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cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. 

A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. 
Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva. 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

Texto para os itens de 1 a 18. 
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Estudo recente da Embrapa comprovou que o uso de tecnologias sustentáveis na agricultura é capaz de gerar 

economia de terras de cultivo da ordem de milhões de hectares. Somente no caso da soja, o uso dessas tecnologias, que 

incluem sistemas integrados lavoura-pecuária-floresta, plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, uso de bioinsumos, 

controle biológico de pragas, entre várias outras, foi capaz de gerar uma economia de 71 milhões de hectares de áreas 

plantadas, que correspondem à soma dos territórios de Irlanda e França. Outros exemplos aliam-se a esse, como a 

avicultura de corte e a produção de suínos, nas quais o progresso tecnológico obtido entre as décadas de 1970 e 2000 

levou à economia de 1,55 e 1 milhão de hectares, respectivamente. 

O estudo, capitaneado pela Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, contou com a participação de 

mais de 50 pesquisadores e analistas representando nove unidades de pesquisa da Empresa. Os dados, oriundos de 

pesquisas e estudos desenvolvidos ao longo das últimas décadas, geraram a publicação Tecnologias Poupa-Terra 2021, 

lançada em comemoração ao 48.o aniversário da Embrapa. 

Na avicultura e suinocultura, o progresso tecnológico contínuo nas últimas quatro décadas garantiu às atividades 

lugar cativo no ranking das melhores do mundo. Grande parte desse sucesso se deve ao processo de conversão alimentar, 

a quantidade de ração que um animal precisa consumir para cada quilo de peso que ganha. Essa tecnologia é o resultado 

direto dos progressos obtidos ao longo dos anos em vários segmentos, como melhoramento genético, nutrição, sanidade 

animal, manejo e ambiência. 

No caso da avicultura de corte, em 1975, o frango precisava de 2,1 kg de ração para ganhar um quilo de peso vivo. 

Em 2020, esse mesmo quilo de peso foi obtido com 1,7 kg de ração. Considerada a produtividade atual do milho e da soja 

no País, caso o desenvolvimento tecnológico não tivesse dotado os frangos de maior capacidade de conversão de ração 

em ganho de peso, a avicultura de corte demandaria um adicional de 1.551.056,40 ha de terra para a entrega dos mesmos 

16,4 milhões de toneladas de peso vivo de frango produzidos em 2020. Essa economia de terra equivale a três vezes o 

tamanho do Distrito Federal. 

Na suinocultura comercial brasileira, a melhora na conversão alimentar entre os anos de 1975 e 2020 permitiu 

reduzir o consumo de ração de 3,5 kg para 2,6 kg. Sem o aporte tecnológico, seria necessário 1.007.745,70 ha de terra para 

produzir os 5,3 milhões de toneladas de carne suína produzidos hoje. A terra poupada corresponde ao território inteiro da 

República do Chipre. 

As tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e parceiros garantem à agricultura um efeito poupa-terra nas mais 

diversas cadeias do agronegócio brasileiro. O diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, Guy de Capdeville relata 

que os dados apresentados na publicação foram obtidos ao longo de décadas, o que traz robustez aos resultados 

divulgados no documento. 

A expectativa, segundo o diretor, é evidenciar que, graças ao uso da ciência em suporte à agricultura brasileira, o 

País continuará seu crescimento sustentável no setor nas áreas ambiental, social e econômica, além de figurar entre os 

principais atores da agropecuária mundial nas próximas décadas. 

Internet: <www.nutrinewsbrasil.com> (com adaptações). 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

Em relação ao texto e a seus aspectos linguísticos, julgue os 

itens de 1 a 8. 

1 No texto, estruturado em forma dissertativa, o tema 

está delimitado no primeiro período. 

2 Entende-se da leitura do texto que a avicultura e a 

suinocultura são as principais atividades da economia 

brasileira, responsáveis por inserir o Brasil entre os mais 

importantes atores do agronegócio sustentável mundial. 

3 De acordo com o texto, o processo de conversão 

alimentar representou um importante progresso 

tecnológico na avicultura e na suinocultura, dado o 

efeito poupa-terra gerado por seu emprego. 

4 Em “que incluem” (linhas 2 e 3), a forma verbal está 

flexionada na terceira pessoa do plural porque o 

vocábulo “que”, que se classifica como pronome 

relativo, está empregado em referência ao antecedente 

“tecnologias” (linha 2), sendo correta, portanto, a 

substituição do referido vocábulo por as quais. 

5 Na linha 5, o emprego do acento indicativo de crase em 

“à soma” justifica-se pela regência da forma verbal 

“correspondem” e pela anteposição de artigo definido 

feminino ao vocábulo “soma”. 

6 O emprego da vírgula após “alimentar” (linha 13) 

justifica-se por separar um aposto explicativo. 

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1131517/tecnologias-poupa-terra-2021
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7 Na linha 17, o vocábulo “caso” tem a mesma 

classificação gramatical que o empregado à linha 19. 

8 Na linha 21, o emprego do termo “produzidos” no 

masculino plural justifica-se pela concordância com 

“milhões”. 

 ___________________________________________________  

No que diz respeito à correção gramatical e à coerência das 

substituições propostas para vocábulos e trechos destacados 

do texto, julgue os itens de 9 a 12. 

 

9 “que correspondem” (linha 5) por correspondentes 

10 “levou à” (linha 7) por gerou uma 

11 “é” (linha 14) por consiste 

12 “Considerada” (linha 18) por Considerando 

 ___________________________________________________  

Considerando os mecanismos de coesão no texto, julgue os 

itens 13 e 14 quanto à correta correspondência entre o termo 

destacado e o respectivo elemento de referência. 

 

13 “outras” (linha 4) – “tecnologias” (linha 2) 

14 “o”, em “o que traz” (linha 29) – “publicação” (linha 29) 

 ___________________________________________________  

Acerca da correção gramatical e da coerência da proposta de 

reescrita para cada um dos trechos destacados do texto, 

julgue os itens de 15 a 18. 

 

15 “No caso da avicultura de corte, em 1975, o frango 

precisava de 2,1 kg de ração para ganhar um quilo de 

peso vivo” (linha 17): Em se tratando da avicultura de 

corte, seria necessário 2,1 Kg de ração para um quilo de 

peso vivo de frango 

16 “Sem o aporte tecnológico, seria necessário 

1.007.745,70 ha de terra” (linha 24): A despeito do 

aporte tecnológico, necessitaria-se de 1.007.745,70 ha 

de terra 

17 “O diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, 

Guy de Capdeville relata que os dados apresentados na 

publicação foram obtidos ao longo de décadas” (linhas 

28 e 29): Segundo o diretor de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Embrapa, Guy de Capdeville, 

obteve-se, ao longo de décadas, os dados apresentados 

na publicação 

18 “o que traz robustez aos resultados divulgados no 

documento” (linhas 29 e 30): o que fortalece os 

resultados divulgados no documento 

 ___________________________________________________  

No que se refere à correção gramatical dos trechos 

apresentados e à adequação da linguagem à correspondência 

oficial, julgue os itens 19 e 20. 

 

19 Informamos também, que é necessário a confirmação de 

sua participação no evento para que possamos 

providenciar o material que será utilizado durante os 

trabalhos de grupo. 

20 Importa esclarecer que todas as instâncias deste órgão 

estão empenhadas em resolver, com a maior urgência 

possível os problemas apontados na inspeção de saúde 

realizada a um mês nas dependências da instituição. 

Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considere que: todos os programas mencionados estejam em 
configuração-padrão, em português; o mouse esteja 
configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 
botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  
acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 
haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 
equipamentos mencionados. 
 

Quanto ao Microsoft Word 2013, ao sistema operacional 
Windows 8 e aos conceitos de redes de computadores, julgue 
os itens de 21 a 25. 
 

21 Uma das opções para se adicionar uma linha a uma 
tabela, utilizando o Word 2013, é posicionar o cursor do 
mouse à esquerda da tabela, no ponto onde se quer que 
a linha seja inserida, e clicar no ícone de (+), que irá 
aparecer. 

22 Na Guia Página Inicial do Word 2013, o botão  
apresenta algumas opções de colagem, entre elas, a de 
Manter Formatação Original (F). 

23 Para se acessar diretamente o Windows 8, sem passar 
pela tela de logon, é suficiente digitar win8, assim que o 
computador for ligado, antes mesmo de o sistema 
solicitar a senha de acesso. Essa é uma forma de que os 
administradores de sistema dispõem para fazer a 
manutenção do Windows, caso algum usuário esqueça a 
senha. 

24 No Windows 8, é possível realizar a pesquisa de 
aplicativos e de configurações a partir da tela inicial. 

25 Uma forma de se classificar as redes é quanto à 
quantidade de computadores conectados a ela. Uma 
rede com duzentos computadores, por exemplo, não 
pode ser classificada como uma rede local (LAN). 

 ___________________________________________________  
Acerca do programa de navegação Mozilla Firefox, em sua 
versão mais atual, dos conceitos de organização e de 
gerenciamento de arquivos e programas e dos 
procedimentos de backup, julgue os itens de 26 a 30. 
 

26 O Firefox possui um recurso (Sync) que permite ao 
usuário sincronizar seus dados e suas preferências com 
todos os seus dispositivos. Para fazer uso desse recurso, 
é necessário criar uma Conta Firefox, que é gratuita. 

27 Ao clicar o botão direito do mouse sobre uma imagem 
qualquer, exibida pelo navegador Firefox, o usuário 
poderá compartilhá-la com outro usuário, por meio da 
opção Compartilhar com, desde que o destinatário 
também esteja conectado à Internet. 

28 O Windows não permite que os cookies, arquivos de 
texto enviados pelos sites, sejam armazenados no 
computador. 

29 Ao executar o programa de restauração do computador, 
no Windows 8, o usuário deverá ter muito cuidado, pois, 
caso ele escolha a opção Remover tudo e reinstalar o 
Windows, todos os dados serão removidos e não 
poderão mais ser recuperados, mesmo com o uso de um 
software especial. 
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30 As fitas DAT (Digital Audio Tape) são utilizadas para a 

realização de backup e tem a vantagem, entre outras, de 

permitir a portabilidade, ou seja, é possível transportar 

o backup para vários locais, visando à redundância e à 

segurança dos dados. 

 ___________________________________________________  

Gustavo está perdidamente apaixonado por Rafaela 

e, para demonstrar o seu amor, escreveu, sequencialmente, 

o nome dela 2.022 vezes em uma folha de cartolina. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens  

de 31 a 34. 

 

31 A centésima letra que ele escreveu na folha de cartolina 

foi a letra “F”. 

32 Gustavo escreveu, ao todo, 2 × 3 × 7 × 337 letras na 

folha de cartolina. 

33 O número de anagramas da palavra RAFAELA é igual  

a 840. 

34 O número de anagramas da palavra GUSTAVO que 

começam com G ou terminam com O é igual a 1.440. 

 ___________________________________________________  

O tetracontacaidígono é um polígono com 42 lados e  

42 vértices. Considerando essa informação, julgue os itens  

de 35 a 37. 

 

35 O tetracontacaidígono possui 819 diagonais. 

36 A partir dos vértices do tetracontacaidígono, podem ser 

formados 11.840 triângulos. 

37 Desenhando-se um tetracontacaidígono no plano 

cartesiano, de modo que nenhum de seus vértices esteja 

sobre os eixos coordenados, pelo menos 11 vértices 

pertencerão a um mesmo quadrante. 

 ___________________________________________________  

• Os camelos armazenam água em suas corcovas. 

• Um camelo sedento pode beber 130 litros de água 

em 13 minutos. 

• Os camelos podem comer cactos.  

 

Admitindo que, das três afirmações acima, a primeira é falsa 

e as outras duas são verdadeiras, julgue os itens de 38 a 40. 

 

38 A proposição composta “Se os camelos armazenam água 

em suas corcovas, então os camelos podem comer 

cactos” é falsa. 

39 Um camelo sedento pode beber 2,5 dm3 de água em  

15 segundos. 

40 A frase “Qual será a vantagem de se ter uma ou duas 

corcovas?” é uma proposição interrogativa cuja negação 

é “Qual será a desvantagem de se ter uma ou duas 

corcovas?”. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

De acordo com a Lei n.o 9.784/1999, julgue os itens  

de 41 a 50. 

 

41 Nos processos administrativos, salvo por motivo de força 

maior devidamente comprovado, os prazos processuais 

não se suspendem. 

42 Os processos administrativos de que resultem sanções 

poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de 

ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias 

relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da 

sanção aplicada. 

43 Salvo disposição legal em sentido contrário, os recursos 

interpostos nos processos administrativos gozam de 

efeito suspensivo automático. 

44 Salvo disposição legal específica, é de trinta dias o prazo 

para a interposição de recurso administrativo, contado a 

partir da ciência ou da divulgação oficial da decisão 

recorrida. 

45 A Administração deve anular seus próprios atos quando 

eivados de vício de legalidade, mas lhe é vedado  

revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. 

46 O direito da Administração de anular os atos 

administrativos de que decorram efeitos favoráveis para 

os destinatários decai em cinco anos, contados da data 

em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 

47 Na solução de vários assuntos da mesma natureza, 

poderá ser utilizado um meio mecânico que reproduza 

os fundamentos das decisões, desde que não prejudique 

direito ou garantia dos interessados. 

48 Em matéria de sua competência, a Administração tem o 

dever de, explicitamente, emitir decisão nos processos 

administrativos e sobre solicitações ou reclamações. 

49 Cabe à Administração a prova dos fatos alegados pelos 

administrados. 

50 Está dispensada a intimação sobre os atos dos processos 

administrativos que resultem em aplicação de sanções 

aos interessados. 

À luz da Lei n.o 8.429/1992, julgue os itens de 51 a 55. 

 

51 Aplicam-se ao sistema da improbidade administrativa os 

princípios constitucionais do direito administrativo 

sancionador. 

52 Não configura improbidade a ação ou omissão 

decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada 

em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo 

que não venha a ser posteriormente prevalecente nas 

decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do 

Poder Judiciário. 

53 Os sócios de pessoa jurídica de direito privado 

respondem pelo ato de improbidade que venha a ser 

imputado à pessoa jurídica, ainda que não tenham sido 

por ele beneficiados. 

54 O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao 

erário ou que se enriquecer ilicitamente estará sujeito 

apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da 

herança ou do patrimônio transferido. 

55 As sanções de perda da função pública e de suspensão 

dos direitos políticos efetivam-se imediatamente após a 

publicação da decisão condenatória. 

 ___________________________________________________  

A União Europeia adotou, no dia 14/3/2022, novas 

sanções contra a Rússia por sua invasão à Ucrânia, que, 

segundo diplomatas, incluem o magnata Roman Abramovich 

na lista de cidadãos russos afetados pelas restrições. 

 

Internet: <https://www.em.com.br> (com adaptações). 

 

Acerca do assunto abordado no texto acima e de temas 

correlatos, julgue os itens de 56 a 60. 

 

56 Uma das sanções impostas pela União Europeia foi a 

proibição total de importação do gás russo pelos 

membros do bloco; para essa decisão, muito contribuiu 

a posição da Alemanha, um dos países que, 

historicamente, menos dependeram da Rússia, em 

termos energéticos. 

57 O Swift é um sistema bancário internacional, que 

possibilita a padronização de transações financeiras e a 

troca de informações entre bancos de diversas partes do 

mundo, do qual grandes instituições russas foram 

excluídas em 2022. 
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58 A invasão da Ucrânia pela Rússia sofreu forte repúdio de 

diversos setores, inclusive o esportivo. Clubes de futebol 

ingleses suspenderam seus contratos de patrocínio com 

empresas russas. 

59 Em meados de março último, o presidente Vladimir 

Putin conseguiu uma importante vitória política e 

jurídica: a Corte Internacional de Justiça de Haia 

recusou-se tanto a condenar o regime russo quanto a 

determinar o fim dos ataques à Ucrânia, sob o 

argumento de falta de provas. 

60 Defensor da neutralidade em relação ao conflito, o Brasil 

se recusou a condenar a Rússia na Assembleia Geral 

emergencial das Nações Unidas, realizada no final de 

fevereiro, bem como se absteve de endossar um pedido 

de cessar-fogo. 

 ___________________________________________________  

Nos primeiros anos do século 21, a reeleição de 

presidentes em exercício na América Latina foi um fato 

corriqueiro, tanto entre líderes da esquerda quanto entre 

líderes da direita. Mas logo acabou o boom de  

matérias-primas (principais itens exportados pelo 

continente), surgiram problemas econômicos profundos, 

vieram à tona escândalos de corrupção e cresceu o mal-estar 

social (manifestado em diferentes ondas de protestos), tudo 

isso aprofundado pela pandemia de covid-19. Então, a 

tendência eleitoral latino-americana mudou: passou a ser 

votar contra o establishment e dar espaço à oposição. 

 

Internet: <https://www.bbc.com>. 

 

A respeito do quadro político da América do Sul, julgue os 

itens de 61 a 65. 

 

61 Na Argentina, um presidente de direita, Maurício Macri, 

foi reeleito em 2019, apesar da crise econômica e dos 

impactos da pandemia. 

62 No Chile, Gabriel Boric, empossado presidente em 11 de 

março último, tem um histórico de liderança popular nos 

movimentos estudantis de 2011, que exigiam maior 

acesso à educação gratuita e melhorias sociais. 

63 Membro de tradicional família de políticos, Pedro 

Castilho ascendeu ao poder, no Peru, após uma vitória 

por larga margem e ainda conta, atualmente, com amplo 

apoio popular e político. 

64 Em decorrência da invasão russa à Ucrânia e da 

consequente instabilidade da produção e dos preços do 

petróleo, o governo Joe Biden buscou aproximar-se do 

regime venezuelano, aliado da Rússia desde os tempos 

de Hugo Chávez. 

65 Em março último, a esquerda colombiana obteve seu 

melhor desempenho nas eleições legislativas do país, 

tornando-se a favorita, segundo a maioria das pesquisas, 

para as eleições presidenciais de maio próximo. 

 ___________________________________________________  

Com relação ao cenário brasileiro atual, em suas  

dimensões (ambiental, econômica, social e política), julgue os 

itens de 66 a 70. 

 

66 Em consequência de atividades ilegais de garimpo, níveis 

elevados de mercúrio no sangue têm sido constatados 

em moradores das regiões do Pará. 

67 Três dos mais antigos partidos brasileiros (MDB, PSDB e 

União Brasil) formaram uma federação, novo modelo 

permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral, e devem 

concorrer, com candidato único, ao governo de São 

Paulo e de outros estados. 

68 Em 2021, o número de assassinatos no Brasil caiu, em 

relação a 2020, tendo aumentado apenas na região 

Norte, na Bahia e em São Paulo. 

69 Em consequência da queda abrupta de novos casos de 

covid-19, o Ministério da Saúde rebaixou, em meados  

de março último, com o apoio da Organização  

Mundial da Saúde (OMS), o estado de emergência 

sanitária, mudando o status de pandemia para endemia. 

70 Como forma de compensação pela elevação do preço do 

óleo diesel, o governo federal aumentou para 20% a 

tolerância no excesso de peso dos caminhões e os 

isentou do pagamento de pedágio em rodovias federais. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

No que se refere à contabilidade aplicada ao Setor Público, 

julgue os itens de 71 a 77. 

 

71 A característica qualitativa da verificabilidade significa 

que diferentes observadores devem chegar às mesmas 

conclusões quando confrontados com informações 

fidedignas, retratadas pelas demonstrações contábeis. 

72 O reconhecimento da receita deve ser simultâneo ao do 

aumento de ativo ou ao da diminuição de passivo. 

Exemplos disso são os créditos por vendas a prazo e a 

prescrição de dívidas. 

73 A diferença entre valores de entrada e saída para a 

mensuração de passivos é que os primeiros se 

relacionam ao que a entidade aceita ao contrair uma 

obrigação e os segundos refletem o que é exigido da 

entidade para liberá-la da obrigação. 

74 Deve ser incluído no custo dos estoques e, portanto, 

reconhecido como variação patrimonial diminutiva, 

somente no período de sua baixa, o valor anormal de 

desperdício de materiais ou de outros insumos de 

produção. 

75 Quando há o desreconhecimento do valor contábil de 

mobiliário de uso, com a sua venda abaixo do referido 

valor, efetua-se um lançamento a débito de Caixa e de 

perdas com alienação do imobilizado e a crédito de Bens 

Móveis. 

76 O parcelamento de débitos preexistentes junto a 

instituições não financeiras é considerado como uma 

operação de crédito, desde que implique em elevação da 

dívida consolidada líquida. 

77 Uma variação positiva ou negativa na disponibilidade do 

período, apurada no balanço financeiro, não é, por si só, 

indicação de melhoria ou piora na gestão, podendo 

decorrer, respectivamente, da redução ou da elevação 

do endividamento público. 

 ___________________________________________________  

Acerca da auditoria, julgue os itens de 78 a 87. 

 

78 O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal é constituído pela Controladoria-Geral da União, 

como órgão central, por Secretarias de Controle  

Interno (CISET) e por unidades de controle, como órgãos 

e unidades setoriais. 

79 A auditoria pode ser executada de forma indireta, 

terceirizada, por meio de instituições privadas, as 

denominadas empresas de auditoria externa. 

80 A independência do auditor pressupõe que ele deve agir 

com imparcialidade, o que significa que ele só deve 

intervir nas situações em que haja conflito de interesses, 

com a responsabilidade de dirimi-los. 

81 A competência profissional do auditor governamental 

deve levar em conta o fato de que a atividade requer 

formação multidisciplinar, exercida por equipes 

pluriprofissionais, e que o trabalho envolve aspectos que 

transcendem a lógica privada. 

82 As entidades de fiscalização do exercício profissional não 

recebem recursos à conta do orçamento público, 

aprovam seus próprios orçamentos e gerem anuidades 

cobradas compulsoriamente de seus associados, não 

estando sujeitas ao controle interno, em relação aos 

seus recursos próprios. 

83 Um documento, emitido, concernente aos trabalhos de 

auditoria consiste na nota, que expressa a opinião do 

órgão ou da unidade de controle interno. Trata-se de 

uma manifestação restrita ao âmbito do auditado, 

cientificando-o e pedindo-lhe esclarecimentos. 

84 Em um procedimento de auditoria de transferência de 

recursos da União para uma prefeitura, é mais relevante 

verificar a transferência efetiva do recurso que a sua 

origem e a sua destinação. 

85 Suponha-se que, na realização de uma auditoria de 

materiais, tenha-se verificado que a entidade mantinha, 

sob a mesma responsabilidade, a autorização de 

compra, o recebimento e a guarda desses materiais e 

seu posterior pagamento. Nesse caso, é correto afirmar 

que o auditor concluiu, adequadamente, que seria 

necessário segregar duas dessas responsabilidades. 

86 A circularização é um procedimento que tem a 

participação do auditado, juntamente com a do auditor, 

pois este não está habilitado a formular diretamente a 

solicitação a terceiros, e há risco de o gestor, se agir 

isoladamente, alterar alguma informação. 

87 A amostra aleatória simples é uma forma de obtenção 

do tamanho da amostra, pelo método de amostragem 

probabilístico, que permite a generalização dos 

resultados, caracterizando-se pela heterogeneidade da 

distribuição dos elementos da população. 
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Com relação à administração orçamentária e financeira, 

julgue os itens de 88 a 120. 

 

88 Os investimentos nas empresas dependentes deverão 

constar no orçamento de investimentos, em obediência 

ao princípio da universalidade. 

89 O dispositivo constitucional que estabelece que a lei 

orçamentária anual poderá conter previsões de 

despesas para exercícios seguintes, com a especificação 

dos investimentos plurianuais e daqueles em 

andamento, fere o princípio da anualidade. 

90 Entre as características primordiais do  

orçamento-programa, destacam-se a de possibilitar a 

integração do planejamento com o orçamento, as 

relações insumo-produto e a gerência por objetivos. 

91 Na concepção do orçamento-programa, a meta é a 

quantificação, a curto, médio e longo prazo, do objetivo, 

e este especifica um propósito, dentro de uma função. 

92 O ciclo orçamentário corresponde ao exercício 

financeiro, no Brasil, que coincide com o ano-calendário, 

obedecendo ao princípio da anualidade. 

93 Na tramitação do projeto de lei orçamentária, no 

Congresso Nacional, podem ser apresentadas emendas 

à receita, com a finalidade de alterar a sua estimativa. Se 

decorrerem de renúncia de receita, a aprovação estará 

condicionada à anulação de despesas ou ao acréscimo 

de outra receita. 

94 As emendas individuais têm como limite 1,2% da receita 

corrente no último orçamento aprovado, e sua execução 

é obrigatória no limite de 1,2% da receita corrente 

contida na proposta em apreciação. 

95 Considera-se como execução equitativa da programação 

orçamentária de caráter obrigatório, a que observe 

critérios objetivos e imparciais e que atenda, de forma 

igualitária, a proporcionalidade partidária e a 

proveniência regional dos parlamentares. 

96 A vedação à realização de operações de crédito que 

excedam o montante das despesas de amortização de 

empréstimos é uma regra preventiva, com vistas a que o 

órgão ou a entidade não aumente o principal de suas 

obrigações. 

97 Entre as despesas que poderão ser executadas 

independentemente da aprovação e da publicação da lei 

orçamentária de 2022, mencionam-se as custeadas com 

receitas próprias, de convênios e de doações. 

98 O plano plurianual vigente abrange o período  

2020-2023. Cada programa é um conjunto de políticas 

públicas financiadas por ações orçamentárias e não 

orçamentárias. Cada ação orçamentária, exceto as 

padronizadas, está vinculada a apenas um programa. 

99 As transferências de recursos entre diferentes esferas da 

Administração não têm nenhuma vinculação, pois são de 

caráter unilateral e, portanto, têm a destinação que lhes 

atribuir a entidade beneficiária. 

100 Com relação ao princípio da competência no Setor 

Público, é correto afirmar que o fato gerador da despesa 

só se materializa com a liquidação, quando o registro 

orçamentário resultante do empenho será 

complementado pelo financeiro e pelo surgimento 

efetivo de um passivo. 

101 De acordo com o Plano de Contas Aplicado ao Setor 

Público, é irrelevante a distinção entre a ocorrência do 

fato gerador, de natureza patrimonial, e a liquidação da 

despesa, de natureza orçamentária. 

102 Na contabilização da dívida ativa, há o registro do valor 

a receber no ativo circulante do órgão de origem do 

crédito, em contrapartida ao registro do direito relativo 

à dívida ativa no ativo não circulante, no órgão 

competente para sua inscrição, pois o inadimplemento 

torna incerto o prazo para a realização do crédito. 

103 O suprimento de fundos é um adiantamento que 

constitui despesa orçamentária, mas não patrimonial, 

uma vez que não ocorre redução do patrimônio líquido 

no momento da concessão. Na liquidação, há o registro 

de um passivo, concomitantemente com a incorporação 

de um ativo. 

104 Somente os restos a pagar não processados podem ser 

cancelados, pois os processados representam obrigação 

líquida e certa do Estado para com seus credores, ou 

seja, mesmo se não processados, se sua execução for 

dada como realizada, eles não poderão ser cancelados. 

105 Os restos a pagar de anos anteriores, não cancelados, 

impactam na execução orçamentária dos exercícios 

subsequentes, mas não afetam a execução financeira 

dos respectivos exercícios. 

106 Compromissos reconhecidos somente após o 

encerramento do exercício, por força de obrigação legal, 

deverão ser pagos à conta de despesas de exercícios 

anteriores, por meio das dotações consignadas no 

exercício às quais corresponderia originariamente a 

respectiva despesa. 



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2022 

 

CRMV-SP CONTROLADOR INTERNO 8 
 

107 Uma forma de se financiar o deficit público com recursos 

extrafiscais é emitindo moeda, o que não aumenta o 

endividamento público junto ao setor privado, decisão 

que é conhecida como monetização da dívida. 

108 O governo, quando vende títulos da dívida pública ao 

setor privado, troca esses títulos por moeda que já esteja 

em circulação. Isso acarreta um aumento da dívida, do 

qual decorre um aumento dos encargos de juros. 

109 Suponha-se que um ente, com uma receita prevista de 

120 unidades monetárias (U. M.), tenha arrecadado  

150 U. M., apurado um superavit financeiro de 30 U. M, 

no balanço patrimonial do exercício anterior, e reaberto 

um crédito especial de 25 U. M. Nesse caso, é correto 

concluir que o ente disporá de 85 U. M. para a abertura 

de um crédito suplementar. 

110 Os créditos suplementares serão abertos por decreto do 

Poder Executivo, não dependendo de prévia autorização 

legislativa, desde que existam recursos disponíveis com 

a mesma finalidade. 

111 As descentralizações de créditos orçamentários, a 

exemplo das transferências e da transposição, podem 

modificar a programação orçamentária e alterar a 

unidade orçamentária detentora do crédito 

orçamentário aprovado na lei orçamentária ou em 

créditos adicionais. 

112 A inexistência de orçamento aprovado caracterizaria o 

que se pode denominar anomia orçamentária, 

caracterizada, por exemplo, pela não devolução pelo 

Poder Legislativo ou pela não sanção tempestiva pelo 

chefe do Poder Executivo. A atual Constituição é omissa 

a esse respeito. 

113 Nas previsões de arrecadação, um dos parâmetros 

utilizados é o índice geral de preços, pois as variações 

setoriais específicas dos diversos fatos geradores de 

cada tributo se compensam. 

114 Em empresas de natureza comercial ou financeira, as 

despesas de capital são classificadas como inversões 

financeiras, tanto na constituição ou no aumento de 

capital quanto na aquisição de participações societárias. 

115 As entidades da administração indireta controladas pela 

União poderão adquirir títulos do Tesouro Nacional, com 

disponibilidades resultantes de receitas próprias, por 

meio do Banco Central do Brasil ou na forma por ele 

estabelecida, inclusive quanto à sua negociação, mas 

restando vedada a aplicação em títulos de renda fixa ou 

em depósitos bancários a prazo dos títulos do Tesouro. 

116 Quando a prática se mostrar mais conveniente e 

oportuna para o Setor Público em geral, as unidades 

administrativas poderão partilhar seus limites 

orçamentários entre diferentes unidades gestoras. 

117 A restituição de receitas orçamentárias, descontadas ou 

recolhidas a maior, qualquer que tenha sido o ano da 

respectiva cobrança, será efetuada, a título de despesa, 

no exercício correspondente à referida restituição. 

118 Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o 

cancelamento de despesa é uma das medidas de 

compensação à renúncia de receita, e o aumento da 

receita pelo crescimento econômico é uma das medidas 

de compensação ao aumento da despesa. 

119 Se uma operação de crédito for de exigibilidade inferior 

a doze meses e o ente financiado colocar em seu 

orçamento esse tipo de receita, o valor correspondente 

deverá ser classificado, no passivo permanente, como 

dívida fundada. 

120 Conforme a Constituição Federação de 1988, as 

operações de crédito por antecipação de receita 

orçamentária, desde que liquidadas até 10 de dezembro 

de cada ano, se excederem as despesas de capital, não 

serão computadas. 
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PROVA DISCURSIVA 
 

▪ Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 

transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo da prova discursiva, no local apropriado, pois não serão avaliados 

fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 

▪ Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será 

desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo. 

▪ O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um 

traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. 

▪ O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter 

nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas 

no campo apropriado. 

▪ A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho neste 

caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

As normas internas das entidades fiscalizadoras superiores (EFS) são emitidas pela INTOSAI, 

que é a Organização Internacional de EFS. Nesse sentido, é que foram elaborados os princípios 

fundamentais de auditoria do Setor Público, em que se destacam os princípios gerais: ética e 

independência; julgamento, devido zelo e ceticismo profissionais; controle de qualidade; gestão de 

equipes de auditoria e habilidades; risco de auditoria; materialidade; documentação; e comunicação. 

 

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. 

 

Princípios gerais de auditoria do Setor Público 
 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

 

a) significado de ceticismo profissional; 

b) possibilidade de valer-se do trabalho de outros auditores; e 

c) modo de se obter uma comunicação eficaz durante todo o processo de auditoria. 
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