
V1_11/8/202012:16:07 V2_11/8/202012:16:07 

  

 

 

 

COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE 

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 50 (cinquenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

AUDITOR 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 
longo do texto estão citados nas questões. 
 

Com o aumento do transporte individual, as cidades rumam em direção ao caos 
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Investimos, por décadas, no transporte individual e, como resultado, temos hoje cidades 
congestionadas, com consequências danosas para a qualidade de vida de sua população e para 
o meio ambiente. Com a prevalência do automóvel e das grandes avenidas, _______________ 
os acidentes no trânsito: hoje, por volta de 40 mil mortes em todo o Brasil e 24 mil nas cidades 
com mais de 60 mil habitantes, a um custo social anual da ordem de 130 bilhões de reais. Vale 
lembrar que, em 20 anos, o trânsito matou mais de 500 mil pessoas e feriu outras seis milhões. 

O transporte individual consome 63% de toda a energia não renovável (11,4 toneladas de 

equivalentes de petróleo) e produz 67% de toda poluição de efeito estufa (32 milhões de 
toneladas). Esses números são do Sistema de Informações da Mobilidade Urbana (Simob), criado 
há mais de 15 anos pela ANTP com a função de retratar de maneira objetiva a forma, as 
condições e a qualidade com que ocorrem os deslocamentos da população em nossas cidades. 
São números que nos trazem um recado direto e cristalino: caso não se corrija o modelo de 
desenvolvimento urbano que prevalece há décadas, nossas cidades caminham céleres para o 
caos. 

O modelo de desenvolvimento urbano adotado na maioria de nossas cidades ______, por 
sua vez, o espraiamento dessas cidades. Isso significa concentrar empregos nas áreas centrais, 
e as moradias em áreas cada vez mais distantes do centro, em especial ______ das classes 
sociais de menor renda. O resultado foi o aumento considerável das distâncias percorridas e do 
tempo de viagem para os usuários de ônibus. Nas grandes metrópoles, com mais de um milhão 
de habitantes, a distância média percorrida pelos passageiros de transporte público é, hoje, de 
8,1 km, com o tempo (em média) de 47 minutos. Já os usuários do transporte individual 

percorrem cerca de 4,5 km, com duração (média) de 30 minutos. 
No afã de absorver a crescente frota de automóveis (que em 50 anos passou de três milhões 

para 100 milhões de veículos), ruas foram sendo ampliadas, margens de rios viraram grandes 
avenidas, e vias elevadas e túneis foram sendo construídos. Esse modelo de desenvolvimento 
urbano, predominantemente influenciado por incentivos ao automóvel e pela falta de controle 
sobre o mercado imobiliário, resultou nas condições urbanas atuais. Estas – longe de atender 
aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU – reduzem a qualidade de 
vida urbana e tornam as cidades menos competitivas do ponto de vista econômico. Reverter este 
quadro é um dever da sociedade e dos governos em todas as suas instâncias, o que __________ 
ações e atitudes de curto, médio e longo prazo.  

 
(Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/blogs/br-cidades/com-transporte-individual-as-

cidades-rumam-em-direcao-ao-caos/ – texto adaptado especialmente para esta prova). 
 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 
03, 15, 17 e 30. 
 
A) se multiplicou – promoveram – aquelas – requerá 
B) se multiplicaram – promoveu – àquelas – requeira 
C) multiplicaram-se – promoveu – aquelas – requererá 
D) multiplicou-se – promovem – naquelas – requereria 
E) multiplicar-se-ão – promoverá – àquelas – requerirá 

 

 
QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa cujas palavras podem substituir “danosas” (l. 02), 
“considerável” (l. 18) e “afã” (l. 23) no texto sem acarretar outras mudanças nos respectivos 
segmentos em que se encontram. 
 
A) nocivas – notável – anseio.  
B) infestas – qualificado – empenho. 
C) desfavoráveis – consistente – ânsia. 
D) auspiciosas – notável – esforço. 
E) daninhas – eminente – ambição. 
 

https://www.cartacapital.com.br/blogs/br-cidades/com-transporte-individual-as-cidades-rumam-em-direcao-ao-caos/
https://www.cartacapital.com.br/blogs/br-cidades/com-transporte-individual-as-cidades-rumam-em-direcao-ao-caos/
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QUESTÃO 03 – Considere o que se afirma acerca do seguinte fragmento do texto:  
 

“(...) ruas foram sendo ampliadas, margens de rios viraram grandes avenidas, e vias elevadas 
e túneis foram sendo construídos. (l. 24 e 25) 
 

I. A correta passagem da voz verbal, de passiva para ativa, nos trechos sublinhados, é “foram 
ampliando ruas” e “foram construindo vias elevadas e túneis”. 

II. “margens de rios” é o único sujeito agente desse fragmento. 
III. “grandes avenidas” é um predicativo do sujeito. 
IV. A vírgula antes do “e” justifica-se por a oração seguinte ter um novo sujeito. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas III e IV. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa em que o termo sublinhado NÃO é um complemento verbal. 
 

A) “nossas cidades caminham céleres para o caos”. 
B) “Investimos, por décadas, no transporte individual”. 
C) “que nos trazem um recado direto e cristalino”. 
D) “No afã de absorver a crescente frota de automóveis”. 
E) “resultou nas condições urbanas atuais”. 
 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa em que há erro na identificação do elemento sublinhado. 
 

A) predominantemente – sufixo formador de advérbio. 
B) deslocamentos – sufixo e desinência de número. 
C) passageiros – radical. 
D) frota – desinência de gênero feminino. 
E) econômico – sufixo formador de adjetivo. 

 

 

Considere o seguinte período do texto para responder às questões 06 e 07: 
 

“Estas – longe de atender aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU – 
reduzem a qualidade de vida urbana e tornam as cidades menos competitivas do ponto de vista 

econômico.” (l. 27 a 29). 
 

QUESTÃO 06 – Acerca do período do texto, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, 
ou F, se falsas. 
 

(  ) A substituição de “Estas” por “Essas” preservaria a correção do texto. 
(  ) A estrutura principal do período tem duas orações coordenadas ligadas por uma conjunção de 

adição. 
(  ) O segmento entre travessões poderia estar grafado entre duas vírgulas sem que isso alterasse 

qualquer aspecto do texto.  
(  ) “Estas” é um termo de sentido anafórico, ou seja, um termo que faz a retomada de algo já citado. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V – F.  
B) F – V – V – V.  

C) F – F – V – V.  
D) V – F – F – V.  
E) V – V – F – F. 
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QUESTÃO 07 – Dentre as seguintes sugestões de reescrita do período dado, assinale aquela que 
contém INCORREÇÃO ou mudança de sentido do texto original. 
 

A) Estas reduzem a qualidade de vida urbana e tornam as cidades menos competitivas do ponto de 
vista econômico, além de estarem longe de atender aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
propostos pela ONU. 

B) Estas – que estão longe de atender aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela 
ONU – não só reduzem a qualidade de vida urbana, como ainda tornam as cidades menos 
competitivas do ponto de vista econômico. 

C) Longe de atender aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU, essas 
condições urbanas atuais reduzem a qualidade de vida nas cidades e tornam estas menos 
competitivas do ponto de vista econômico. 

D) Estas, além de não atenderem aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU, 
reduzem a qualidade de vida urbana e tornam as cidades menos competitivas do ponto de vista 

econômico. 
E) Estas – ainda que estejam longes de atender aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

propostos pela ONU – reduzem a qualidade de vida urbana e tornam as cidades menos competitivas 
do ponto de vista econômico. 

 

 

QUESTÃO 08 – Sobre acentuação de palavras do texto, analise as assertivas abaixo e assinale V, se 
verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) “túneis” e “automóveis” têm acento tônico e gráfico na penúltima sílaba e terminam, ambas, em 
ditongo decrescente. 

(  ) “construídos” tem hiato “i” tônico, o que justifica sua acentuação gráfica. 
(  ) “veículos” tem sua acentuação gráfica justificada por duas regras diferentes. 
(  ) “áreas” e “imobiliários” pertencem a grupos diferentes de palavras quanto ao critério de 

acentuação gráfica. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – F – V.  
B) F – V – V – F. 
C) F – F – V – V.  
D) V – V – V – F.  
E) F – F – F – V.  

 
 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa cuja informação encontra respaldo no texto. 
 

A) Deve-se ao transporte individual o consumo de mais de 50% de toda a energia não renovável, 
além da produção de mais de 50% de toda poluição de efeito estufa. 

B) No Brasil, a frota de transporte público, em 50 anos, passou de três milhões para 100 milhões de 

veículos. 
C) Os acidentes de trânsito, hoje, somam por volta de 40 mil mortes por ano nas cidades com mais 

de 60 mil habitantes. 
D) Os usuários do transporte individual percorrem cerca de 4,5 km a mais, em média, do que as 

distâncias percorridas pelos passageiros de transporte público. 
E) O modelo de desenvolvimento urbano brasileiro não preconiza o incentivo ao automóvel e controla 

o mercado imobiliário para não haver “inchaços” em certas regiões. 
 

 

QUESTÃO 10 – É correto afirmar que o texto: 
 

A) Exime-se de sugerir alternativas ao caos urbano provocado pelo excesso de automóveis. 
B) Atribui o aumento do número de automóveis ao desenvolvimento e ao enriquecimento da sociedade 

brasileira. 
C) Critica o urbanismo que privilegia o deslocamento por meio de automóveis em detrimento de 

alternativas mais sustentáveis. 

D) Não vê relação entre a qualidade de vida urbana e a competitividade das cidades do ponto de vista 
econômico. 

E) Aprova o fato de as cidades brasileiras adaptarem-se para o bom fluxo dos automóveis individuais, 
o que melhora a qualidade de vida de seus usuários. 
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QUESTÃO 11 – De acordo com as disposições do Art. 16 da Lei nº 12.846/2013, a autoridade máxima 

de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar determinado acordo com as pessoas jurídicas 
responsáveis pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, previstos 
na referida lei, que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo. Tal 

acordo somente poderá ser celebrado se preenchidos, cumulativamente, a determinados requisitos 
estabelecidos na referida lei. Esse acordo não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar 
integralmente o dano causado. A celebração desse acordo isentará a pessoa jurídica das sanções 
previstas na referida lei e reduzirá em até 2/3 (dois terços) o valor da multa aplicável. A celebração 
desse acordo interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos na referida Lei. Como se 
denomina esse acordo? 

 
A) Acordo da Basileia. 

B) Acordo da República. 
C) Acordo de Renúncia. 
D) Acordo de Leniência. 
E) Acordo de Culpabilidade. 
 

 
QUESTÃO 12 – O Art. 24 da Lei nº 13.303/2016 estabelece que a empresa pública e a sociedade de 

economia mista deverão possuir, em sua estrutura societária, Comitê de ____________________ 
como órgão auxiliar do Conselho ___________________, ao qual se reportará diretamente.  
 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 
A) Fiscalização Estatutário – Fiscal 
B) Auditoria Fiscal – Fiscal 
C) Auditoria Estatutário – de Administração 
D) Governança Corporativa – de Administração 
E) Governança Corporativa – Fiscal 
 

 
QUESTÃO 13 – Segundo as disposições do Art. 17 da Lei nº 13.303/2016, entre outros impedimentos, 
é vedada a indicação, para o Conselho de Administração e para a diretoria de empresa pública e de 

sociedade de economia mista, de pessoa que: 
 
I. Exerça cargo em organização sindical. 

II. Atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura decisória de partido 
político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. 

III. Tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, 
de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-administrativa controladora da 
empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade em 
período inferior a 3 (três) anos antes da data de nomeação. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas II. 
B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 14 – Segundo as disposições do Art. 7º da Lei nº 12.527/2011, o acesso à informação de 

que trata a referida Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: 
 
I. Informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou 

entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos. 
II. Informação relativa ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas 

realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a 
exercícios anteriores. 

III. Informação referente a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos, 
inclusive os de caráter sigiloso. 

 
Quais estão corretos? 
 
A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 

 
QUESTÃO 15 – O Art. 176 da Lei nº 6.404/1976 estabelece que, ao fim de cada exercício social, a 

diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações 
financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações 
ocorridas no exercício, EXCETO o(a): 
 
A) Demonstração do resultado da avaliação atuarial, se companhia aberta. 
B) Demonstração dos fluxos de caixa. 
C) Demonstração do resultado do exercício. 
D) Balanço Patrimonial. 
E) Demonstração do valor adicionado, se companhia aberta. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
QUESTÃO 16 – A afirmação FALSA sobre conjuntos numéricos é: 
 

A) ℚ ⊂  ℝ 
B) ℕ ⊂ ℤ 
C) ℚ ∪  ℤ = ℝ 
D) ℝ ⊂  ℂ 
E) ℤ ∪ ℕ = ℤ 
 

 

QUESTÃO 17 – O comandante de um navio, ao aproximar-se de uma cidade portuária, nota que 
existem três faróis. Ele analisa separadamente cada um deles: o primeiro pisca sua luz a cada 3 
segundos, o segundo pisca a cada 4 segundos e o terceiro pisca sua luz a cada 5 segundos. Após 
notar que todos piscaram ao mesmo tempo, ele sabe que isso ocorrerá novamente em: 
 
A) 20 segundos. 
B) 25 segundos. 
C) 30 segundos. 
D) 40 segundos. 
E) 60 segundos. 
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QUESTÃO 18 – Um aplicativo de fotos promete fazer um corte nas suas fotos em qualquer proporção. 
Elton baixou o aplicativo, pois queria usá-lo para alterar uma foto e enviar para uma empresa que 
pediu a foto na proporção 3x4 anexado em seu currículo virtual. Ao mexer no aplicativo, Elton não 
encontrou diretamente a proporção desejada, mas encontrou algumas que poderiam ser equivalentes 
a 3x4. Dentre as alternativas abaixo, a que Elton deve escolher para continuar na proporção desejada 
é a: 
 

A) 6x9. 
B) 9x11. 
C) 18x26. 
D) 39x52. 
E) 48x62. 
 

 

QUESTÃO 19 – Em um triângulo retângulo com ângulos de 30º, 60º e 90º graus, ao ordenarmos as 

medidas de maneira crescente por 𝑎, 𝑏 e 𝑐, podemos afirmar que 𝑏/𝑐 vale:  
 

A) √3/2 
B) 1/2 

C) 1/3 
D) 3/5 

E) 8/9 
 

 

QUESTÃO 20 – Considerando a função 𝑓(𝑥) =
√𝑥+2

𝑥
 , é correto afirmar, a cerca de seu domínio, 

que: 
 

A) 𝐷 = ℝ. 
B) 𝐷 = [−2,0) ∪ (0, +∞) 
C) 𝐷 = (−2,0) ∪ (0, +∞) 
D) 𝐷 = ℝ − {−2} 
E) 𝐷 = ℝ − {0} 
 

 

QUESTÃO 21 – Os valores de 𝑥 para que a função 𝑦 = 2𝑥 intersecione o círculo de raio 2 centrado na 

origem do plano cartesiano são: 
 

A)  𝑥 = 1 

B)  𝑥 = 2 

C)  𝑥 =
2

√5
, 𝑥 = −

2

√5
 

D)  𝑥 =
4

5
 

E)  𝑥 =
4

5
, 𝑥 = −

4

5
 

 

 

QUESTÃO 22 – A carga horária após a pandemia de COVID-19 foi alterada na maioria das empresas. 
Em muitos casos, as diminuições passaram dos 40%. Se, em uma empresa específica, 10% de 
diminuição na carga horária representa 15% a menos no salário, podemos dizer que 25% de 
diminuição na carga horária dessa empresa representa: 
 

A) Diminuição de 20% do salário. 

B) Aumento de 30% do salário. 
C) Diminuição de 37,5% do salário. 
D) Diminuição de 40% do salário. 
E) Aumento de 45% do salário. 
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QUESTÃO 23 – Ao aumentarmos o raio de um círculo 3 vezes, aumentaremos sua a área em: 
 
A) 3 vezes. 

B) 𝜋 vezes. 

C) 6 vezes. 
D) 9 vezes. 

E) 27 vezes. 
 

 
QUESTÃO 24 – Uma empresa particular de transporte cobra, para um trajeto específico 
intermunicipal, R$ 10,00 e estuda aumentar esse valor. Essa empresa, após longo estudo, constatou 
que, para cada real aumentado, perderá dois clientes por viagem. Sendo assim, sabendo que a lotação 
máxima do ônibus usado é de 30 passageiros e que as viagens sempre estão com a capacidade 

máxima, pode-se concluir que o valor aumentado que resulta em maior lucro é de: 
 
A) R$ 1,00. 
B) R$ 2,00. 
C) R$ 2,50. 
D) R$ 3,00. 
E) R$ 3,50. 

 

 
QUESTÃO 25 – Dentre as alternativas abaixo, aquela que apresenta o polinômio de maior grau é 
dada por: 
 

A) 𝑥3 + 2𝑥2 − 9𝑥 
B) 𝑥3 − 7𝑥4 − 9 
C) 𝑥2 − 4𝑥 − 4𝑥𝜋 
D) 𝑥2 − 2𝑥 − 9 
E) 4𝑥3 + 23𝑥 − 19𝑥2 
 

 
QUESTÃO 26 – Uma escola possui dados gerais sobre seus estudantes, dentre eles, quantos de seus 
egressos passaram no vestibular, conforme a tabela abaixo: 

 

Ano 2015 2016 2017 2018 

Estudantes aprovados 48 42 50 32 

 
Um estudo afirma que, usando a média aritmética para calcular o número de aprovados, a escola é 
considerada “boa” se M (média do número de aprovados) é maior do que 45. Esse estudo é feito a 
cada 5 anos. Para que essa escola se enquadre como “boa”, o número de aprovados em 2019 (ano 

que fecha o quinquênio) deve ser de, no mínimo: 
 
A) 43. 
B) 48. 
C) 50. 
D) 51. 
E) 54. 
 

 
QUESTÃO 27 – As medidas de um paralelepípedo crescem em progressão geométrica de ordem 2. 
Se a primeira (e menor) medida vale 𝑎, então a diagonal desse paralelepípedo é dada por: 

 
A) 8𝑎 
B) 16𝑎 

C) 𝑎√21 

D) 𝑎√20 

E) 30𝑎 
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QUESTÃO 28 – Dentre as operações com conectivos lógicos para proposições 𝑝 e 𝑞, listados abaixo 
por significado, assinale aquela que é FALSA. 
 
~ Negação 
⋀ Conjunção 
∨ Disjunção 

⨁ Disjunção exclusiva 

→ Condicional 
↔ Bicondicional 
 
A) ~(𝑝 → 𝑞) = 𝑝 ∧ ~𝑞 
B) ~(~𝑝) = 𝑝 
C) ~(𝑝 ∨  𝑞) = 𝑝 ∧  𝑞 
D) ~(𝑝 ∧  𝑞) = 𝑝 ~ 𝑞 
E) ~(𝑝 ∧  𝑞) = 𝑝 ∨  𝑞 
 

 
QUESTÃO 29 – Assinale a alternativa que apresenta uma proposição com o conectivo condicional. 
 
A) Se eu tiver fome, então devo comer para ficar sem. 

B) A verdade será sempre a verdade e a mentira não. 
C) Eu estou doente. 
D) É possível que tenhamos uma nova pandemia? 
E) Saulo, você deve se apresentar ao exército imediatamente. 
 

 
QUESTÃO 30 – Considere as seguintes informações: 
 
 Jardel, Renato e Lucas são jogadores de futebol: jogam no Santos, Grêmio e Flamengo, não 

necessariamente nesta ordem. 
 As suas idades são 25, 29 e 32 anos, mas não sabemos a correlação entre as suas idades e os 

times que jogam. 
 Sabemos que Jardel não tem 32 anos e não é jogador do Flamengo. 
 Renato tem 29 anos. 
 Lucas não joga no Santos. 
 Quem joga no Santos não tem 25 anos. 
 
Assim, podemos afirmar que Jardel, Renato e Lucas jogam, respectivamente, em: 
 
A) Flamengo, Santos e Grêmio. 
B) Grêmio, Santos e Flamengo. 
C) Grêmio, Flamengo e Santos. 

D) Santos, Flamengo e Grêmio. 
E) Santos, Grêmio e Flamengo. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 – De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, o planejamento da auditoria 
envolve a definição de estratégia global para o trabalho e o desenvolvimento de plano de auditoria. 
Analise as assertivas abaixo, com base no que estabelecem estas normas, em relação ao planejamento 
da auditoria: 
 

I. Planejamento não é uma fase isolada da auditoria, mas um processo contínuo e iterativo. 
II. O plano de auditoria inclui a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria a 

serem realizados pelos membros da equipe de trabalho.  
III. A natureza e a extensão das atividades de planejamento não variam conforme a experiência 

anterior dos membros-chave da equipe de trabalho com a entidade.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I.  
B) Apenas II.  
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 32 – O auditor deve aplicar o conceito de materialidade adequadamente para o 
planejamento e para a execução da auditoria. A NBC TA 320 (R1) trata da Materialidade no 
Planejamento e na Execução da Auditoria. Com base nos termos desta NBC TA, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 

A) Ao estabelecer a estratégia global de auditoria, o auditor deve determinar a materialidade para as 
demonstrações contábeis como um todo. 

B) A materialidade determinada no planejamento da auditoria estabelece necessariamente um valor 
acima do qual as distorções não corrigidas, individualmente ou em conjunto, serão sempre 
avaliadas como não relevantes.  

C) O auditor deve determinar a materialidade para execução da auditoria com o objetivo de avaliar os 
riscos de distorções relevantes e determinar a natureza, a época e a extensão de procedimentos 
adicionais de auditoria. 

D) Ao planejar a auditoria, o auditor exerce julgamento sobre as distorções que são consideradas 
relevantes.  

E) A determinação da materialidade para o planejamento envolve o exercício de julgamento 

profissional. 
 

 

QUESTÃO 33 – A Documentação de Auditoria tem como definição ser o registro dos procedimentos 
de auditoria executados, da evidência de auditoria relevante obtida e conclusões alcançadas pelo 
auditor. A NBC TA 230 (R1) trata da responsabilidade do auditor na elaboração da documentação de 
auditoria para a auditoria das demonstrações contábeis. Considerando esta norma, analise as 
assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) A documentação de auditoria serve para várias finalidades adicionais, que incluem permitir que a 
equipe de trabalho possa ser responsabilizada por seu trabalho.  

(  ) Ao documentar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria executados, o 
auditor deve registrar as características que identificam os itens ou assuntos específicos testados.  

(  ) Ao documentar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria executados, o 
auditor deve registrar quem revisou o trabalho de auditoria executado e a data e extensão de tal 

revisão.  
(  ) A documentação de auditoria não fornece evidências de que a auditoria está em conformidade 

com as normas de auditoria.  
(  ) A forma, o conteúdo e a extensão da documentação de auditoria dependem de fatores como 

natureza e extensão das exceções identificadas.  
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V – F – V. 
B) V – V – V – F – F. 
C) V – F – F – F – V. 
D) F – F – V – V – F. 
E) F – V – F – V – V. 
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QUESTÃO 34 – O relatório é o documento pelo qual a Auditoria Interna apresenta o resultado dos 
seus trabalhos, suas conclusões, recomendações e providências a serem tomadas pela administração 
da entidade. Com base na NBC TI 01, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou 
F, se falsas, em relação aos aspectos, mínimos, que devem ser abordados, no relatório de auditoria 
interna. 
 

(  ) Os principais procedimentos de auditoria aplicados e sua extensão. 
(  ) Eventuais limitações ao alcance dos procedimentos de auditoria. 
(  ) Os riscos associados aos fatos constatados. 
(  ) As conclusões e as recomendações resultantes dos fatos constatados. 
(  ) A descrição dos fatos constatados e as evidências encontradas. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V – V – V.  
B) V – V – V – F – F. 
C) F – F – F – F – V. 
D) V – F – V – F – F. 
E) F – V – F – V – V. 
 

 

QUESTÃO 35 – A NBC TA 530 trata da Amostragem em auditoria e se aplica quando o auditor 
independente decide utilizar amostragem na execução de procedimentos de auditoria. Com base nesta 
norma, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) O nível de risco de amostragem que o auditor está disposto a aceitar afeta o tamanho da amostra 

exigido. Quanto menor o risco que o auditor está disposto a aceitar, menor deve ser o tamanho da 
amostra.  

B) O tamanho da amostra pode ser determinado mediante aplicação de fórmula com base em 
estatística ou por meio do exercício do julgamento profissional. 

C) O objetivo do auditor, ao usar a amostragem em auditoria, é o de proporcionar uma base razoável 
para o auditor concluir quanto à população da qual a amostra é selecionada. 

D) Unidade de amostragem é cada um dos itens individuais que constituem uma população. 
E) A amostragem em auditoria pode ser aplicada usando tanto a abordagem de amostragem não 

estatística quanto a estatística. 

 

 
QUESTÃO 36 – De acordo com a ABNT NBR ISO 31000:2018, os princípios são a base para gerenciar 
riscos, e convém que sejam considerados quando se estabelecerem a estrutura e os processos de 
gestão de riscos da organização. Com base nos termos desta norma, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) O comportamento humano e a cultura influenciam significativamente todos os aspectos da gestão 

de riscos em cada nível e estágio.  
B) A gestão de riscos é melhorada continuamente por meio do aprendizado e experiências. 
C) Uma abordagem estruturada e restritiva para a gestão de riscos contribui para resultados 

consistentes e comparáveis.  
D) A estrutura e o processo de gestão de riscos são personalizados e proporcionais aos contextos 

externo e interno da organização, relacionados aos seus objetivos.  

E) Riscos podem emergir, mudar ou desaparecer à medida que os contextos externo e interno de uma 
organização mudem. 
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QUESTÃO 37 – A Constituição Federal de 1988 trata, na seção IV, da fiscalização contábil, financeira 
e orçamentária, dispondo sobre os mecanismos de controle interno e externo das entidades e órgãos 
da administração pública. Com base no que estabelece a Constituição Federal, analise as assertivas 
abaixo: 
 
I. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 

entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.  

II. Compete ao controle interno julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta.  

III. Compete ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados 
pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao 
Distrito Federal ou a Município.  

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II.  
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
 

 
QUESTÃO 38 – A Lei nº 13.303/2016, conhecida como a Lei das Estatais, trata em seção específica 
da exigência de licitação e dos casos de dispensa e de inexigibilidade para as empresas públicas e 
sociedades de economia mista. De acordo com esta norma, é dispensável a realização de licitação por 
empresas públicas e sociedades de economia mista em algumas hipóteses. Nos termos da referida 
Lei, analise as assertivas abaixo em relação às hipóteses de dispensa de licitação, expressamente 
previstas na norma, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 
(  ) Quando não acudirem interessados à licitação anterior e essa, justificadamente, não puder ser 

repetida sem prejuízo para a empresa pública ou a sociedade de economia mista, bem como para 
suas respectivas subsidiárias, desde que mantidas as condições preestabelecidas.  

(  ) Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípuas, 

quando as necessidades de instalação e localização condicionarem a escolha do imóvel, desde que 
o preço seja inferior ao valor de mercado, segundo índices imobiliários oficiais. 

(  ) Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos 
praticados no mercado nacional ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais 
competentes.  

(  ) Na contratação de associação sem fins lucrativos para a prestação de serviços ou fornecimento 
de mão de obra, desde que o preço contratado seja inferior com o praticado no mercado.  

(  ) Na transferência de bens a órgãos e entidades da administração pública, inclusive quando 
efetivada mediante permuta. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) F – V – V – V – V. 
B) F – V – F – F – F. 

C) V – F – F – V – V. 
D) V – F – V – F – F. 
E) V – F – V – F – V. 
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QUESTÃO 39 – O Pregão é uma modalidade de licitação que visa dar um escopo mais célere para o 
procedimento licitatório e destina-se à aquisição de bens e à contratação de serviços comuns, tendo 
sido instituído pela Lei 10.520/2002. Com base no que estabelece as normas sobre pregão, analise as 
assertivas abaixo:  
 
I. O pregão é uma modalidade de licitação que possui a fase de classificação anterior à fase de 

habilitação.  
II. A fase preparatória de uma licitação na modalidade pregão tem início com a convocação dos 

interessados, enquanto a fase externa ocorre a partir da aceitação do interessado para participar 
da licitação.  

III. No pregão a condução dos trabalhos é feita por um servidor, denominado de pregoeiro, auxiliado 
por uma equipe de apoio. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I.  
B) Apenas II.  
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III.   
 

 
QUESTÃO 40 – Os contratos regidos pela Lei nº 8.666/1993 poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, em alguns casos. Com base na referida Lei, assinale a alternativa INCORRETA. 
  
A) O contrato poderá ser alterado unilateralmente pela administração, quando houver modificação do 

projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos. 
B) O contrato poderá ser alterado, por alteração unilateral pela administração, quando necessária a 

modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 
objeto, nos limites permitidos pela Lei de Licitações. 

C) O contrato poderá ser alterado por acordo das partes quando conveniente a substituição da garantia 
de execução.  

D) Os contratos regidos pela Lei de Licitações poderão ser alterados, com as devidas justificativas, 
unilateralmente pela Administração e por acordo das partes. 

E) O contrato poderá ser alterado, por alteração unilateral da administração, quando necessária a 

modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em 
face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. 

 

 
QUESTÃO 41 – COSO ERM 2017 – Gerenciamento dos Riscos Corporativos – Integrado com Estratégia 
e Performance é um conjunto de princípios organizados em cinco componentes inter-relacionados. 
Nesse sentido, analise os seguintes princípios:  
 
 Analisa riscos e performance. 
 Avalia mudanças importantes. 
 Busca o aprimoramento no gerenciamento de riscos corporativos. 
 
A qual componente esses princípios se referem, com base no COSO ERM 2017? 
 

A) Estratégia e definição de objetivos. 
B) Análise e revisão. 
C) Governança e cultura. 
D) Informação, comunicação e divulgação. 
E) Performance. 
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QUESTÃO 42 – De acordo com as NBC TA, o auditor deve aplicar procedimentos de avaliação de 
riscos para fornecer uma base para a identificação e avaliação de riscos de distorção relevante nos 
níveis das demonstrações contábeis e das afirmações. Com base na NBC TA 315 (R1), analise as 
assertivas abaixo, quanto aos procedimentos de avaliação de riscos:  
 
I. Os procedimentos de avaliação de riscos por si só fornecem evidências de auditoria apropriada e 

suficiente para suportar a opinião da auditoria. 
II. Os procedimentos de avaliação de riscos incluem procedimentos analíticos, bem como indagações 

à administração.  
III. Os procedimentos de avaliação de riscos incluem indagações a outras pessoas na entidade que, 

no julgamento do auditor, possam ter informações com possibilidade de auxiliar na identificação 
de riscos de distorção relevante causados por fraude ou erro.  

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I.  
B) Apenas II.  
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 

 
QUESTÃO 43 – A NBC TA 315 (R1) trata da responsabilidade do auditor na identificação e avaliação 
dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis por meio do entendimento da entidade 
e do seu ambiente, inclusive do controle interno da entidade. Com base nesta norma, analise as 
assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
  
(  ) O auditor deve buscar entender se a entidade tem processo para identificar riscos de negócio 

relevantes que afetam as demonstrações contábeis.  
(  ) O auditor deve buscar entender se a entidade tem processo para estimar a significância dos riscos, 

avaliar a probabilidade de sua ocorrência e decidir sobre ações em resposta a esses riscos.  
(  ) O auditor tem responsabilidade de identificar ou avaliar todos os riscos de negócio porque todos 

os riscos de negócio dão origem a riscos de distorções relevantes.  
(  ) O auditor deve obter entendimento do processo de avaliação de risco da entidade e de seus 

resultados.   

(  ) É uma questão de julgamento determinar se o processo de avaliação de riscos da entidade é 
apropriado às circunstâncias.  

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) V – V – F – V – V. 
B) F – V – V – F – F. 

C) V – F – F – F – V. 
D) V – F – V – V – F. 
E) F – V – F – V – V. 
 

 
QUESTÃO 44 – De acordo com a NBC TA 315 (R1), o ambiente de controle estabelece o tom da 
organização, influenciando a consciência de controle de suas pessoas. O auditor deve obter 

entendimento do ambiente de controle. De acordo com a Norma, o ambiente de controle abrange 
elementos que podem ser relevantes na obtenção de seu entendimento. Sendo assim, NÃO é um 
elemento do ambiente de controle relacionado na referida norma: 
 
A) Comunicação, integridade e valores éticos.  
B) Compromisso com a competência.  
C) Filosofia e estilo operacional da administração.  
D) Atribuição de autoridade e responsabilidade.  
E) Políticas públicas.  
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QUESTÃO 45 – Atribuir a pessoas diferentes as responsabilidades de autorizar e registrar transações, 
bem como manter a custódia dos ativos, destinando a reduzir as oportunidades que permitam a 
qualquer pessoa estar em posição de perpetrar e de ocultar erros ou fraudes no curso normal das 
suas funções é a definição de qual atividade de controle nos termos da NBC TA 315 (R1)? 
 
A) Revisões de desempenho. 

B) Processamento de informações. 
C) Controle funcional.  
D) Segurança de registros. 
E) Segregação de funções. 
 

 
QUESTÃO 46 – Um dos objetivos da auditoria das contas de resultado é determinar se todas as 

receitas, custos e despesas atribuídos ao período estão devidamente comprovados e contabilizados. 
Com base no que estabelece a doutrina, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, 
ou F, se falsas, quanto aos objetivos da auditoria das contas de resultado. 
 
(  ) Determinar se todas as receitas, custos e despesas não atribuídos ao período ou que beneficiem 

exercícios futuros estão corretamente diferidos.  
(  ) Determinar se as receitas, custos e despesas estão contabilizados de acordo com os princípios de 

contabilidade, em bases uniformes.  

(  ) Determinar se as receitas, custos e despesas estão corretamente classificados nas demonstrações 
contábeis, e se as divulgações cabíveis foram expostas por notas explicativas. 

(  ) Determinar a existência de ativos dados em garantia ou vinculações aos passivos.   
(  ) Verificar se existe controle interno satisfatório sobre o não circulante. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) V – V – F – V – V. 
B) V – V – V – F – F. 
C) F – V – V – F – F. 
D) V – F – V – V – F. 
E) F – F – F – V – V. 
 

 

QUESTÃO 47 – De acordo com a Doutrina, um dos objetivos da auditoria em relação ao contas a 
pagar é “identificar se as contas a pagar representam passivos relacionados à aquisição de materiais 
e serviços, se são obrigações válidas da entidade e, ainda, se foram corretamente registradas”. Os 
objetivos da auditoria podem ser alcançados por meio de testes substantivos. Nesse sentido, são 
testes substantivos que podem ser aplicados para atingir o objetivo anteriormente exposto: 
 
I. Circularização de fornecedores. 

II. Análises de contas. 
III. Testes de aprovação.  
 
Quais estão corretos? 
 
A) Apenas I.  
B) Apenas II.  

C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 48 – Os procedimentos da auditoria interna permitem ao auditor interno obter subsídios 
suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações à administração da entidade. Com 
base na NBC TI 01, em relação aos procedimentos da auditoria interna, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 

A) Os procedimentos de auditoria interna constituem exames e investigações.  
B) Os procedimentos de auditoria interna incluem testes de observância e testes substantivos.  
C) Na aplicação dos testes substantivos, devem ser considerados os procedimentos de inspeção, 

observação e investigação e confirmação. 
D) Os testes substantivos visam à obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos 

dados produzidos pelos sistemas de informação da entidade. 
E) O procedimento de investigação e confirmação refere-se à obtenção de informações perante 

pessoas físicas ou jurídicas conhecedoras das transações e das operações, dentro ou fora da 
entidade. 

 

 

QUESTÃO 49 – De acordo com a NBC TA 700, os objetivos do auditor são formar uma opinião sobre 
as demonstrações contábeis, com base na avaliação das conclusões alcançadas pela evidência de 
auditoria obtida, e expressar claramente essa opinião por meio de relatório por escrito. Considerando 
os termos desta Norma, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) O auditor deve avaliar se, segundo os requisitos da estrutura de relatório financeiro aplicável, as 
informações apresentadas nas demonstrações contábeis são relevantes, confiáveis, comparáveis 
e compreensíveis. 

(  ) O auditor deve expressar uma opinião modificada quando concluir que as demonstrações 
contábeis são elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de relatório 
financeiro aplicável.  

(  ) A avaliação do auditor deve incluir a consideração dos aspectos qualitativos das políticas contábeis 
da entidade, incluindo indicadores de possível tendenciosidade nos julgamentos da administração. 

(  ) O auditor deve avaliar se as demonstrações contábeis são elaboradas, em todos os aspectos 
relevantes, de acordo com os requisitos da estrutura de relatório financeiro aplicável.  

(  ) O auditor deve avaliar se, segundo os requisitos da estrutura de relatório financeiro aplicável a 
terminologia utilizada nas demonstrações contábeis, incluindo o título de cada demonstração 
contábil, é apropriada. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – F – V – F. 
B) V – F – V – V – V. 
C) V – F – V – F – V. 
D) F – F – V – V – F. 
E) F – V – F – F – V. 
 

 

QUESTÃO 50 – O controle interno sobre os estoques compreende controles contábeis e físicos. 
Considerando a Doutrina, analise as assertivas abaixo em relação aos estoques: 
 

I. O objetivo do auditor é verificar se os estoques existem, se existem ônus sobre os estoques, se 
há obsolescência, defeitos e má conservação e se os critérios de avaliação são adequados.  

II. O bom controle contábil sobre estoques revela-se por meio de um sistema em que as tarefas de 
empregados sejam segregadas, permitindo-se que os encarregados de controlar os estoques 

sejam os mesmos responsáveis pelo faturamento de vendas ou lançamentos de compras. 
III. Os principais procedimentos de auditoria de estoques são a verificação da existência física e os 

testes de avaliação. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I.  
B) Apenas II.  

C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 


