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AUDITOR FISCAL 

Inscrição Nome Completo 
 

❖ Ao receber este caderno, verifique se: 

▪ A sua opção de CARGO está correta. 

▪ Contém 34 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 34. 

▪ Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

❖ 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.  

❖ Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova 

Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas. 

❖ O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente poderá 

anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala. 

❖ 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 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO I 
 

Trecho do livro Modernidade Líquida 
 

“Indivíduos frágeis”, destinados a conduzir suas vidas 
numa “realidade porosa”, sentem-se como que patinando sobre 
gelo fino; e “ao patinar sobre gelo fino”, observou Ralph Waldo 
Emerson em seu ensaio Prudence, “nossa segurança está em 
nossa velocidade”. Indivíduos, frágeis ou não, precisam de 
segurança, anseiam por segurança, buscam a segurança e assim 
tentam, ao máximo, fazer o que fazem com a máxima velocidade. 
Estando entre os corredores rápidos, diminuir a velocidade 
significa ser deixado para trás; ao patinar em gelo fino, diminuir a 
velocidade também significa a ameaça real de afogar-se. 
Portanto, a velocidade sobe para o topo da lista dos valores de 
sobrevivência. 

A velocidade, no entanto, não é propícia ao pensamento, 
pelo menos ao pensamento de longo prazo. O pensamento 
demanda pausa e descanso, “tomar seu tempo”, recapitular os 
passos já dados, examinar mais de perto o ponto alcançado e a 
sabedoria (ou imprudência, se for o caso) de o ter alcançado. 

Pensar tira nossa mente da tarefa em curso, que requer 
sempre a corrida e a manutenção da velocidade. E na falta do 
pensamento, o patinar sobre o gelo fino que é uma fatalidade para 
todos os indivíduos frágeis na realidade porosa pode ser 
equivocadamente tomado como seu destino. 

Tomar a fatalidade por destino, como insistia Max 
Scheler em sua Ordo amoris, é um erro grave: “O destino do 
homem não é uma fatalidade… A suposição de que fatalidade e 
destino são a mesma coisa merece ser chamada de fatalismo”. O 
fatalismo é um erro do juízo, pois de fato a fatalidade “tem origem 
natural e basicamente compreensível”. Além disso, embora não 
seja uma questão de livre escolha, e particularmente de livre 
escolha individual, a fatalidade “tem origem na vida de um homem 
ou de um povo”. Para ver tudo isso, para notar a diferença e a 
distância entre fatalidade e destino, e escapar à armadilha do 
fatalismo, são necessários recursos difíceis de obter quando se 
patina sobre gelo fino: tempo para pensar, e distanciamento para 
uma visão de conjunto. 

(…) Tomar distância, tomar tempo – a fim de separar o 
destino e a fatalidade, de emancipar o destino da fatalidade, de 
torná-lo livre para confrontar a fatalidade e desafiá-la: essa é a 
vocação da sociologia. E é o que os sociólogos podem fazer caso 
se esforcem consciente, deliberada e honestamente para refundir 
a vocação a que atendem – sua fatalidade – em seu destino. 

 
Zygmunt Bauman 

 
Disponível em https://colunastortas.com.br/zygmunt-bauman-frases/. Acesso 

em 25/06/2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. De acordo com as ideias defendidas pelo sociólogo Zygmunt 

Bauman, a velocidade da vida moderna 
 

I. Deixa os seres humanos mais frágeis. 
II. É essencial para a sobrevivência em tempos de crise. 

III. Permite que as pessoas possam competir com igualdade de 
condições. 

IV. É incompatível com a reflexão e a análise ponderada dos 
nossos próprios atos. 

V. Está cooperando com o retrocesso de algumas conquistas 
sociais de grupos minoritários. 
 

É correto o que se afirma 
 

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

 

 

2. “...são necessários recursos difíceis de obter quando se 
patina sobre gelo fino”. A palavra “necessários” foi usada 
corretamente na frase retirada do texto assim como também 
ocorreu no item: 
 

A) “É necessário campanhas de vacinação”. 
B) “É necessário uma campanha de vacinação.” 
C) “É necessária que haja campanha de vacinação”. 
D) “É necessário a campanha de vacinação 

 

 

3. “Tomar distância, tomar tempo – a fim de separar o destino e 
a fatalidade, de emancipar o destino da fatalidade, de torná-lo¹ 
livre para confrontar a fatalidade e desafiá-la²:...” A 
referenciação é uma estratégia de coesão muito importante 
para se construir a progressão temática de um texto, evitando 
a exaustiva repetição de palavras. No trecho em destaque, 
essa estratégia foi empregada, por exemplo, nos verbos 
“torná-lo” e “desafiá-la”. Sobre esses recursos coesivos 
empregados, pode-se afirmar que 
 

I. Houve a substituição de nomes ditos anteriormente por seus 
respectivos sinônimos. 

II. A referenciação ocorreu por meio do uso de pronomes 
demonstrativos. 

III. A referenciação ocorreu por meio do uso de pronomes 
pessoais do caso reto. 

IV. Houve a substituição de nomes ditos anteriormente por meio 
de seus respectivos hiperônimos. 

V. A referenciação ocorreu por meio do uso de pronomes 
pessoais do caso oblíquo. 

 
É correto o que se afirma 
 

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

https://colunastortas.com.br/zygmunt-bauman-frases/
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4. No período “Além disso, embora não seja uma questão de 
livre escolha, e particularmente de livre escolha individual, a 
fatalidade “tem origem na vida de um homem ou de um povo”, 
a conjunção destacada estabelece entre as orações a ideia de 

 

A) condição. 
B) concessão. 
C) explicação. 
D) comparação. 
 

 

5. “Tomar a fatalidade por destino, como insistia Max Scheler 
em sua Ordo amoris, é um erro grave:...”. A oração destacada 
está exercendo função sintática de  

 

A) predicativo do sujeito. 
B) complemento nominal. 
C) objeto direto. 
D) sujeito. 
 

Texto II 
 

Fuga da Coreia do Norte 
 

"Quando eu era pequena, achava que meu país era o 
melhor do mundo. Cresci cantando uma canção chamada "Nada 
a Invejar" e eu tinha muito orgulho. Na escola, passávamos muito 
tempo estudando a história de Kim II-Sung, mas nunca ouvíamos 
falar muito do mundo lá fora, exceto que os EUA, a Coréia do Sul 
e o Japão eram inimigos. Embora eu muitas vezes tivesse 
curiosidade a respeito do mundo externo, eu achava que passaria 
minha vida inteira na Coréia do Norte, até que tudo mudou de 
repente. 

Quando tinha sete anos, vi pela primeira vez uma 
execução pública, mas eu achava que a minha vida na Coreia do 
Norte era normal. Minha família não era pobre, e eu, 
particularmente, nunca tivera a experiência de passar fome. 

Mas um dia, em 1995, minha mãe chegou em casa com 
uma carta da irmã de um colega de trabalho. Dizia assim, "Quando 
você ler isso, todos os cinco membros da família não existirão 
mais neste mundo, porque nós não comemos faz duas semanas. 
Estamos deitados juntos no chão, e nossos corpos estão tão 
fracos, que estamos prontos para morrer." 

Fiquei muito chocada. Esta foi a primeira vez que fiquei 
sabendo que pessoas no meu país estavam sofrendo. Pouco 
tempo depois, quando eu passava por uma estação de trem, vi 
algo terrível que não consigo apagar da minha memória. Uma 
mulher sem vida estava deitada no chão, enquanto uma criança 
magra e faminta em seus braços olhava, desamparada, fixamente 
para o rosto da mãe. Mas ninguém os ajudava, porque todos 
estavam muito concentrados em cuidar de si mesmos e de suas 
famílias. (...) 

 
Disponível em: http://www.brasil247.com/pt/247/revista_oasis/99197/. Acesso 

em 01/05/2020, às 23:31. 

 
 
 
 

6. Ao analisar as características linguístico-textuais do trecho 
acima, pode-se afirmar que ele corresponde ao gênero textual 
denominado 

 
A) Conto. 
B) Relato. 
C) Entrevista. 
D) Artigo de opinião. 

 

 

7. “Na escola, passávamos muito tempo estudando a história de 
Kim II-Sung, mas nunca ouvíamos falar muito do mundo lá 
fora, exceto que os EUA, a Coréia do Sul e o Japão eram 
inimigos”. No trecho em destaque, foram marcados três verbos 
que estão conjugados em um tempo verbal que é bem 
característico do gênero textual em questão. Esse tempo 
verbal é classificado como 
 

A) pretérito perfeito do modo indicativo. 
B) pretérito imperfeito do modo subjuntivo. 
C) pretérito imperfeito do modo indicativo. 
D) pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo. 

 

 

8. Para se fazer entender, principalmente nos textos escritos, um 
aspecto linguístico importante é realizar a correlação 
adequada entre os tempos verbais. Ao analisar o uso dos 
verbos em "Quando você ler isso, todos os cinco membros da 
família não existirão mais neste mundo,...”, pode-se afirmar 
que 
 

I. Os dois verbos estão conjugados em tempos que remetem ao 
passado. 

II. A mensagem, no momento em que foi escrita, faz referência a 
duas ações que ainda irão acontecer. 

III. A mensagem, no momento em que foi escrita, faz referência a 
fatos que já se haviam sido concretizados. 

IV. O primeiro verbo está no infinitivo e o segundo verbo está no 
futuro do pretérito do modo indicativo. 

V. O primeiro verbo está no futuro do modo subjuntivo e o 
segundo verbo está no futuro do presente do modo indicativo. 
 
É correto o que se afirma 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brasil247.com/pt/247/revista_oasis/99197/
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Texto III 

Disponível em 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49936. Acesso 

em 13/05/2020. 

 
 

9. Ao analisar o uso do verbo trair na frase “o candidato que não 
lhe trai”, pode-se afirmar que esse verbo 

 

I. Foi usado como verbo transitivo direto e o pronome oblíquo lhe 
é o seu objeto direto. 

II. Foi usado como verbo transitivo indireto e o pronome lhe é o 
seu objeto indireto. 

III. É intransitivo, portanto, o pronome lhe não pode ser seu 
complemento. 

IV. Foi usado equivocadamente como verbo transitivo indireto, já 
que sua regência oficial é ser transitivo direto. 
 
É correto o que se afirma 

 

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

 

10. Na oração “o candidato que não lhe trai”, a colocação do 
pronome lhe corresponde a 
 

A) ênclise, pois aparece em posição posterior ao verbo. 
B) próclise, pois a partícula negativa o atrai para antes do verbo. 
C) ênclise, pois o advérbio de negação o atrai para antes do 

verbo. 
D) próclise, pois o verbo trair, conjugado no presente, não aceita 

pronome depois. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONHECIMENTOS XINGUARA 
 

11. Considerando os ciclos econômicos da História brasileira, 
pode-se dizer que o município de Xinguara-PA origina-se: 

 

A) no contexto da monocultura canavieira ao longo do século XVI-
XVII, quando pequenas propriedades foram ocupadas às 
margens do rio Araguaia. 

B) no contexto do ciclo do garimpo no norte do país, durante 
1970, quando reservas de hematita e grafita foram 
encontradas nas bacias dos rios Xingu e Araguaia. 

C) no contexto de expansão da fronteira agrícola brasileira no 
arco amazônico desde 1970, que fez da região um polo de 
atração agropecuário.  

D) no contexto do regime de grandes latifúndios 
predominantemente voltados para importação de insumos e 
maquinários agrícolas, iniciado em 1990.  

 

 

12. Leia o fragmento a seguir: “Xinguara se fez como muitas 
outras cidades na Amazônia. Como mostram os estudos de 
Bertha Becker, “embora cerca de 70% da população 
amazônica vivam em núcleos urbanos, a urbanização é 
negligenciada nos estudos sobre a região” (BECKER, 2013, p. 

11). Estas cidades, mesmo surgindo de forma rápida e 
desordenada, foram propulsoras do crescimento da região, 
pois [...] essas cidades surgiram pela presença de dezenas 
de milhares de imigrantes que lançaram suas vidas nesses 
caminhos (SOUZA & MARQUES. Migração, mobilidades e as cidades 

da Amazônia: histórias de Xinguara (PA), 2019, p. 128).” 
 

Sobre a formação histórica do núcleo urbano de Xinguara, 
entende-se que ele originou-se a partir: 
 

A) da produção de um novo interesse econômico do setor 
primário (agricultura e mineração), existente em decorrência 
da criação de entroncamentos de redes de transportes 
rodoviário e hidroviário, atraindo migrantes nordestinos no 
terceiro quarto do século XX. 

B) do sucesso econômico regional provocado pelo ciclo 
econômico da mineração, forçando o processo de migração de 
muitos nordestinos que deixavam as terras do sertão para se 
instalar no sul paraense no fim do século XIX. 

C) da necessidade que o estado brasileiro teve em potencializar 
e concentrar as atividades industriais na região norte do país, 
no contexto da fundação da SUDAM (Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia), no terceiro quarto do século 
XX. 

D) da exclusiva intensidade que a extração de madeira nobre, 
existente apenas na microrregião, gerou ao aglomerar 
populações adjacentes ao sul do Pará, que fundaram 
pequenas vilas e ocupações para atender o comércio 
internacional, no segundo quarto do século XX. 
 

 

 

 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49936
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13. A gênese do município de Xinguara-PA decorreu da ampliação 
da rede brasileira de transportes ao longo do século XX. Os 
principais eixos rodoviários, nacional e estadual, responsáveis 
por impulsionar o desenvolvimento de Xinguara-PA, são 

 

A) a BR-010, rodovia Belém-Brasília, e a PA-279. 
B) a BR-230, rodovia Transamazônica, e a PA-150. 
C) a BR-230, rodovia Transamazônica, e a PA-279. 
D) a BR-010, rodovia Belém-Brasília, e a PA-150. 
 

 

14. Dos aspectos emancipatórios, legais e jurídico-administrativos 
que desmembram e oficialmente fundam o município de 
Xinguara-PA, registra-se que 
   

A) o município foi emancipado de Conceição do Araguaia-PA, Lei 
Estadual nº 5.208, de 13 de maio de 1977. 

B) o município foi emancipado de Parauapebas-PA, Lei Estadual 
nº 5.208, 13 de maio de 1982. 

C) o município foi emancipado de Parauapebas-PA, Lei Estadual 
nº 5.208, 13 de maio de 1977. 

D) o município foi emancipado de Conceição do Araguaia-PA, Lei 
Estadual nº 5.208, de 13 de maio de 1982. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

15. O Art. 2º da Lei nº. 4.320/1964 estabelece que Lei do 
Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de 
forma a evidenciar a política econômica financeira e o 
programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios 
de unidade, universalidade e anualidade. Acerca de referidos 
princípios orçamentários, analise as afirmativas abaixo. 

 

I. O Princípio da Unidade aceita que o orçamento deve conter 
todas as receitas e todas as despesas do Estado. 

II. O Princípio da Anualidade aceita que o orçamento deve ser 
elaborado e autorizado para um determinado período de 
tempo, geralmente um ano, não existindo exceções. 

III. O orçamento deve ser uno, ou seja, deve existir apenas um 
orçamento para dado exercício financeiro é o que prevê o 
Princípio da Universalidade. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em II. 
C) apenas em III. 
D) nenhuma afirmação está correta. 
 

 

16. Ciclo Orçamentário é uma sequência de fases ou etapas que 
deve ser cumprida como parte do processo orçamentário. Em 
referido ciclo, o Poder Executivo tem funções legalmente 
estabelecidas. Assinale a alternativa que apresenta uma ação 
do ciclo orçamentário de responsabilidade do Poder Executivo. 

 

A) Sanção. 
B) Avaliação. 
C) Discussão. 
D) Aprovação. 

 
 

17. O Art. 40 da Lei nº. 4.320/1964 estabelece que são créditos 
adicionais as autorizações de despesa não computadas ou 
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Analise o 
caso abaixo. 
 

“O prefeito de um município deseja realizar a aquisição de 30 
macas para o hospital da cidade em virtude da pandemia de 
Coronavírus, motivo pelo qual foi decreto estado de 
calamidade pública na cidade. Vale salientar que há recursos 
disponíveis, mas não há dotação orçamentária específica para 
aquisição de macas no orçamento vigente.” 
 

Considerando a situação exposta, assinale a alternativa 
incorreta. 
 

A) O município poderá usar crédito adicional especial. 
B) O município poderá usar crédito adicional suplementar. 
C) O município poderá usar crédito adicional extraordinário. 
D) O município poderá usar mais de um tipo de crédito adicional.  

 

 

18. A Constituição Federal estabeleceu regras no que concerne às 
Limitações ao Poder de Tributar. Acerca do tema, assinale a 
alternativa correta. 
 

A) Cabe à lei ordinária regular as limitações constitucionais ao 
poder de tributar. 

B) É permitido instituir tratamento desigual entre contribuintes 
que se encontrem em situação equivalente, desde que a 
distinção se dê em razão de ocupação profissional ou função 
por eles exercida. 

C) A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a 
condição de responsável pelo pagamento de imposto ou 
contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, 
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia 
paga, caso não se realize o fato gerador presumido. 

D) É vedado à União estabelecer diferença tributária entre bens e 
serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência 
ou destino, nacional ou internacionalmente. 

 

 
19. A receita pública é codificada em 8 níveis. O oitavo nível, “tipo”, 

correspondente ao último dígito na natureza de receita e tem 
a finalidade de identificar o tipo de arrecadação a que se refere 
aquela natureza. Acerca do tema, assinale a alternativa 
correta. 
 

A) Tipo 1 representa Multa e Juros da Dívida Ativa da Receita 
Principal 

B) Tipo 2 representa Receita Principal. 
C) Tipo 3 representa Dívida Ativa da Receita Principal. 
D) Tipo 4 representa Multa e Juros da Receita Principal.  
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20. Um auditor analisou as decisões de investimento de um gestor 
de uma empresa pública. Analisando os papeis de trabalho, 
percebeu que, no período em que o investimento foi realizado, 
havia a possibilidade de investir em 3 projetos diferentes e que 
o custo do capital da empresa é de 20% a.a. A Tabela abaixo 
exibe as Taxas Internas de Retorno (TIR) para cada um dos 
projetos. 

 

Projeto A Projeto B Projeto C 

16% a.a. 20% a.a. 24% a.a. 

 

Levando em consideração o anteriormente exposto, assinale 
a alternativa correta. 

 

A) Dois projetos são inviáveis. 
B) O projeto A evidencia a melhor opção de investimento. 
C) O projeto B evidencia a pior opção de investimento. 
D) O projeto C é viável. 
 

 

21. Um órgão governamental contatou três instituições financeiras 
com a finalidade de contratar uma das três para administrar o 
recurso de um edital por um ano. As taxas de juros simples 
cobradas pelas instituições foram: 
 

• Instituição A – 10% ao ano 

• Instituição B – 5 % ao semestre 

• Instituição C – 1% ao mês 
 

Diante do apresentado, pode-se afirmar que 
 

A) as taxas das instituições A e B são equivalentes. 
B) as taxas das instituições A e B são proporcionais. 
C) as taxas das instituições A e C são proporcionais. 
D) as taxas das instituições B e C são equivalentes. 
 

 

22. A Lei Complementar nº. 101/2000 estabelece limite para 
gastos com pessoal. Acerca do tema, analise as afirmativas a 
seguir. 

 

I. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da 
despesa com pessoal que não seja acompanhado de 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 
que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 

II. Se a despesa total com pessoal exceder a 90% (noventa por 
cento) do limite, fica vedado ao Poder ou órgão que houver 
incorrido no excesso provimento de cargo público de pessoal 
a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de 
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de 
educação, saúde e segurança. 

 

 

É correto o que se afirma 
 

 

A) apenas em I. 
B) apenas em II. 
C) em I e II. 
D) nenhuma afirmação está correta. 
 
 

23. A Lei nº 8.666/1993, em seu Art. 24, estabelece diversas 
possibilidades em que uma licitação pode ser dispensável. 
Assinale a alternativa que evidencia uma possibilidade em que 
a licitação não pode ser dispensável. 
 

A) Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
B) Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, 

justificadamente, puder ser repetida sem prejuízo para a 
Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas. 

C) Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para 
regular preços ou normalizar o abastecimento. 

D) Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros 
perecíveis, no tempo necessário para a realização dos 
processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente 
com base no preço do dia. 

 

 

24. A 8ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público estabelece que a execução da despesa orçamentária 
se dá em estágios. Assinale a alternativa que os apresenta. 
 

A) Previsão, lançamento, empenho, liquidação e pagamento. 
B) Previsão, empenho, liquidação e pagamento. 
C) Empenho, liquidação e pagamento. 
D) Liquidação e pagamento. 

 

 

25. A Seção V do Capítulo VII da Lei Complementar nº. 101/2000 
estabelece regramento acerca das garantias e contragarantias 
da dívida. Acerca do tema, assinale a alternativa correta. 
 

A) A garantia estará condicionada ao oferecimento de 
contragarantia, em valor igual ou inferior ao da garantia a ser 
concedida. 

B) Poderão ser exigidas contragarantias de órgãos e entidades 
do próprio ente. 

C) É vedado às entidades da administração indireta, inclusive 
suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, 
exceto que seja com recursos de fundos. 

D) É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo 
Senado Federal. 

 

 

26. A NBC T SP 03 define Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes, além de identificar as circunstâncias nas 
quais as provisões devem ser reconhecidas, bem como sua 
forma de mensuração e evidenciação. Acerca das definições 
constantes em referida norma, assinale a alternativa correta. 
 

A) Ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos 
passados, e cuja existência será confirmada apenas pela 
ocorrência ou não ocorrência de um ou mais eventos futuros 
incertos não completamente sob o controle da entidade. 

B) Provisão é um passivo de prazo e valor incerto. 
C) Contrato oneroso é o contrato em que ambas as partes 

executaram parcialmente suas obrigações na mesma 
proporção. 

D) Obrigação legal é a obrigação que deriva de contratos 
exclusivamente explícitos. 
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27. O Art. 103 da Lei nº. 4.320/1964 estabelece o que será 
evidenciado no Balanço Financeiro. Assim, com base em 
referido dispositivo legal, assinale a opção que apresenta itens 
que não estão evidenciados em citado balanço. 

 

A) Receita e a despesa orçamentárias. 
B) Recebimentos e os pagamentos de natureza extra-

orçamentária. 
C) Saldos em espécie provenientes do exercício anterior. 
D) Ativo Financeiro e Passivo Financeiro. 
 

 

28. O § 3o do art. 165 da Constituição Federal prevê que o Poder 
Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de 
cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária 
(RREO). Acerca do RREO, assinale a alternativa correta. 

 

A) O RREO deve ser composto, dentre outros anexos, pelo 
balanço orçamentário que especificará, por categoria 
econômica, as receitas por natureza, informando as realizadas 
e a realizar, bem como a previsão atualizada e as despesas 
por fonte, discriminando a dotação para o exercício, a despesa 
liquidada e o saldo. 

B) Acompanhará o RREO o demonstrativo de apuração relativo 
às despesas com juros. 

C) O RREO referente ao último bimestre do exercício será 
acompanhado de demonstrativo do montante das 
disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro. 

D) O RREO conterá comparativo com os limites de que trata a Lei 
Complementar nº. 101/2000, dos montantes das dívidas 
consolidada e mobiliária.  

 

 

29. O fato gerador do tributo é a ocorrência, em si, que traz à tona 
a exigência do respectivo ônus para o contribuinte. Acerca do 
fato gerador de tributos, assinale a alternativa que evidencia 
uma afirmação incorreta. 

 

A) O imposto, de competência dos Municípios, sobre a 
propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador 
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza e por acessão física, como definido na lei civil, 
localizado na zona urbana do Município. 

B) O imposto, de competência da União, sobre a exportação, 
para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados 
tem como fato gerador a saída destes do território nacional. 

C) O imposto, de competência da União, sobre a propriedade 
territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio 
útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei 
civil, localizado fora da zona urbana do Município. 

D) O imposto, de competência da União, sobre a importação de 
produtos estrangeiros, tem como fato gerador a entrada destes 
no território nacional. 

 
 
 
 
 
 
 

30. A Resolução CFC nº. 1.210/09 aprovou a NBC TA 265 
“Comunicação de Deficiências de Controle Interno”. Acerca de 
referida norma, assinale a alternativa correta. 
 

A) Caso a administração ou os responsáveis pela governança 
tenham prévio conhecimento de deficiências significativas 
identificadas pelo auditor durante a auditoria, estes serão 
considerados solidariamente responsáveis, pois não podem 
optar por não corrigi-las. 

B) A comunicação de deficiências significativas por meio da fala 
aos responsáveis pela governança reflete a importância e 
urgência desses assuntos e auxilia os responsáveis pela 
governança a cumprirem suas responsabilidades de 
supervisão geral. 

C) No caso de auditoria de entidade de pequeno porte, o auditor 
pode fazer comunicação aos responsáveis pela governança 
de forma menos estruturada do que no caso de entidade de 
grande porte. 

D) O nível de detalhes de deficiências significativas a ser 
comunicado não é uma questão de julgamento profissional do 
auditor nas circunstâncias. 

 

 

31. A NBC T SP 01 estabelece as exigências, para fins de 
demonstrações contábeis, para a receita proveniente de 
transações sem contraprestação. Acerca do tema, analise a 
afirmativa abaixo. 
 

“Ao determinar se uma transação possui componentes com e 
sem contraprestação identificáveis, realiza-se o julgamento do 
gestor. Quando não for possível distinguir componentes com 
contraprestação e sem contraprestação em separado, a 
transação é tratada como sem contraprestação.” 
 

Na afirmação acima consta uma inconsistência. Assinale a 
alternativa que evidencia referida inconsistência. 
 

A) Quando não for possível distinguir componentes com 
contraprestação e sem contraprestação em separado, a 
transação deve ser tratada como com contraprestação.  

B) Sempre é possível distinguir os componentes com ou sem 
contraprestação de uma transação. 

C) Não é possível existir uma transação com componentes com 
e sem contraprestação concomitantemente. 

D) Nos casos em que uma transação possui componentes com e 
sem contraprestação identificáveis, o julgamento deverá ser 
realizado por julgamento diverso ao do gestor. 

 

 

32. Renda é todo valor utilizado sucessivamente para compor um 
capital ou pagar uma dívida. Determinada empresa pública 
contratou um empréstimo a ser pago em 30 parcelas de 
R$ 30.000,00 cada. Considerando a classificação das rendas 
e com base nas informações evidenciadas, assinale a 
alternativa que evidencia uma correta classificação ao 
pagamento de supracitada dívida. 
 

A) Renda fixa. 
B) Renda variável. 
C) Renda imediata. 
D) Renda perpétua. 
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33. A Lei nº. 6.404/1976 dispõe sobre as Sociedades por Ações. 
Referida lei, em seu art. 176, estabelece que, ao fim de cada 
exercício social, a diretoria fará elaborar algumas 
demonstrações financeiras. Considerando a supracitada lei e 
suas atualizações, assinale a alternativa que evidencia todas 
as demonstrações que deverão ser evidenciadas por uma 
companhia de capital fechado. 

 

A) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do 
Exercício. 

B) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do 
Exercício, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos 
Acumulados e Demonstração das Origens e Aplicações de 
Recursos. 

C) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do 
Exercício, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos 
Acumulados e Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

D) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do 
Exercício, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos 
Acumulados, Demonstração dos Fluxos de Caixa e 
Demonstração do Valor Adicionado. 

 

 

34. De acordo com o Código Tributário Nacional, a obrigação 
tributária pode ser principal ou acessória. Acerca do tema, 
analise a alternativa incorreta. 

 

A) A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem 
por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela 
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 
tributos.   

B) A obrigação principal decorre da legislação tributária e tem por 
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e 
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.   

C) A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, 
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade 
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela 
decorrente. 

D) A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade 
pecuniária. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


