
Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno  
de prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

13 de junho

15h às 18h30

50 questões

3h30 de duração*
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Língua Nacional 5 questões

Leia o texto.

A coisa mais bela que o homem pode experimentar é 
o mistério. É essa a emoção fundamental que está na 
raiz de toda ciência e arte. O homem que desconhece 
esse encanto, incapaz de sentir admiração e estupefa-
ção, esse já está, por assim dizer, morto e tem os olhos 
extintos. […]

Saber que existe algo insondável, sentir a presença 
de algo profundamente racional, radiantemente 
belo, algo que compreendemos apenas em forma 
rudimentar – essa é a experiência que constitui a ati-
tude genuinamente religiosa. Nesse sentido, e nesse 
sentido somente, eu pertenço aos homens profunda-
mente religiosos.
(Albert Einstein. In: O pensamento de Einstein)

1. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE O autor prova irrefutavelmente que o mistério 
é algo insondável e que nele reside toda a feli-
cidade e encantamento reservados ao homem 
que almeja a vida plena.

b. SQUARE O autor aglutina religião, arte e ciência, com a 
premissa de que o homem é incapaz de perce-
ber o insondável e a beleza do ser estritamente 
religioso.

c. SQUARE O autor, na justaposição de argumentos con-
traditórios, expõe a beleza e a simplicidade do 
homem capaz de ver o mistério como ponto de 
partida.

d. Check-square O autor apresenta sua tese na primeira frase 
do texto e usa argumentos para defender seu 
ponto de vista que relacionam ciência, arte 
(beleza) e religião.

e. SQUARE O autor, usando o mistério como mote do 
ponto de vista que pretende defender, revela 
seu lado misterioso e insondável, ou seja, uma 
experiência inegavelmente contrária ao senso 
comum: sua religiosidade.

2. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ) sobre a estrutura sintática do texto.

( ) No primeiro parágrafo, por pronomes ana-
fóricos, o autor retoma a palavra “mistério”, 
atribuindo a ela dois sinônimos de gêneros 
diferentes.

( ) A primeira frase do texto apresenta a palavra 
“que” e, como pronome relativo que é, pode ser 
substituída pelo pronome relativo “da qual”.

( ) O pronome demonstrativo “esse” - com flexões 
e aglutinações - constrói a coesão do texto em 
um processo de retomada de ideias e palavras.

( ) O texto se inicia com um período composto 
por subordinação em que os sujeitos de 
ambas as frases são representados pela 
mesma expressão.

( ) As palavras “morto” e “extinto” são, na estru-
tura da frase em que se inserem, predicativos 
do mesmo sujeito: “homem”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. Check-square V • F • V • F • F
c. SQUARE V • F • F • V • V
d. SQUARE F • V • V • F • F
e. SQUARE F • F • F • V • V

3. Assinale a alternativa cuja reescrita da frase está cor-
reta. Perceba que todas têm alterações de vocabulário.

a. Check-square Sei que existem coisas insondáveis. /  
Sei que há coisas insondáveis.

b. SQUARE Referiu-se à presença de coisas profundamente 
racionais. / Sentiu à presença de coisa profun-
damente racional.

c. SQUARE Eu pertenço aos homens religiosos. /  
Eu pertenço à seres religiosos.

d. SQUARE A alegria é necessária à vida do homem, assim 
como o mistério. / Alegria é necessária à vida 
do homem, tal qual o mistério.

e. SQUARE O ouvinte pergunta ao mestre, após a expo-
sição de sua tese: “o senhor pode esclarecer o 
argumento de número três?” / O ouvinte per-
gunta para o mestre, após a exposição de sua 
tese: “Podeis, Vossa Senhoria, esclarecer o argu-
mento de número três?”
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4. Avalie as frases abaixo:

I. O autor apresenta sua tese, e o leitor a inter-
preta conforme lhe convém.

II. O mistério rege a vida do homem mas, não 
em oposto, a emoção lhe é fundamental.

III. Custei a compreender a tese apresentada pelo 
autor, no entanto, vou comunicar aos meus 
pares sobre seu conteúdo.

IV. Ouvimos até o final, conquanto fosse ente-
diante, aquela tese sobre “mistério”.

Sobre as frases julgue as afirmações.

1. Quanto ao uso da vírgula, todas as frases 
apresentam problemas com exceção da frase 
posta em I.

2. A frase posta em III apresenta problemas 
quanto à norma culta e, pelo menos, um deles 
é de regência verbal.

3. Na frase posta em IV, o uso da conjunção con-
cessiva está correto.

4. Na frase posta em III, ao se trocar o verbo 
“comunicar” por “informar”, um dos problemas 
quanto à norma culta seria resolvido.

5. Na frase posta em I, os pronomes “a” e “lhe” 
exercem função de objeto indireto e direto 
respectivamente e poderiam ser trocados por 

“ela” e “ele” em uma linguagem popular.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

5. Assinale a alternativa cujas formas verbais estão 
corretamente flexionadas.

a. Check-square Adiro o pleito, faze tu o mesmo! Não penses 
que terás suspendida tua participação.

b. SQUARE Ele preveu a pandemia e proviera, em tempo, a 
casa de mantimentos.

c. SQUARE Se você requisesse seus direitos talvez reavesse 
seus bens perdidos.

d. SQUARE Ele tinha aceito e permitido o erro; dá-lhe, pois, 
o exemplo, já que devemos, por nossos atos, 
provarmos o que dizemos ser.

e. SQUARE Quando veres o tamanho do processo, pores as 
provas em ordem e intervires na execução do 
projeto, ganharemos essa causa.

Legislação 10 questões

6. Assinale a alternativa correta de acordo com a 
Lei no 1808, de 23 de agosto de 2017, que institui o 
Plano Plurianual do Município de São Carlos (SC), para 
o período de 2018 a 2021.

a. SQUARE Fica o Poder Executivo Municipal proibido de 
promover alterações no Plano Plurianual.

b. SQUARE O planejamento governamental é a atividade 
que orienta as escolhas da iniciativa privada.

c. Check-square As ações orçamentárias serão discriminadas 
exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.

d. SQUARE São diretrizes do Plano Plurianual, dentre 
outras, a limitação da participação social e a 
redução dos gastos públicos.

e. SQUARE Os Programas são compostos por Objetivos 
e Metas, sendo que Objetivo é a medida do 
alcance da Meta, podendo ser de natureza 
quantitativa ou qualitativa.

7. Assinale a alternativa correta com base na Lei 
no 129, de 05 de junho de 1990, que institui o Regime 
Jurídico Único para os servidores da Administração 
Direta, das autarquias e fundações públicas do Poder 
Executivo e Legislativo do Município de São Carlos (SC).

a. SQUARE É vedado ao Chefe do Poder Executivo expedir 
atos regulamentares destinados à execução 
plena do Regime Jurídico Único.

b. Check-square É vedada a acumulação de férias, exceto em 
benefício do servidor público municipal, por 
motivo comprovadamente relevante.

c. SQUARE São requisitos do estágio probatório: produti-
vidade; assiduidade e pontualidade; inidonei-
dade moral.

d. SQUARE A jornada de trabalho dos servidores munici-
pais não poderá ser inferior a 30 horas sema-
nais, nem superior a 44 horas semanais.

e. SQUARE A remuneração por trabalho noturno será supe-
rior à remuneração por trabalho diurno em 
30%, durante o período compreendido das 23 
horas às 07 horas do dia seguinte.
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10. De acordo com a Lei Orgânica Municipal de São 
Carlos (SC), pertencem ao Município:

1. 50% do produto da arrecadação do imposto 
da União sobre a propriedade territorial 
rural, relativamente aos imóveis situados no 
Município.

2. 25% do produto da arrecadação do imposto 
da União sobre renda e proventos de qual-
quer natureza, incidente na fonte, sobre 
rendimentos pagos, a qualquer título, pelo 
Município.

3. 50% do produto da arrecadação do imposto 
do Estado sobre a propriedade de veículos 
automotores licenciados em território do 
Município.

4. 80% do produto da arrecadação do imposto 
do Estado sobre a propriedade territorial 
rural, relativamente aos imóveis situados no 
Município.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

11. A respeito do Imposto Predial e Territorial Urbano, 
assinale a alternativa correta, considerando o dis-
posto na Lei Complementar no 5, de 2010:

a. SQUARE O fato gerador ocorre anualmente no dia 1º de 
março.

b. SQUARE O contribuinte do imposto é o proprietário ou 
o locatário do imóvel.

c. SQUARE O contribuinte que optar pelo pagamento em 
cota única gozará do desconto de 30%.

d. SQUARE O imposto será calculado mediante a aplicação 
da alíquota de 1,0% para os prédios e terrenos 
edificados.

e. Check-square Fica isento do imposto o imóvel sobre o qual 
esteja sendo ministrado o ensino fundamental, 
público ou privado.

8. Assinale a alternativa correta, considerando o dis-
posto na Lei Complementar no 5, de 29 de novembro 
de 2010, que dispõe sobre normas gerais de direito 
tributário e de administração tributária do Município 
de São Carlos (SC).

a. Check-square A transação extingue o crédito tributário.
b. SQUARE A capacidade tributária passiva depende da 

capacidade civil das pessoas naturais.
c. SQUARE O crédito tributário decorre da obrigação tribu-

tária acessória e tem a mesma natureza desta.
d. SQUARE A obrigação principal é a que decorre da legis-

lação tributária e tem por objeto a prática ou a 
abstenção de atos nela previstos, no interesse 
da Fazenda Municipal.

e. SQUARE O sujeito passivo da obrigação principal será 
considerado responsável quando tiver relação 
pessoal direta com a situação que constitua o 
respectivo fato gerador.

9. Analise as afirmativas abaixo com fundamento na 
Lei Orgânica Municipal de São Carlos (SC).

1. É vedado o início de programas, obras ou pro-
jetos não incluídos na lei orçamentária anual.

2. O Município garantirá ao portador de defi-
ciência, nos termos da lei, orientação educa-
cional específica.

3. Sem prejuízo de outras ações, o dever do 
Município para com a educação será concreti-
zado mediante a garantia de progressiva uni-
versalização do ensino médio gratuito.

4. O Município manterá sistema de limpeza 
urbana, coleta, tratamento e destinação final 
do lixo, sendo que o lixo hospitalar e de risco 
terá destinação em aterro sanitário.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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12. Conforme estabelecido na Lei no 14.116, de 2020, 
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a 
execução da Lei Orçamentária de 2021, as prioridades 
e as metas da administração pública federal para o 
Exercício de 2021, após o atendimento dos montantes 
necessários às despesas obrigatórias, compreendem 
despesas do Programa Casa Verde e Amarela voltadas 
a Municípios de até:

a. SQUARE 5 mil habitantes.
b. SQUARE 10 mil habitantes.
c. Check-square 50 mil habitantes.
d. SQUARE 70 mil habitantes.
e. SQUARE 100 mil habitantes.

13. Analise as afirmativas abaixo a partir das disposi-
ções da Constituição Federal de 1988:

1. A posse do Prefeito e do Vice-Prefeito ocorrerá 
até o 5o dia do ano subsequente ao da eleição.

2. Compete aos Municípios suplementar a legis-
lação federal e a estadual no que couber.

3. A Câmara Municipal não gastará mais de cin-
quenta por cento de sua receita com folha de 
pagamento, incluído o gasto com o subsídio 
de seus Vereadores.

4. É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou 
órgãos de Contas Municipais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

14. De acordo com a Constituição Federal de 1988:

O total da despesa com a remuneração dos Vereado-
res não poderá ultrapassar o montante de     da 
receita do Município.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. Check-square 5%
b. SQUARE 7,5%
c. SQUARE 10%
d. SQUARE 12%
e. SQUARE 15%

15. A respeito dos impostos dos Municípios, assinale 
a alternativa correta com base nas disposições da 
Constituição Federal de 1988.

a. SQUARE Cabe à lei ordinária fixar as alíquotas máximas 
e mínimas do imposto sobre serviços de qual-
quer natureza.

b. SQUARE O imposto sobre a propriedade predial e ter-
ritorial urbana não poderá ser progressivo em 
razão do valor do imóvel.

c. SQUARE O imposto sobre serviços de qualquer natu-
reza incide também sobre os serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação.

d. Check-square O imposto sobre a propriedade predial e terri-
torial urbana poderá ter alíquotas diferentes de 
acordo com a localização e o uso do imóvel.

e. SQUARE Medida provisória poderá excluir da incidência 
do imposto sobre serviços de qualquer natu-
reza as exportações de serviços para o exterior.

Contabilidade 20 questões

16. A respeito dos conhecimentos sobre receitas e 
despesas orçamentárias, é correto afirmar:

a. SQUARE Receitas orçamentárias são disponibilidades de 
recursos financeiros que ingressam durante o 
exercício e que diminuem o saldo financeiro da 
entidade, inclusive se provenientes de opera-
ções de crédito por antecipação de receita.

b. SQUARE Despesa orçamentária é toda transação que 
independe de autorização legislativa para sua 
execução, mas que exige o prévio empenho da 
dotação orçamentária consignada na Lei Orça-
mentária Anual do exercício seguinte.

c. Check-square Embora haja obrigatoriedade de a Lei Orça-
mentária Anual (LOA) registrar a previsão de 
arrecadação das receitas orçamentárias, a mera 
ausência formal do registro dessa previsão na 
LOA não lhes retira o caráter de orçamentárias.

d. SQUARE Se uma despesa pública é orçamentária, então 
é porque há a saída de recursos da entidade 
e, obrigatoriamente, ocorre a sua inscrição em 
restos a pagar ao final do exercício.

e. SQUARE Despesas orçamentárias com o pagamento de 
juros, comissões e outros encargos de opera-
ções de crédito internas e externas são classifi-
cadas na categoria econômica de despesas de 
capital.
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17. A respeito dos conhecimentos sobre créditos 
adicionais, é correto afirmar:

a. SQUARE O crédito especial aberto no mês de julho de 
um exercício financeiro poderá ser reaberto, 
pelo seu saldo ainda não utilizado, no exercício 
seguinte.

b. SQUARE O resultado positivo da equivalência patrimo-
nial nas empresas em que o poder público 
tem participação relevante é um dos recursos 
disponíveis para fins de abertura de créditos 
suplementares e especiais.

c. SQUARE Se uma receita não foi computada ou foi insufi-
cientemente prevista na Lei Orçamentária Anual, 
então a abertura de créditos adicionais é o meca-
nismo utilizado para a correção do orçamento.

d. Check-square O crédito suplementar incorpora-se ao orça-
mento, adicionando-se à dotação orçamentária 
que deva reforçar.

e. SQUARE O crédito extraordinário é destinado a despesas 
para as quais não haja dotação orçamentária 
específica.

18. A respeito dos conhecimentos sobre a aplica-
ção da Lei de Responsabilidade Fiscal, considere a 
seguinte situação hipotética: em um período de apu-
ração, a despesa total com pessoal no poder executivo 
do município de Nova Taranto excedeu a 95% do 
limite da receita corrente líquida.

Nesse caso:

1. A despesa total com pessoal no poder exe-
cutivo do município foi superior a 51,3% da 
receita corrente líquida.

2. O poder executivo do município poderá criar 
cargo, emprego ou função, desde que sejam 
das áreas de educação, saúde e segurança.

3. O chefe do poder executivo municipal deverá 
comunicar à câmara de vereadores que 
promoveu a limitação de empenhos das des-
pesas com juros.

4. É vedado ao poder executivo do município 
promover a alteração de estrutura de carreira 
que implique aumento de despesa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

19. A respeito dos conhecimentos sobre a Lei Orça-
mentária Anual (LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias, é correto afirmar:

a. SQUARE A LDO, de iniciativa do poder legislativo, esta-
belecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 
os objetivos e as metas da administração 
pública para as despesas de capital e outras 
delas decorrentes e para as relativas aos pro-
gramas de duração continuada.

b. SQUARE A LOA, de iniciativa do poder executivo, esta-
belecerá normas de gestão financeira e patri-
monial da administração direta e indireta bem 
como condições para a instituição e funciona-
mento de fundos.

c. SQUARE Tanto a LOA quanto a LDO serão elaboradas até 
trinta dias após o encerramento de cada bimes-
tre e acompanhadas do relatório resumido da 
execução orçamentária.

d. SQUARE A LDO não conterá dispositivo estranho à pre-
visão da receita e à fixação da despesa, não se 
incluindo na proibição a autorização para aber-
tura de créditos suplementares e contratação 
de operações de crédito, ainda que por anteci-
pação de receita.

e. Check-square A LOA compreenderá o orçamento da seguri-
dade social, abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da administração direta 
ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público.

20. A respeito dos conhecimentos sobre a classifi-
cação e estágios da receita pública orçamentária, é 
correto afirmar:

a. Check-square Pertencem ao exercício financeiro as receitas 
nele arrecadadas.

b. SQUARE Receitas de contribuições e receitas patrimo-
niais são classificadas na categoria econômica 
de receitas de capital.

c. SQUARE Receitas com a alienação de bens e receitas de 
amortização de empréstimos são classificadas 
na categoria econômica de receitas correntes.

d. SQUARE O estágio da conciliação da receita é o momento 
em que ocorre a entrega dos recursos devidos 
ao tesouro pelos contribuintes ou devedores, 
por meio dos agentes arrecadadores ou institui-
ções financeiras autorizadas pelo ente.

e. SQUARE Receitas de operações de crédito não passam 
pelo estágio da previsão, pois não são resultan-
tes de metodologias de projeção usualmente 
adotadas para as demais receitas.
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Relação de contas

Para responder às questões de 21 a 25, considere a 
relação de contas abaixo em 31/12/2020 de um muni-
cípio. Valores em R$

Código Conta Contábil Débitos Créditos
5.2.1.1.x.xx.xx Previsão Inicial da Receita 500.000
6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar 450.000 500.000
5.2.2.1.1.xx.xx Dotação Inicial 500.000
6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível 420.000 500.000
1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de 

Caixa Moeda Nacional (F) 450.000 425.000
4.x.x.x.x.xx.xx Variação Patrimonial 

Aumentativa 465.000
6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada 450.000
6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a 

Liquidar 405.000 420.000
3.x.x.x.x.xx.xx Variação Patrimonial 

Diminutiva 410.000
6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liqui-

dado a Pagar 400.000 405.000
2.3.1.0.0.00.00 Patrimônio Social e Capital 

Social 710.000
6.2.2.1.3.04.xx Crédito Empenhado Pago 400.000
1.2.3.1.1.xx.xx Veículos (P) 490.000
2.1.2.x.x.xx.xx Empréstimos e Financia-

mentos a Curto Prazo (P) 20.000
1.1.2.2.1.xx.xx Crédito Tributário a Receber 20.000 15.000
2.2.2.x.x.xx.xx Empréstimos e Financia-

mentos a Longo Prazo (P) 15.000 100.000
1.2.3.1.1.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equi-

pamentos e Ferramentas 340.000
2.1.3.x.x.xx.xx Fornecedores e Contas a 

Pagar a Curto Prazo (F) 25.000 30.000
1.1.5.x.x.xx.xx Estoques (P) 45.000 30.000
Total 4.470.000 4.470.000

21. No Balanço Orçamentário de 31/12/2020, o valor 
do resultado orçamentário foi superavitário (em R$):

a. SQUARE 15.000.
b. Check-square 30.000.
c. SQUARE 45.000.
d. SQUARE 50.000.
e. SQUARE 55.000.

22. Na Demonstração das Variações Patrimoniais de 
31/12/2020, o valor do resultado patrimonial foi supe-
ravitário (em R$):

a. SQUARE 15.000.
b. SQUARE 30.000.
c. SQUARE 45.000.
d. SQUARE 50.000.
e. Check-square 55.000.

23. No Balanço Patrimonial de 31/12/2020, o valor do 
total do Ativo foi de (em R$):

a. SQUARE 855.000.
b. Check-square 875.000.
c. SQUARE 1.305.000.
d. SQUARE 1.375.000.
e. SQUARE 1.885.000.

24. Em 31/12/2020, o valor inscrito em restos a pagar 
processados foi de (em R$):

a. Check-square 5.000.
b. SQUARE 10.000.
c. SQUARE 15.000.
d. SQUARE 20.000.
e. SQUARE 30.000.

25. Em relação ao total das receitas, no comparativo 
da receita orçada com a arrecadada de 31/12/2020, 
houve diferença para:

a. SQUARE Mais de R$ 80.000.
b. SQUARE Mais de R$ 50.000.
c. SQUARE Mais de R$ 30.000.
d. Check-square Menos de R$ 50.000.
e. SQUARE Menos de R$ 80.000.

26. Um controlador interno observou o seguinte 
lançamento contábil em um município:

Débito: 1.1.3.8.x.xx.xx Créditos a receber - Multas (F) 10.000
Crédito: 4.x.x.x.x.xx.xx Variação Patrimonial Aumentativa 10.000

A respeito desse lançamento contábil, é correto afir-
mar que a natureza da informação é:

a. SQUARE Ativa.
b. SQUARE Controle.
c. SQUARE Financeira.
d. Check-square Patrimonial.
e. SQUARE Orçamentária.
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29. De acordo com o Manual de Contabilidade Apli-
cado ao Setor Público, no Balanço Patrimonial (BP), o 
passivo financeiro corresponde:

1. Às obrigações da entidade com despesas 
orçamentárias que não provocam saída 
de caixa, a exemplo da depreciação e da 
amortização.

2. Às obrigações correlatas a despesas orçamen-
tárias empenhadas, liquidadas ou não, que 
ainda não foram pagas.

3. Aos passivos que não são submetidos ao pro-
cesso de execução orçamentária, a exemplo 
das cauções.

4. Às contas contábeis que representam obriga-
ções com instituições financeiras para paga-
mento em até 90 dias.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

30. As contas de controle de disponibilidades de 
recursos são um instrumento utilizado pela conta-
bilidade pública na gestão de recursos financeiros 
durante a execução orçamentária.

De acordo com o Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público, as contas de controle de disponibilidades de 
recursos são das classes:

a. SQUARE 1 e 2 e pertencem ao passivo não circulante da 
entidade.

b. SQUARE 1 e 4 e registram atos potenciais que possam 
vir a aumentar o ativo ou diminuir o passivo da 
entidade.

c. SQUARE 3 e 4 e são contrapartidas dos registros de bens 
no ativo imobilizado da entidade.

d. SQUARE 5 e 6 e evidenciam os controles das receitas, 
das despesas e dos fluxos de caixa da entidade.

e. Check-square 7 e 8 e pertencem à natureza da informação de 
controle.

27. O Balanço Financeiro é composto por um único 
quadro que evidencia a movimentação financeira das 
entidades do setor público, demonstrando:

1. O confronto entre as variações patrimoniais 
quantitativas aumentativas e diminutivas.

2. Os recebimentos e os pagamentos 
extraorçamentários.

3. A segregação em ativos circulantes e não 
circulantes.

4. O saldo em espécie do exercício anterior e 
para o exercício seguinte.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

28. Considere a seguinte situação hipotética: o muni-
cípio de Nova Turim recebeu em doação do Ministério 
da Saúde um lote de medicamentos avaliados em 
R$ 50.000. Para o registro do recebimento dos medi-
camentos, um dos lançamentos contábeis realizados 
pelo município foi:

a. SQUARE Natureza da informação: orçamentária

Débito: 1.1.5.x.x.xx.xx Estoques (P) 50.000
Crédito: 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada 50.000

b. SQUARE Natureza da informação: patrimonial

Débito: 1.1.5.x.x.xx.xx Estoques (P) 50.000
Crédito: 6.2.1.2.x.xx.xx Variação Patrimonial Diminutiva 50.000

c. SQUARE Natureza da informação: orçamentária

Débito: 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de  
Caixa Moeda Nacional (F)

50.000

Crédito: 4.x.x.x.x.xx.xx Variação Patrimonial Aumentativa 50.000

d. SQUARE Natureza da informação: orçamentária

Débito: 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada 50.000
Crédito: 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível 50.000

e. Check-square Natureza da informação: patrimonial

Débito: 1.1.5.x.x.xx.xx Estoques (P) 50.000
Crédito: 4.x.x.x.x.xx.xx Variação Patrimonial Aumentativa 50.000



Página 10

Município de São Carlos • Concurso Público • Edital 001/2021

CI Controlador Interno

33. A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apre-
senta as entradas e saídas de caixa e as classifica em 
fluxos:

a. SQUARE Financeiro, contábil e de controle.
b. SQUARE Orçamentário, financeiro e patrimonial.
c. SQUARE Contábil, patrimonial e de investimento.
d. SQUARE Operacional, orçamentário e de financiamento.
e. Check-square Operacional, de investimento e de 

financiamento.

34. A respeito dos conhecimentos sobre classificação 
funcional programática, é correto afirmar:

a. SQUARE A classificação funcional segrega as dotações 
orçamentárias em órgãos e unidades orçamen-
tárias responsáveis pela realização da ação.

b. Check-square A função é representada pelos dois primeiros 
dígitos da classificação funcional e pode ser 
traduzida como o maior nível de agregação das 
diversas áreas de atuação do setor público.

c. SQUARE A ação é o instrumento de organização da atua-
ção governamental que articula um conjunto 
de programas que concorrem para a concreti-
zação de um objetivo comum preestabelecido.

d. SQUARE A subfunção é um conjunto de despesas que 
não contribuem para a manutenção, expansão 
ou aperfeiçoamento das ações de governo, das 
quais não resulta um produto, e não gera contra-
prestação direta sob a forma de bens ou serviços.

e. SQUARE As ações, conforme suas características, podem 
ser classificadas como custos, encargos sociais 
ou passivos contingentes.

35. A liquidação da despesa consiste na:

a. SQUARE Reserva de dotação orçamentária para um fim 
específico.

b. SQUARE Entrega de numerário ao credor por meio de 
cheque nominativo, ordens de pagamentos ou 
crédito em conta.

c. SQUARE Transferência dos valores arrecadados à conta 
específica do Tesouro, responsável pela admi-
nistração e controle da arrecadação e progra-
mação financeira.

d. SQUARE Entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos 
contribuintes ou devedores, por meio dos 
agentes arrecadadores ou instituições financei-
ras autorizadas pelo ente.

e. Check-square Verificação do direito adquirido pelo credor 
tendo por base os títulos e documentos com-
probatórios do respectivo crédito.

31. O Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do 
Setor Público Brasileiro (SICONFI) é uma ferramenta:

a. SQUARE Criada pelo Conselho Nacional de Política Fazen-
dária (CONFAZ) para auxiliar os Estados na repar-
tição aos Municípios dos impostos vinculados.

b. SQUARE Gerida pelo Ministério da Educação para o 
cálculo do percentual do Fundo de Participa-
ção devido a Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios.

c. SQUARE Do governo federal que unifica todas as obri-
gações acessórias relativas a informações previ-
denciárias e trabalhistas dos empregados.

d. Check-square Desenvolvida para o recebimento de informa-
ções contábeis, financeiras e de estatísticas fis-
cais oriundas dos Municípios, Estados, Distrito 
Federal e União.

e. SQUARE Organizada para que Estados, Distrito Federal 
e Municípios recebam da União propostas de 
transferência voluntária de recursos por meio 
de convênios.

32. Analise as afirmativas abaixo sobre os conheci-
mentos de licitações e contratos:

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

2. Tomada de preços é um dos tipos de licita-
ção utilizada quando há inviabilidade de 
competição.

3. Convite é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de traba-
lho técnico, científico ou artístico, mediante 
a instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores.

4. Leilão é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para a venda de bens 
móveis inservíveis para a administração ou de 
produtos legalmente apreendidos ou penho-
rados, ou para a alienação de bens imóveis, a 
quem oferecer o maior lance, igual ou supe-
rior ao valor da avaliação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
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38. O objetivo da auditoria das demonstrações con-
tábeis é:

a. SQUARE examinar o grau de importância das demons-
trações contábeis de que foram elaboradas, 
em alguns aspectos relevantes, de acordo 
com normas brasileiras e internacionais de 
contabilidade.

b. SQUARE contribuir com a relevância das informações 
contábeis e gerenciais para órgãos reguladores 
de mercado, como por exemplo o Banco Cen-
tral (BACEN), a Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) e a Receita Federal do Brasil (RFB).

c. SQUARE verificar a relevância do conjunto das demons-
trações contábeis para órgãos reguladores 
contábeis nacionais e internacionais, como por 
exemplo o Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), o International Accounting Standards 
Board (IASB).

d. SQUARE certificar a qualidade das informações contábeis 
e gerenciais para os órgãos reguladores contá-
beis em geral, como por exemplo o Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), o Instituto Brasi-
leiro de Auditores Independentes (IBRACON) e o 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

e. Check-square aumentar o grau de confiança nas demonstra-
ções contábeis de que foram elaboradas, em 
todos os aspectos relevantes, em conformidade 
com uma estrutura de relatório financeiro 
aplicável.

39. Os princípios fundamentais de ética profissional 
para o auditor, a serem observados na condução do 
trabalho de auditoria, estão dispostos na Norma Con-
trole de Qualidade para Firmas (Pessoas Jurídicas e 
Físicas) de Auditores Independentes (NBC PA 01).

Os princípios necessários para execução do trabalho 
de auditoria compreendem:

a. SQUARE competência; zelo profissional; confiança; sub-
jetividade, responsabilidade e parcialidade.

b. SQUARE experiência; educação profissional; confiança; 
legitimidade, responsabilidade e ceticismo.

c. SQUARE independência; objetividade; competência 
profissional; zelo; discrição e ceticismo.

d. SQUARE independência; ceticismo profissional; compe-
tência; zelo; discrição e julgamento profissional.

e. Check-square integridade; objetividade; competência pro-
fissional; zelo; confidencialidade e comporta-
mento profissional.

Auditoria 15 questões

36. Um trabalho de auditoria realizado de acordo 
com as Normas Brasileiras de Auditoria (NBC TAs) pos-
sibilita que o auditor:

a. SQUARE consiga confiança total de que as informações 
contábeis como um todo estão livres de frau-
des e/ou erros cometidos pelos administrado-
res e/ou proprietários.

b. SQUARE analise as demonstrações contábeis e emita 
uma opinião de que as demonstrações pos-
suem distorções relevantes, mas estão livres de 
fraudes e/ou erros contábeis.

c. Check-square obtenha segurança razoável de que as demons-
trações contábeis como um todo estão livres 
de distorção relevante, independentemente se 
causadas por fraude ou erro.

d. SQUARE emita uma opinião de que os administradores 
não cometeram falhas, desfalques, roubos, des-
vios ou qualquer irregularidade na elaboração 
das demonstrações contábeis como um todo.

e. SQUARE assegure que as informações contábeis foram 
elaboradas livres de fraudes e/ou erros e que 
estão de acordo com princípios e normas 
contábeis estipulados pela administração da 
entidade.

37. As evidências de auditoria são informações utili-
zadas para fundamentar as conclusões e a opinião do 
auditor.

As evidências de auditoria devem contemplar os 
seguintes aspectos:

a. SQUARE a adequação, que consiste na medida da quan-
tidade da informação, e a suficiência que con-
siste na medida da qualidade da informação.

b. SQUARE a confiabilidade, que consiste na medida da 
quantidade da informação, e a relevância, que 
consiste na medida da qualidade da informação.

c. SQUARE a suficiência, que consiste na medida da quali-
dade da informação, e a veracidade, que con-
siste na medida da quantidade da informação.

d. Check-square a suficiência, que consiste na medida da quan-
tidade da informação, e a adequação que con-
siste na medida da qualidade da informação.

e. SQUARE a adequação, que consiste na medida da 
qualidade da informação, e a oportunidade, 
que consiste na medida da quantidade da 
informação.
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42. Os testes de auditoria se constituem em exames, 
procedimentos e investigações com o objetivo de cole-
tar evidências de auditoria e formação de opinião.

Os testes de observância visam à:

a. SQUARE análise de evidência quanto à suficiência, exa-
tidão e validade dos dados produzidos pelo 
sistema de informação da entidade.

b. SQUARE leitura de protocolos, fluxogramas e rotinas de 
trabalho descritas nos manuais da entidade 
como forma de visualização de informações 
econômico-financeiras da entidade.

c. Check-square obtenção de razoável segurança de que os con-
troles internos estabelecidos pela administra-
ção estão em efetivo funcionamento, inclusive 
quanto ao seu cumprimento pelos colaborado-
res da entidade.

d. SQUARE avaliação de transações registradas no sistema 
de informação contábil da entidade quanto à 
sua existência, legitimidade, quantidade, quali-
dade e materialidade.

e. SQUARE análise da efetividade de desempenho dos 
colaboradores no alcance das metas organiza-
cionais por meio da comparação entre metas 
descritas no manual orçamentário e resultados 
alcançados.

43. Para formar a opinião de auditoria, a maior parte 
do trabalho do auditor consiste na obtenção e avalia-
ção de evidências de auditoria. Os procedimentos de 
auditoria utilizados para coleta de evidências podem 
incluir: inspeção, observação, recálculo, reexecução e 
procedimentos analíticos.

Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Inspeção - consiste no exame de processo ou 
de procedimento executado por outros.

b. Check-square Procedimentos Analíticos - consistem em 
avaliação das informações feitas por meio de 
estudo das relações plausíveis entre dados 
financeiros e não financeiros.

c. SQUARE Observação - envolve o exame de registros ou 
documentos, internos ou externos, em forma 
de papel, em forma eletrônica ou em outras 
mídias, ou o exame físico.

d. SQUARE Recálculo - envolve a execução independente 
pelo auditor de procedimentos ou controles 
que foram originalmente realizados como 
parte do controle interno da entidade.

e. SQUARE Reexecução - consiste na verificação da exati-
dão matemática de documentos ou registros, 
de modo manual ou eletronicamente.

40. A auditoria interna terem por objetivo:

a. SQUARE aumentar o grau de confiança na integridade, 
adequação, eficácia, eficiência e economici-
dade de processos, sistemas de informações, 
controles internos e gerenciamento de riscos, 
com o objetivo de fornecer aos credores infor-
mações financeiras sobre a entidade.

b. SQUARE certificar a integridade, adequação, eficácia, 
eficiência e economicidade de processos, siste-
mas de informações, controles internos e geren-
ciamento de riscos, com o foco de subsidiar os 
acionistas sobre o desempenho da entidade.

c. Check-square avaliar a integridade, adequação, eficácia, eficiên-
cia e economicidade de processos, sistemas de 
informações, controles internos e gerenciamento 
de riscos, com vistas a assistir à administração da 
entidade no cumprimento de seus objetivos.

d. SQUARE assegurar a integridade, adequação, eficácia, 
eficiência e economicidade de processos, sis-
temas de informações, controles internos e 
gerenciamento de riscos, com vistas a assistir 
aos órgãos externos de controle e fiscalização.

e. SQUARE garantir a integridade, objetividade, indepen-
dência, efetividade e confiabilidade de proces-
sos, sistemas de informações, controles inter-
nos e gerenciamento de riscos, com objetivo 
de atender ao Conselho de Administração da 
entidade.

41. Segundo a NBC TA 315 (R1), a divisão do controle 
interno em componentes fornece uma estrutura útil 
para que os auditores considerem diferentes aspectos 
na avaliação do controle interno da entidade auditada.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente os 
componentes do controle interno.

a. SQUARE Ambiente de controle; risco de auditoria; sis-
tema de tecnologia; atividade de controle; e 
monitoramento dos controles.

b. SQUARE Ambiente de negócio; avaliação de risco; sis-
tema de controle; atividades de trabalho; e 
monitoramento de rotinas.

c. SQUARE Ambiente de negócio; risco de auditoria; sis-
tema de comunicação; atividade de trabalho e 
monitoramento de colaboradores.

d. Check-square Ambiente de controle; avaliação de risco; sis-
tema de informação; atividades de controle; e 
monitoramento dos controles.

e. SQUARE Ambiente de auditoria; risco de detecção; 
sistema de tecnologia; atividade de controle; 
monitoramento interno.
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46. Segundo a NBC TA 500 (R1), a confiabilidade da 
evidência de auditoria é influenciada pela sua fonte, 
sua natureza e circunstâncias.

Diante desse argumento, analise as afirmativas abaixo:

1. A confiabilidade da evidência de auditoria 
gerada internamente é menor quando os con-
troles internos da entidade são efetivos.

2. A confiabilidade da evidência de auditoria é 
menor quando ela é obtida de fontes inde-
pendentes fora da entidade.

3. A evidência de auditoria obtida diretamente 
pelo auditor por meio de observação é mais 
confiável do que a evidência de auditoria 
obtida indiretamente por meio de indagação.

4. A evidência de auditoria em forma de 
documentos eletrônicos ou em papel é 
mais confiável do que a evidência obtida 
verbalmente de colaboradores.

5. A evidência de auditoria fornecida por docu-
mentos originais é mais confiável do que a 
evidência de auditoria fornecida por fotocó-
pias ou documentos digitalizados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

47. A opinião do auditor independente sobre o con-
junto das demonstrações contábeis, bem como sobre 
as transações de um exercício social de uma entidade, 
classifica-se em:

a. SQUARE Opinião sem ressalva, Opinião com ressalva, 
Opinião com ênfase e Opinião integral.

b. SQUARE Opinião sem ênfase, Opinião com ênfase, Opi-
nião adversa e Opinião limpa.

c. SQUARE Opinião limpa, Opinião sem ênfase, Opinião 
limitada e Opinião integral.

d. Check-square Abstenção de opinião, Opinião adversa, Opi-
nião com ressalva e Opinião sem ressalva.

e. SQUARE Opinião sem ressalva, Negativa de opinião, 
Opinião circunstanciada, Opinião limitada.

44. Segundo a NBC TA 315 (R1), o Controle Interno é 
o:

a. SQUARE conjunto de procedimentos, métodos ou roti-
nas de trabalho com o objetivo de proteger 
patrimônio de investidores e produzir informa-
ções confiáveis para ajudá-los no processo de 
decisão de investimentos.

b. SQUARE processo de planejamento, execução e moni-
toramento da entidade revestido de confiabili-
dade para assegurar a proteção do patrimônio 
de proprietários, credores, investidores e 
demais usuários das informações administrati-
vas da entidade.

c. Check-square processo planejado, implementado e mantido 
pelos responsáveis pela governança, admi-
nistração e outros empregados para fornecer 
segurança razoável quanto à realização dos 
objetivos da entidade no que se refere à confia-
bilidade dos relatórios financeiros, efetividade 
e eficiência das operações e conformidade com 
leis e normas.

d. SQUARE programa de governança corporativa destinado 
a garantir informações contábeis, financeiras, 
econômicas e operacionais relevantes para o 
processo de tomada de decisão do Conselho de 
Administração, do Comitê Estatuário de Audito-
ria e da Comissão de Valores Mobiliários.

e. SQUARE mecanismo de monitoramento de atividades 
de trabalho para detectar riscos, falhas e irregu-
laridades, a fim de possibilitar ações corretivas 
e de punição de colaboradores operacionais, 
gestores e diretores da entidade para o alcance 
dos objetivos da entidade.

45. As distorções nas demonstrações contábeis 
podem ser decorrentes de fraude e erro. 

A distinção conceitual entre fraude e erro está no fato 
de que:

a. Check-square a fraude é ato intencional e  
o erro é ato não intencional.

b. SQUARE a fraude é ato de desconhecimento e  
o erro é ato de manipulação.

c. SQUARE a fraude é ato de má-interpretação e  
o erro é ato de omissão.

d. SQUARE a fraude é ato de desatenção e  
o erro é ato de adulteração.

e. SQUARE a fraude é ato de omissão e  
o erro é ato de dolo.
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50. Analise as afirmativas abaixo, considerando a 
NBC TA 505 - Confirmações Externas.

1. É um procedimento de auditoria para obter 
resposta de terceiros, diretamente ao auditor, 
em forma escrita, eletrônica ou em outra mídia.

2. A confirmação positiva é a resposta de terceiro, 
indicando diretamente ao auditor se concorda 
ou discorda das informações solicitadas ou 
fornecendo as informações solicitadas.

3. A confirmação negativa é a resposta de 
terceiro, indicando diretamente ao auditor 
somente se discorda das informações forneci-
das na solicitação.

4. É um procedimento de auditoria aplicável por 
meio de métodos estatísticos e/ou matemáti-
cos para compreender relações e tendências 
de mercado externo.

5. É um procedimento de auditoria para obter 
declarações verbais, diretamente ao auditor, 
de fatos, situações e comportamentos organi-
zacionais da empresa e do setor de atuação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

48. Analise as afirmativas abaixo, considerando a 
contribuição do planejamento da auditoria para a 
execução do trabalho do auditor.

1. O planejamento auxilia o auditor a resolver 
problemas potenciais da entidade auditada.

2. O planejamento auxilia o auditor a dedicar 
atenção apropriada às áreas importantes da 
auditoria.

3. O planejamento auxilia o auditor a selecionar 
membros da equipe de trabalho de auditoria.

4. O planejamento auxilia o auditor a coordenar 
o trabalho realizado por outros auditores e 
especialistas.

5. O planejamento auxilia o auditor a organizar 
o trabalho de gestores da entidade auditada 
para que seja eficaz.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

49. O auditor deve desenvolver o plano de auditoria, 
visto que é mais detalhado que a estratégia global de 
auditoria.

O plano de auditoria deve conter a descrição dos 
seguintes elementos:

a. SQUARE a identificação, a materialidade e a extensão 
dos procedimentos de auditoria planejados a 
serem realizados pelos membros da equipe de 
trabalho.

b. SQUARE a natureza, a tempestividade e a qualidade 
dos procedimentos de auditoria planejados a 
serem realizados pelos membros da equipe de 
trabalho.

c. SQUARE o tipo, a qualidade e a quantidade dos procedi-
mentos de auditoria planejados a serem realiza-
dos pelos membros da equipe de trabalho.

d. Check-square a natureza, a época e a extensão dos procedi-
mentos de auditoria planejados a serem realiza-
dos pelos membros da equipe de trabalho.

e. SQUARE a relevância, a materialidade e a confiabilidade 
dos procedimentos de auditoria planejados a 
serem realizados pelos membros da equipe de 
trabalho.
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.

G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO CARLOS
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