
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO IFTO – 2021 

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e 

Técnico-Administrativo em Educação do Instituto Federal 

do Tocantins – IFTO 

 

CADERNO DE 

PROVA CARGO 

08 Auditor 

 

INSTRUÇÕES 

 
Este é o Caderno de Prova do Concurso Público para provimento de cargos efetivos de Professor da Carreira de 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e para os cargos efetivos da carreira de Técnicos 

Administrativos em Educação do Quadro de Pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Tocantins – IFTO, Edital nº 66/2021, e contém 50 questões: 25 de Conhecimentos Básicos e 25 de Conhecimentos 

Específicos. Cada questão contém cinco alternativas e apenas uma delas deverá ser escolhida. Confira sua prova e solicite 

uma nova prova se faltar alguma questão. 

 

Cada candidato receberá um Cartão-Resposta no qual não poderá haver rasuras, emendas ou dobraduras, pois isso 

impossibilitará sua leitura. O Cartão-Resposta é nominal e não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro do 

candidato, sendo de sua inteira responsabilidade.  

 

1. O candidato deverá transcrever as respostas das questões do Caderno de Prova escrita para o Cartão-Resposta utilizando 

caneta esferográfica de tinta PRETA, fabricada em material transparente. A marcação de mais de uma alternativa anula 

a questão.  

2.  

3. Assine o Cartão-Resposta no local indicado e preencha todo o espaço correspondente a cada alternativa selecionada, não 

ultrapassando seus limites e evitando borrões. 

 

O candidato com cabelos longos deverá prendê-los e deixar as orelhas à mostra. O candidato deverá guardar, antes do 

início da prova, em embalagem fornecida pelo fiscal, telefone celular desligado, relógios, óculos de sol e quaisquer outros 

equipamentos eletrônicos e de telecomunicações desligados. Será motivo de eliminação do candidato o 

funcionamento (emissão de ruídos) de equipamentos eletrônicos guardados na embalagem.  

1.   

Será eliminado do concurso o candidato que:  

A) utilizar qualquer meio de comunicação com outros candidatos após o início da prova;  

B) portar qualquer material ou equipamento vedados por este edital;  

C) não comparecer ao local da prova no horário e na data prevista;  

D) comprovadamente usar de fraude ou para ela concorrer;  

E) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, coordenar, 

fiscalizar ou auxiliar na realização das provas.  

  

A prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas. O candidato só poderá retirar-se do local desta prova escrita 

decorrido o tempo de 2 horas de seu início, não sendo permitido o retorno para retirada do Caderno de Prova. O candidato 

só poderá levar o Caderno de Prova depois de transcorrido o tempo de três horas e trinta minutos do início da aplicação 

desta.  

 

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a prova, só podendo se retirar da 

sala concomitantemente e após assinatura da ata de aplicação de provas. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto I 

 

Cringe: entenda o termo e saiba como ele virou 

polêmica nas redes sociais 

 

 Se até esta quarta-feira (23) você não se 

deparou com uma discussão na internet sobre o que 

é cringe, ou não faz ideia do que essa palavra 

significa para jovenzinhos na rede, talvez o cringe 

seja você. [...] Cringe, para os integrantes da geração 

Z, é um adjetivo usado para classificar pessoas que 

fazem coisas fora de moda, ultrapassadas, cafonas 

mesmo. Eles também costumam classificar atitudes 

ou objetos. Nesse caso, ela é usada como sinônimo 

de vergonha alheia. 

Munida dessa palavra, parte da geração Z, formada 

por jovens nascidos entre o final dos anos 1990 e os 

anos 2010, passou a classificar os millennials, 

nascidos entre 1980 e 1996, como cafonas e 

antiquados: super cringe. E enumerou vários hábitos 

millennials que dão muita vergonha alheia para os 

novinhos: tomar café da manhã, tomar café no geral, 

falar litrão ou boleto, usar calça skinny, não superar 

o amor por Harry Potter ou filmes da Disney; partir 

o cabelo de lado, usar sapatilha de bico redondo… a 

lista é extensa. 

 A crítica bastou para acender uma guerra 

geracional, com pessoas defendendo os colegas e 

criticando os gostos alheios. No Instagram, a 

hashtag #cringe já tem mais de 23 milhões de 

publicações. No Tiktok, vídeos com a mesma 

hashtag já ultrapassaram 10,5 bilhões de 

visualizações. E no Google, a busca pelo termo 

aumentou 70% nesta última semana.  

Mas de onde veio o cringe? A palavra inglesa é, na 

verdade, um verbo. E tem dois significados, segundo 

o dicionário de Cambridge: i) sentir-se muito 

envergonhado ou constrangido; ii) encolher-se ou 

recuar com medo de alguém ou algo que pareça 

poderoso e perigoso. 

 Como a treta começou? [...] A palavra já 

vinha sendo utilizada há um tempinho, ainda 

discretamente. Mas o assunto estourou de vez após 

um tuíte de Carol Rocha, publicitária e 

apresentadora de podcast, pedindo para a geração Z 

listar os hábitos que achava cringe nos millennials. 

 Foi aí que eles se sentiram à vontade para 

criticar uma série de comportamentos, roupas, 

séries, filmes, livros e costumes. Além dos já 

citados, tem também: rir com emoji ou rs, gostar de 

"Friends" ou "A Usurpadora" e ser saudosista. 
 Os millennials resolveram rebater. Na lista de 

mico dos novinhos, eles colocaram: dancinhas do 

TikTok, usar fancam (vídeos com melhores 

momentos dos ídolos) para fazer postagens nas redes 

sociais, usar emojis como ironia e cabelo partido no 

meio. 
Fonte: MATOS, Thais. In: Pop & Arte. 26 jun. 2021. 

Disponível em: https://g1.globo.com/pop-

arte/noticia/2021/06/23/cringe-entenda-o-termo-e-saiba-

como-ele-virou-polemica-nas-redes-sociais.ghtml. Acesso 

em: 25 set. 2021 (fragmento adaptado) 

 

Questão 01 

 

Sobre a interpretação do texto, assinale a alternativa 

correta. 

 

A) Aborda o preconceito existente na sociedade 

atual em relação aos usuários das redes sociais, 

principalmente o Instagram e o Tiktok. 

B) Evidencia uma crítica social em que as gerações 

mais velhas acusam os mais jovens de serem 

preconceituosos. 

C) Expõe que as redes sociais perpetuam a 

intolerância e a repressão contra palavras e 

expressões oriundas das pessoas nascidas entre 

1980 e 1996. 

D) Descreve um conflito de gerações ocasionado 

pelo uso de palavras, atitudes e objetos. 

E) Discute que a geração Z foi ultrapassada pelos 

millenials, sobretudo em relação ao emprego das 

tecnologias. 

 

Questão 02 

 

Sobre o uso de cringe no texto I, analise as 

afirmativas. 

 

I. É um anglicismo verbal que foi importado para 

o português como adjetivo. 

II. Seus sinônimos podem ser: vergonha alheia, 

cafona e antiquado. 

III. Pessoas, atitudes e objetos podem ser 

adjetivados como cringe. 
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IV. É termo procedente de outra língua e deve ser 

usado acompanhado do símbolo cerquilha: 

#cringe. 

 

Marque a alternativa correta. 

 

A) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

B) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

C) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

D) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 

E) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

 

 

Texto II 

 

 
Fonte: BECK, Alexandre. Nº 3760/21. Disponível em: 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho/. Acesso em: 25 

set. 2021 (fragmento adaptado). 

 

Questão 03 

 

Marque a alternativa incorreta quanto à 

interpretação do texto II.  

 

A) O interlocutor de Armandinho entendeu “Estar 

na Disney” como denotação. 

B) O personagem Armandino teve dificuldades em 

compreender o significado de “Pode crer”. 

C) Os dois personagens demonstram compreensão 

mútua. 

D) O uso das expressões “Tá na Disney” e “Pode 

crer” representa gerações diferentes. 

E) O “Pode crer” está sendo empregado no sentido 

de “entendi, está certo, okay”. 

 

Questão 04 

 

Sobre a conexão temática entre os textos I e II, 

assinale a alternativa incorreta. 

 

A) Os hábitos e os comportamentos dos indivíduos 

demonstram aspectos socioculturais atrelados às 

respectivas gerações.  

B) Os diferentes usos de expressões, gírias e 

palavras podem estar ligados à faixa etária do 

falante.  

C) A linguagem renova-se constantemente, ou seja, 

novas palavras surgem e outras caem em desuso.  

D) O contexto histórico e social exerce influência 

no comportamento e na forma de se expressar de 

cada geração. 

E) As gerações mais novas reproduzem os hábitos 

ligados às gerações mais velhas. 

 

Questão 05 

 

Considerando a regra ortográfica em vigor, em qual 

alternativa o hífen está empregado corretamente? 

 

A) Afro-descendente, afro-brasileiro, euro-

deputado, euro-asiático. 

B) Médico-cirurgião, azul-escuro, conta-gotas, 

porta-retrato. 

C) Mal-me-quer, coco-da-baía, joão-de-barro, 

couve-flor. 

D) Micro-ondas, anti-inflamatório, contra-

indicação, sócio-econômico. 

E) Ante-sala, supra-renal, macro-região, contra-

senha. 

 

Questão 06 

 

Analise os versos da música de Chico Buarque. 

 

“Apesar de você 

Amanhã há de ser 

Outro dia” 
 

Fonte: HOLLANDA, Chico Buarque de. Apesar de você. 

São Paulo: Marola Edições Musicais Ltda, 1970. 

 

O termo em destaque é: 

 

A) locução prepositiva. 

B) conjunção adversativa. 

C) locução conjuntiva concessiva. 

D) locução conjuntiva causal. 

E) locução conjuntiva conformativa. 

 

Rascunho 
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Texto III 

 
Fonte: SILVA, Maria Betânia; BECK, Alexandre. Nº3840/21. 

Disponível em: https://www.facebook.com/tirasarmandinho/. Acesso 

em: 25 set. 2021 (fragmento adaptado). 

 

Questão 07 

 

Quanto à interpretação do texto III, assinale a 

alterativa correta que expressa a ideia fornecida 

pelo personagem. 

 

A) Critica a concordância estabelecida pela 

gramática normativa quando institui que sujeitos 

coletivos devem vir acompanhados de verbos no 

plural. 

B) Ajusta a concordância verbal de acordo com os 

manuais didáticos. 

C) Corrige o uso do pronome pessoal “nós”. 

D) Usa a palavra “povo” no sentido de “elite”. 

E) Propõe que “povo” seja um sujeito coletivo e, 

por isso, deve fazer concordância pelo sentido 

com o verbo conjugado na primeira pessoa do 

plural.  

 

Questão 8 

 

Assinale a alternativa em que a concordância está 

aplicada corretamente. 

 

A) Foram vacinados um por cento dos jovens. 

B) Um grupo de pessoas andava pela rua. 

C) Foi desmatado trinta por cento do Pantanal. 

D) Cada um dos concorrentes devem preencher 

corretamente a ficha de inscrição. 

E) A parte dos jovens que o diretor surpreendeu na 

briga serão punidos. 

 

Questão 9 

 

Assinale a alternativa em que o acento grave foi 

utilizado como acento diferencial para evitar 

ambiguidade, não por ter ocorrido propriamente a 

crase. 

 

A) Alemães vão às urnas para escolher sucessor de 

Angela Merkel. 

B) Prefeitura paralisa obra próxima à Floresta da 

Tijuca. 

C) Secretaria da Saúde e da Educação lançam 

campanha Farmácia vai à Escola. 

D) Policial à paisana reage e atira em suspeito de 

tentativa de assalto na Zona Oeste de Boa Vista. 

E) Alistados não dispensados devem comparecer à 

Junta Militar.  

 

Questão 10 

 

No seguimento “A democracia não é ditadura da 

maioria, e sim o nome do regime político que dá voz 

aos que não conseguem falar tão alto” a vírgula foi 

empregada para: 

 

A) dar ênfase ao que é declarado na segunda oração.  

B) indicar a supressão do sujeito e do verbo na 

segunda oração. 

C) marcar a presença do polissíndeto que une as 

duas orações do período. 

D) separar orações constituídas por sujeitos 

diferentes. 

E) separar a oração em que a conjunção “e” tem 

valor adversativo.  

 

Questão 11 

 

Após a leitura do trecho abaixo, assinale a 

alternativa que responde corretamente a pergunta 

que se segue.  

 

A morte brinca com balas nos dedos gatilhos dos 

meninos. Dorvi se lembrou do combinado, o 

juramento feito em voz uníssona, gritado sob o 

pipocar dos tiros: 

- A gente combinamos de não morrer! 
 

Evaristo, Conceição. Olhos d'água. Rio de Janeiro. Pallas: 

Fundação Biblioteca Nacional, 2016 

 

Que figura de linguagem é utilizada pela autora 

Conceição Evaristo para enfatizar a ideia contida na 

oração destacada? 

 

A) Prosopopeia 

B) Metáfora  

C) Catacrese 

D) Metonímia 

E) Sinestesia 
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Questão 12 

 

Os feijões 

 

Será que entre os feijões 

Existe o preconceito? 

Será que o feijão branco 

Não gosta do feijão preto? 

Será que o feijão preto é revoltado 

Com seu predominador? 

Percebe que é subjugado? 

O feijão branco será um ditador? 

 

Será que existem rivalidades 

Cada um no seu lugar? 

O feijão branco é da alta sociedade, 

Na sua casa o feijão preto não pode entrar? 

Será que existem desigualdades 

Que deixam o feijão preto lamentar? 

Nas grandes universidades 

O feijão preto não pode ingressar? 

Será que existem as seleções, 

Preto pra cá e branco pra lá? 

E nas grandes reuniões 

O feijão preto é vedado entrar? 

Creio que no núcleo dos feijões 

Não existem as segregações 

 
JESUS, Carolina Maria de. Clíris: Poemas Recolhidos. Rio 

de Janeiro: Desalinho, Ganesha Cartonera, 2019.  

 

Após a leitura do texto acima, julgue os seguintes 

itens.  

 

I. Considerando a subjetividade e a linguagem 

figurada utilizada pela autora para abordar a 

temática da segregação racial, a linguagem 

predominante no texto é a conotativa.  

II. O eu lírico faz uso de linguagem figurada, com 

função apelativa, para convencer o leitor de 

que as segregações por cor podem existir até 

mesmo entre os feijões.  

III. A temática da segregação racial é construída 

no texto a partir das relações antitéticas que se 

estabelecem entre as imagens personificadas 

do feijão preto e do feijão branco.  

IV. Por se tratar de um texto que, conforme aponta 

o título, apresenta concepções sobre dois tipos 

específicos de feijão, percebe-se a 

predominância da função referencial da 

linguagem. 

V. Apesar das rimas e da estrutura de escrita em 

versos e estrofes, o texto não pode ser 

considerado um poema, pois a linguagem 

predominante é a literal e a coloquial. 

 

Estão corretos: 

 

A) I, III e V. 

B) IV e V. 

C) II, III e V. 

D) I e III.  

E) II e IV. 

 

 

FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO E 

LEGISLAÇÃO 
 

Questão 13 

 

Segundo a Constituição Federal de 1988, em regra, 

é vedada a acumulação remunerada de cargos 

públicos. Todavia, o próprio texto constitucional traz 

algumas hipóteses como exceção a tal regra, quando 

houver compatibilidade de horários. 

Com base nisso, assinale a alternativa que traz um 

exemplo de possibilidade de acúmulo de cargos 

permitida pelo legislador. 

 

A) Acúmulo de um cargo de Assistente 

Administrativo no Conselho Regional de 

Medicina do Tocantins com um cargo de Técnico 

do Seguro Social no Instituto Nacional de 

Seguro Social-INSS. 

B) Acúmulo de um cargo de Técnico em Tecnologia 

da Informação no Estado do Tocantins com um 

cargo de Médico no Corpo de Bombeiros Militar 

do Tocantins. 

C) Acúmulo de um cargo de Enfermeiro no 

Hospital Geral de Palmas com um cargo de 

Auxiliar Administrativo na Prefeitura de Palmas. 

D) Acúmulo de um cargo de Professor no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Tocantins com um cargo de Economista na 

Fundação Universidade Federal do Tocantins. 

E) Acúmulo de um cargo de Professor na Fundação 

Universidade Federal do Tocantins com um de 

Agente Administrativo no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins.  
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Questão 14 

 

Considerando os ditames previstos na Lei n° 

9.784/99, que regula o Processo Administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal, assinale a 

alternativa incorreta. 

 

A) É impedido de atuar em processo administrativo 

federal o servidor ou autoridade que tenha 

participado ou venha a participar como perito, 

testemunha ou representante, ou se tais situações 

ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou 

parente e afins até o terceiro grau. 

B) A decisão de recursos administrativos em um 

processo administrativo federal pode ser 

delegada à autoridade hierarquicamente inferior. 

C) Os atos do processo administrativo federal não 

dependem de forma determinada, senão quando 

a lei expressamente a exigir. 

D) O desatendimento da intimação no processo 

administrativo federal não importa o 

reconhecimento da verdade dos fatos, nem a 

renúncia do direito pelo administrado. 

E) O interessado no processo administrativo 

poderá, mediante manifestação escrita, desistir 

total ou parcialmente do pedido formulado ou, 

ainda, renunciar a direitos disponíveis. 

 

Questão 15 

 

De acordo com a Lei n° 14.133/2021, que estabelece 

normas gerais de licitação e contratação para a 

Administração Pública direta, autárquica e 

fundacional dos entes federativos, o processo 

licitatório possui alguns objetivos pretendidos pela 

administração. 

Com base nisso, analise as afirmativas a seguir, para 

posterior julgamento. 

 

I. Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o 

resultado de contratação mais vantajoso para a 

Administração Pública, inclusive no que se 

refere ao ciclo de vida do objeto. 

II. Assegurar tratamento diferenciado entre os 

licitantes, bem como a justa competição. 

III. Incentivar a inovação e o desenvolvimento 

internacional sustentável. 

IV. Evitar contratações com sobrepreço ou com 

preços manifestamente inexequíveis e 

superfaturamento na execução dos contratos. 

 

Em quais afirmativas estão contidos, de maneira 

correta, os objetivos do processo licitatório? 

 

A) II, III e IV. 

B) I, III e IV. 

C) I e IV. 

D) I e III. 

E) I, II, III e IV. 

 

Questão 16 

 

Em atenção ao Código de Ética Profissional do 

Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, 

previsto no Decreto n° 1.171/94, assinale a 

alternativa que traz a (s) penalidade (s) que pode (m) 

ser aplicada (s) aos servidores pela Comissão de 

Ética. 

 

A) Advertência e suspensão por até 15 dias. 

B) Censura e advertência. 

C) Apenas censura. 

D) Censura, advertência e suspensão. 

E) Apenas advertência. 
 

Questão 17 

 

Em atenção às responsabilidades previstas na Lei n° 

8.112/90, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União, das autarquias e 

das fundações públicas federais, julgue os itens a 

seguir. 

 

I. A responsabilidade penal não abrange os 

crimes e contravenções imputadas ao servidor, 

nessa qualidade. 

II. A responsabilidade civil decorre de ato 

omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que 

resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. 

III. As sanções civis, penais e administrativas não 

poderão cumular-se, sendo independentes 

entre si. 

IV. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado 

civil, penal ou administrativamente por dar 

ciência à autoridade superior ou, quando 

houver suspeita de envolvimento desta, a outra 

autoridade competente para apuração de 

informação concernente à prática de crimes ou 

improbidade de que tenha conhecimento, ainda 
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que em decorrência do exercício de cargo, 

emprego ou função pública. 

 

Estão corretas as seguintes afirmativas. 

 

A) I e II. 

B) I, II e III. 

C) III e IV. 

D) I, II e IV. 
E) II e IV. 

 

Questão 18 

 
Em atenção à estrutura organizacional dos Institutos 

Federais, contida na Lei nº 11.892/08, assinale a 

alternativa incorreta. 

 

A) A administração dos Institutos Federais terá 

como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes 

e o Conselho Superior. 

B) Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da 

República, para mandato de 4 (quatro) anos, 

vedada a recondução, podendo candidatar-se ao 

referido cargo apenas os docentes com o mínimo 

de três anos de efetivo exercício. 

C) Os Institutos Federais terão como órgão 

executivo a reitoria, composta por 1 (um) Reitor 

e 5 (cinco) Pró-Reitores. 

D) A reitoria, como órgão de administração central, 

poderá ser instalada em espaço físico distinto de 

qualquer dos campi que integram o Instituto 

Federal, desde que previsto em seu estatuto e 

aprovado pelo Ministério da Educação. 

E) Cada Instituto Federal é organizado em estrutura 

multicampi, com proposta orçamentária anual 

identificada para cada campus e a reitoria, exceto 

no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e 

benefícios aos servidores. 
 

Questão 19 

 

O Regimento Geral do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins 

somente poderá ser modificado: 

 

I. por motivo de lei ou de alterações do Estatuto 

do IFTO. 

II. por proposição do Reitor. 

III. por proposição de 2/3 (dois terços) dos 

membros do Conselho Superior. 

IV. por iniciativa de 1/3 (um terço) do Corpo 

Técnico-Administrativo. 

 

Com base nas proposições acima, assinale a 

sequência correta, atribuindo a elas o valor de 

verdadeiro (V) ou falso (F). 

 

A) V; F; V; V. 

B) F; F; F; V. 

C) V; V; F; F. 

D) F; V; F; V. 

E) V; V; V; F. 
 

Questão 20 

 

No caso de indeferimento de acesso à informação ou 

às razões da negativa do acesso, poderá o interessado 

interpor recurso contra a decisão, conforme prevê a 

Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). 

Isso posto, assinale a alternativa correta. 

 

A) O recurso será dirigido à autoridade 

hierarquicamente superior à que exarou a 

decisão impugnada, que deverá se manifestar no 

prazo de cinco dias. 

B) Negado o acesso à informação pelos órgãos ou 

entidades do Poder Executivo Federal, o 

requerente poderá recorrer ao Tribunal de 

Contas da União, que deliberará no prazo de dez 

dias se o acesso à informação classificada como 

sigilosa for negado. 

C) Apenas os recursos proferidos em face da 

negativa de informações sigilosas serão aceitos. 

D) Os órgãos do Poder Judiciário informarão ao 

Conselho Nacional de Justiça sobre as decisões 

que, em grau de recurso, negarem acesso a 

informações de interesse exclusivamente 

pessoal. 

E) A Controladoria-Geral da União é a última 

instância recursal. 
 

Rascunho 
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INFORMÁTICA BÁSICA 
 

Questão 21 

 

A diretoria de tecnologia da informação do IFTO 

mantém uma política de segurança digital que define 

os direitos e as responsabilidades de cada usuário em 

relação à segurança dos recursos computacionais 

que utiliza e as penalidades às quais está sujeito, 

caso não a cumpra. Nesse sentido, são consideradas 

medidas fundamentais de segurança que devem ser 

aplicadas por todos os usuários de sistemas 

computacionais corporativos quando navegar pela 

Internet: 

 

A) manter o firewall do sistema operacional 

habilitado. 

B) manter o sistema operacional atualizado com 

backup automático ativo. 

C) manter o software antivírus atualizado e ativo. 

D) não fornecer a senha pessoal, executar arquivos 

ou ativar link´s anexados em email. 

E) todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 22 

 

A utilização de sistemas computacionais conectados 

a redes locais (Intranet) ou a redes de longa distância 

(Internet) é uma realidade em todos os campis e 

departamentos do IFTO. Essas conexões trazem 

inúmeros benefícios para a execução das atividades 

acadêmicas e administrativas. Entre esses benefícios 

listados a seguir destacam-se, exceto: 

 

A) o compartilhamento de informações, 

dispositivos e periféricos. 

B) o aumento da velocidade de gravação nas mídias 

digitais das estações de trabalho. 

C) o uso de servidores de rede amplia a segurança e 

restringe o acesso de usuários indesejados. 

D) a maior disponibilidade e concentração das 

informações para os gestores.  

E) o gerenciamento centralizado de informações, 

recursos e usuários. 

 

Questão 23 

 

A coordenação de patrimônio do IFTO é 

encarregada pela gestão de todos os bens móveis e 

imóveis da instituição. O coordenador de patrimônio 

foi incumbido de criar o inventário de todo o 

patrimônio do instituto. Para isso, deverá identificar 

e relacionar cada item desse patrimônio em um 

software que permita realizar cálculos, registrar os 

movimentos dos bens e a apresentação de 

informações na forma de gráficos. Os softwares 

adequados para o coordenador realizar essa tarefa 

são: 

 

A) Internet explorer ou BrOffice Base. 

B) BrOffice Writer ou Microsoft Draw. 

C) Microsoft Excel ou BrOffice Calc. 

D) Microsoft Publisher ou BrOffice Basic. 

E) Browser Chrome ou Mozilla Firefox. 

 

Questão 24 

 

A gerência de compras do IFTO adquiriu 

computadores para implantar um novo laboratório 

de informática para a biblioteca central. Esses 

computadores apresentam a seguinte configuração: 

 

I. placa mãe Asus Thunderbolt EX 3-TR.  

II. monitor de vídeo de 22 polegadas com 

resolução Full HD e 120 Hz de frequência.  

III. processador Intel Core i7 1075J0H.  

IV. memória RAM Kingston: 16 GB.  

V. armazenamento interno: SSD NVMe de 120 

GB.  

VI. placa de vídeo: GeForce RTX 2060 com 6 GB 

de memória dedicada.  

VII. sistema operacional: Windows 10. 

 

De acordo com esta configuração marque a opção 

incorreta: 

 

A) A placa de vídeo é indicada para aplicações 

gráficas, simuladores e jogos educacionais. 

B) A memória RAM é suficiente para rodar os 

principais programas da atualidade. 

C) A capacidade de armazenamento permanente de 

arquivos, na referida configuração, é de 512 Gb. 

D) Intel Core i7 indica que o processador possui 

sete núcleos de processamento. 

E) O S.O. Windows 10 é equipado com o novo 

browser Edge que substituiu o Internet Explorer. 
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Questão 25 

 

Os computadores que equipam os laboratórios de 

informática do IFTO destinados às atividades 

acadêmicas possuem instalados os sistemas 

operacionais Windows e Linux. Na lista a seguir, 

marque a opção que não representa uma função ou 

serviço oferecido aos usuários de um sistema 

operacional. 

 

A) Imprimir documentos, editar textos e scanear 

imagens. 

B) Gerenciar os dispositivos de entrada e saída de 

informações. 

C) Administrar a capacidade de processamento da 

CPU entre as aplicações em uso. 

D) Gerenciar o uso da memória de trabalho (RAM) 

fornecida a cada aplicação em uso. 

E) Administrar o armazenamento de arquivos em 

mídias permanentes, definindo regras de acesso 

e uso. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 26 

 

Auditoria, segundo a etimologia da palavra, possui 

derivação do latim audire com significado de ouvir. 

A ideia de “ouvir” evidências para avaliar os atos foi 

aplicada como inspiração para o termo auditing, que 

por criação inglesa se refere à aplicação das técnicas 

de auditoria para emitir avaliação entre as condições 

encontradas e os critérios desejados e estabelecidos 

para o objeto auditado. Em sua conformação atual, 

segundo as normas nacionais vigentes, assinale a 

alternativa correta em relação ao conceito de 

auditoria. 

 

A) Aderência às políticas, planos, procedimentos, 

leis, regulamentações, contratos ou outros 

requerimentos. 

B) Prestação de serviço independente, realizado por 

equipe técnica qualificada, de avaliação e 

consultoria, voltado a agregar valor e promover 

melhorias nas atividades da instituição. 

C) Qualquer ação tomada pela administração, 

conselho ou outras partes para gerenciar os 

riscos e aumentar a probabilidade de que os 

objetivos e metas estabelecidos serão 

alcançados. 

D) Processo para identificar, avaliar, administrar e 

controlar potenciais eventos ou situações, para 

fornecer uma razoável certeza em relação ao 

cumprimento dos objetivos da organização. 

E) Combinação de processos e estruturas 

implantadas pelo conselho para informar, dirigir, 

administrar e monitorar as atividades da 

organização com o intuito de alcançar os seus 

objetivos. 

 

Questão 27 

 

São finalidades do Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal, exceto: 

 

A) auxiliar o Congresso Nacional na missão de 

acompanhar a execução orçamentária e 

financeira do país. 

B) avaliar o cumprimento das metas previstas no 

plano plurianual, a execução dos programas de 

governo e dos orçamentos da União. 

C) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 

quanto à eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos 

órgãos e nas entidades da Administração Pública 

Federal, bem como da aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado. 

D) exercer o controle das operações de crédito, 

avais e garantias, bem como dos direitos e 

haveres da União. 

E) apoiar o controle externo no exercício de sua 

missão institucional. 

 

Questão 28 

 

Acerca das caraterísticas da auditoria interna 

governamental, assinale a alternativa que explica 

corretamente o aspecto apresentado. 

 

A) Abordagem sistemática e disciplinada - o 

responsável pela UAIG deve se comunicar 

diretamente com as pessoas de maior nível 

hierárquico dentro da Unidade Auditada (alta 

administração ou conselho, se houver) que 

permitam à UAIG cumprir suas 

responsabilidades, livre de interferências na 

determinação do escopo, na execução dos 

procedimentos, no julgamento profissional e na 

comunicação dos resultados. 

B) Independência e objetividade - obtenção e 



IFTO – INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS CARGO: Auditor 

 

  

análise de evidências para subsidiar o relatório. 

C) Governamental - o trabalho de auditoria deve 

ser metodologicamente estruturado, baseado em 

normas e padrões técnicos e profissionais e estar 

sempre suficientemente evidenciado. 

D) Adição de valor - trabalhos de auditoria devem 

ser alinhados às reais demandas das Unidades 

Auditadas com contribuições, de forma 

tempestiva e efetiva, em assuntos relevantes para 

melhoria da eficácia e eficiência dos processos 

de governança, gerenciamento de riscos e 

controles, críticos e/ou estratégicos para a 

organização. 

E) Avaliação e consultoria - processo efetuado 

pelo conselho de administração, gestores e 

outras pessoas, aplicado na definição da 

estratégia e através de toda a entidade. 

 

Questão 29 

 

Sobre o Sistema Federal de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal, julgue as seguintes 

afirmações. 

 

I. Segundo a CF/88, a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da 

administração direta e indireta, quanto à 

legalidade, à legitimidade, à economicidade, à 

aplicação das subvenções e à renúncia de 

receitas, além do controle externo, será 

atribuição do Sistema de Controle Interno 

(SCI), de cada Poder. 

II. O conjunto das Secretarias de Controle Interno 

(Ciset) da Presidência da República, da 

Advocacia-Geral da União, do Ministério das 

Relações Exteriores e do Ministério da Defesa, 

constitui seu órgão central. 

III. As auditorias internas singulares (Audin) dos 

órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal Direta e Indireta e o Departamento 

Nacional de Auditoria do Sistema Único de 

Saúde (Denasus) do Ministério da Saúde atuam 

como órgãos auxiliares ao SCI. 

IV. A Secretaria Federal de Controle Interno é o 

órgão central do SCI do Poder Executivo 

Federal. 

V. A atuação do SCI abrange todos os órgãos e 

entidades do Poder Executivo Federal, 

incluindo as empresas estatais e qualquer 

pessoa física ou jurídica que utilize, arrecade, 

guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens 

e valores públicos sob a responsabilidade do 

Poder Executivo Federal. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) Apenas duas afirmações estão corretas. 

B) Apenas uma afirmação está errada. 

C) Apenas duas afirmações estão erradas. 

D) Apenas uma afirmação está correta. 

E) Todas as afirmações estão corretas. 

 

Questão 30 

 

Segundo a metodologia COSO-ERM – 

Gerenciamento de riscos corporativos – Estrutura 

Integrada, risco é representado pela possibilidade de 

que um evento ocorrerá e afetará negativamente a 

realização dos objetivos. Nesse sentido, o Comitê de 

Governança de um órgão da administração pública 

federal, durante o processo de mapeamento e 

avaliação dos riscos a nível estratégico institucional, 

se depara com duas situações. Na primeira constata 

o risco que a organização terá de enfrentar na falta 

de medidas que a administração possa adotar para 

alterar a probabilidade ou o impacto dos eventos. Na 

segunda situação identifica o risco que ainda 

permanece após a resposta da administração. 

 

Na situação hipotética descrita, as duas espécies de 

risco identificadas pelo comitê são denominadas 

pelo COSO-ERM, respectivamente, como (assinale 

a alternativa correta): 

 

A) risco administrativo e risco administrado. 

B) risco do negócio e risco gerido. 

C) risco de mercado e risco gerido. 

D) risco de natural e risco processado. 

E) risco inerente e risco residual. 

 

Rascunho 
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Questão 31 

 

Um auditor, lotado na UAIG de um instituto federal, 

em observância aos trabalhos e objetos de auditoria 

selecionados no Paint ano 2020 para sua 

organização, inicia os procedimentos de auditoria. 

Durante o planejamento de um dos trabalhos a ele 

designados, não considerou a existência do 

denominado “risco de auditoria” e procedeu à 

seleção das técnicas e procedimentos de execução a 

serem empregados sem observância desse aspecto.  

 

Considerando a situação descrita e os conceitos de 

auditoria baseada em riscos, assinale a alterativa que 

apresenta a correta descrição de risco de auditoria, 

bem como a possível consequência de sua 

inobservância para o trabalho. 

 

A) Risco de o auditor chegar a conclusões inválidas 

e / ou fornecer opiniões equivocadas com base 

no trabalho de auditoria realizado. Entrega de 

resultados que não tenham obtido segurança 

razoável de que os dados auditados estão 

corretos. 

B) Risco de o auditor sofrer represálias ou 

perseguição durante a execução dos trabalhos. 

Quebra da imparcialidade do auditor. 

C) Risco de o auditor praticar ato de corrupção. 

Relatório com conclusões direcionadas por dolo. 

D) Risco de o auditor não possuir a qualificação 

técnica necessária para a execução dos trabalhos. 

Relatório inepto. 

E) Risco de o auditor não guardar o sigilo 

necessário das informações sensíveis com as 

quais possui contato durante a análise das 

evidências de auditoria. Vazamento de dados 

sigilosos. 

 

Questão 32 

 

Segundo o modelo de gerenciamento de riscos 

ABNT - NBR ISO 31000, são princípios da gestão 

de risco, exceto: 

 

A) aborda explicitamente a incerteza. 

B) sistemática, estruturada e oportuna. 

C) baseada nas melhores informações disponíveis. 

D) execução de responsabilidade da Auditoria 

Interna. 

E) facilita a melhoria contínua da organização. 

Questão 33 

 

Sobre o processo de auditoria e suas etapas, 

relacione corretamente as colunas de etapa e 

descrição e assinale a alternativa que expresse essa 

correspondência: 

 

Etapas 

1) Planejamento 

2) Execução 

3) Comunicação dos resultados 

4) Monitoramento 

 

Descrição 

I) Deve demonstrar os objetivos do trabalho, a 

extensão dos testes aplicados, as conclusões 

obtidas, as recomendações emitidas e os planos de 

ação propostos. Deve ser clara, completa, concisa, 

construtiva, objetiva, precisa e tempestiva. 

II) Recomendações emitidas nos trabalhos de 

auditoria devem ser acompanhadas de forma 

dinâmica e independente do instrumento de 

comunicação que as originou, podendo ser 

alteradas ou canceladas em decorrência de 

alterações no objeto da recomendação ou no 

contexto da Unidade Auditada. 

III) Deve estabelecer os principais pontos de 

orientação das análises a serem realizadas, 

incluindo, entre outras, informações acerca dos 

objetivos do trabalho, do escopo, das técnicas a 

serem aplicadas, das informações requeridas para 

os exames, do prazo de execução e da alocação dos 

recursos ao trabalho. Requer a alocação de tempo 

e recursos suficientes para sua elaboração. 

IV) Contempla a aplicação dos testes de auditoria, 

análise e avaliação e documentação, que devem ser 

apropriadamente supervisionadas com a finalidade 

de cumprir os objetivos do trabalho de auditoria. 

 

A) 1 – I, 2 – II, 3 – IV, 4 – III. 

B) 1 – IV, 2 – II, 3 – III, 4 – I. 

C) 1 – III, 2 – IV, 3 – I, 4 – II. 

D) 1 – I, 2 – IV, 3 – III, 4 – II. 

E) 1 – III, 2 – II, 3 – I, 4 – IV. 

 

Rascunho 
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Questão 34 

 

Papéis de trabalho (ou documentação de auditoria) 

são os documentos que suportam o trabalho de 

auditoria, contendo o registro das informações 

utilizadas pelos auditores internos governamentais, 

das verificações realizadas e das conclusões a que 

chegaram. 

 

Sobre os papéis de trabalho em auditoria, assinale a 

alternativa incorreta. 

 

A) Devem ter abrangência e grau de detalhe 

suficientes para propiciar a compreensão do 

planejamento, da natureza e da extensão do 

trabalho, bem como para suportar as conclusões 

alcançadas. 

B) Servem como base para o PGMQ da UAIG. 

C) Têm objetivo de auxiliar no planejamento, na 

execução e na supervisão dos trabalhos de 

auditoria. 

D) Facilitam revisões por parte de terceiros. 

E) Somente podem ser preparados pelo auditor. 

 

Questão 35 

 

Sobre a prestação de contas e demais disposições da 

Instrução Normativa nº 84, de 22 de abril de 2020, 

TCU-Plenário. 

 

A indicação da existência de indício de 

irregularidade ou conjunto de indícios de 

irregularidades materialmente relevantes ou que 

apresentem risco de impacto relevante na gestão, 

sem existência de débito, comunicada pelo sistema 

de controle interno ou identificada diretamente pelo 

controle externo, exige a autuação de processo de 

(assinale a alternativa correta): 

 

A) tomada de contas. 

B) accountability. 

C) certificação de contas. 

D) sindicância. 

E) investigação de regularidade gestora. 

 

Questão 36 

 

As evidências de auditoria são as informações 

coletadas, analisadas e avaliadas pelo auditor para 

apoiar os achados e as conclusões do trabalho de 

auditoria. Constituem meio de informação ou de 

prova para fundamentar a opinião da UAIG e, ao 

mesmo tempo, reduzir o risco de auditoria a um 

nível aceitável. 

 

Sobre os atributos das evidências de auditoria, 

assinale a alternativa incorreta. 

 

A) A evidência suficiente é aquela concreta, 

adequada e convincente. 

B) Para que sejam confiáveis, as evidências devem 

ser também fidedignas, ou seja, válidas e 

representarem de forma precisa os fatos, sem 

erros ou tendências. 

C) A evidência mais confiável é aquela oriunda de 

apenas uma fonte de informação, maior ainda do 

que aquela corroborada por mais fontes. 

D) O atributo da relevância assegura que a 

evidência esteja diretamente relacionada aos 

objetivos e ao escopo do trabalho. 

E) A utilidade da informação registrada como 

evidência relaciona-se com a sua capacidade de 

auxiliar a Unidade Auditada a atingir os seus 

objetivos. 

 

Questão 37 

 

A sistemática de planejamento, execução e 

apresentação de resultados das atividades das 

unidades de auditoria interna governamental sujeitas 

à supervisão técnica do Sistema de Controle Interno 

do Poder Executivo Federal, tem como elemento de 

planejamento das UAIG’s o Plano Anual de 

Auditoria Interna – PAINT. Possui a finalidade de 

estabelecer quais trabalhos de auditoria serão 

desenvolvidos no exercício a que se refere, com 

previsão realista das atividades. 

 

A elaboração do PAINT deve considerar alguns 

aspectos atinentes ao contexto da instituição, exceto: 

 

A) o planejamento estratégico e as expectativas da 

alta administração da unidade auditada e demais 

partes interessadas. 

B) os riscos significativos a que a unidade auditada 

está exposta e os seus processos de governança, 

de gerenciamento de riscos e de controles 

internos. 

C) a complexidade do negócio, a estrutura e outros 

fatores da unidade auditada. 

D) o tempo de experiência na área dos gestores 
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integrantes da alta administração do órgão. 

E) a estrutura e os recursos humanos, logísticos e 

financeiros disponíveis na unidade de auditoria 

interna governamental. 

 

Questão 38 

 

Sobre a apreciação técnica realizada pela unidade de 

supervisão em relação à proposta de PAINT, assinale 

a alternativa correta. 

 

A) Decorre de subordinação hierárquica das 

UAIG’s em relação a CGU. 

B) Tem como objetivo harmonizar o planejamento, 

racionalizar a utilização de recursos e evitar a 

sobreposição de trabalhos entre a UAIG e a 

unidade de supervisão técnica com competência 

concorrente. 

C) Dentro da apreciação, a CGU irá autorizar ou 

não a UAIG a proceder aos trabalhos planejados, 

em decisão irrecorrível. 

D) A UAIG deve aguardar o resultado da 

apreciação, independentemente do tempo que 

este leve, e apenas após isso tomar os 

procedimentos necessários para a aprovação 

interna do PAINT. 

E) A UAIG tem a prerrogativa de informar a 

impossibilidade de atendimento às 

recomendações emitidas pelas unidades de 

supervisão técnica, sem necessidade de 

justificativa. 

 

Questão 39 

 

O Relatório Anual de Auditoria interna - RAINT tem 

a finalidade de consolidar e dar publicidade às 

informações sobre a execução do PAINT, bem como 

à análise dos resultados decorrentes dos trabalhos de 

auditoria. Sobre o conteúdo do RAINT, este deve 

abordar no mínimo os seguintes itens, exceto: 

 

A) posição sobre a execução dos serviços de 

auditoria previstos no PAINT, relacionando 

aqueles finalizados, não concluídos, não 

realizados e realizados sem previsão no PAINT. 

B) quadro demonstrativo da alocação efetiva da 

força de trabalho durante a vigência do PAINT. 

C) quadro demonstrativo do valor dos benefícios 

financeiros e do quantitativo dos benefícios não 

financeiros auferidos em decorrência da atuação 

da UAIG ao longo do exercício, conforme as 

disposições da Instrução Normativa nº 10, de 28 

de abril de 2020, da CGU. 

D) informe sobre os resultados do Programa de 

Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ. 

E) a evolução do índice de atendimento de 

recomendações, no ano a que se refere. 

 

Questão 40 

 

O Reitor de uma instituição federal de ensino, 

insatisfeito com a atuação do titular da unidade de 

auditoria interna, realizou sua exoneração de ofício, 

sem consultar nenhuma outra instância ou órgão, sob 

a justificativa de excesso de rigor do ocupante 

quanto aos procedimentos. Na visão do gestor, o 

titular atrapalhava o desempenho da instituição, e 

isso o autorizaria a realizar o ato independentemente 

de manifestação adicional. 

 

Sobre a situação hipotética descrita, assinale a 

alternativa que contém a afirmação correta. 

 

A) A exoneração do cargo de titular de auditoria 

interna sem aprovação da CGU é possível para 

os casos de excesso de rigor ou parcialidade 

comprovada. 

B) O cargo de provimento em comissão é de livre 

nomeação e exoneração, sem condicionantes, 

nem mesmo para o caso do titular de auditoria 

interna. 

C) A exoneração do cargo de titular de auditoria 

interna sem a prévia aprovação do Presidente da 

República é nula. 

D) A exoneração do cargo de titular de auditoria 

interna sem a prévia aprovação da CGU é nula. 

E) A exoneração em questão é válida desde que o 

Ministério da Educação se manifeste 

favoravelmente em até 30 dias contados da data 

da publicação do ato. 

 

Rascunho 
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Questão 41 

 

Para ocupar o cargo ou função de titular da unidade 

de auditoria interna, o indicado deverá atender 

alguns requisitos e não estar sob situações 

impeditivas listadas na Portaria nº 2.737, de 20 de 

dezembro de 2017, do Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União. Tais situações, para 

configurarem impeditivo, devem possuir 

anterioridade máxima de oito anos em relação a 

indicação. 

 

Diante das informações acima, assinale a alternativa 

que descreva situação que não impede a ocupação do 

cargo ou função de titular de unidade de auditoria 

interna, considerando para todas as afirmações a 

ocorrência dentro da anterioridade mencionada na 

portaria. 

 

A) Ser responsável por atos julgados irregulares por 

decisão definitiva do Tribunal de Contas da 

União, dos Tribunais de Contas dos Estados ou 

do Distrito Federal, bem como dos Tribunais de 

Contas dos Municípios. 

B) Ser responsável por contas certificadas como 

irregulares pela CGU ou pelos órgãos setoriais 

do Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal. 

C) Ter sido punido, em decisão da qual não caiba 

recurso administrativo, em processo disciplinar. 

D) Ter sido responsável pela prática de ato 

tipificado como causa de inelegibilidade nos 

termos da Lei Complementar nº 64, de 18 de 

maio de 1990. 

E) Responder a processo administrativo disciplinar. 

 

Questão 42 

 

Em relação às unidades de auditoria interna 

governamental, o Decreto nº 3.591/2000 estabelece 

algumas disposições para sua existência, 

organização e vinculação. 

 

Sobre as UAIG’s, assinale a alternativa correta com 

base no decreto mencionado. 

 

A) A auditoria interna vincula-se ao conselho de 

administração ou à órgão de atribuições 

equivalentes. 

B) As unidades de auditoria interna das entidades da 

Administração Pública Federal indireta 

vinculadas aos Ministérios e aos órgãos da 

Presidência da República ficam sujeitas à 

orientação normativa e supervisão técnica do 

Ministro-chefe da Casa Civil. 

C) A organização de uma unidade de auditoria 

interna pelas entidades da Administração 

Pública Federal é facultativa mesmo nos casos 

em que a demanda justifique sua criação. 

D) A unidade de auditoria interna será subordinada 

diretamente ao dirigente máximo da entidade, 

vedada a delegação a outra autoridade, mesmo 

quando a entidade da Administração Pública 

Federal indireta contar com conselho de 

administração ou órgão equivalente. 

E) A criação de unidade de auditoria interna em 

órgão da Administração Pública Federal indireta 

necessitará de autorização do Presidente da 

República, emitida através de decreto. 

 

Questão 43 

 

Em relação ao orçamento público, dentre as 

disposições sobre despesa e suas categorias 

econômicas, assinale a alternativa correta segundo 

a Lei nº 4.320/64. 

 

A) Transferências correntes são classificadas como 

despesas de capital. 

B) Investimentos são categorizados como despesas 

correntes. 

C) Despesas de Custeio são espécies de despesas 

correntes. 

D) Inversões financeiras são consideradas despesas 

correntes. 

E) Despesas de custeio são consideradas na 

categoria despesas de capital. 

 

Rascunho 
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Questão 44 

 

Sobre o monitoramento das recomendações de 

auditoria de que trata a Instrução Normativa nº 

3/2017 da Secretaria Federal de Controle Interno, 

assinale a alternativa correta. 

 

A) As ações de monitoramento devem ser feitas 

apenas quando decorrido pelo menos um ano da 

comunicação dos resultados. 

B) A implementação das recomendações 

comunicadas à Unidade Auditada deve ser 

permanentemente monitorada pela UAIG, 

devendo essa atividade ser prevista no Plano de 

Auditoria Interna. 

C) Recomendações emitidas há mais de 2 anos não 

devem ser monitoradas. 

D) Na hipótese de a unidade auditada assumir o 

risco pela não implantação da recomendação, a 

UAIG deverá arquivar a recomendação mesmo 

que entenda esse risco como inaceitável para a 

organização. 

E) O monitoramento é uma atividade opcional para 

a UAIG. 

 

Questão 45 

 

Em relação aos critérios para seleção de objetos de 

auditoria, assinale a alternativa incorreta. 

 

A) O critério de materialidade indica que o processo 

de seleção deve levar em consideração os valores 

envolvidos no objeto de auditoria, pois a 

auditoria deve produzir benefícios 

significativos. 

B) O critério de relevância indica que as auditorias 

selecionadas devem procurar responder questões 

de interesse da sociedade, que estão em debate 

público e são valorizadas. 

C) Vulnerabilidades são situações ou propriedades 

intrínsecas do objeto de auditoria que podem 

estar associadas à ocorrência de eventos 

adversos. 

D) O volume de recursos disponíveis no orçamento 

é indicador de materialidade. 

E) O processo de seleção dos objetos de auditoria 

não necessita de integração ao planejamento 

estratégico da entidade. 

 

 

Questão 46 

 

Sobre a expedição de Nota de Auditoria, assinale a 

alternativa que expressa corretamente situação na 

qual ela possa ser utilizada. 

 

A) Identificação de providência a ser adotada 

imediatamente pela Unidade Auditada, de modo 

que aguardar a finalização do trabalho para 

expedir a recomendação necessária poderá 

resultar em danos aos cidadãos ou à 

administração pública. 

B) Necessidade de solicitar à Unidade Auditada a 

apresentação de documentos, de informações e 

de esclarecimentos. 

C) Momento da comunicação formal ao gestor 

acerca dos assuntos a serem tratados no trabalho 

de auditoria. Deve também apresentar a equipe 

designada para a realização da auditoria, 

indicando os responsáveis pela sua coordenação 

e pela sua supervisão e informar o período total 

de realização do trabalho, o seu objetivo e o 

escopo. 

D) Clara evidência de crime ao patrimônio público, 

praticado de maneira dolosa. 

E) Identificação de infração ética. 

 

Questão 47 

 

Sobre as disposições da Instrução Normativa nº 

3/2017 da Secretaria Federal de Controle Interno 

acerca do Programa de Trabalho de auditoria, 

assinale a alternativa que não constitua um requisito 

mínimo que o deva compor. 

 

A) Questões de auditoria formuladas. 

B) As técnicas de auditoria a serem empregadas na 

execução. 

C) Orçamento detalhado dos custos do trabalho de 

auditoria. 

D) Natureza e a extensão dos testes necessários para 

identificar, analisar, avaliar e documentar as 

informações durante a execução do trabalho de 

modo a permitir a emissão de opinião. 

E) Os critérios adotados. 
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Questão 48 

 

Sobre as técnicas de auditoria, relacione 

corretamente cada técnica e sua descrição e assinale 

a alternativa que expresse corretamente essa 

correspondência. 

 

Técnicas 

1) Inspeção 

2) Benchmarking 

3) Reexecução 

4) Amostragem 

 

Descrição 

I) Técnica que consiste na obtenção de 

informações a respeito de uma população a partir 

da investigação de apenas uma parte dela. 

II) Envolve a execução independente pelo auditor 

de procedimentos ou controles que foram 

originalmente realizados como parte do controle 

interno da Unidade Auditada. 

III) Consiste na verificação de registros, de 

documentos ou de ativos, que proporcionará ao 

auditor interno governamental a formação de 

opinião quanto à existência física do objeto ou do 

item examinado. 

IV) Consiste basicamente em comparar algum 

aspecto do desempenho de uma organização com 

o de outra organização, ou mesmo com outra área 

da própria organização, cujo desempenho positivo 

possa ser considerado uma referência. 

 

A) 1 – II, 2 – IV, 3 – III, 4 – I. 

B) 1 – IV, 2 – II, 3 – IIII, 4 – I. 

C) 1 – III, 2 – II, 3 – IV, 4 – I. 

D) 1 – III, 2 – IV, 3 – II, 4 – I. 

E) 1 – IV, 2 – III, 3 – I, 4 – II. 

 

Questão 49 

 

Um auditor, titular de sua UAIG, no exercício de 

suas funções, executou algumas ações que são 

papéis fundamentais da auditoria interna no apoio à 

gestão de riscos, bem como também assumiu papéis 

que não devem ser efetuados pela Audin. As ações 

empreendidas por ele foram as seguintes: 

 

I. avaliar o processo de reporte dos riscos-

chaves. 

II. avaliar o processo de gestão de risco. 

III. estabelecer o processo de gestão de risco. 

IV. tomar decisões sobre respostas a riscos. 

V. definir apetite ao risco. 

 

Dentre as ações listadas acima, quais não devem ser 

assumidas pela auditoria interna (assinale a 

alternativa correta). 

 

A) apenas as ações III e IV. 

B) apenas I. 

C) as ações III, IV e V. 

D) as ações II e V. 

E) apenas a ação V. 

 

Questão 50 

 

Segundo o sistema de governança pública em órgãos 

e entidades da administração pública, o 

posicionamento da auditoria interna dentro dessa 

estrutura se dá como (assinale a alternativa correta). 

 

A) instância interna de governança. 

B) instância interna de apoio à governança. 

C) administração executiva. 

D) gestão tática. 

E) gestão operacional. 

 

 

Rascunho 

 

 

 

 

 


