E) R$ 90,00.
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r a s c u n h o19. Em um grupo com somente pessoas com idades de 20  
e 21 anos, a razão entre o número de pessoas com  
20 anos e o número de pessoas com 21 anos, atualmente, 

é 
5

4 . No próximo mês, duas pessoas com 20 anos farão 

aniversário, assim como uma pessoa com 21 anos, e a 

razão em questão passará a ser de 
8

5
. O número total de 

pessoas nesse grupo é

(A) 30.

(B) 29.

(C) 28.

(D) 27.

(E) 26.

20. Considere o seguinte gráfico, publicado em um artigo na 
internet:
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Educação Segurança

Pública
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53% das despezas primárias

Participação da Previdência Social nas despezas do governo federal em 2018

O TAMANHO DO GASTO

(https://aosfatos.org/noticias/a-situacao-da-previdencia-social-em-6-graficos/)

Com base nas informações apresentadas no gráfico, é  
correto afirmar que o gasto com a Saúde, em 2018, corres-
pondeu, das despesas primárias, a, aproximadamente,

(A) 6,0%

(B) 6,5%

(C) 7,0%

(D) 7,5%

(E) 8,0%
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23. O governo chavista tem fechado o cerco contra o líder 
do parlamento venezuelano e autodeclarado presidente 
interino da Venezuela. Principal nome da oposição,foi 
inabilitado para ocupar cargos públicos durante 15 anos 
pela Controladoria Geral da Venezuela. O controlador do 
governo, Elvis Amoroso, anunciou na televisão que iria 
“desativar o exercício de qualquer cargo público do cida-
dão pelo prazo máximo estabelecido na lei”.

(https://bit.ly/32ADx0S. Publicado em 29.03.2019. Adpatado)

A respeito do conflito entre a situação do governo vene-
zuelano e a oposição, é correto afirmar que
(A) se trata do questionamento da legitimidade da ree-

leição de Juan Guidó, liderado por Nicolás Maduro.
(B) envolve as denúncias de órgãos internacionais, 

como a ONU, que identificaram fraudes no processo 
eleitoral que levou Hugo Chaves ao poder e reco-
nhecem Juan Guaidó presidente.

(C) se refere à crise política venezuelana que envolve o 
conflito entre o presidente Nicolás Maduro e o líder 
da oposição Juan Guaidó.

(D) se trata de uma medida criada pelo governo venezue-
lano para não permitir que ocorram as próximas elei-
ções na Venezuela, inaugurando um período ditatorial.

(E) se refere à disputa entre chavistas e bolivarianistas pelo 
controle do processo político eleitoral na Venezuela.

24. A ministra do Meio Ambiente da França, Elisabeth Borne, 
alertou nesta terça-feira que seu país não assinará o acor-
do alcançado entre a União Europeia e os países do bloco 
Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai) nas con-
dições atuais.

(https://bit.ly/2CxF1yo. Publicado em 08.10.2019)

O motivo que gerou a declaração da ministra francesa foi

(A) a questão da liberação de uma lista de agrotóxicos 
que incluem substâncias não utilizadas na França.

(B) o padrão sanitário brasileiro relacionado ao combate 
às doenças do rebanho bovino.

(C) as taxas alfandegárias que criam uma concorrência 
prejudicial aos produtos orgânicos franceses em 
relação aos brasileiros.

(D) a repercussão mundial sobre as queimadas ocorridas 
na Amazônia e as políticas ambientais brasileiras.

(E) a taxas alfandegárias que prejudicariam os produtos 
orgânicos franceses em relação aos brasileiros.

25. O filme segue sendo apresentado com muito sucesso em 
vários festivais de cinema no mundo. “Nosso objetivo prin-
cipal sempre foi a estreia no Brasil. Os produtores e a dis-
tribuidora Paris Filmes vão seguir trabalhando para que 
isso aconteça”, publicou em nota a O2 Filmes. Em agosto, 
a O2 havia entrado com um recurso na Ancine solicitan-
do a liberação de verbas para a comercialização do filme 
antes da assinatura efetiva do contrato com o FSA (Fundo 
Setorial do Audiovisual), mas o recurso foi negado.

(https://bit.ly/36TKywU. Publicado em 12.09.2019. Adaptado)

O texto se refere ao filme

(A) Bacurau.

(B) Que horas ela volta?

(C) A vida invisível.

(D) Hebe.

(E) Marighella.

atuaLidades

21. Promessa de campanha do então candidato republicano, 
cuja primeira menção data de 5 de agosto de 2014, o 
muro foi objeto de muitas batalhas, tanto no Congresso 
quanto nos tribunais.

“Vou construir o maior muro que já se viu, será um muro 
de Trump, um muro lindo”, disse o bilionário durante a 
campanha eleitoral.

(https://bit.ly/36Rm7jT. Publicado em 28.07.2019)

Sobre a proposta de construção do muro a que o texto 
se refere:

(A) tem como objetivo controlar o número de imigrantes 
que ingressam nos Estados Unidos da América, mas 
não obteve aprovação no Congresso Nacional.

(B) apesar do esforço para a sua construção por parte do 
presidente Trump, a proposta passa por discussões 
e conflitos políticos relativas ao seu financiamento.

(C) representa uma das propostas mais populares do 
presidente Trump, mas sua construção tem sido bar-
rada em decorrência de tensões com a comunidade 
internacional diante da questão imigratória.

(D) apesar da resistência da oposição à proposta do 
presidente Trump, é defendida por ele como uma 
medida que visa registrar e regular, e não barrar, a 
entrada de imigrantes no país.

(E) há uma demanda exigida pelos democratas e que, 
apesar da resistência de órgãos internacionais imi-
gratórios, deverá ser construído até 2022.

22. O plano, batizado de “Agenda de Transformação de Es-
tado”, prevê a mais profunda reestruturação da máquina 
pública brasileira desde a promulgação da Constituição 
Federal de 1988. O tamanho da mudança constitucional 
sugerida pelo governo pode ser medido pela quantidade 
de dispositivos que podem ser alterados. Juntos, os pro-
jetos somam 30 páginas.

(https://glo.bo/2Cw3VOJ. Publicado em 08.11.2019)

O plano a que o texto se refere, defende como objetivo

(A) ampliar a agenda social do Estado de forma a ade-
quá-la aos propósitos da Constituição de 1988.

(B) centralizar os gastos públicos no âmbito da fede-
ração, de forma a diminuir a autonomia dos gastos 
estaduais.

(C) ampliar o número de municípios, garantindo maior 
distribuição e melhor gestão de gastos públicos.

(D) diminuir a possibilidade de manobrar recursos por 
parte do município.

(E) ampliar a responsabilidade fiscal, buscando diminuir 
o inchaço dos gastos públicos estatais.



10PMMA1901/023-AuditorControleInterno

noções de inforMática

26. Tem-se a seguinte imagem, exibida parcialmente, de um computador com Microsoft Windows 7, em sua configuração original.

Assinale a alternativa com o resultado da ação, ao clicar com botão invertido do mouse (botão secundário) sobre o ícone 
do Paint e selecionar a opção Desafixar, da Barra de Tarefas.

(A) O Paint será desinstalado do computador.

(B) O Paint continuará aberto para uso, uma vez que está sendo executado, mas ao ser encerrado, seu ícone não estará 
mais presente na Barra de Tarefas.

(C) O Paint ficará impedido de uso no computador, até que seja novamente fixado na Barra de Tarefas.

(D) O aplicativo será encerrado, sem gravar a imagem que está sendo editada.

(E) O aplicativo será encerrado, gravando automaticamente a imagem que está sendo editada.

27. Tem-se um documento editado no Microsoft Word 2010, em sua configuração original, conforme imagem parcial a seguir.

Um usuário clicou no ícone de recuo, deixando-o da forma a seguir.

Assinale a alternativa que indica a aparência correta que o texto assume com essa configuração.

(A) Considerando que as partes entendem que há sinergias positivas que podem viabilizar a
contratação dos serviços propostos, apresenta-se aqui uma proposta de trabalho que 
visa atender todas as expectativas.

(B)  Considerando que as partes entendem que há sinergias positivas que podem viabilizar a
contratação dos serviços propostos, apresenta-se aqui uma proposta de trabalho que visa
atender todas as expectativas.

(C) Considerando que as partes entendem que há sinergias positivas que podem viabilizar a
contratação dos serviços propostos, apresenta-se aqui uma proposta de trabalho que 

visa atender todas as expectativas.

(D)  Considerando que as partes entendem que há sinergias positivas que podem viabilizar a
 contratação dos serviços propostos, apresenta-se aqui uma proposta de trabalho que
 visa atender todas as expectativas.

(E)  Considerando que as partes entendem que há sinergias positivas que podem viabilizar a
 contratação dos serviços propostos, apresenta-se aqui uma proposta de trabalho que
visa atender todas as expectativas.
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conhecimentos esPecíficos

adMinistração PúbLica

31. Os funcionários públicos de uma prefeitura acompanha-
ram, com atenção, a eleição de um candidato que defende 
um modelo de administração pública gerencialista inspira-
do, sobretudo, no modelo proposto por Bresser-Pereira. Tal 
concepção difere do modelo burocrático de gestão. Diant e 
disso, espera-se que o prefeito recém-eleito fomente e 
i mplemente

(A) uma gestão pública baseada em leis racionais e con-
troles baseados em normas e procedimentos padrão.

(B) projetos de inovação, com eficiência e eficácia, em 
consonância com as leis e costumes locais.

(C) iniciativas efetivas de gestão, com conselhos de notá-
veis e estruturada com base no conjunto de costumes.

(D) órgãos de controle, com a participação social e pau-
tados pela transparência pública.

(E) procedimentos baseados em indicadores de quali-
dade, pautados pela transparência e calcados nos 
costumes.

32. Aos servidores públicos, conforme a Constituição Fe-
deral de 1988, os  padrões de vencimento e dos demais 
componentes do sistema remuneratório deverão consi-
derar, entre outros fatores, o seguinte:

(A) as exigências técnicas e de tempo para a função, 
o grau de complexidade das tarefas e desempenho 
alcançado.

(B) a natureza, o grau de responsabilidade, os requisitos 
para a investidura e as peculiaridades dos cargos.

(C) o nível de senioridade do cargo, o grau de exigência 
técnica e complexidade das tarefas e as atribuições 
referentes à função.

(D) a complexidade e o grau de exigência da função, 
posicionamento vis a vis das demais carreiras do 
setor público.

(E) a compatibilidade entre o cargo, função e tarefas, as 
exigências inerentes à função e ao cargo ocupado e 
resultados alcançados.

28. Tem-se a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 
2010, em sua configuração original.

Assinale a alternativa com o resultado correto da fórmula 
=MÉDIASE(A1:C3;">8";A1:C3) a ser inserida na célula 
A4.

(A) 0

(B) 3

(C) 6

(D) 8,75

(E) 9

29. Assinale a alternativa que indica o ícone que inicia o Modo 
de Apresentação de slides no Microsoft PowerPoint 2010, 
em sua configuração original.

(A) A

(B) B

(C) C

(D) D

(E) E

30. Ao visitar um web site usando o navegador Google  
Chrome, versão 78, em sua configuração original, o usuá-
rio pressionou as teclas CTRL+P para imprimir o conteú-
do. Na visualização da impressão, o usuário percebeu 
que há 9 páginas para se imprimir. Assinale a alternativa 
que indica como deve ser preenchido o campo sublinha-
do, com a opção Personalizado selecionada, para que se 
imprima apenas as páginas 2 a 8.

(A) –1–9

(B) –1,–9

(C) [1],2–8,[9]

(D) 2–8

(E) 2,8
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35. No que se refere à licitação, assinale a alternativa em que 
todas as organizações indicadas têm obrigatoriedade de 
adotar tal forma de aquisição.

(A) Sociedades de economia mista; consórcios públicos; 
empresas de capital aberto; organizações sociais e 
startups públicas.

(B) Órgãos da administração pública direta e indireta; 
sociedades de economia mista; híbridas e fundos de 
investimento privados e públicos.

(C) Órgãos da administração pública direta e indireta; 
autarquias; fundações públicas e oranizações da 
sociedade civil de interesse público.

(D) Autarquias; fundações públicas; empresas públicas; 
consórcios públicos e privados e fundos de previden-
ciários.

(E) Prefeituras, governos estaduais e federal; fundos 
patrimonias; autarquias; fundações; organizações 
híbridas e da sociedade civil.

36. O prefeito de um município gostaria de implementar  
espaços de coworking (compartilhamento de espaço e 
recursos de escritório) nas bibliotecas públicas em par-
ceria com a sociedade civil e empresas. Para celebrar 
esse tipo de projeto, o prefeito deverá utilizar a seguinte 
espécie de ato administrativo:

(A) Ordinatório, na qual a prefeitura estabelece parâme-
tros para o usufruto dos espaços públicos e os bene-
fícios esperados dessa atividade.

(B) Enunciativo, em que as partes envolvidas definem 
seus papéis, responsabilidades, direitos e deveres, 
num determinado período de tempo.

(C) Imperativo, no qual as regras, procedimentos e nor-
mas são estabelecidos pelo poder público indepen-
dente do agente privado envolvido.

(D) Negocial, no qual se faz a declaração de vontade do 
Poder Público coincidente com a pretensão do par-
ticular.

(E) Conjunto, em que se estabelecem parâmetros, em 
comum acordo, e que atenda as demandas entre os 
agentes público e privado envolvidos.

33. Um grupo de cidadãos ficou indignado ao ver a seguinte 
faixa na inauguração de conjunto habitacional:

De fato, tal comunicação fere um princípio constitucional 
da Administração Pública conhecido como princípio da

(A) Moralidade.

(B) Legalidade.

(C) Publicidade.

(D) Eficiência.

(E) Impessoalidade.

34. Um prefeito recém-eleito gostaria de promover uma 
 semana de atividades culturais em prol dos munícipies. 
Nesse sentido, consultou o seu Secretário de Gestão 
 sobre a necessidade de se utilizar a licitação para con-
tratar um músico regional, ainda pouco conhecido pelo 
público e pela crítica, e que o acompanhou fielmente  
em todos os momentos da campanha. A esse respeito, é 
correto afirmar:

(A) apesar de ser um serviço artístico, o cantor não  
possui os requisitos necessários para inexibilidade 
de licitação.

(B) dado que se trata de um serviço artístico, ou seja, de 
fácil comparação, pode-se considerar o caso como 
de inexibilidade de licitação.

(C) as informações sobre o evento são insuficientes para 
analisar a necessidade ou não de licitação.

(D) a proximidade e a lealdade desse músico junto ao 
prefeito são fatores suficientes para a dispensa de 
licitação pelo executivo.

(E) para analisar a dispensa ou não de licitação, é preciso 
considerar a urgência desse evento em benefício do 
município.
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direito tributário

39. É fato gerador do imposto sobre transmissão de bens 
imóveis – ITBI, a transmissão inter vivos:

(A) a qualquer título, de bens móveis e de direitos reais 
sobre imóveis, inclusive os de garantia, bem como 
cessão de direitos à sua aquisição.

(B) a qualquer título, por ato oneroso, de direitos reais 
de garantia, bem como cessão de direitos à aqui-
sição de bens móveis ou imóveis, por natureza ou 
acessão física.

(C) a qualquer título, por ato gratuito ou oneroso, de 
bens móveis e imóveis, por natureza ou acessão 
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os 
de garantia.

(D) de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de 
pessoa jurídica em realização de capital, independen-
temente da atividade preponderante do adquirente.

(E) a transmissão de bens ou direitos decorrentes de 
extinção de pessoa jurídica, se a atividade prepon-
derante do adquirente for a compra e venda desses 
bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arren-
damento mercantil.

40. A respeito da base de cálculo de taxas, assinale a alter-
nativa correta.

(A) A taxa de serviço de iluminação pública pode ter 
como base de cálculo a metragem do imóvel urbano.

(B) É possível instituir taxa pela matrícula em universi-
dades públicas e em escolas da rede pública, desde 
que a base de cálculo seja proporcional ao valor do 
serviço prestado.

(C) É possível adotar, no cálculo do valor de taxa, um 
ou mais elementos da base de cálculo própria de 
impostos, desde que não haja integral identidade 
entre uma base e outra.

(D) É possível reduzir base de cálculo de taxa em razão 
do exercício do poder de polícia por ato administrati-
vo normativo de caráter concreto e específico.

(E) A taxa cobrada exclusivamente em razão dos servi-
ços públicos de coleta de resíduos sólidos deve ter 
base de cálculo diferenciada em relação à localiza-
ção e metragem do imóvel.

37. Leia o seguinte trecho de uma matéria jornalística:

Aplicativo permite ao cidadão fiscalizar recursos 
i nvestidos em seu município

APP SICONV CIDADÃO – Com toques no celular, será 
possível indicar necessidades como construção de es-
colas, postos de saúde e áreas de lazer com recursos do 
governo federal. Ele busca estimular a participação da 
sociedade na fiscalização dos recursos repassados pelo 
Governo Federal aos estados e municípios.

(http://plataformamaisbrasil.gov.br/noticias/. 06.07.2018. Adaptado)

Esse tipo de aplicativo é um exemplo, entre tantos outros, 
de que tipo de controle da Administração Pública?

(A) Jurisdicional, na medida em que se trata de uma ini-
ciativa para acompanhar os gastos públicos locais 
tendo em vista os repasses do governo federal.

(B) Social, pois convocam-se os cidadãos para acompa-
nhar os gastos públicos e, nesse contexto, se estão 
corretos e em sintonia com as demandas da sociedade.

(C) Digital, ao utilizar recursos tecnológicos para o 
controle dos gastos públicos a partir dos cidadãos, 
tornando-o mais simples e efetivo.

(D) Local, de suma importância para que os gastos pú-
blicos sejam avaliados na “ponta”, ou seja, no local 
em que ocorrem – escolas, postos de saúde etc.

(E) Discricionário, pois se trata de gastos realizados 
pelos municípios e que foram subsidiados pelo 
g overno federal a partir dos recursos vinculados.

38. Leia o seguinte trecho de uma matéria jornalística:

3 em 4 cidades tem gestão fiscal difícil ou crítica

Estudo da Firjan levantou a saúde financeira de 5.337 
municípios brasileiros; desses, quase 2 mil não têm 
d inheiro nem para se sustentar

73% dos municípios brasileiros foram avaliados com 
gestão fiscal difícil ou crítica, de acordo com um índice 
divulgado nesta quinta-feira (31/out) pela Federação das 
Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).

(Revista Exame: 31.10.2019. Adaptado)

A Lei de Responsabilidade Fiscal criada no início dos 
2 000 foi construída com base nos seguintes objetivos:

(A) garantir um superávit primário nas contas públicas, 
redução do déficit fiscal e a busca pelo equilíbrio nas 
contas públicas.

(B) restringir os gastos públicos para a construção do 
superávit primário; cada aumento de gasto precisa 
vir de uma fonte de financiamento.

(C) alocar de forma assimétrica os gastos públicos; bus-
car a máxima eficiência entre o processo de arreca-
dação e aplicação de recursos e insolvência fiscal 
dos entes federativos.

(D) assegurar o equilíbrio fiscal dos entes federativos; 
que o investimento público tivesse um retorno mini-
mizado e que os gastos públicos pudessem ser con-
trolados socialmente.

(E) garantir a saúde financeira dos entes federativos, a cor-
reta aplicação dos recursos públicos e uma adequada 
herança administrativa para os futuros gestores.
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43. A compensação de créditos tributários com créditos líqui-
dos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo 
contra a Fazenda Pública

(A) com expressa autorização legal, pode ocorrer antes 
do trânsito em julgado da decisão judicial que tenha 
por objeto o tributo a ser compensado.

(B) constitui modalidade de extinção do crédito tributário.

(C) pressupõe a transação entre os sujeitos ativo e passivo 
da obrigação tributária, mediante concessões mútuas, 
com a finalidade de excluir o crédito tributário.

(D) mediante despacho fundamentado da autoridade 
administrativa competente, implica remissão total do 
crédito tributário.

(E) mediante decisão judicial, provisória ou definitiva, 
opera a exclusão do crédito tributário.

44. Um incentivo fiscal correspondente ao não pagamento de 
contribuições sociais conferido a partir de certificação con-
cedida nos termos de lei específica a pessoas jurídicas que 
preencham os requisitos nela previstos constitui exemplo de

(A) não incidência tributária.

(B) imunidade tributária.

(C) exclusão do crédito tributário mediante isenção.

(D) extinção do crédito tributário mediante anistia.

(E) suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

contabiLidade geraL

45. De acordo com a Estrutura Conceitual da Contabilida-
de, uma das características qualitativas fundamentais 
da informação contábil financeira é a da

(A) comparabilidade.

(B) tempestividade.

(C) relevância.

(D) verificabilidade.

(E) prudência.

41. De acordo com a Constituição Federal, as alíquotas 
de contribuições sociais e de intervenção no domínio 
econômico

(A) poderão ser ad valorem tendo por base o faturamen-
to, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso 
de importação, o valor aduaneiro.

(B) deverão ser ad valorem tendo por base a unidade de 
medida determinada por lei.

(C) não poderão ser superiores às das contribuições 
devidas à União, quando instituídas por Estados, 
Distrito Federal e Municípios.

(D) poderão ser específicas, fixadas pelo Senado Fede-
ral, para as operações internas, para resolver conflito 
envolvendo interesses de Estados.

(E) terão valores máximos fixados pelo Senado Federal, 
mediante resolução de iniciativa de um terço e apro-
vada pela maioria absoluta de seus membros.

42. Em regra, o lançamento tributário por meio de lavratura de 
Auto de Infração e Imposição de Multa é da modalidade

(A) por declaração.

(B) por homologação.

(C) por sanção.

(D) de ofício.

(E) por revisão.
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48. Assinale a alternativa que contém uma conta patrimonial 
que apresentará sempre saldo credor ou nulo, caso a es-
crituração seja feita corretamente.

(A) Receitas Diferidas.

(B) Caixa e Equivalentes Caixa.

(C) Prejuízos Acumulados.

(D) Ajustes de Avaliação Patrimonial.

(E) Imobilizado em Andamento.

49. A Cia. Rifaina tem por objeto social a venda de produtos 
alimentares e bebidas. Uma empresa fornecedora de cer-
vejas lhe ofereceu R$ 6.900.000,00, pagos à vista, por 
um contrato de exclusividade de cinco anos. A companhia 
aceitou a oferta em 2 de fevereiro de 2018. Nas demons-
trações contábeis da companhia relativas ao exercício 
findo em 31.12.2018, este fato contábil teve como conse-
quência o

(A) reconhecimento de receitas no valor de  
R$ 1.380.000,00.

(B) aumento do Ativo Circulante no valor de  
R$ 1.380.000,00.

(C) aumento do Ativo Não Circulante no valor de  
R$ 4.255.000,00.

(D) aumento do Passivo Circulante no valor de  
R$ 1.265.000,00.

(E) aumento do Passivo Não Circulante no valor de  
R$ 4.255.000,00.

46. A Cia. Maracatins de Comércio iniciou suas atividades 
com um Capital Subscrito de R$ 8.000.000,00, dos quais 
60% foram integralizados pelos sócios em numerário no 
ato de sua constituição. Posteriormente, no mesmo mês, 
ocorreram somente os seguintes fatos contábeis:

•   adquiriu mercadorias a prazo no valor de R$ 800.000,00.

•   comprou móveis e utensílios no valor de R$ 500.000,00, 
sendo 40% desse valor pago à vista e o restante finan-
ciado em doze meses.

•   aplicou  60% do  numerário  que  restou  em um Certifi-
cado de Depósito Bancário para resgate em 180 dias.

No final do mês, ao elaborar o balancete da companhia, 
o contador constatou que o

(A) capital total à disposição da sociedade montava a  
R$ 9.100.000,00.

(B) total do ativo era superior ao do passivo em  
R$ 4.900.000,00.

(C) total do capital próprio aportado à sociedade equiva-
lia a R$ 4.600.000,00.

(D) valor total do patrimônio líquido superou o valor total 
do passivo em R$ 3.700.000,00.

(E) o total do ativo era de R$ 4.300.000,00.

47. Uma sociedade empresária vendeu um lote de mercado-
rias a prazo por R$ 3.000.000,00, que lhe havia custado 
R$ 2.300.000,00 em uma compra a prazo. Desconside-
rando-se a incidência de tributos sobre a venda, nos lan-
çamentos contábeis referentes a esse fato, a conta

(A) Estoques foi debitada em R$ 2.300.000,00.

(B) Recebíveis foi creditada em R$ 3.000.000,00.

(C) Fornecedores foi debitada em R$ 3.000.000,00.

(D) Caixa foi debitada em R$ 700.000,00.

(E) Custo das Mercadorias Vendidas foi debitada em  
R$ 2.300.000,00.



16PMMA1901/023-AuditorControleInterno

50. Nesse balanço, o total do Ativo não Circulante da compa-
nhia equivaleu, em R$, a:

(A) 490.000,00.

(B) 530.000,00.

(C) 570.000,00.

(D) 630.000,00.

(E) 670.000,00.

51. Na mesma demonstração, o valor do patrimônio líquido 
da entidade em 31.12.2018, em R$, correspondeu a:

(A) 1.000.000,00.

(B) 910.000,00.

(C) 870.000,00.

(D) 850.000,00.

(E) 820.000,00.

52. Na Demonstração de Fluxos de Caixa, é considerado um 
fluxo de caixa gerado pelas atividades de investimentos 
da entidade que reporta a informação:

(A) juros recebidos de empréstimos concedidos pela  
entidade a sociedades controladas.

(B) aumento do capital em numerário.

(C) Lucro Líquido do Exercício ajustado pela eliminação 
de receitas e despesas que não implicam entradas 
ou saídas de caixa.

(D) alienação de um ativo imobilizado em três parcelas 
mensais e subsequentes dentro do exercício social 
da companhia.

(E) aumento de capital com incorporação de reservas de 
lucros.

orçaMento PúbLico

53. O orçamento-programa é caracterizado por ser

(A) uma técnica que tem por objetivo verificar o que o 
Governo realiza e o que compra, mas que não está 
vinculado ao processo de planejamento.

(B) um processo operacional que exige que o adminis-
trador justifique continuamente as despesas, impe-
dindo que ele simplesmente justifique as variações 
destas em relação ao orçamento anterior.

(C) uma técnica cujo objetivo maior é permitir o controle 
dos gastos do Poder Executivo pelo Poder Legislativo, 
que tem o poder de aprovar ou não o projeto de lei  
orçamentária anual.

(D) um processo operacional que permite ao Governo 
interligar o planejamento previsto no plano plurianual 
com os programas de governo que serão contempla-
dos pelas dotações orçamentárias.

(E) um instrumento cujo principal objetivo é permitir ana-
lisar se os gastos foram feitos com a maior economi-
cidade possível, evitando o desperdício de recursos 
governamentais.

Utilize as seguintes informações para responder às questões 
de números 50 e 51.

O balancete de verificação da Cia. Noroeste do Sul, relativo 
ao exercício encerrado em 2018, apresentava os seguintes 
dados:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – CIA. Noroeste do Sul 
31/12/2018

Contas Saldos  
devedores

Saldos  
credores

Caixa e Equivalentes 
Caixa R$ 500.000,00

Contas e Obrigações 
a Pagar R$ 450.000,00

Recebíveis  
(curto prazo) R$ 860.000,00

Impostos a Recolher R$ 290.000,00
Capital R$ 420.000,00

Lucros Acumulados R$ 300.000,00

Despesas do  
Exercício Seguinte R$ 100.000,00

Perdas Estimadas 
em Recebíveis R$ 50.000,00

Empréstimos a  
Coligadas R$ 40.000,00

Empréstimos a Longo 
Prazo R$ 150.000,00

Estoques R$ 470.000,00

Ativo Intangível R$ 210.000,00
Amortização  
Acumulada R$ 100.000,00

Impostos a Recuperar 
(curto prazo) R$ 140.000,00

Imobilizado R$ 920.000,00
Fornecedores R$ 700.000,00
Depreciação  
Acumulada R$ 500.000,00

Reservas de Lucros R$ 180.000,00

Reservas de Capital R$ 100.000,00

TOTAL R$ 3.240.000,00 R$ 3.240.000,00

De todas as contas do Passivo, a única que é de longo prazo 
são os empréstimos no valor de R$ 150.000,00. O saldo da con-
ta de Lucros Acumulados representa o lucro líquido do exercício 
de 2018, antes da constituição das reservas de lucros e do cál-
culo do dividendo obrigatório, sendo que este representa 30% 
do lucro líquido do exercício, conforme disposição estatutária. 
O contador efetuou os cálculos necessários e foi levantado o 
Balanço Patrimonial da entidade em 31.12.2018.
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58. Restos a pagar processados correspondem a despesas

(A) não liquidadas e não pagas, mas cujo prazo para 
cumprimento da obrigação pelo credor ainda está 
vigente.

(B) cujo empenho foi feito por valores globais, cuja liqui-
dação não ocorreu, mas persiste o direito do credor 
ao recebimento do serviço prestado.

(C) empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício a 
que se referem.

(D) que não foram empenhadas, liquidadas e pagas no 
exercício anterior.

(E) cujo pagamento é prioritário no exercício seguinte.

59. Assinale a alternativa que contém o lançamento contá-
bil correto no sistema orçamentário de uma operação de 
crédito em contratos de financiamento do ente público.

(A) D Bancos conta Movimento
C Dívida Fundada

(B) D Receita Realizada
C Receita a Realizar

(C) D Operações de Crédito
C Receita de Capital

(D) D Bancos conta Movimento
C Receita de Capital – Operações de Crédito

(E) D Operações de Crédito
C Dívida Fundada

60. Na Tabela de Eventos, os dois primeiros dígitos repre-
sentam eventos que

(A) são acionados automaticamente pelo sistema.

(B) estão vinculados à nota de empenho.

(C) são identificados pelo tipo de fato contábil que repre-
sentam em um código sequencial.

(D) tenham a mesma natureza.

(E) representam somente registros de apropriação de 
despesa.

54. É classificada como uma receita orçamentária de capital 
a receita

(A) decorrente de multas e juros de mora cobrados sobre 
tributos recolhidos com atraso.

(B) patrimonial.

(C) de operações de crédito realizadas pelo ente público 
com instituições financeiras.

(D) industrial.

(E) decorrente de recebimentos da dívida ativa do ente 
público.

55. Constituem uma despesa corrente

(A) os juros pagos pelo ente governamental sobre sua 
dívida pública interna.

(B) os aumentos de capital de empresas nas quais o 
ente público tenha participação.

(C) as aquisições de bens imóveis pelo ente público.

(D) as amortizações da dívida pública interna.

(E) as aquisições de títulos representativos de capital já 
integralizado de qualquer tipo de sociedade.

56. É um exemplo de despesa extraorçamentária

(A) a aquisição de títulos de crédito pelo ente público.

(B) o pagamento de restos a pagar do exercício anterior.

(C) o pagamento de subvenções sociais pelo ente público.

(D) o dispêndio com a constituição de capital de empre-
sas das quais participe o ente público.

(E) o pagamento de subvenções econômicas pelo ente 
público.

57. As despesas de exercícios anteriores

(A) são despesas pagas antecipadamente pelo ente pú-
blico e que devem ser reconhecidas após o encerra-
mento do exercício.

(B) são originadas quando o valor inscrito em restos a 
pagar é maior do que o valor real da despesa.

(C) são consideradas despesas extraorçamentárias, 
porque seu pagamento não corre à custa do orça-
mento vigente.

(D) correspondem a restos a pagar não processados no 
exercício anterior e que devem ser pagos no exercí-
cio corrente.

(E) podem decorrer de compromissos reconhecidos 
pelo ente público após o encerramento do exercício 
ao qual pertencem.
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