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INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 

 Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 
 O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este tempo inclui 

o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 
 Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  
 O CARTÃO RESPOSTAS NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

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

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

alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  
 O candidato só poderá se ausentar do local de prova após uma hora do início das provas e somente poderá anotar suas opções 

de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas e 
nem o Cartão Resposta.  

 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição 
em Ata de suas respectivas assinaturas.  

 Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA 
devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 
providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação 
posterior 
 

 
AUDITOR - TIPO A 

 Ao receber este caderno, verifique se: 
 A sua opção de CARGO está correta. 

 Contém 50 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 50. 
 Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

I N S T R U Ç Õ E S  G E R A I S  
 

INSCRIÇÃO  
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 CARGO: AUDITOR – TIPO A 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO I 
 

Eu adoraria 
 

Os brasileiros, creio que preferimos sempre o futuro do pretérito. “Eu gostaria”, “eu faria”, “eu suportaria”... Os donos originais 
da língua de Camões elegem o pretérito imperfeito: “eu gostava”. Nosso condicional, talvez, seja uma possibilidade de adiar o fato ou a 
decisão, pois quase sempre é seguido de elementos adversativos ou condições: “eu faria, se...” “Eu tentaria, mas...” A comunicação 
tupiniquim tem o traço da omissão do eu objetivo que promete fazer uma tarefa específica e com data marcada. Isso explica tantos 
condicionais e nosso clássico gerundismo. “-Ia” e “-endo” são terminações que possibilitam adiar minha ação até a segunda vinda do 
Messias (se você for cristão) ou a primeira (se você seguir o judaísmo). 

Sou brasileiro nato e não escapo do miasma do futuro do pretérito que emana das “praias do Brasil ensolaradas”. O mais grave 
é enfrentar o choque entre o meu desejo condicional de melhora e a realidade concreta do presente do indicativo. Explico-me. 

Em uma quente sexta-feira na hora do almoço, fiz algo raríssimo, felizmente: fui a uma agência bancária. Eu tinha poucos minutos 
para resolver o problema e partir para o restante da jornada. Ao entrar no recinto, um fã pegou-me pelo braço. Era um senhor simpático 
de extração septuagenária, que desejava manifestar que acompanhava meu trabalho. Detalhe que só percebi minutos após: ele era gago. 
O que pode existir de pior para alguém que tem poucos minutos pela frente? Um fã gago. Minha pressa me empurrava e meu dever 
humano me segurava. Eu gostaria de ser menos impaciente com o olhar (aí entra o futuro do pretérito), eu desejaria ter escalonado 
minhas prioridades do dia (agenda é menos importante do que um ser humano) e eu “ia iria indo”, porém... não fui. Fui seco e disparei 
chispas visuais que minha falecida mãe classificava como “olhos de fogo”. 

Costumo dizer que sou um sábio do minuto seguinte, um virtuoso sem timing. Segundos após ter sido grosseiro, insensível, 
agressivo na voz ou arrogante, eu caio em plena consciência como o rei Cláudio, de Hamlet, rezando e tomado de remorso. Surge com 
clareza na minha mente o que eu deveria ter feito, como seria melhor se minha atitude fosse outra. Por que não consigo ter essa acuidade 
antes ou durante o ato? Sou um homem do futuro do pretérito. 

Trabalho em terapia um fato que me segue desde a infância. O que for preparado, previsto, estipulado e agendado é perfeito e 
sereno como um lago suíço. Lancei uma obra com a monja Coen (O inferno somos nós: do ódio à cultura de paz). Sabia, com semanas 
de antecedência, que seria um evento com muitas pessoas. Preparei-me para isso. A fila serpenteava pela rua e a livraria regurgitava, 
tomada de fãs ansiosos para ouvirem a monja e a mim. Depois de uma fala inicial, seguimos para o terceiro andar e iniciamos o rito: 
autógrafo, fotografia (o mais importante), uma pequena palavra com cada um. Posso estar enganado, porém imagino que, das 19h até o 
início da madrugada do dia seguinte, quando o ordálio cessou, fui simpático, sorridente, solícito com todas e todos. Eu estava lá para 
aquilo, era minha missão e eu me apresentava genuinamente feliz ao lado da budista e de tantas pessoas que tinham parado seus 
compromissos pessoais e profissionais para acompanhar a fala. Aquilo era o melhor de mim: o Leandro preparado para o momento. O 
pior de mim acontece em coisas fora do previsto, ou com muita fome, muita pressa ou focado em outro alvo. Esse é o momento do futuro 
do pretérito. 

Quem gosta muito de mim falará: “Leandro, você é humano, tem seus altos e baixos, tem irritações, é sobrecarregado e tem 
uma agenda exaustiva”. Adoro meus amigos e amo essas atenuantes diante do implacável juiz da minha consciência. Porém, eles estão 
errados a não ser pelo fato de me reconhecerem humano. Quero ser o que foi bom, não o que poderia ter sido. Sou uma pessoa com 
certa consciência e, como todo ser humano, dotado de livre-arbítrio. Sou perfectível, e não perfeito. A meta seria aproximar o condicional 
do pretérito perfeito. Não mais o que eu deveria ter feito, mas o que eu fiz. Nas diferenças de tempos está o detalhe da sabedoria. Ser 
sábio é moldar-se constantemente e superar o lado impulsivo e agressivo. Estar calmo quando se está bem é quase infantil. Falar com 
equilíbrio e amar o próximo quando o próximo e eu estamos em condições normais de temperatura e pressão é desafio insignificante. 
Imagine-se, cara leitora e estimado leitor, você sentada(o) em uma poltrona confortabilíssima, sem nenhum mal lhe afligindo, a 
temperatura ambiente está ideal e do seu lado a sua bebida preferida ao alcance da mão. Sua música preferida roda no volume ideal. Na 
cena idílica descrita, é raro o ser humano que esteja agressivo ou irritadiço. Se entra alguém, você responde com a voz calma e equilibrada 
de um lama do Himalaia. O mundo flui e você se deixa levar pelo átimo de felicidade do instante. Ser equilibrado assim está ao alcance 
de todas as pessoas. Comece a retirar as benesses, acrescente as adversidades, aumente a temperatura de forma desagradável e dê 
uma agenda extensa: o sábio vai dar lugar ao homem das cavernas. 

Minha meta é aproximar os tempos verbais. Meu propósito de sabedoria é compreender que há momentos em que manter a paz 
é fácil. Em outras ocasiões, muito complicado. Na tensão está o desafio a atingir. Superar o mundo ciclotímico ao meu redor e o meu. 
Ser verdadeiro e plenamente presente sempre ou na maioria das vezes. É o meu desafio. É o Leandro que eu desejaria e que desejo 
ver. Qual a sua meta? 
 

KARNAL, Leandro. O coração das coisas. São Paulo: Contexto, 2019.  
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 CARGO: AUDITOR – TIPO A 

1. No que se refere às estratégias argumentativas do texto, pode-
se afirmar que o autor do TEXTO I 

 

A) emprega a 1ª pessoa do plural para dar ao texto um caráter 
afetivo e, ao mesmo tempo, imparcial. 

B) faz uso das aspas para demonstrar certo distanciamento e 
conferir ao texto ares de impessoalidade. 

C) mostra opiniões diversas sobre o assunto discutido, permitindo 
ao leitor a liberdade de escolher o ponto de vista. 

D) utiliza-se de palavras e expressões avaliativas que expressem 
seu ponto de vista, a fim de que o leitor seja convencido de 
seus argumentos. 

 
 

2. A oração destacada no trecho “Costumo dizer que sou um 
sábio do minuto seguinte, um virtuoso sem timing” é 
classificada como oração subordinada substantiva 

 

A) completiva nominal. 
B) objetiva direta. 
C) objetiva indireta. 
D) subjetiva. 
 

 

3. Em “Fui seco e disparei chispas visuais que minha falecida 
mãe classificava como “olhos de fogo””, a expressão 
destacada aparece entre aspas, pois o autor do TEXTO I 

 

A) acentuou o valor significativo da expressão “olhos de fogo”, 
descrevendo para o leitor como agiu diante da manifestação 
do fã. 

B) desejou realçar, ironicamente, a expressão, mostrando ao 
leitor o exagero do uso de “olhos de fogo” naquele contexto. 

C) distinguiu a expressão “olhos de fogo”, indicando que era 
como sua mãe se referia àquele tipo de comportamento do 
filho. 

D) teve a intenção de destacar que a expressão “olhos de fogo” 
não faz parte do vocabulário comumente utilizado pelo autor. 

 
 

4. Leia o trecho abaixo: 
 

“Trabalho em terapia um fato que me segue desde a infância. 
O que for preparado, previsto, estipulado e agendado é 
perfeito e sereno como um lago suíço. Lancei uma obra com a 
monja Coen (O inferno somos nós: do ódio à cultura de paz). 
Sabia, com semanas de antecedência, que seria um evento 
com muitas pessoas. Preparei-me para isso”. 

 

O termo em destaque refere-se 
 

A) à expressão “um evento com muitas pessoas”. 
B) à expressão “uma obra com a monja Coen”. 
C) ao vocábulo “infância”. 
D) ao termo “terapia”. 
 
 
 
 
 
 

5. No TEXTO I, o autor afirma: “O pior de mim acontece em 
coisas fora do previsto, ou com muita fome, muita pressa ou 
focado em outro alvo. Esse é o momento do futuro do 
pretérito”. Ao denominar esse momento como “futuro do 
pretérito”, o autor 

 

A) deseja demonstrar ao leitor que se sente desconfortável diante 
de situações habituais. 

B) afirma que tais situações ainda não se realizaram e poderão 
não se realizar, visto que não se preparou para elas. 

C) deseja apenas designar que esses eventos ocorreram em 
momentos posteriores à época de que se fala e que ainda não 
se realizaram, demonstrando que se sente impelido a 
organizar sua vida sem sobressaltos. 

D) se vale do sentido empregado quando utilizamos o futuro do 
pretérito: exprimir a incerteza, a dúvida, o imprevisível para 
mostrar ao leitor seu incômodo com situações inesperadas. 

 
 

6. A conjunção em destaque no trecho “Posso estar enganado, 
porém imagino que, das 19h até o início da madrugada do dia 
seguinte, quando o ordálio cessou, fui simpático, sorridente, 
solícito com todas e todos” possui o valor semântico de 
 

A) acréscimo. 
B) contraste. 
C) conformidade. 
D) restrição. 

 
 

7. Na passagem “Ao entrar no recinto, um fã pegou-me pelo 
braço”, o pronome oblíquo destacado está enclítico em relação 
ao verbo, atendendo à norma padrão da Língua Portuguesa. 
Assinale a alternativa em que a posição do pronome oblíquo 
em relação ao verbo não atende à norma padrão da Língua 
Portuguesa. 
 

A) Dada a mim a justificativa, o funcionário simplesmente saiu da 
sala. 

B) Como o julgariam os chefes se soubessem do seu erro? 
C) Ia se desenrolando o mistério sobre os assassinatos. 
D) O atendente veio interromper-me no meio da ligação. 

 
 

8. Em “Os donos originais da língua de Camões elegem o 
pretérito imperfeito: ‘eu gostava’”, a concordância verbal é 
estabelecida corretamente, atendendo à Norma Padrão da 
Língua Portuguesa.  
Assinale a alternativa que também apresenta a correta 
concordância verbal, conforme a Norma Padrão da Língua 
Portuguesa. 
 

A) Mais de um escritor aceitou autografar, durante toda a tarde, 
seus livros. 

B) Restou cerca de vinte pessoas na fila, esperando conhecer os 
palestrantes do evento. 

C) Não foram seus filhos que invadiu a propriedade alheia. 
D) Dois terços dos leitores brasileiros prefere as crônicas a 

romances. 
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9. Assinale a alternativa em que a palavra destacada obedece à 
mesma regra de acentuação do vocábulo destacado no 
excerto: “...acrescente as adversidades, aumente a 
temperatura de forma desagradável e dê uma agenda 
extensa...” 

 

A) “você sentada(o) em uma poltrona confortabilíssima”. 
B) “Trabalho em terapia um fato que me segue desde a 

infância.”. 
C) “Se entra alguém, você responde com a voz calma e 

equilibrada”. 
D) “há momentos em que manter a paz é fácil.”. 
 
 

10. Assinale a alternativa em que a ocorrência da crase não 
obedece às exigências da Norma Padrão da Língua 
Portuguesa. 
 

A) Muitas vezes é preciso obedecer às regras estipuladas pela 
sociedade. 

B) Apontei minha câmera visando à moça que estava diante de 
mim. 

C) Muitos cientistas aspiram à vacina que imunize a população. 
D) Os vereadores tiveram de responder às indagações dos 

jornalistas. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

11. O local onde você trabalha o encarregou de comprar um 
dispositivo de armazenamento com a maior capacidade de 
armazenamento. O fornecedor local dispõe das opções 
listadas abaixo. Assinale a alternativa que indica o dispositivo 
com maior capacidade de armazenamento. 
 

A) HD de 1,5 TB 
B) HD SSD de 128 GB 
C) pendrive USB de 1024 MB 
D) pendrive USB 2.0 de 800 MB 
 

 

12. Entre as opções de configuração de texto, o Microsoft Word 
2013 possui os ícones da figura a seguir.  
 

 
 

Sobre estes ícones, assinale a afirmativa incorreta. 
 

A) Um clique duplo no ícone  permite a cópia de formatação 
de texto de um local para múltiplos locais.  

B) Os ícones  são responsáveis por, respectivamente, 
aumentar e diminuir o tamanho da fonte do texto selecionado. 

C) O ícone  muda a cor do fundo do texto selecionado para 
vermelho. 

D) O ícone  posiciona o texto selecionado no centro do 
documento. 

 

13. Considere a tabela a seguir, elaborada no Microsoft Excel 
2013: 
 

 
 

Assinale a alternativa que indica corretamente o que 
acontecerá ao se digitar a fórmula 
=SE(SOMA($B2:$B6)<SOMA($C2:$C6);1;0) na célula C7. 

 

A) A célula B7 passará a conter o resultado da soma das células 
B2, B3, B4, B5 e B6, enquanto a célula C7 conterá o resultado 
da soma das células C2, C3, C4, C5 e C6. 

B) A célula C7 exibirá o valor 1. 
C) As células B7 e C7 receberão os valores 1 e 0, 

respectivamente. 
D) A célula C7 exibirá o valor 0. 

 
 

14. Navegadores de Internet são softwares responsáveis por 
acessar arquivos hospedados em servidores espalhados pelo 
mundo. Assinale a alternativa que lista corretamente as 
funcionalidades ou características comuns a todos os 
navegadores. 
 

A) Google como site de pesquisa padrão; Opção para bloquear 
propagandas; Antivírus embutido; Compilador HTML. 

B) Compilador Java; Barra de endereço; Google como site de 
pesquisa padrão. 

C) Opção para navegar de forma anônima; Opção para bloquear 
propagandas; Editor de texto. 

D) Compilador HTML; Opção para navegar de forma anônima; 
Opção para recarregar páginas web. 

 
 

15. João deseja imprimir um cartaz no maior formato possível. Nas 
configurações de sua impressora, os formatos abaixo 
aparecem como opção. Assinale a alternativa que representa 
corretamente o maior formato de impressão. 
 

A) Folha A3. 
B) Folha A4. 
C) Formato Carta. 
D) Folha A5. 
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16. Considere as afirmações sobre os ícones a seguir, retirados 
do Microsoft Power Point:  
 

 
 

 
 
I. Estes ícones podem ser encontrados na aba “Animações”. 

II. Estes ícones inserem efeitos de transição entre slides. 
III. Pode-se selecionar até 3 (três) destes efeitos 

simultaneamente. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I e II. 
B) apenas em I e III. 
C) apenas em II. 
D) apenas em II e III. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

17. A figura abaixo é formada por cinco estrelas iguais de cinco 
pontas com ângulos A, B, C, D e E. As cinco pontas 
representadas pelos respectivos ângulos da estrela 
encontram-se em um mesmo ponto. Assinale a alternativa que 
indica corretamente o valor do somatório de A + B + C + D + 
E.   

 
A) 270° 
B) 360° 
C) 180° 
D) 90° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18. Um triângulo A de lados (3,4,5) possui um círculo inscrito de 

raio rA e um triângulo B é semelhante ao A cuja razão de 
semelhança é igual a 2 e também possui um círculo inscrito de 
raio rB. Assinale a alternativa que possui a correta relação 

entre rA e rB. 
 
A) rA > rB 

B) rA = .rB 

C) rA = rB 
D) rA = 2.rB 

19. 100 estradas dos tipos A, B e C passam por uma análise 
qualitativa no quesito desgaste do asfalto. Para cada estrada, 
o asfalto foi classificado de acordo com seu estado como 
satisfatório, irregular e crítico, conforme quadro a seguir: 
 

 TIPO 
ESTADO A B C 

SATISFATÓRIO 8 3 4 
IRREGULAR 16 9 20 
CRÍTICO 29 20 1 

 
Caso uma estrada seja escolhida aleatoriamente, qual a 
probabilidade de estar com estado satisfatório ou ser do tipo 
C? 
 

A) 
𝟑

𝟐𝟎
 

B) 
𝟐

𝟓
 

C) 
𝟏

𝟒
 

D) 
𝟗

𝟐𝟓
 

 
 

20. A partir do gráfico função modular f(x) = |x|, f: ℝ → ℝ, assinale 
a alternativa que apresenta uma função g que representa a 
translação de f para a esquerda no eixo “x”. 
 

A) g(x) = |x + 1|, g: ℝ → ℝ.  
B) g(x) = |x – 1|, g: ℝ → ℝ. 
C) g(x) = |x| + 1, g: ℝ → ℝ. 
D) g(x) = |x| - 1, g: ℝ → ℝ. 
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RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
21. O Art. 36 da Lei 4.320/1964 estabelece que consideram-se 

Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até 
o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não 
processadas. Analise o caso hipotético de determinado 
município brasileiro em que ocorreram os eventos descritos a 
seguir: 
 

 Empenhou, em 30/06/2019, o valor de R$ 7.500,00 referente 
a aquisição de material de escritório para o Gabinete do 
Prefeito. 

 Em 31/08/2019, liquidou a nota fiscal n° 6548 do Fornecedor 
“Papelaria Dom Bosco”, no valor de R$ 1.500,00, referente a 
aquisição material de escritório para o Gabinete do Prefeito. 

 Em 30/09/2019, liquidou a nota fiscal n° 6807 do Fornecedor 
“Papelaria Dom Bosco”, no valor de R$ 1.200,00, referente a 
aquisição material de escritório para o Gabinete do Prefeito. 

 Em 30/11/2019, pagou o valor de R$ 2.500,00 ao Fornecedor 
“Papelaria Dom Bosco”, referente a aquisição material de 
escritório para o Gabinete do Prefeito. 

 Em 15/12/2019, liquidou a nota fiscal n° 7002 do Fornecedor 
“Papelaria Dom Bosco”, no valor de R$ 1.000,00, referente a 
aquisição material de escritório para o Gabinete do Prefeito. 
 

Considerando os eventos apresentados, assinale a alternativa 
correta. 
 

A) Os Restos a Pagar Não Processados do ano de 2019 
alcançam R$ 3.800,00. 

B) Os Restos a Pagar Processados do ano de 2019 alcançam 
R$ 3.800,00. 

C) Os Restos a Pagar Não Processados do ano de 2019 
alcançam R$ 5.000,00. 

D) Os Restos a Pagar Processados do ano de 2019 alcançam 
R$ 5.000,00. 

 
 

22. De acordo com a Lei nº 4.320/1964, o exercício financeiro 
coincidirá com o ano civil. Acerca do tema, assinale a 
alternativa correta. 
 

A) As despesas empenhadas e liquidadas, mas não pagas até o 
dia 31 de dezembro são consideradas Restos a Pagar Não 
Processados. 

B) Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 
tributária, serão escriturados como receita do exercício em que 
forem lançados, nas respectivas rubricas orçamentárias. 

C) Reverte à dotação a importância de despesa anulada no 
exercício; quando a anulação ocorrer após o encerramento 
deste considerar-se-á receita do ano em que se efetivar. 

D) As despesas de exercícios encerrados, para as quais o 
orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo 
insuficiente para atendê-las, que não se tenham processado 
na época própria, poderão ser pagos à conta de dotação 
específica consignada no orçamento, discriminada por 
elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem 
cronológica. 
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23. A Lei 8.666/1993 regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
De acordo com o Art. 22 de referida lei, existem diferentes 
modalidades de licitação. Acerca do tema, assinale a 
alternativa correta. 
 

A) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para cadastramento até o quinto 
dia anterior à data do recebimento das propostas, observada 
a necessária qualificação. 

B) Convite é a modalidade de licitação entre interessados do 
ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos 
e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá aos demais 
cadastrados na correspondente especialidade que 
manifestarem seu interesse com antecedência de até 48 
(quarenta e oito) horas da apresentação das propostas. 

C) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração 
aos vencedores, conforme critérios constantes de edital 
publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias. 

D) Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto. 

 
 

24. Os §§1º e 2º do art. 11 da Lei n° 4.320/1964 classificam as 
receitas orçamentárias em “Receitas Correntes” e “Receitas 
de Capital”. Assinale a alternativa que apresenta uma receita 
de capital. 

 

A) contribuições de melhoria 
B) receita patrimonial 
C) receita industrial 
D) alienação de bens 
 
 

25. Os arts. 12 e 13 da Lei 4.320/1964 tratam da classificação da 
despesa orçamentária por categoria econômica e elementos. 

 

Observe a seguinte classificação de despesa: “3.1.90.10”. 
 

Considerando o Manual de Contabilidade Aplicada do Setor 
Público, é correto afirmar, em relação ao código de despesa 
apresentado, que se trata de despesa corrente com 
 

A) Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas 
dos Militares. 

B) Seguro Desemprego e Abono Salarial. 
C) Obrigações Patronais. 
D) Contratação por Tempo Determinado. 
 

 
 
 
 

26. O Art. 37 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a 
administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
 

Observe o caso hipotético: 
 

Um estado brasileiro, por meio de lei complementar, institui 
pagamento de adicional especial de remuneração aos 
servidores que tiverem ocupado o cargo de comandante geral 
da polícia militar, do corpo de bombeiros militares ou o cargo 
de diretor chefe da polícia civil. Vantagem correspondente a 
duas vezes e meio a remuneração do servidor. 

 

Assinale a alternativa que evidencia qual princípio da 
administração pública foi diretamente ferido por referido caso. 
 

A) Eficiência 
B) Legalidade 
C) Moralidade 
D) Publicidade 

 
 

27. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso 
é, nos termos da Lei n° 3.268/1957, conjuntamente ao 
Conselho Federal e os demais Conselhos Regionais de 
Medicina, uma autarquia. Acerca do tema, assinale a 
alternativa correta. 
 

A) Uma autarquia é uma pessoa de “direito público”, pois se 
submete a restrições e goza de prerrogativas típicas do regime 
jurídico publicista. 

B) Uma autarquia é pessoa jurídica que possui personalidade 
vinculada hierarquicamente com o ente que a criou. 

C) Uma autarquia é criada para execução de atividades atípicas 
ao poder público, não podendo explorar atividade econômica. 

D) Uma autarquia se submete ao controle hierárquico por parte 
do ente criador, o qual é exercido nos termos da lei. 

 
 

28. De acordo com a “NBC TG 27 – Imobilizado”, após o 
reconhecimento como um ativo, o item do ativo imobilizado 
cujo valor justo possa ser mensurado confiavelmente pode ser 
apresentado, se permitido por lei, pelo seu valor reavaliado, 
correspondente ao seu 

 

A) valor justo à data da reavaliação menos qualquer depreciação 
e perda por redução ao valor recuperável acumuladas. 

B) valor de custo menos qualquer depreciação e perda por 
redução ao valor recuperável acumuladas. 

C) valor de custo menos qualquer depreciação e perda por 
redução ao valor recuperável acumuladas subsequentes. 

D) valor justo à data da reavaliação menos qualquer depreciação 
e perda por redução ao valor recuperável acumuladas 
subsequentes. 
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29. O Art. 45 da Lei 8.666/1993 considera que, no processo 
licitatório, o julgamento das propostas será objetivo, devendo 
a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-
lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios 
previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo 
com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a 
possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de 
controle. 

 

Acerca do tema, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente os tipos de licitação previstos pela Lei 
8.666/1993. 
 

A) O tipo de licitação “melhor técnica” será utilizado 
exclusivamente para serviços de natureza predominantemente 
intelectual, não cabendo a utilização de outro tipo de licitação. 

B) Nas licitações do tipo “melhor técnica” será adotado o 
procedimento claramente explicitado no instrumento 
convocatório o qual fixará o preço mínimo que a Administração 
se propõe a pagar. 

C) Para contratação de bens e serviços de informática, a 
administração deverá obrigatoriamente adotar o tipo de 
licitação “técnica e preço”, permitido o emprego de outro tipo 
de licitação nos casos indicados em decreto do Poder 
Executivo. 

D) O tipo de licitação “maior lance ou oferta” deverá ser utilizado 
nos casos de aquisição de bens ou concessão de direito real 
de uso. 

 
 

30. O Art. 75 da Lei n° 4.320/1964 estabelece que o controle da 
execução orçamentária compreenderá (1) a legalidade dos 
atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização 
da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e 
obrigações; (2) a fidelidade funcional dos agentes da 
administração, responsáveis por bens e valores públicos; (3) o 
cumprimento do programa de trabalho expresso em termos 
monetários e em termos de realização de obras e prestação 
de serviços. 

 

Acerca do Controle Interno, assinale a alternativa correta. 
 

A) O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se 
refere o artigo 75, desde que não seja conflitante com as 
atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. 

B) Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária 
ou a outro indicado na legislação, caberá o controle da 
fidelidade funcional dos agentes da administração, 
responsáveis por bens e valores públicos. 

C) A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária 
será concomitante ou subsequente. 

D) Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos 
equivalentes verificar a exata observância dos limites das 
cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, 
dentro do sistema que for instituído para esse fim. 

 
 
 
 
 

31. A Resolução CRM-MT n° 05/2018 aprova o Regimento Interno 
do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso. 
O Art. 3° de referida resolução estabelece as competências do 
CRM-MT. Assinale a alternativa que apresenta uma atribuição 
que não é competência do CRM-MT. 
 

A) Expedir as instruções necessárias a seu próprio 
funcionamento. 

B) Conhecer, apreciar e decidir os assuntos atinentes à ética 
profissional, com observância ao Código de Ética Médica e ao 
Código de Processo Ético Profissional. 

C) Deliberar sobre a prestação de contas da Diretoria, o 
orçamento anual e o relatório do Presidente. 

D) Registrar títulos de especialista. 
 

 

32. A Resolução CRM-MT 05/2018 (Regimento Interno do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso), 
em seu Art. 33, estabelece a sequência a ser seguida nas 
Sessões plenárias ordinárias (administrativas). Assinale a 
alternativa que apresenta a correta sequência. 
 

A) (1) leitura, discussão e aprovação da ata da Sessão anterior e 
também das atas das câmaras éticas; (2) leitura dos ofícios, 
comunicações e informes; (3) temas livres por ordem de 
inscrição; (4) deliberação sobre matérias da competência do 
Conselho; (5) apreciação e julgamento de resoluções, 
pareceres consultas e processos administrativos. 

B) (1) leitura, discussão e aprovação da ata da Sessão anterior e 
também das atas das câmaras éticas; (2) leitura dos ofícios, 
comunicações e informes; (3) deliberação sobre matérias da 
competência do Conselho; (4) apreciação e julgamento de 
resoluções, pareceres consultas e processos administrativos; 
(5) temas livres por ordem de inscrição. 

C) (1) leitura, discussão e aprovação da ata da Sessão anterior e 
também das atas das câmaras éticas; (2) leitura dos ofícios, 
comunicações e informes; (3) deliberação sobre matérias da 
competência do Conselho; (4) temas livres por ordem de 
inscrição; (5) apreciação e julgamento de resoluções, 
pareceres consultas e processos administrativos. 

D) (1) leitura, discussão e aprovação da ata da Sessão anterior e 
também das atas das câmaras éticas; (2) leitura dos ofícios, 
comunicações e informes; (3) apreciação e julgamento de 
resoluções, pareceres consultas e processos administrativos; 
(4) deliberação sobre matérias da competência do Conselho; 
(5) temas livres por ordem de inscrição. 

 
 

33. A Resolução CRM-MT 05/2018 (Regimento Interno do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso), 
em seu Art. 43, estabelece que o CRM-MT terá comissões 
permanentes. Assinale a alternativa que não apresenta uma 
comissão permanente do CRM-MT. 
 

A) Comissão de Tomada de Contas 
B) Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos 
C) Comissão de Assuntos Institucionais 
D) Comissão de Comunicação 
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34. A Constituição Federal de 1988 proíbe expressamente a 
acumulação de cargos públicos. No entanto, as alíneas do 
inciso XVI do Art. 37 estabelecem exceções. Assinale a 
alternativa que não evidencia uma das exceções vigentes. 
 

A) Quando houver compatibilidade de horários, dois cargos de 
professor. 

B) Quando houver compatibilidade de horários, dois cargos ou 
empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas. 

C) Quando houver compatibilidade de horários, um cargo de 
professor com outro técnico ou científico. 

D) Quando houver compatibilidade de horários, dois cargos 
privativos de médico. 

 
 

35. De acordo com o Art. 41 da Constituição Federal de 1988, são 
estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público. Acerca do tema, assinale a alternativa que 
evidencia uma possibilidade de perda de estabilidade de um 
servidor. 
 

A) Em virtude de sentença judicial com condenação em qualquer 
instância. 

B) Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada 
ampla defesa. 

C) Mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, sem o recurso de defesa. 

D) Mediante extinção do cargo ou declarada a sua 
desnecessidade. 

 

 

36. Assinale a alternativa que trata somente de formas de 
provimento de cargo público. 

 
A) nomeação, reintegração e recondução 
B) posse, reversão e transferência 
C) remoção, reintegração e promoção 
D) posse, promoção e ascensão 
 

 

37. A Resolução CRM-MT 05/2018 (Regimento Interno do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso), 
em seu Art. 16, estabelece que cabe aos membros efetivos e 
suplentes do CRM-MT eleger, em sua primeira reunião 
ordinária, a Diretoria. Sobre o tema, assinale a alternativa 
correta. 

 

A) Verificada a vacância em qualquer cargo da Diretoria, o Pleno 
a preencherá em eleição a ser realizada até a segunda sessão 
posterior à sua ocorrência. 

B) A eleição será realizada por escrutínio fechado e os cargos 
preenchidos por meio de chapas com os nomes dos 
respectivos candidatos. 

C) Os cargos da Diretoria, do Corregedor e do Corregedor 
Adjunto só poderão ser ocupados por conselheiros efetivos. 

D) Será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria simples 
de votos dos conselheiros presentes. Em caso de empate, a 
chapa vencedora será aquela cujo candidato a Presidente for 
vinculado ao CRM-MT a mais tempo. 

 
 

38. De acordo com o Art. 2° da Constituição Federal de 1988, são 
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
 

Acerca de citados poderes, assinale a alternativa correta. 
 

A) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, 
auxiliado pelos Secretários de Estado. 

B) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara dos Deputados, 
que se compõe do Congresso Nacional e do Senado Federal. 

C) São órgãos do Poder Judiciário (1) o Supremo Tribunal 
Federal; (2) o Conselho Nacional de Justiça; (3) o Superior 
Tribunal de Justiça; (4) o Tribunal Superior do Trabalho; (5) os 
Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; (6) os 
Tribunais e Juízes do Trabalho; (7) os Tribunais e Juízes 
Eleitorais; (8) os Tribunais e Juízes Militares; e (9) os Tribunais 
e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

D) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder 
Judiciário deverão ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo. 

 
 

39. A classificação funcional das despesas segrega as dotações 
orçamentárias em funções e subfunções, buscando responder 
basicamente à indagação “em que área” de ação 
governamental a despesa será realizada. A atual classificação 
funcional foi instituída pela Portaria nº 42/1999, do então 
Ministério do Orçamento e Gestão, e é composta de um rol de 
funções e subfunções prefixadas.  
 
Observe a seguinte classificação de despesa: “16 - 482”. 
 

Considerando a Portaria nº 42/1999, é correto afirmar, em 
relação ao código de despesa apresentado, que se trata de 
despesa corrente com 
 

A) Habitação – Habitação Urbana. 
B) Habitação – Habitação Rural. 
C) Saneamento – Saneamento Básico Rural 
D) Saneamento – Saneamento Básico Urbano. 

 
 

40. Analise as afirmativas a seguir sobre a responsabilidade civil 
no âmbito da Administração Pública: 
 

I. Há casos em que o dano é causado por conta da não atuação 
do agente público, sendo possível ao particular pleitear a 
responsabilização estatal. 

II. O nexo de causalidade é elemento essencial para se atribuir 
ao Estado a responsabilidade pelo evento danoso. 

III. A responsabilidade civil objetiva do Estado tem lastro na 
chamada culpa anônima, já que independe da culpa do agente 
público responsável pelo dano causado ao particular. 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em II e III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 
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41. A Lei n° 3.268, de 30 de setembro de 1957, dispõe sobre os 
Conselhos de Medicina. Em seu Art. 16, trata da constituição 
da renda dos Conselhos Regionais. Assinale a alternativa que 
evidencia uma fonte de recurso prevista em referido artigo. 
 

A) subvenções econômicas 
B) bens e valores adquiridos 
C) multa pela taxa de inscrição 
D) contribuição de expedição de carteiras profissionais 
 

 

42. Governança corporativa, de acordo com o Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa (IBGC), é o sistema pelo qual as 
empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e 
incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, 
conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e 
controle e demais partes interessadas. 

 

De acordo o IBGE (2015), os princípios básicos de governança 
corporativa permeiam, em maior ou menor grau, todas as 
práticas do Código das Melhores Práticas de Governança 
Corporativa, e sua adequada adoção resulta em um clima de 
confiança tanto internamente quanto nas relações com 
terceiros. 

 

Assinale a alternativa que evidencia os quatro Princípios 
Básicos de Governança Corporativa, de acordo com o IBGC 
(2015). 

 

A) Transparência, Isonomia, Prestação de Contas e 
Responsabilidade Solidária. 

B) Transparência, Isonomia, Prestação de Contas e 
Responsabilidade Corporativa. 

C) Transparência, Equidade, Prestação de Contas e 
Responsabilidade Solidária. 

D) Transparência, Equidade, Prestação de Contas e 
Responsabilidade Corporativa. 

 
 

43. O art. 176. da Lei n° 6.404/1976 estabelece que, ao fim de 
cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na 
escrituração mercantil da companhia, um conjunto de 
seguintes demonstrações financeiras. Assinale a alternativa 
que apresenta uma demonstração financeira não listada no 
supracitado artigo. 
 

A) Demonstração dos fluxos de caixa 
B) Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados 
C) Demonstração das origens e aplicações de recursos 
D) Demonstração do valor adicionado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Analise as afirmativas a seguir sobre o regime previdenciário 
dos servidores públicos estatutários: 
 

I. A aposentadoria do servidor público ocupante de cargo 
público, seja efetivo ou comissionado, se dá ao completar a 
idade de 75 (setenta e cinco) anos. 

II. O abono de permanência pode ser pago ao servidor público 
com idade superior a 70 (setenta) anos, desde que o mesmo 
opte pela redução parcial da jornada de trabalho. 

III. Para fins de aposentadoria, é assegurada a contagem 
recíproca do tempo de contribuição na administração pública 
e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os 
diversos regimes de previdência social se compensarão 
financeiramente, segundo os critérios estabelecidos na 
Constituição Federal e no Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT). 

É correto o que afirma 
 

A) em nenhuma das afirmativas. 
B) apenas em I. 
C) apenas em I e III. 
D) apenas em II e III. 

 
 

45. Sobre a classificação e as espécies de atos administrativos, 
assinale a alternativa correta. 
 

A) As espécies de atos administrativos estão expressamente 
definidas em lei, constando de rol taxativo.  

B) Levando em consideração os destinatários, os atos individuais 
podem ser subdivididos em atos singulares ou atos múltiplos. 

C) Os chamados regulamentos executivos não podem ser 
editados pelo Poder Judiciário, ainda que esteja no exercício 
de função administrativa. 

D) Atualmente, os atos de império se confundem com os atos de 
gestão, porém diferem dos atos de expediente. 

 
 

46. A NBC TG - Estrutura Conceitual atribui às informações 
financeiras características qualitativas que podem ser 
agrupadas em características fundamentais e de melhoria. A 
respeito das características qualitativas de melhoria, assinale 
a alternativa correta. 
 

A) Comparabilidade significa disponibilizar informações aos 
tomadores de decisões a tempo para que sejam capazes de 
influenciar suas decisões. 

B) Compreensibilidade é a característica qualitativa que permite 
aos usuários identificar e compreender similaridades e 
diferenças entre itens. 

C) Tempestividade significa classificar, caracterizar e apresentar 
informações de modo claro e conciso, de forma que as 
entidades não percam os prazos junto aos órgãos 
fiscalizadores. 

D) A capacidade de verificação ajuda a garantir aos usuários que 
as informações representem de forma fidedigna os fenômenos 
econômicos que pretendem representar. Ela significa que 
diferentes observadores bem informados e independentes 
podem chegar ao consenso, embora não a acordo 
necessariamente completo, de que a representação específica 
é representação fidedigna. 
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47. A Lei 8.666/1993 regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, e institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
O Art. 24 de referida legislação elenca em que casos é 
dispensável a licitação. Acerca do tema, assinale a alternativa 
que indica um dos casos previsto no Art. 24 da Lei 8.666/1993. 
 

A) Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que 
só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 
marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita 
através de atestado fornecido pelo órgão de registro do 
comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou 
o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação 
Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 

B) Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento 
das finalidades precípuas da administração, cujas 
necessidades de instalação e localização condicionem a sua 
escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de 
mercado, segundo avaliação prévia. 

C) Para a contratação de serviços técnicos de natureza singular, 
com profissionais ou empresas de notória especialização. 

D) Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

 

48. De acordo com Marcelo Cavalcanti Almeida, os papéis de 
trabalho representam o registro de todas as ocorrências 
obtidas ao longo da execução do serviço de auditoria 
(ALMEIDA, 2017). Acerca do tema, assinale a alternativa 
correta. 
 

A) Os papéis de trabalho devem ser codificados de forma a 
possibilitar que as informações sejam facilmente encontradas. 

B) Os papéis de trabalho podem indicar as conclusões 
alcançadas, desde que haja a anuência do contratante. 

C) Se os papéis de trabalho forem elaborados por auditor com 
mais de 10 anos de experiência, a revisão de referidos 
documentos é facultada. 

D) Os papéis de trabalho podem ser de natureza corrente, capital 
ou permanente. 

 

49. Sobre o processo administrativo e seus recursos, assinale a 
alternativa correta. 
 

A) O processo administrativo se submete ao princípio do 
formalismo absoluto, daí porque os recursos apresentados 
pelos particulares, em regra, dependem de forma previamente 
prevista em lei. 

B) A suspeição e o impedimento não podem ser suscitados em 
sede de recurso administrativo. 

C) O princípio da autotutela impede que haja a chamada 
reformatio in pejus no âmbito recursal do processo 
administrativo.  

D) É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento 
prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso 
administrativo. 

 

50. A Lei Federal nº 12.846/2013, conhecida como Lei 
Anticorrupção, dispõe sobre a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 
contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá 
outras providências. A respeito da referida norma, analise as 
afirmativas a seguir: 

 
I. Nas hipóteses de alteração contratual, transformação, 

incorporação, fusão ou cisão societária da pessoa jurídica 
praticante de ato lesivo à administração pública nacional, 
extingue-se a responsabilidade. 

II. A instauração e o julgamento de processo administrativo para 
apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à 
CGU – Controladoria Geral da União, em todas as esferas e 
poderes. 

III. A competência para a instauração e o julgamento do processo 
administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa 
jurídica poderá ser delegada, vedada a subdelegação. 

 
É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I e III. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em III. 
D) em I, II e III. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


