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      PREFEITURA DE SANTA LUZIA D’OESTE  

 

 

       ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO  
Código da Prova  

R01 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 3 horas e 30 minutos MANHÃ 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“A arte de ser ora audacioso, ora prudente, é a arte de vencer.” 
(Napoleão Bonaparte) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) 

alternativas de resposta – A, B, C, D e E.  

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá se retirar definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 
 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões. 
 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.  
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
 

BOA PROVA! 



PREFEITURA DE SANTA LUZIA D’OESTE  IBADE 

 

ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO  Tipo  X – Página 1 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fundação SOS Mata Atlântica) 

 

 

Questão 1 

De acordo com o Texto I, compreende-se que a expressão 
“lavar as mãos”: 

 

(A) apresenta linguagem conativa. 

(B) apresenta sentido conotativo.  

(C) apresenta sentido denotativo.  

(D) predomina a figura de linguagem eufemismo.   

(E) predomina a figura de linguagem catacrese. 

 

Questão 2 

Pode-se inferir que o texto I aponta: 

 

(A) a preocupação entre os estudos da vegetação e da 
água. 

(B) o abandono dos recursos hídricos pelo governo.  

(C) o esquecimento da torneira aberta para plantações.  

(D) o esquecimento da Mata Atlântica e da água pelos 
defensores da natureza.  

(E) a interdependência  entre o fornecimento de água e a 
defesa da vegetação.  

 

Questão 3 

TEXTO II 

 

VOCÊ NÃO PODE TER SEMPRE O QUE QUER 
 

A quarentena surpreendeu a todos. Havíamos recém 
entrado em março, quando 2020 começaria pra valer, mas 
em vez de dar início ao cumprimento das resoluções de fim 
de ano, fomos condenados à prisão domiciliar, mesmo não 
tendo cometido crime algum. Paciência: ser livre se tornou 
um delito. Parece injusto, mas chegou a hora de entender 
que não podemos ter sempre o que queremos. 

Gostaríamos muito de rever os amigos e parentes, fazer a 
viagem planejada, torcer pelo nosso time, ir ao pilates, ao 
cabeleireiro, tomar uma caipirinha com o crush, 
comparecer à formaturas e casamentos. Gostaríamos de 
ver as lojas abertas, o comércio aquecido, os índices da 
bolsa subindo, o dólar baixando. 

Gostaríamos de acreditar que todos os líderes do mundo 
estão errados e só o nosso presidente está certo. 
Gostaríamos de ter alguém lúcido e responsável no 
comando do país. Mas, infelizmente, you can´t always get 
what you want. Não por acaso, foi essa a música escolhida 
pelos Rolling Stones em sua participação no comovente 
One World/Together at home, evento transmitido ao vivo 
em 18 de abril, onde diversos artistas, personalidades e 
profissionais da saúde uniram-se online, cada um em sua 
casa, para lembrar que somos todos absolutamente iguais 
diante de uma ameaça, e que o distanciamento social é a 
saída, mesmo que não seja o que a gente quer. 

Seu desejo é uma ordem? Não mesmo. Frase cancelada, 
como canceladas foram as peças de teatro, os jogos de 
futebol, as liquidações, o happy hour depois do expediente 
– e o próprio expediente. Aposentadoria antes da hora, 
por tempo indefinido. Qual será o legado, o que 
aprenderemos desta experiência? 

Que consumir por consumir é uma doença também. Que o 
céu está mais azul, a vegetação mais verde e o ar mais 
puro: não somos tão imprescindíveis, a natureza agradece 
nossa reclusão. Que há muitas maneiras de se comemorar 
um aniversário, mesmo sozinho em casa: vizinhos cantam 
em janelas próximas, amigos deixam flores na portaria do 
prédio, organiza-se uma reunião por aplicativo. Emoção 
genuína, festa inimitável. E pensar que há quem gaste uma 
fortuna com decoração de ambiente, DJ da moda e 
champanhe francês para 500 convidados, e ainda assim 
não consegue se sentir amado. 

Já tivemos, poucos anos atrás, uma greve de 
caminhoneiros que serviu de ensaio do apocalipse. Pois já 
não é mais ensaio, é apocalipse now. Não desperdicemos a 
chance de amadurecer, simplificar, mudar de atitude. De 
valorizar o coletivo em detrimento do individual. De 
praticar um novo método de convívio: uns pelos outros, 
sempre, e não só na hora do aperto. De fazer deste imenso 
país uma nação mais homogênea, em prol de uma 
existência menos metida a besta. 

 

(O GLOBO, Marta Medeiros, 2020) 
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Sobre a linguagem do texto II: 

(A) é um monólogo. 

(B) é coloquial e aproxima-se do leitor. 

(C) é impessoal, sem opinião da autora.  

(D) é um texto predominantemente referencial. 

(E) é impessoal e objetiva. 

 

Questão 4 

Compreende-se do texto II que: 

 

(A) tudo foi cancelado por conta do evento online. 

(B) a quarentena é o reflexo da greve dos caminhoneiros.  

(C) o legado é a oportunidade de amadurecer, melhorar.   

(D) o isolamento só trouxe seu lado negativo.  

(E) todos foram pegos pela negatividade  da quarentena.  

 

Questão 5 

“Mas, infelizmente, you can´t always get what you want.” 
O termo destacado é um advérbio de: 

 

(A) tempo. 

(B) dúvida.  

(C) modo.  

(D) intensidade.  

(E) afirmação. 

 

Questão 6 

“A quarentena surpreendeu a todos. Havíamos recém 
entrado em março (...)”. O tempo verbal de “Havíamos” no 
pretérito imperfeito do subjuntivo é:  

 

(A) haveremos.  

(B) houvéssemos.  

(C) houvemos.  

(D) havemos.  

(E) houvermos. 

 

Questão 7 

Assinale a oração com sujeito elíptico. 

 

(A) “A quarentena surpreendeu a todos.” 

(B) “Você não pode ter sempre o que quer.” 

(C) “Havíamos recém entrado em março (...)” 

(D) Estavam festejando pelo aplicativo.  

(E) Nós estamos isolados de tudo e de todos.  

 

Questão 8 

“Que o céu está mais azul, a vegetação mais verde e o ar 
mais puro: não somos tão imprescindíveis, a natureza 
agradece nossa reclusão.” O verbo destacado é: 

 

(A) transitivo direto. 

(B) transitivo indireto.  

(C) transitivo direito e indireto. 

(D) Intransitivo. 

(E) de ligação. 

 

Questão 9 

“Não por acaso, foi essa a música escolhida pelos Rolling 
Stones em sua participação no comovente One 
World/Together at home, evento transmitido ao vivo em 
18 de abril, onde diversos artistas (...)”, as vírgulas 
destacadas são usadas para: 

 

(A) separar dois verbos.  

(B) separar uma oração reduzida. 

(C) numerar sequências.  

(D) isolar o aposto.  

(E) isolar o vocativo.  

 

Questão 10 

A alternativa que segue as prescrições da norma culta é: 

 

(A) O restaurante abre, aos domingos, das 10 às 14 horas.  

(B) O restaurante abre aos domingos de 10 a 14 horas.  

(C) O restaurante abre, aos domingos, de 10 às 14 horas.  

(D) O restaurante abre, aos domingos, das 10 às 14 horas.  

(E) O restaurante abre, aos domingos, das 10 a 14 horas.  
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

Questão 11 

No ensino médio de uma escola, 75 alunos jogam somente 
vôlei, 100 jogam somente futebol, 200 praticam os dois 
esportes e 125 nenhum deles. Quantos alunos há no 
ensino médio desta escola? 

 

(A) 600 

(B) 375 

(C) 425 

(D) 300 

(E) 500 

 

Questão 12 

A negação da proposição composta: “Se Jorge mora em 
São Paulo, então é paulista”, é equivalente a: 

 

(A) Jorge não mora em São Paulo. 

(B) Jorge não mora em São Paulo ou não é paulista. 

(C) Jorge mora em São Paulo e não é paulista. 

(D) Jorge não é paulista. 

(E) Se Jorge não mora em São Paulo, então não é paulista. 

 

Questão 13 

Em um grupo com 110 atletas, todos praticam uma única 
modalidade, dos quais 66 jogam futebol, 33 jogam vôlei e 
os demais jogam tênis. Escolhendo ao acaso um dos 
esportistas, qual a probabilidade em %, deste atleta 
praticar vôlei ou tênis? 

 

(A) 44% 

(B) 40% 

(C) 33% 

(D) 11% 

(E) 66% 

 

Questão 14 

Na cidade Feliz, todos os habitantes são felizes. Sabendo 
que nenhuma pessoa mal-humorada é feliz, podemos 
concluir que: 

 

(A) alguns habitantes da cidade Feliz são mal-humorados. 

(B) só é mal-humorado quem mora na cidade Feliz. 

(C) na cidade Feliz há habitantes mal-humorados. 

(D) na cidade Feliz não há habitantes mal-humorados. 

(E) todas as pessoas que não moram na cidade Feliz são 
mal-humoradas. 

 

Questão 15 

Observe as proposições compostas abaixo: 

I – Carlos é amigo de Caio e irmão de Clara; 

II – Se Carlos é amigo de Caio, então é irmão de Clara; 

III – Caio é primo de Charles e colega de Clara. 

Sabe-se que o valor lógico das proposições I e II é F (falso) 
e o valor lógico da proposição III é V (verdadeiro). Com 
base nestas informações, é correto afirmar que: 

 

(A) Carlos é amigo de Caio e Caio não é colega de Clara. 

(B) Carlos não é amigo de Caio e irmão de Clara. 

(C) Carlos é irmão de Clara. 

(D) Carlos é amigo de Caio e Caio é colega de Clara. 

(E) Caio não é primo de Charles. 
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ATUALIDADES 

Questão 16 

“A dramédia (...) sobre diferença de classes recebeu quatro 
estatuetas e se tornou o primeiro não falado em língua 
inglesa a vencer como Melhor Filme. Além do principal 
prêmio, o filme também ganhou como roteiro original, 
diretor e filme internacional”. 

(G1, 10/02/2020. Disponível em:<https://glo.bo/2RL1UGu>Adaptado) 

 

O trecho acima faz referência à premiação do Oscar, 
ocorrida no dia 9 de fevereiro de 2020, que consagrou 
como grande vencedor o filme: 

 

(A) Coringa. 

(B) O Irlandês. 

(C) 1917. 

(D) Parasita. 

(E) Green Book: O guia. 

 

Questão 17 

“Desde que começaram essas divergências, Mandetta 
passou a dizer, quando questionado se deixaria o cargo, 
que ‘médico não abandona o paciente’. Bolsonaro 
(Presidente da República), por sua vez, passou a dizer que 
‘médico não abandona o paciente, mas o paciente pode 
trocar de médico’.” 

(G1, 16/04/2020. Disponível em:< https://glo.bo/2ViCphX>Adaptado) 

 

Quem assumiu o cargo de Ministro da Saúde logo após a 
saída de Luiz Henrique Mandetta? 

 

(A) Osmar Terra 

(B) Ricardo Barros 

(C) Nelson Teich 

(D) Ítalo Marsili 

(E) Eduardo Pazuello 

 

Questão 18 

Leia com atenção a matéria vinculada pelo portal G1 no dia 
11 de dezembro de 2019. 

 

“A ativista sueca (...) de 16 anos, foi eleita a 'pessoa do 
ano' pela revista ‘Time’ nesta quarta-feira (11). Ela ganhou 
fama e inspirou movimentos estudantis na luta contra o 
aquecimento global e em defesa da natureza. A estudante 
é a mais jovem a ser indicada individualmente ao título”.  
 

G1, 11/12/2019. Disponível em: <https://glo.bo/2RJ7OrO>Adaptado 

 

O trecho acima faz referência à: 

(A) Malala Yousafzai. 

(B) Marie Curie. 

(C) Benazir Bhutto. 

(D) Aretha Franklin. 

(E) Greta Thunberg. 

 

Questão 19 

“Vitória da coalizão Frente de Todos marca o retorno do 
peronismo à Casa Rosada, com a ex-presidente Cristina 
Kirchner como vice. Presidente eleito convoca argentinos a 
enfrentarem juntos os ‘tempos difíceis’ que virão”.  

Terra, 28/10/2019. Disponível em:< https://bit.ly/2VQbGbN>Adaptado) 

 

A notícia acima versa sobre as eleições presidenciais na 
Argentina, em outubro de 2019, que resultou na eleição do 
candidato: 

(A) Alberto Fernández. 

(B) Luis Lacalle Pou. 

(C) Néstor Kirchner. 

(D) Mauricio Macri. 

(E) Iván Duque Márquez. 
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Questão 20 

“Um documento da Secretaria de Educação de Rondônia 
(Seduc-RO) determinou nesta quinta-feira (6 de fevereiro 
de 2020) o recolhimento nas escolas estaduais de 43 livros, 
entre os quais clássicos como "Memórias Póstumas de 
Brás Cubas", de Machado de Assis, "Macunaíma", de Mário 
de Andrade, e "Os sertões", de Euclides da Cunha. A ordem 
não chegou a ser efetivada, diz o governo”. 

(G1, 06/02/2020. Disponível em:< https://glo.bo/2VC1NOv >Adaptado) 

 

Qual foi o argumento apresentado pela Secretaria de 
Educação de Rondônia para propor a retirada dos livros 
nas escolas estaduais? 

 

(A) Que os livros eram demasiadamente ultrapassados 
para os dias de hoje 

(B) Que os livros não haviam passado por uma revisão 
criteriosa da Seduc-RO para sua liberação 

(C) Por se tratar de obras antigas, apresentavam altos 
custos de manutenção para o estado  

(D) Que os livros apresentavam conteúdos inadequados às 
crianças e adolescentes 

(E) Que houve superfaturamento na aquisição dos livros 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21 

Considerando o previsto no texto constitucional sobre 
controle interno na Administração Pública, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O controle interno assemelha-se a administração 
privada, uma vez que âmbito geral as duas tem o dever 
de implementar o bem-estar coletivo e a transparência 
dos processos de aquisições e contratações de serviços, 
bem como a gestão da coisa pública 

(B) Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da 
União, sob pena de responsabilidade solidária 

(C) O controle interno, conforme atribuído em Lei, tem 
como objeto principal assegurar a alocação de recursos 
financeiros e orçamentários para satisfazer o setor 
privado 

(D) Não é qualquer cidadão, partido político, associação ou 
sindicato que é parte legítima para, na forma da lei, 
denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o 
Tribunal de Contas da União 

(E) O sistema de controle interno é a gestão efetuada 
pelos setores públicos e privados por meio prestação 
de terceirização de serviços fundamentais para o 
desenvolvimento de suas atividades 
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Questão 22 

A Administração Pública, dentre outros, é regida pelos 
princípios previstos no Art. 37 da Constituição Federal do 
Brasil de 1988. Sobre o princípio da Legalidade, julgue as 
assertivas abaixo e assinale a correta. 

 

(A) Este princípio rege a integral obediência à Lei, ou seja, a 
Administração está vinculada a Lei, se não houver 
previsão no ordenamento jurídico para a prática do 
ato, nada pode ser feito 

(B) Este princípio esta previsto no inciso IV do Art. 10º da 
Constituição Federal e prevê que “ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei” 

(C) Este princípio existe para estabelecer os bons costumes 
como regra da Administração Pública, ao passo que a 
sua inobservância importa em um ato viciado (errado), 
pois o ato praticado é considerado ilegal, justamente 
por não ser moralmente aceitável 

(D) Compreende-se que quando o agente cumpre com 
suas competências, agindo com presteza, perfeição, 
buscando sempre o melhor resultado e com o menor 
custo possível, no sentido econômico-jurídico 

(E) Podemos considerar que o princípio da legalidade em 
conjunto com o setor privado e os princípios da Lei 
8666/93, é uma verdadeira garantia constitucional. 
Exige desfecho satisfatório, em tempo razoável, em 
prol do interesse público e segurança jurídica 

 

Questão 23 

Os objetivos do controle interno estão fundamentados na 
Constituição federal no Artigo 74 e seus respectivos 
incisos. Diante do exposto, o sistema de controle interno 
tem a finalidade de: 

 

(A) avaliar o cumprimento das ações e metas previstas no 
planejamento anual. 

(B) comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a 
aplicação dos princípios da publicidade e 
impessoalidade. 

(C) exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres da União. 

(D) apoiar o controle interno das operações de crédito no 
exercício de sua missão institucional. 

(E) aferir se as despesas são elegíveis ou inelegíveis ao 
planejamento anual. 

 

Questão 24 

É um objeto da Contabilidade Pública os atos 
administrativos. A Lei nº 4.320/64 ocasionou o surgimento 
de outro grupo de contas, cuja função é realizar o controle 
desses atos administrativos. O grupo de contas, 
responsável pelo controle dos atos administrativos chama-
se: 

 

(A) Sistema Tributário. 

(B) Sistema de Compensação. 
(C) Sistema Único de Saúde. 

(D) Sistema Contábil. 

(E) Sistema Constitucional. 

 

Questão 25 

O orçamento é o instrumento de maior relevância e 
provavelmente o mais antigo da Administração Pública, 
também é utilizado pelos Governos para organizar os 
recursos financeiros. Diante dessa afirmação sobre 
orçamento, é correto afirmar que: 

 

(A) o orçamento pode ser compreendido apenas em 
função do fator financeiro. 

(B) o orçamento deve estar vinculado às atividades de 
planejamento. 

(C) o orçamento é um modo de materializar o que não foi 
planejado. 

(D) o orçamento público é um documento que mensura os 
recursos financeiros para o ano fiscal. 

(E) como orçamento trata de recursos financeiros públicos 
já mensurados, não é necessário que sua aplicação 
esteja prevista em Lei. 
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Questão 26 

A Contabilidade Pública é definida como sendo o ramo da 
contabilidade que registra, controla e demonstra a 
execução dos orçamentos, dos atos e fatos da fazenda 
pública, do patrimônio público e suas variações. Sobre a 
Contabilidade Pública, é correto afirmar que: 

 

(A) o objetivo da Contabilidade Pública é fornecer aos 
gestores informações atualizadas, mas não exatas para 
subsidiar as tomadas de decisões, aos órgãos de 
controle interno e externo. 

(B) a Contabilidade Pública, além de registrar todos os 
fatos contábeis (modificativos, permutativos e mistos) 
não registra os atos potenciais praticados pelo 
administrador. 

(C) a Contabilidade Pública registra a previsão da receita e 
não a fixação da despesa, estabelecidas no Orçamento 
Público aprovado para o exercício. 

(D) o escopo da Contabilidade Pública relaciona-se a gestão 
dos recursos públicos e não ao controle, 
principalmente som a criação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

(E) na Contabilidade Pública, o mais relevante é o balanço 
de resultados, que trata da despesa e da receita, ou 
seja, de que forma foi arrecadado o dinheiro e como foi 
aplicado. 

 

Questão 27 

O objeto da Ciência Contábil, em seu sentido amplo, é o 
patrimônio constituído por bens, direitos e obrigações 
vinculados a uma entidade, seja pessoa física ou jurídica. 
Diante do exposto, é correto afirmar que: 

 

(A) a definição do objeto da contabilidade praticada por 
entidades privadas é  o ativo circulante de propriedade 
de cada empresa pública. 

(B) na contabilidade pública, o patrimônio líquido do fundo 
de investimentos é um dos seus objetos, além dele, 
também podemos citar o orçamento privado. 

(C) a contabilidade tem também como um dos seus 
objetos os atos administrativos, tais como os contratos, 
convênios, avais, fianças, cauções em títulos, entre 
outros. 

(D) a preocupação da contabilidade reside no montante de 
recursos financeiros que poderão ingressar nos órgãos, 
sendo representado pelo título de despesa, 
identificando suas origens privadas. 

(E) a contabilidade pública não concentra muito de sua 
atenção no registro do orçamento aprovado, sua 
atenção está voltada principalmente no 
acompanhamento da execução financeira. 

 

Questão 28 

Os fatos contábeis são resultantes da escrituração de atos 
e fatos administrativos. Quando os atos e fatos 
administrativos são contabilizados tornam-se: 

 

(A) fatos contábeis. 

(B) dados orçamentários. 

(C) orçamento público. 

(D) receitas contábeis. 

(E) execução. 

 

Questão 29 

A avaliação dos elementos patrimoniais foi estabelecida 
pela Lei 4.320, de 17 de março de 1964. De acordo com o 
Art. 106 da referida Lei, assinale a alternativa que 
corresponde a uma das normas que a avaliação dos 

elementos patrimoniais deverá obedecer. 

 

(A) Os bens móveis e imóveis serão avaliados, pelo valor de 
mercado e pelo custo-benefício da construção ou 
produção 

(B) Os bens de almoxarifado serão avaliados, considerando 
o valor da aquisição e os valores em espécie  

(C) Os créditos e débitos, bem como os títulos de renda 
pelo seu valor nominal, feita a conversão quando em 
moeda estrangeira à taxa de câmbio em vigor na data 
do balanço 

(D) A avaliação patrimonial destina-se majoritariamente a 

avaliar os ativos mobilizados a fim de definir um valor 
justo, de acordo com as exigências contábeis 
estabelecidas pelo Constituição Federal 

(E) As variações resultantes da conversão em espécie 
apenas dos débitos deverão ser revelados, 
demonstrados em contas de variação patrimonial ativa 
e passiva. 

 

Questão 30 

É sabido que a contabilidade de custos está presente em 
todas as atividades empresariais. Ela reflete sua utilidade 
como instrumento gerencial do planejamento e do 
controle, principalmente na tomada de decisão. É um dos 
objetivos da contabilidade de custos: 

 

(A) determinar as receitas e despesas. 

(B) avaliar o patrimônio líquido e o patrimônio circulante. 

(C) gerenciar os dispêndios. 

(D) fomentar a execução financeira, tendo como referência 
o planejamento efetuado. 

(E) determinação do lucro. 

 



PREFEITURA DE SANTA LUZIA D’OESTE  IBADE 

 

ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO  Tipo  X – Página 8 

 

Questão 31 

Os Princípios Fundamentais de Contabilidade relacionados 
e regulamentados pela Resolução do Conselho Federal de 
Contabilidade, nº 1.374, de 08 de dezembro de 2011, 
vincula os custos à contabilidade financeira, assim, faz com 
que alguns princípios contábeis sejam aplicáveis também 
na contabilidade de custos. Os princípios contábeis 
observados pela contabilidade de custos são:  

 

(A) soberania, registro pelo valor original, competência, 
consistência ou uniformidade, conservadorismo ou 
prudência, relevância e materialidade. 

(B) moralidade, registro pelo valor original, competência, 
consistência ou uniformidade, conservadorismo ou 
prudência, relevância e materialidade. 

(C) economicidade, registro pelo valor original, 
competência, consistência ou uniformidade, 
conservadorismo ou prudência, relevância e 
materialidade. 

(D) registro pelo valor original, competência, consistência 
ou uniformidade, conservadorismo ou prudência, 
relevância e materialidade. 

(E) legalidade, registro pelo valor original, competência, 
consistência ou uniformidade, conservadorismo ou 
prudência, relevância e materialidade. 

 

Questão 32 

Considerando que despesas referem-se aos gastos para 
propiciar a manutenção da empresa e que custos são 
gastos da empresa com o produto final e estão ligados à 
aquisição ou a produção de mercadorias. Analise as 
afirmativas, e assinale a alternativa correta relacionada às 
despesas. 

 

(A) Matéria-prima 

(B) Mão de obra 

(C) Depreciação de máquinas e equipamentos 

(D) Manutenção 

(E) Gastos com lanche fornecido para os funcionários 

 

Questão 33 

Por definição sabemos que custos variáveis são aqueles 
que variam diretamente com a quantidade produzida ou 
vendida na mesma proporção, já os custos fixos são os 
gastos que permanecem constantes, independente de 
aumentos ou diminuições na quantidade produzida e 
vendida, uma vez que os custos fixos fazem parte da 
estrutura da empresa. Trata-se de custo variável o  (a): 

 

(A) Pagamento de salários 

(B) Pagamento de aluguel 

(C) Aquisição de material de limpeza 

(D) Matéria-prima consumida 

(E) Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU 

 

Questão 34 

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária previsto 
no § 3

o
 do Art. 165 da Constituição deverá abranger todos 

os Poderes e o Ministério Público, ser publicado até trinta 
dias após o encerramento de cada bimestre e conter 
diversos elementos em sua composição. De acordo com a 
Lei de Responsabilidade Fiscal sobre o Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária, é correto afirmar que: 

 

(A) acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos 
relativos aos resultados nominal e primário. 

(B) deverá compor o Relatório Resumido receitas por 
fonte, informando as realizadas e não realizadas. 

(C) as receitas e despesas da assistência e previdência 
social deverão acompanhar o Relatório Resumido. 

(D) o relatório referente ao último bimestre do exercício 
será acompanhado também de demonstrativos da 
variação patrimonial e a alienação de passivos. 

(E) o relatório referente ao último bimestre do exercício 
será acompanhado também de demonstrativos e sem 
justificativa da limitação de empenho. 

 

Questão 35 

O modelo orçamentário brasileiro é definido na 
Constituição Federal de 1988 do Brasil e compõe-se de três 
instrumentos, sendo eles o Plano Plurianual – PPA, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual 
- LOA. O instrumento que viabiliza a execução do plano de 
trabalho do exercício a que se refere é a/o: 

 

(A) Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. 

(B) Lei Orçamentária Anual – LOA. 

(C) Plano Plurianual – PPA. 

(D) Lei Orgânica da Saúde – LOS. 

(E) Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. 
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Questão 36 

A contabilidade de custos é uma ferramenta importante 
em qualquer tipo de organização. No setor público isso não 
é diferente, ela é vista como um instrumento que dá 
amparo à tomada de decisões, ao controle gerencial e à 
transparência do serviço público, além de auxiliar os 
gestores a gerenciar de forma eficiente e realizar uma 
gestão pública eficaz.  Sobre contabilidade de custos, é 
correto afirmar que: 

 

(A) as legislações foram suficientes para que a 
Contabilidade Pública iniciasse a produzir informações 
que apurassem os custos dos serviços. 

(B) anterior a Lei 4.320/1964, a utilização de um sistema 
de custo na Administração Pública era bem limitada, 
determinando somente aos serviços públicos 
industriais. 

(C) a aplicação de um sistema de custos na Administração 
Pública é um assunto que ainda se encontra em sua 
fase de teste. 

(D) a contabilidade de custos auxilia aos administradores 
no processo de tomada de decisão, mas não no 
controle dos gastos. 

(E) a Contabilidade de Custos operacionaliza suas 
atividades, registra e gera as informações de custos, 
porém por ser incipiente, suas informações não são 
importantes para os gestores públicos. 

 

Questão 37 

De acordo com a legislação e o Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público - MCASP, o orçamento é 
composto de duas etapas: fixação e execução. A execução 
apresenta três fases, sendo elas, empenho, liquidação e 
pagamento. Sobre a execução e suas fases, analise as 
afirmações e assinale a alternativa correta. 

 

(A) A fixação da despesa orçamentária ocorre quando a 
despesa é executada, nesse processo não há 
necessidade de observar planejamento anual de metas, 
uma vez que trata-se de recursos já executados 

(B) O empenho representa o primeiro estágio da despesa 
orçamentária, é registrado no momento da contratação 
do serviço, aquisição do material ou bem, obra e 
amortização da dívida 

(C) A liquidação é o primeiro estágio da despesa 
orçamentária e é, normalmente, processada pelas 
Unidades Executoras ao receberem o objeto do 
empenho 

(D) O pagamento é efetuado no ato da entrega dos 
insumos adquiridos e/ou serviços contratados, uma vez 
entregue a documentação comprobatória não há 
necessidade de liquidação da despesa 

(E) O empenho da despesa refere-se ao segundo estágio e 
será processada pela Unidade Gestora Executora no 
momento da emissão do documento Ordem Bancária e 
documentos relativos às retenções de tributos 

 

Questão 38 

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, na subseção que 
trata da despesa obrigatória de caráter continuado, afirma 
no Art. 17 que considera-se obrigatória de caráter 
continuado a despesa corrente derivada de Lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que:  

 

(A) estabeleçam normas e procedimentos referentes ao 
Sistema de Controle Interno do Governo Federal. 

(B) mantenham e aprimorem o Sistema de Controle 
Interno e Sistema de Controle Externo. 

(C) fixem para o ente a obrigação legal de sua execução 
por um período superior a dois exercícios. 

(D) definam os processos de aquisições e contratações de 
serviços, tendo arcabouço os sistemas estruturantes. 

(E) gerenciem o cadastro de usuários do Sistema Integrado 
de Administração de Recursos Humanos. 

 

Questão 39 

Identificar com a máxima clareza e objetividade os grandes 
problemas, programas, objetivos e metas a serem 
priorizados pelo governo municipal, bem como os 
resultados esperados. Esse é um dos objetivos de qual 
instrumento de Planejamento Governamental? 

 

(A) Plano Plurianual - PPA 

(B) Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO 

(C) Lei Orçamentária Anual - LOA 

(D) Lei Orgânica de Seguridade Social - LOSS 

(E) Norma Operacional Básica - NOB 
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Questão 40 

O conceito e estabelecimento da auditoria são inerentes à 
administração financeira pública, já que a gestão de 
recursos públicos envolve um voto de confiança da 
coletividade. Sobre controle prévio e auditoria, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a correta. 

 

(A) O controle prévio é um tipo de revisão de atividades 
administrativas ou financeiras que é realizada antes da 
ocorrência do fato, já a auditoria é uma avaliação 
realizada após a ocorrência do fato 

(B) O controle prévio pode ser dispensável quando a 
fiscalização e revisão dos processos for exercida por 
uma instituição independente 

(C) O controle prévio realizado por uma Entidade 
Fiscalizadora Superior se torna ineficaz, porque suas 
ações vão de encontro com as atividades desenvolvidas 
pelo Sistema de Controle Interno 

(D) Os serviços de auditoria interna são estabelecidos 
dentro dos órgãos e instituições privadas, enquanto os 
serviços de auditoria externa fazem parte da estrutura 
organizacional  

(E) A auditoria é uma tarefa dispensável para todas as 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, na medida que o 
fato já foi objeto de fiscalização e revisão realizada pelo 
controle prévio 

 

Questão 41 

A auditoria tem por finalidade a revisão ou exame das 
demonstrações contábeis, bem como as transações, 
operações, processos e registros que afetam o 
patrimônio. Sobre os dois tipos de auditoria, a interna e 
a externa, analise as afirmativas e assinale a correta.  

 

(A) Os serviços de auditoria interna não são estabelecidos 
dentro dos órgãos e instituições governamentais 

(B) Os serviços de auditoria interna não são 
necessariamente subordinados ao chefe do 
departamento no qual foram estabelecidos 

(C) A auditoria interna é na maior medida possível, 
funcional e organizacionalmente dependente no 
âmbito de sua respectiva estrutura constitucional 

(D) Os serviços de auditoria externa não fazem parte da 
estrutura organizacional das instituições a serem 
auditadas. 

(E) Como uma instituição de auditoria interna, a Entidade 
Fiscalizadora Superior tem a tarefa de verificar a 
efetividade da auditoria externa 

 

Questão 42 

Os procedimentos de auditoria são as ferramentas 
técnicas, das quais o auditor se utiliza para a realização de 
seu trabalho, consistindo na reunião das informações 
possíveis e necessárias à avaliação das informações obtidas 
para a formação de sua opinião imparcial. Sobre os 
procedimentos utilizados pelos auditores, é correto 
afirmar que: 

 

(A) as Entidades Fiscalizadoras Superiores farão suas 
auditorias em conformidade com um programa 
estabelecido pelo gestor que será auditado. 

(B) os métodos de auditoria não poderão ser sempre 
adaptados à luz do progresso científico e técnico na 
área da gestão financeira, entretanto independente da 
necessidade de adaptação. 

(C) uma auditoria raramente pode abranger tudo, assim, 
as Entidades Fiscalizadoras Superiores constatarão, via 
de regra, a necessidade de adotar uma abordagem de 
amostragem. 

(D) não é adequado que a Entidade Fiscalizadora Superior 
elabore manuais de auditoria para orientar seus 
auditores. 

(E) o exame físico trata-se do que é realizado in loco, nessa 
técnica procura-se analisar unicamente a circularização 
de fornecedores. 
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Questão 43 

Sabemos que o orçamento público é um instrumento de 
planejamento e uma Lei. Na legislação encontram-se 
contemplados os recursos a serem usados pelo governo, 
provenientes dos impostos, taxas e contribuições, e são 
esses tributos que serão revertidos em obras e serviços 
que beneficiam a sociedade brasileira. Sobre orçamento 
público e seus instrumentos, é correto afirmar que: 

 

(A) o orçamento público está previsto na Constituição 
Federal de 1988, assim são instrumentos de 
planejamento apenas o Plano Plurianual (PPA); e Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

(B) o planejamento é a segunda etapa do processo 
orçamentário, sendo que a primeira consiste na 
aprovação pelo executivo dos instrumentos 
componentes do ciclo. 

(C) o governo precisa fazer pequenos investimentos para 
atender a sociedade brasileira, porque a construção de 
rodovias e hidrelétricas deverão ser realizadas pela 
iniciativa privada. 

(D) o PPA, a LDO e a LOA dão suporte à elaboração e 
execução orçamentária brasileira, mas estes 
instrumentos não são estritamente relacionados entre 
si. 

(E) podemos definir o orçamento público como sendo o 
ato legal, pelo qual o Poder Legislativo aprova e 
autoriza que sejam realizadas despesas pelos demais 
Poderes, o Executivo, o Judiciário e o próprio 
Legislativo. 

 

Questão 44 

O Plano Plurianual – PPA, é o documento que define 
as prioridades do Governo para o período de quatro anos, 
podendo ser revisado a cada ano. Sobre o PPA, analise as 
afirmativas e assinale a alternativa correta. 

 

(A) O planejamento governamental não pode ser 
considerado uma atividade permanente em função do 
planejamento ter característica de inflexibilidade  

(B) Os estados, os municípios e o DF não possuem suas 
próprias leis orçamentárias, seus PPAs são construídos 
conjuntamente com o da União 

(C) No PPA, estão incluídos também os gastos necessários 
para garantir a oferta permanente de determinados 
bens e serviços públicos 

(D) A vigência do PPA se inicia no primeiro ano do mandato 
do Chefe do Poder Executivo e vai até o último dia do 
seu mandato 

(E) O PPA estabelece diretrizes, objetivos e metas para a 
administração pública e essa tarefa combina aspectos 
políticos e técnicos 

 

Questão 45 

Antes de fazer o orçamento de cada ano, o Poder 
Executivo Federal prepara e encaminha para ser discutida 
no Poder Legislativo Federal (Congresso Nacional) outra 
Lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Diante 
do exposto e considerando a relevância da LDO para o 
país, julgue as alternativas abaixo e assinale a correta. 

 

(A) A LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar 
e executar o orçamento, mas não  definir as prioridades 
que deverão estar contempladas na LOA 

(B) O planejamento tático se relaciona com a LDO, a qual 
se refere à tática de verificar as metas e prioridades do 
orçamento 

(C) É o orçamento público propriamente dito e é discutida 
e aprovada todo ano 

(D) É a LDO que diz quais são as despesas mais importantes 
que o Poder Executivo deve fazer a cada ano, mas não  
faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo, 
estabelecido no PPA 

(E) No PPA estão as grandes prioridades para um período 
de quatro anos, é na LDO que diz quais são as despesas 
mais importantes que o Poder Executivo deve fazer a 
cada dois anos 

 

Questão 46 

O orçamento público é um único documento que está 
estruturado em três partes: Orçamento Fiscal, Orçamento 
da Seguridade Social e Orçamento de Investimento. Sobre 
o orçamento fiscal, é correto afirmar que: 

 

(A) representa a parte da lei que registra os investimentos 
(aquisição de bens componentes do ativo imobilizado) 
das empresas em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social. 

(B) abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, 
da administração direta ou indireta, nas despesas 
relacionadas à saúde, previdência e assistência social. 

(C) o mesmo refere-se aos Poderes da União, seus fundos, 
órgãos e entidades da administração direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público. 

(D) define, ainda, as políticas de investimento das agências 
oficiais de fomento, por exemplo, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o 
Banco da Amazônia. 

(E) traz uma série de regras para elaborar, organizar e 
executar o orçamento, além de definir as prioridades 
que deverão estar contempladas na LOA. 
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Questão 47 

O SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira 
do Governo Federal é que processa e controla a execução 
orçamentária financeira e patrimonial da União, através de 
terminais instalados em todo o território nacional. Em 
relação ao SIAFI, analise as afirmativas e assinale a correta. 

 

(A) O SIAFI tem como uma de suas características 
principais a utilização da contabilidade pública, 
contabilidade privada e contabilidade de custos, além 
das informações financeiras, orçamentárias e 
patrimoniais 

(B) O SIAFI tem como um dos seu principais objetivos 
permitir o controle da dívida interna e externa, bem 
como o das transferências negociadas; integrar e 
compatibilizar as informações no âmbito do Governo 
Federal 

(C) É objetivo do SIAFI prover mecanismos adequados ao 
controle mensal da execução orçamentária, financeira 
e contábil aos órgãos da Administração Pública 

(D) Conforme preconiza o Manual SIAFI, o Plano Interno – 
PI é um instrumento de planejamento e de 
acompanhamento da ação programada, usado como 
forma de detalhamento de receitas e despesas 

(E) O SIAFI, além de processar e controlar, por meio de 
terminais instalados em todo o território nacional, a 
execução contábil da União, ele também faz controle 
da execução contábil dos estados e municípios. 

 

Questão 48 

O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) é um dos instrumentos 
de Transparência da Gestão Fiscal criados pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). O RGF objetiva o controle, o 
monitoramento e a publicidade do cumprimento dos 
limites estabelecidos pela LRF. Sobre o RGF, é correto 
afirmar que: 

 

(A) ao final de cada quadrimestre será emitido pelos 
titulares dos Poderes e órgãos referidos no Art. 20, 
Relatório de Gestão Fiscal, assinado apenas pelo 
Chefe do executivo municipal. 

(B) o relatório será publicado até dez dias após o 
encerramento do período a que corresponder, com 
restrito acesso ao público. 

(C) o relatório conterá indicação das medidas corretivas 
adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos 
limites. 

(D) o relatório conterá comparativo com os limites de que 
trata a LRF, do montante de despesa parcial com 
pessoal. 

(E) o relatório conterá demonstrativos, no último bimestre 
da inscrição em Restos a Pagar, das despesas 
liquidadas. 

 

Questão 49 

Preconiza o Artigo 117, da Lei 6.404/1975, que a 
incorporação, fusão ou cisão podem ser operadas entre 
sociedades de tipos iguais ou diferentes, e deverão ser 
deliberadas na forma prevista para a alteração dos 
respectivos estatutos ou contratos sociais. Considerando a 
referida legislação, sobre fusão, é correto afirmar que: 

 

(A) é a operação pela qual se unem duas ou mais 
sociedades para formar sociedade nova, que lhes 
sucederá em todos os direitos e obrigações. 

(B) é a operação pela qual uma ou mais sociedades são 
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os 
direitos e obrigações. 

(C) é a operação pela qual a companhia transfere parcelas 
do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, 
constituídas para esse fim ou já existentes. 

(D) é a falência da sociedade que é transformada e 
somente produzirá efeitos em relação aos sócios que, a 
eles estariam sujeitos. 

(E) é a versão de parcela do patrimônio em sociedade 
nova, em que a operação será deliberada pela 
assembleia-geral da companhia à vista de justificação 
que incluirá as informações de que tratam os números. 

 

Questão 50 

A Dívida Ativa da União é o conjunto de débitos de pessoas 
jurídicas e físicas com órgãos públicos federais (Receita 
Federal, Ministério dos Transportes, Ministério do 
Trabalho, INSS, multas eleitorais, etc) não pagos 
espontaneamente, de natureza tributária ou não. Sobre a 
Dívida Ativa da União, é correto afirmar que: 

 

(A) a dívida inscrita em Divida Ativa é identificada por um 
número especÍfico, para sua identificação e 
acompanhamento do processo administrativo. 

(B) a Dívida Ativa da União é atualizada bimestralmente 
pela Taxa SELIC, mas  os débitos dos inscritos não 
podem ser parcelados. 

(C) a dívida inscrita em Divida Ativa é identificada pelo 
sobrenome do devedor, para sua identificação e 
acompanhamento do processo administrativo. 

(D) a dívida regularmente inscrita não goza da presunção 
de certeza e liquidez, mas tem o efeito de prova pré-
constituída. 

(E) a Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na 
Procuradorias da Fazenda Nacional, Estaduais e 
Municipais. 

 


