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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2.	 Use	a	Folha	de	Respostas	(versão	do	Candidato)	reproduzida	ao	final	deste	caderno	apenas	para	marcar	 

o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“Acredite em milagres, mas não dependa deles.” Immanuel Kant

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas:
•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta.
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	

resposta solicitada em cada questão.
•	 assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO	será	computada	se	houver	marcação	de	mais	de	uma	alternativa,	
questões não assinaladas ou rasuras. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não	deve	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.

ATENÇÃO:	Deverá	ser	resguardado	o	Período	de	Sigilo,	não	sendo	permitido	ao	candidato	se	ausentar	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	
de	decorrida	2	(duas)	horas	do	início	das	provas.	Os	candidatos	não	poderão	utilizar,	em	hipótese	alguma	lápis,	lapiseira,	corretivos,	borracha	
ou	outro	material	distinto	do	constante	em	Edital.	Quaisquer	acessórios	como	óculos	escuros,	boné,	chapéu,	gorro,	lenço	ou	similares	não	
terão	seu	uso	permitido.	As	instruções	constantes	no	Caderno	de	Questões	e	na	Folha	de	Resposta,	bem	como	as	orientações	e	instruções	
expedidas	pela	FUNDEP	durante	a	realização	das	provas,	complementam	o	Edital	e	deverão	ser	rigorosamente	observadas	e	seguidas	pelo	
candidato.	Será	proibida,	durante	a	realização	das	provas,	qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos	ou	entre	estes	
e	pessoas	estranhas,	oralmente	ou	por	escrito,	assim	como	não	será	permitido	o	uso	de	livros,	códigos,	manuais,	impressos,	anotações	ou	
quaisquer	outros	meios.	Será	proibido,	durante	a	realização	das	provas,	fazer	uso	ou	portar,	mesmo	que	desligados,	telefone	celular,	relógios,	
pagers,	beep,	agenda	eletrônica,	calculadora,	walkman,	notebook,	palmtop,	gravador,	transmissor/receptor	de	mensagens	de	qualquer	tipo	ou	
qualquer	outro	equipamento	eletrônico.	Findo	o	horário-limite	para	a	realização	da	prova,	o	candidato	deverá	entregar	a	Folha	de	Respostas	
da	Prova	Objetiva,	devidamente	preenchida	e	assinada,	ao	Aplicador	de	Sala,	assim	como	o	Caderno	de	Provas.	Os	três	últimos	candidatos	
deverão	permanecer	na	sala	até	que	o	último	candidato	termine	sua	prova,	devendo	todos	assinar	a	Ata	de	Ocorrências	da	sala,	atestando	a	
idoneidade	da	fiscalização	das	provas,	retirando-se	da	sala	de	prova	de	uma	só	vez.	

O Caderno de Questões e o Gabarito das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico  
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia útil subsquente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
60 (sessenta) questões	 de	 múltipla	 escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 5	 (cinco)	
alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 15 (quinze) questões de Língua 
Portuguesa,	5 (cinco) questões de Raciocínio Lógico,	10 (dez) questões de Legislação 
e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos,	todas	perfeitamente	legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome	as	providências	necessárias.

Caso	não	observe	essa	recomendação,	não	lhe	caberá	qualquer	reclamação	ou	recursos	
posteriores.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO:	 Leia	o	 texto	a	 seguir	 para	 responder	às	
questões de 1 a 7.

Brasil está entre as nações mais digitalizadas do 
mundo, mostra pesquisa

O	imenso	desafio	agora	é	levar	a	tecnologia	para	todos	
os	segmentos	da	sociedade

Por	Alessandro	Giannini	

O	 Brasil,	 não	 há	 dúvida,	 é	 palco	 de	 imensas	 e	
inaceitáveis	 contradições.	 Mesmo	 com	 renda	 média	
mensal	per	capita	de	escassos	1	376	reais	e	11,3	milhões	
de	pessoas	desempregadas,	é	também	um	dos	países	
mais	digitais	do	mundo.	O	contraste	 ficou	evidente	em	
uma	 pesquisa	 realizada	 pelo	 Centro	 de	 Tecnologia	
Aplicada	 da	 Fundação	 Getulio	 Vargas	 (FGVcia),	 que	
traz	 um	 retrato	 abrangente	 do	 mercado	 de	 tecnologia	
de	 informação	no	país.	 	Apurado	entre	2	650	médias	e	
grandes	 empresas	 que	 atuam	 em	 território	 brasileiro,	 
o	 levantamento	 traz	 números	 impressionantes.	 A	
fotografia	mostra	 que	estamos	muito	 bem	no	atacado,	
acima	da	média	mundial	em	alguns	recortes.	No	varejo,	
contudo,	é	preciso	preencher	lacunas,	melhorar	políticas	
públicas	 e	 levar	 o	 acesso	 à	 internet	 para	 todas	 as	
camadas	da	população.	

A	 pesquisa	 mostra	 que	 há	 hoje	 447	 milhões	 de	
dispositivos	 digitais	 em	 uso	 doméstico	 ou	 corporativo	
no	 país.	A	 categoria	 engloba	 computadores	 de	 mesa,	
notebooks,	 laptops,	 tablets	 e	 smartphones.	 Em	 uma	
conta	 simples,	 são	 mais	 de	 dois	 equipamentos	 por	
habitante,	 incidência	 semelhante	 à	 de	 nações	 ricas.	 
No	entanto,	o	resultado	ainda	está	distante	do	país	mais	
tecnológico	 do	 mundo,	 os	 Estados	 Unidos.	 Segundo	
um	 levantamento	 realizado	 em	 2020,	 o	 americano	
médio tem acesso a pelo menos dez aparelhos desse 
tipo	 —	 misto	 de	 obsolescência	 acelerada	 e	 exagero	
de	 consumo.	 	Nos	 rankings	 de	 digitalização,	 uma	 boa	
surpresa	 vem	 da	 Estônia,	 o	 pequeno	 país	 do	 Leste	
Europeu.	Atualmente,	99%	dos	serviços	públicos	locais	
são	acessados	de	maneira	on-line	e	estudos	revelaram	
que	a	alta	conectividade	acelerou	o	PIB.

Uma	 análise	 apressada	 pode	 sugerir	 que	 os	 números	
brasileiros	 são	 turbinados	 pela	 presença	 maciça	 de	
smartphones.	 De	 fato,	 eles	 são	 onipresentes	 no	 país.	 
Há	 242	 milhões	 de	 celulares	 inteligentes	 em	
funcionamento,	 mais	 do	 que	 os	 212,2	 milhões	 de	
habitantes.	 	 O	 Brasil	 já	 é	 o	 quinto	 maior	 mercado	 do	
mundo,	posição	notável	considerando	que	é	atualmente	
apenas a 13ª economia do planeta.  Tudo isso é 
verdade,	mas	uma	espiada	em	outro	 indicador	mostra	
que	há	muitos	avanços	em	diversas	áreas.	Um	exemplo	
marcante	é	o	total	de	computadores	ativos,	subcategoria	
que	 inclui	 apenas	 os	 desktops,	 notebooks	 e	 laptops,	
além	dos	 tablets.	São	205	milhões	em	operação	neste	
exato	momento,	mas	a	projeção	da	FGV	estima	que	o	
número	deverá	pular	para	espetaculares	216	milhões	no	
início	do	próximo	ano,	atingindo	assim	a	marca	simbólica	
de	um	aparelho	por	habitante.	Isso,	claro,	se	não	houver	
nenhuma	 grande	 turbulência	 econômica	 até	 o	 fim	 do	
ano,	o	que	não	é	de	se	duvidar	em	se	tratando	de	Brasil	
—	e	convém	sempre	estar	atento	a	freadas	bruscas.	

A pandemia — sempre ela — teve papel determinante no 
aumento	das	vendas	de	computadores	em	2021,	muito	
em	 decorrência	 da	 necessidade	 de	manter	 o	 trabalho	
e	 o	 ensino	 remotos	 enquanto	 as	 regras	 sanitárias	
de	 distanciamento	 social	 estavam	 em	 vigência.	 
O	resultado	foi	um	crescimento	de	27%,	com	14	milhões	
de	 unidades	 vendidas.	Com	a	manutenção	do	modelo	
híbrido	nos	escritórios	e	escolas,	a	tendência	é	que	em	
2022	o	mercado	cresça	perto	de	10%.	“Comparado	com	
o	 mundo,	 nós	 estamos	 muito	 bem,	 obrigado”,	 afirma	
Fernando	Meirelles,	professor	de	TI	da	FGV,	coordenador	
do levantamento. 

Um	computador	e	um	celular	por	habitante	são	índices	
notáveis	para	uma	nação	que	está	muito	 longe	de	ser	
considerada desenvolvida (basta dar uma olhada nos 
indicadores de saneamento para se assombrar com os 
gargalos	brasileiros).	A	questão	é	que	o	Brasil	tem	uma	
base	digital	relevante,	mas	ela	não	está	bem	distribuída.	
As classes mais baixas usam modelos muito limitados 
em	 termos	 de	 recursos.	 Isso	 traz	 sérios	 problemas,	
como	 o	 enfrentado	 pela	 Caixa	 Econômica	 Federal,	
que	precisou	refazer	várias	vezes	seu	aplicativo	para	o	
pagamento	do	programa	Auxílio	Brasil.	

[...]	 O	 Brasil	 digitalizado	 é	 uma	 realidade	 inescapável.	 
A	explosão	de	investimentos	em	tecnologia	da	informação	
e	das	vendas	de	aparelhos	digitais	durante	a	pandemia,	
no	entanto,	não	explica	sozinha	como	esse	caminho	está	
sendo	percorrido.	Segundo	Felipe	Mendes,	diretor-geral	
da	 empresa	 de	 pesquisas	GfK,	 o	 que	 vem	 crescendo	
mesmo	é	o	acesso	—	em	2020,	83%	dos	lares	brasileiros	
tinham	banda	larga,	contra	71%	no	ano	anterior.	“O	poder	
da	 disponibilidade	 da	 internet	 associada	 à	 penetração	
do	celular	é	de	fato	o	grande	elemento	de	digitalização	
sobre	qualquer	outro	produto	que	a	gente	possa	pensar	
ou	 discutir”,	 afirma	Mendes.	 Deve-se	 celebrar	 o	 Brasil	
digitalizado,	 atalho	 para	 o	 aumento	 de	 produtividade.	
Insista-se,	 contudo:	 há	 avanços	 extraordinários,	 mas	
precariedades	também.		Equilibrar	o	jogo	é	um	desafio	
monumental,	que	não	pode	jamais	ser	negligenciado	—	
a	sorte	é	que	a	tecnologia	pode	ajudar	a	diminuir	o	fosso.	

Disponível	em:	https://veja.abril.com.br/tecnologia/brasil-
esta-entre-as-nacoes-mais-digitalizadas-do-mundo-mostra-

pesquisa/.	Acesso	em:	3	jun.	2022.

QUESTÃO 1

O	 texto	 publicado	 na	 Folha	 de	 São	 Paulo tem como 
intencionalidade	 discursiva	 a	 defesa	 de	 um	 ponto	 de	
vista. A tese de Alessandro Gianninni é apresentada no 
seguinte	trecho:

A) “O	 contraste	 ficou	 evidente	 em	 uma	 pesquisa	
realizada	pelo	Centro	de	Tecnologia	Aplicada	da	
Fundação	Getulio	Vargas	(FGVcia)	[...].”

B)	 “Tudo	 isso	 é	 verdade,	 mas	 uma	 espiada	 em	
outro	 indicador	mostra	 que	 há	muitos	 avanços	
em	diversas	áreas.”

C) “No	varejo,	contudo,	é	preciso	preencher	lacunas,	
melhorar	 políticas	 públicas	 e	 levar	 o	 acesso	 à	
internet	para	todas	as	camadas	da	população.”

D) “Um	computador	e	um	celular	por	habitante	são	
índices	notáveis	para	uma	nação	que	está	muito	
longe	de	ser	considerada	desenvolvida	[...].”

E) “As	 classes	 mais	 baixas	 usam	 modelos	 muito	
limitados	 em	 termos	 de	 recursos.	 Isso	 traz	
sérios	problemas,	como	o	enfrentado	pela	Caixa	
Econômica	Federal	[...].”
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QUESTÃO 2

Entre	as	estratégias	de	convencimento,	não	é usada pelo	autor,	para	defender	o	seu	ponto	de	vista,	a

A) alusão	a	fatos	recentes.
B)	 citação	de	especialista.
C) menção	histórica.
D) problematização.
E) referência	a	dados	estatísticos.

QUESTÃO 3

Releia	o	período	observando	sua	organização	sintática.

“A	fotografia	mostra	que	estamos	muito	bem	no	atacado,	acima	da	média	mundial	em	alguns	recortes.”	

A	oração	subordinada	apresenta	função	sintática	de

A) adjunto	adnominal	do	substantivo	“fotografia”.
B)	 adjunto	adverbial	do	verbo	“estamos”.
C) aposto	que	explica	os	adjuntos	adverbiais	“muito”	e	“bem”.
D) complemento	da	forma	verbal	“mostra”.
E) sujeito	da	oração	principal.

QUESTÃO 4

A	reescrita	do	trecho	“A	categoria	engloba	computadores	de	mesa,	notebooks,	laptops,	tablets	e	smartphones.”	na	voz	
passiva	analítica	resultaria	em:	

A) Computadores	de	mesa,	notebooks,	laptops,	tablets	e	smartphones	são	englobados	pela	categoria.
B)	 Computadores	de	mesa,	notebooks,	laptops,	tablets	e	smartphones	foram	englobados	na	categoria.
C) Englobam-se	computadores	de	mesa,	notebooks,	laptops,	tablets	e	smartphones.
D) Na	categoria	engloba-se	computadores	de	mesa,	notebooks,	laptops,	tablets	e	smartphones.
E) Por	categoria	englobam-se	computadores	de	mesa,	notebooks,	laptops,	tablets	e	smartphones.

QUESTÃO 5

Assinale	a	alternativa	em	que	a	expressão	destacada	modifica	o	verbo	atribuindo-lhe	circunstância	de	lugar.	

A) “O Brasil	 já	 é	o	quinto	maior	mercado	do	mundo,	 posição	notável	 considerando	que	é	atualmente	apenas	a	 
13ª economia do planeta.”

B)	 “A pandemia	—	sempre	ela	—	teve	papel	determinante	no	aumento	das	vendas	de	computadores	em	2021	[...].”
C) “Em	uma	conta	simples,	são	mais	de	dois	equipamentos	por	habitante,	incidência	semelhante	a de nações ricas.”
D) “Segundo	Felipe	Mendes,	diretor-geral da empresa de pesquisas GfK,	o	que	vem	crescendo	mesmo	é	o	acesso	

[...].”
E) “No varejo,	contudo,	é	preciso	preencher	lacunas,	melhorar	políticas	públicas	e	levar	o	acesso	à	internet	[...].”

QUESTÃO 6

A	elaboração	de	um	texto	requer	a	conexão	coerente	das	partes,	a	chamada	coesão	textual.	Releia	a	passagem:

“As	 classes	mais	 baixas	 usam	modelos	muito	 limitados	 em	 termos	 de	 recursos.	 Isso	 traz	 sérios	 problemas,	 como	 o	
enfrentado	 pela	 Caixa	 Econômica	 Federal,	 que	 precisou	 refazer	 várias	 vezes	 seu	 aplicativo	 para	 o	 pagamento	 do	
programa	Auxílio	Brasil.”

Não é um recurso de coesão textual usado nesse trecho a(o)

A) aplicação	de	pronome	possessivo	como	elemento	referencial.
B)	 elipse	de	um	termo	a	fim	de	evitar	repetição.
C) emprego	de	pronome	relativo	como	estratégia	de	retomada.
D) sinonímia	como	recurso	para	reforçar	uma	ideia	sem	repeti-la.
E) uso	de	pronome	demonstrativo	como	referência	à	frase	anterior.
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QUESTÃO 7

No	texto	jornalístico	“Brasil	está	entre	as	nações	mais	digitalizadas	do	mundo”,	a	função	da	linguagem	predominante	é	a	

A) apelativa,	centrada	no	destinatário.
B)	 emotiva,	com	foco	no	emissor.
C) fática,	centrada	no	contato	entre	emissor	e	receptor.
D) metalinguística,	centrada	na	própria	linguagem.
E) referencial,	com	foco	na	objetividade	da	mensagem.

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	para	responder	às	questões 8 e 9.

Spray à base de plantas promete substituir embalagens plásticas 

O	objetivo	da	tecnologia	é	reduzir	o	impacto	dos	plásticos	no	meio	ambiente	–	e	na	nossa	saúde.	Veja	como	ela	
funciona.

Com	o	objetivo	de	produzir	alternativas	ecologicamente	amigáveis	para	embalagens	de	alimentos,	um	grupo	de	cientistas	
das	universidades	Rutgers	e	Harvard,	nos	EUA,	desenvolveu	um	revestimento	biodegradável	à	base	de	plantas.	Ele	pode	
ser	pulverizado	em	alimentos,	protegendo-os	contra	microrganismos	e	eventuais	danos	durante	o	transporte.

“Sabíamos	que	precisávamos	nos	livrar	das	embalagens	de	alimentos	à	base	de	petróleo	e	substituí-las	por	algo	mais	
sustentável,	biodegradável	e	não-tóxico”,	conta	Philip	Demokritou,	um	dos	participantes	da	pesquisa,	publicada	na	última	
segunda	(20)	na	revista	científica	Nature Food.	“E	nos	perguntamos	ao	mesmo	tempo:	‘Podemos	projetar	embalagens	
que	prolonguem	a	vida	útil	e	reduzam	o	desperdício	de	alimentos,	melhorando	a	segurança	alimentar?”’.	

A	tecnologia	transforma	biopolímeros	–	longas	cadeias	de	moléculas	produzidas	por	seres	vivos	–	em	fibras	que	podem	
entrar	em	contato	com	os	alimentos,	revestindo-os.		Avaliações	mostraram	que	o	revestimento	estendeu	a	vida	útil	de	
abacates	em	50%.	

A	 embalagem	 pode	 ser	 enxaguada	 com	 água	 e	 é	 biodegradável	 –	 se	 decompõe	 no	 solo	 em	 três	 dias,	 de	 acordo	
com	o	 estudo.	O	material	 que	 envolve	 os	 produtos	 é	 resistente	 o	 suficiente	 para	 proteger	 contra	 choques	 e	 contém	
agentes	antimicrobianos	naturais	(óleo	de	tomilho,	ácido	cítrico	e	nisina)	que	combatem	o	processo	de	deterioração	e	
microorganismos	causadores	de	doenças.	

Revista Superinteressante.	Disponível	em:	https://super.abril.com.br/ciencia/spray-a-base-de-plantas-pode-substituir-embalagens-
plasticas/.	Acesso	em:	19	jul.	2022.	[Fragmento]

QUESTÃO 8

No texto publicado no site da revista Superinteressante,	a	linguagem	utilizada	é	predominantemente

A) formal,	com	marcas	de	informalidade	mesclando	descontração	e	seriedade.
B)	 informal,	a	fim	de	se	aproximar	de	um	número	maior	de	leitores.
C) formal,	com	traços	de	regionalismo	de	regiões	específicas	do	país.
D) informal,	com	indícios	de	formalidade,	proposital	para	atrair	o	leitor.
E) formal	e	marcada	por	termos	da	área	das	ciências	biológicas.

QUESTÃO 9

O	texto	publicado	no	site da revista Superinteressante	constitui-se	como	um(a)	

A) artigo	de	opinião,	uma	vez	que	se	defende	o	uso	de	embalagens	biodegradáveis	à	base	de	plantas	para	alimentos.
B)	 crônica	argumentativa,	porque	leva	o	leitor	a	refletir	sobre	seus	hábitos	em	relação	ao	uso	de	embalagens	pouco	

sustentáveis.
C) editorial,	dado	que	se	pode	constatar	marcas	de	opinião	da	revista,	que	em	seus	textos	defende	a	sustentabilidade.
D) notícia,	em	que	se	apresenta	de	forma	pontual	a	criação	do	revestimento	biodegradável	para	alimentos.
E) reportagem,	 já	 que	 apresenta	 o	 revestimento	 biodegradável	 e	 traz	 informações	 mais	 detalhadas	 acerca	 da	

descoberta	científica.



6

INSTRUÇÃO:	 Leia	o	 texto	a	 seguir	 para	 responder	às	
questões de 10 a 13.

Em busca de cinco ciprestes
Marina	Colasanti

Não	era	um	homem	rico,	tampouco	era	pobre.	Vivia	sua	
vida,	 e	 parecia-lhe	 bem.	Até	 a	 noite	 em	 que	 teve	 um	
sonho.

Sonhou	 que	 um	 pássaro	 entrava	 em	 voo	 pela	 porta	
aberta	e	pousando	na	cabeceira	da	cama	lhe	dizia:	“Um	
tesouro	te	espera	na	cidade	dos	cinco	ciprestes”.	Viu-se	
estender	a	mão	para	afagar	o	inesperado	visitante,	mas	
com	o	gesto	espantou	sonho	e	mensageiro.	Sem	que,	
entretanto,	se	espantasse	a	mensagem.

De	 nada	 adiantou,	 nos	 dias	 que	 se	 seguiram,	 pedir	 a	
quantos	 conhecia	 informações	 sobre	 aquela	 cidade.	
Ninguém	havia	cruzado	com	ela	em	seu	caminho,	não	
fazia	parte	das	recordações	de	quem	quer	que	fosse.

O	 homem	 não	 sonhou	 mais	 com	 o	 pássaro.	 Pelo	
menos,	não	à	noite.	Muitas	vezes,	de	dia,	pareceu-lhe	
ouvir	aquele	canto	que	não	era	canto,	mas	fala.	Porém,	
embora	procurasse	no	azul	e	nas	ramagens,	nunca	mais	
viu	o	mensageiro	que	lhe	havia	trazido	a	boa-nova.	

Empreendeu	 várias	 viagens	 breves.	 A	 pé,	 pois	 não	
tinha	cavalo,	e	para	que	o	teria,	ele	que	só	lavrava	sua	
pequena	horta	e	assava	pão?	Caminhava	pelas	estradas	
até	onde	suas	forças	o	levavam,	visitava	uma	ou	outra	
cidade,	uma	ou	outra	aldeia,	esperando	encontrar	não	
os	cinco	ciprestes	que	ninguém	havia	visto,	mas	alguém	
que	 soubesse	 deles.	 E	 a	 cada	 viagem,	 sem	 nada	 ter	
conseguido,	 retornava	à	sua	casa	 levando	consigo	um	
desejo	 que	 tanto	 mais	 crescia	 quanto	 mais	 esbarrava	 
em	negativas.

A	vida	que	havia	sido	suficiente	para	ele	já	não	bastava.

Vendeu	 primeiro	 a	 colheita	 da	 horta	 –	 precisava	 de	
roupas mais quentes. Depois vendeu tudo o que a sua 
casa	continha,	os	móveis	 toscos,	os	 canecos	e	pratos	
de	estanho,	as	poucas	panelas	de	barro	–	precisava	de	
arreios	 para	 o	 cavalo	 que	 ainda	 não	 tinha.	Só	 no	 fim,	
como	uma	concha	vazia,	vendeu	a	casa.	Com	o	dinheiro	
comprou	 o	 cavalo,	 colocou	 numa	 sacola	 de	 couro	 o	
pouco	que	sobrou,	prendeu-a	na	cintura.	E	partiu.

O	homem	que	havia	comprado	a	casa	ficou	olhando	da	
porta,	até	vê-lo	desaparecer	na	curva	do	caminho.	Então	
entrou	e	começou	a	arrumar	suas	coisas.

Alguns	meses	se	passaram.	Já	tendo	cuidado	de	casa	e	
horta,	e	querendo	talvez	marcar	sua	posse,	o	novo	dono	
da	casa	plantou	 junto	à	cerca	seis	mudas	de	cipreste.	
Cinco	cresceram	verdejantes	para	fazer	sombra	e	cantar	
no	vento.	Uma	secou	aos	poucos,	ainda	jovem,	e	ele	a	
abateu	para	 fazer	 lenha,	sem	procurar	saber	a	origem	
do seu mal.

Tivesse	cavado,	teria	encontrado	ao	fundo,	o	velho	baú	
cheio	 de	 moedas	 que	 com	 seus	 humores	 metálicos	
contaminavam	 as	 raízes.	 Mas	 o	 pássaro	 viera	 cedo	
demais,	pousando	no	sonho	de	outro	homem,	e	enquanto	
aquele	cavalgava	em	busca	do	que	nunca	encontraria,	
este	perdia	a	fortuna	que	lhe	havia	sido	destinada.

COLASANTI,	Marina.	In:	Quando a primavera chegar. São 
Paulo:	Global	Editora,	2017.

QUESTÃO 10

O	 conto	 “Em	 busca	 de	 cinco	 ciprestes”,	 de	 Marina	
Colasanti,	tem	como	elemento	central	o	fato	de	

A) o	 personagem	 principal	 admitir	 que	 o	 pássaro	
não	 apareceria	 novamente	 em	 sonho,	 e	 que	 o	
tesouro era apenas uma ilusão.

B)	 o	personagem	principal	tomar	medidas	extremas	
como	 a	 venda	 de	 sua	 casa	 a	 fim	 de	 procurar	
incessantemente pela cidade dos cinco ciprestes 
e o suposto tesouro.

C) um	 novo	 personagem	 comprar	 a	 casa	 onde	
estava	 o	 tesouro	 a	 que	 o	 pássaro	 tinha	 se	
referido	no	sonho	do	primeiro	personagem.

D) o novo morador da casa descobrir que havia um 
tesouro	sob	a	horta,	ao	mesmo	 tempo	em	que	
o	personagem	principal	procurava	pela	fortuna.

E) o	 sonho	 com	 o	 pássaro	 ser	 uma	 ilusão	 do	
personagem	principal,	que	se	perde	na	vida	em	
busca	de	um	objetivo	inalcançável.

QUESTÃO 11

Releia	as	passagens:	

I.	 “Tivesse	 cavado,	 teria encontrado	 ao	 fundo,	
bem	ao	fundo,	o	velho	baú	cheio	[...].”

II.	 “[...]	enquanto	aquele	cavalgava	em	busca	do	que	
nunca	encontraria,	este	perdia	a	fortuna	que	lhe	
havia sido	destinada.”

As	 locuções	 verbais	 destacadas	 nessas	 passagens	
revelam,	respectivamente,	

A) ação	 pretérita,	 que	 se	 estendeu	 no	 tempo	
até	 o	 presente,	 e	 acontecimento	 futuro,	 que,	 
em	relação	ao	presente,	pode	vir	a	ocorrer.

B)	 ação	 que	 iria	 ocorrer,	 mas	 não	 acontecerá,	
devido	a	um	impedimento,	e	fato	que	ocorreu	no	
passado	antes	de	outra	ação	também	pretérita.	

C) acontecimento	 que	 ocorrerá	 em	 breve	 e	
acontecimento	 concomitante	 a	 outra	 ação	
presente	no	mesmo	período.

D) fato	 futuro	 em	 relação	 ao	 momento	 da	 fala	 e	
ação	prevista	para	o	futuro	que	não	se	concluiu	
devido	a	uma	condição	não	atendida.

E) fato	 previsto	 para	 o	 futuro	 que	 não	 se	 conclui,	
e	 ação	 localizada	 no	 passado,	 mas	 que	 foi	
interrompida devido a um impedimento.

QUESTÃO 12

A	 palavra	 em	 destaque	 na	 frase	 “Vivia	 sua	 vida,	 
e	parecia-lhe	bem”	exerce	função

A) sintática	de	objeto	direto,	complementando,	sem	
preposição,	o	verbo	“parecia”.

B)	 morfológica	 de	 pronome	 oblíquo,	 usado	 como	
objeto	indireto	do	verbo.

C) morfológica	 de	 preposição	 para	 introduzir	 o	
advérbio	“bem”.

D) sintática	 de	 adjunto	 adverbial,	 modificando	 o	
verbo	“parecia”.

E) morfológica	 de	 pronome	 indefinido,	 já	 que	 não	
se	conhece	seu	referente.
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QUESTÃO 13

No	primeiro	parágrafo	do	conto	de	Marina	Colasanti,	há	uma	mudança	de	tempo	verbal.	Em	relação	a	essa	mudança,	
observa-se	que

A) as	 duas	 primeiras	 ações	 ocorreram	no	 passado	antes	 dos	 três	 últimos	 fatos	 expressos	 pelas	 formas	 verbais	
“parecia”	e	“teve”	e	pode-se	afirmar	então	que	há	uso	do	pretérito	mais-que-perfeito	e	do	pretérito	perfeito.

B)	 as	ações	narradas	no	conto	ocorreram	no	passado	e	os	fatos	se	estenderam	durante	um	tempo	até	que	foram	
interrompidas,	o	que	se	observa	pelo	uso	de	formas	verbais	no	pretérito	imperfeito.

C) a	contextualização	acerca	do	personagem	principal	é	feita	com	os	quatro	primeiros	verbos	conjugados	no	pretérito	
imperfeito	do	indicativo,	enquanto	o	início	dos	fatos	centrais	do	conto	é	marcado	pela	mudança	para	o	pretérito	
perfeito.	

D) a	caracterização	do	personagem	principal	se	dá	com	o	uso	do	verbo	“era”,	no	pretérito	perfeito,	e	é	reforçado	pelos	
verbos	do	pretérito	imperfeito	“vivia”,	“parecia”	e	“teve”	reforçando	que	os	fatos	narrados	ocorreram	no	passado.

E) os	 fatos	 narrados	 no	 texto	 ocorreram	 em	momentos	 diferentes,	 o	 que	 justifica	 a	 presença	 de	 verbos	 ora	 no	
pretérito	perfeito	ora	no	pretérito	imperfeito,	os	quais	indicam	algumas	ações	mais	curtas	e	outras	mais	extensas.

INSTRUÇÃO: Leia	as	campanhas	para	responder	às	questões	14 e 15.

CAMPANHA 1

CAMPANHA 2

Disponível	em:	https://www.motociclismoonline.com.br/noticias/veja-campanha-da-abraciclo-para-semana-nacional-do-transito/.	 
Acesso	em:	2	jun.	2022.	
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QUESTÃO 14

A	Associação	Brasileira	dos	Fabricantes	de	Motocicletas	
Ciclomotores,	 Motonetas,	 Bicicletas	 e	 Similares	
(Abraciclo)	 promoveu,	 em	 setembro	 de	 2020,	 uma	
campanha	 digital	 para	 incentivar	 boas	 práticas	 no	
trânsito.	 Os	 textos	 apresentados	 fazem	 parte	 da	
campanha	e	usam	como	estratégia,	respectivamente,

A) a	pessoalidade	na	figura	humana	centralizada	e	
a impessoalidade no destaque dado aos meios 
de transporte.

B)	 as	frases	de	efeito	nos	dois	lados	da	imagem	e	
a	comparação	entre	o	espaço	urbano	e	o	rural.

C) o	 destaque	 dado	 à	 motocicleta	 e	 à	 bicicleta,	
sugerindo	a	necessidade	do	cuidado	redobrado	
com esses meios de transporte.

D) os	 verbos	 no	 imperativo	 como	 injunção	 e	 uma	
referência	 à	 linguagem	 virtual	 por	 meio	 dos	
emojis.

E) uma	associação	entre	imagens	centralizadas	e	o	
uso do verbo ser no modo imperativo.

QUESTÃO 15

É uma	 característica	 dos	 textos	 de	 campanha,	 como	
observa-se	nos	textos	promovidos	pela	Abraciclo,	a(o)

A) convencimento	 do	 público	 leitor	 a	 fim	 de	 que	
mude	 um	 determinado	 comportamento	 a	 favor	
de toda a sociedade.

B)	 criação	 de	 uma	narrativa	 com	 fatos	 ligados	 ao	
passado,	 presente	ou	 futuro,	 como	se	percebe	
na campanha 01.

C) defesa	de	uma	opinião	a	partir	da	apresentação	
de	 argumentos	 apresentados	 com	 linguagem	
verbal e não verbal.

D) indução	 a	 um	 comportamento	 considerado	
socialmente	aceito	para	massificar	a	atitude	da	
população.

E) orientação	 da	 população	 em	 relação	 à 
determinada	conduta	para	benefício	próprio	em	
detrimento	do	benefício	social.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 16

Clara vai à	feira	comprar	frutas	e	pretende	levar:

I.	 No	máximo	15	laranjas.
II.	 No	mínimo	6	maçãs.
III.	 Um	número	de	laranjas	que	é	o	dobro	do	número	

de	maçãs.
Atendendo	a	essas	três	condições,	ela	deve	ter	comprado	
um	total	de	frutas	igual	a

A) 14. 
B)	 18.
C) 21.
D) 14 ou 21.
E) 18	ou	21.

QUESTÃO 17

Em	um	curso,	50	alunos	fizeram	matrícula	nas	seguintes	
disciplinas	LGC	101,	LGC	102	e	LGC	103.	As	matrículas	
feitas	foram:	

•	 27 em LGC 101;
•	 24 em LGC 102;
•	 25 em LGC 103;
•	 13 em LGC 101 e LGC 102;
•	 9	em	LGC	101	e	LGC	103;
•	 9	em	LGC	102	e	LGC	103;
•	 x	em	LGC	101,	LGC	102	e	LGC	103.	

Com	 essas	 informações,	 é	 correto	 afirmar	 que	 o	 
número	x	é:

A) 0
B)	 5
C) 7
D) 9
E) 13

QUESTÃO 18

Para	 a	 realização	 de	 uma	 ação	 solidária,	 serão	
escolhidos pelo menos um aluno de Medicina e todos 
os alunos de Serviço Social. 

A	 negação	 da	 afirmação	 em	 negrito	 é	 logicamente	
equivalente	à	afirmação:

A) Todos	os	alunos	de	Medicina	e	nenhum	aluno	de	
Serviço	Social.

B)	 Algum	 aluno	 de	 Medicina	 e	 algum	 aluno	 de	
Serviço	Social.

C) Nenhum	 aluno	 de	 Medicina	 e	 nem	 todos	 os	
alunos	de	Serviço	Social.

D) Todos	os	alunos	de	Medicina	ou	nenhum	aluno	
de	Serviço	Social.

E) Nenhum	 aluno	 de	 Medicina	 ou	 nem	 todos	 os	
alunos	de	Serviço	Social.

QUESTÃO 19

A secretaria de uma escola precisa distribuir entre os 
45	alunos	os	20	armários	existentes;	para	isso,	irá	fazer	
um	sorteio,	em	que,	para	cada	aluno,	será	sorteado	um	
armário.	

Em	relação	ao	uso	dos	armários,	é	correto	afirmar	que,	
necessariamente,

A) cada	armário	será	usado	por	2	ou	3	alunos.
B)	 pelo	menos	 5	 armários	 serão	 usados	 por	 pelo	

menos 3 alunos.
C) pelo	 menos	 1	 armário	 será	 usado	 por	 pelo	

menos 3 alunos.
D) nenhum	armário	ficará	vazio.
E) nenhum	 armário	 será	 usado	 por	 mais	 de	 

3 alunos.
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QUESTÃO 20

Elaine	é	professora	de	lógica	e,	ao	ser	questionada	por	um	
aluno	sobre	para	qual	time	de	futebol	torcia,	brincando,	
respondeu:	 “Eu	 torço	 para	Atlético	 ou	 Cruzeiro”.	 Essa	
sentença	de	Elaine	pode	significar	que	ela	torce	para:

I.	 Atlético
II.	 Cruzeiro
III.	 Ambos

Do	ponto	de	vista	da	 lógica,	 considerando	a	disjunção	
“ou”,	a	sentença	é	verdade,	se	a	afirmação	correta	for

A) nenhuma delas.
B)	 I	e	II,	apenas.
C) I,	apenas.
D) III,	apenas.
E) I,	II	e	III.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 21

Suponha	que	seja	editada	uma	lei	estadual	proibindo	a	
realização	de	processo	seletivo	para	o	recrutamento	de	
estagiários	pelos	órgãos	e	entidades	do	poder	público.	

A	referida	 lei	violaria	o	seguinte	princípio	constitucional	
da	 Administração	 Pública,	 previsto	 no	 artigo	 37	 da	
Constituição	da	República	de	1988:

A) Legalidade
B)	 Publicidade
C) Eficiência
D) Moralidade
E) Impessoalidade

QUESTÃO 22

Segundo	as	normas	da	Lei	Geral	de	Proteção	de	Dados	
Pessoais	(LGPD),	é	correto	afirmar:

A) A lei se aplica ao tratamento de dados 
pessoais	realizado	por	pessoa	natural	para	fins	
exclusivamente	particulares	e	não	econômicos.

B)	 Considera-se	 dado	 pessoal	 sensível	 aquele	
relativo	a	titular	que	não	possa	ser	identificado,	
considerando	 a	 utilização	 de	 meios	 técnicos	
razoáveis	 e	 disponíveis	 na	 ocasião	 de	 
seu tratamento.

C) É	 vedado	 às	 operadoras	 de	 planos	 privados	
de	 assistência	 à	 saúde	 o	 tratamento	 de	 dados	
de	 saúde	 para	 a	 prática	 de	 seleção	 de	 riscos	
na	 contratação	de	qualquer	modalidade,	 assim	
como	na	contratação	e	exclusão	de	beneficiários.

D) O	 tratamento	 de	 dados	 pessoais	 de	 crianças	
poderá	 ser	 realizado	 sem	 o	 consentimento	
específico	dos	pais	ou	do	responsável	legal.

E) Os	 dados	 pessoais	 serão	 eliminados	 após	 o	
término	 de	 seu	 tratamento,	 no	 âmbito	 e	 nos	
limites	 técnicos	 das	 atividades,	 proibida	 a	 
sua	conservação.	

QUESTÃO 23

Sobre	as	regras	constitucionais	relativas	à	estabilidade	
do	 servidor	 público,	 assinale	 com	 V	 as	 afirmativas	
verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( A	Emenda	Constitucional	19/1998,	que	alterou	o	
artigo	41	da	Constituição	da	República	de	1988,	
elevou	para	três	anos	o	prazo	para	a	aquisição	da	
estabilidade	no	serviço	público	e,	por	interpretação	
lógica,	o	prazo	do	estágio	probatório.

	 		 )( O	servidor	público	estável	poderá	perder	o	cargo	
mediante processo administrativo em que lhe 
seja	assegurada	ampla	defesa.

	 		 )( Invalidada	 por	 sentença	 judicial	 a	 demissão	 do	
servidor	estável,	será	ele	reintegrado,	e	o	eventual	
ocupante	 da	 vaga,	 se	 estável,	 reconduzido	 ao	
cargo	de	origem,	com	direito	à	indenização.

	 		 )( Ainda	 que	 da	 integração	 das	 empresas	 de	
economia	 mista	 na	 administração	 do	 Estado	
possa	 advir	 peculiaridades	 no	 regime	 jurídico	
da	 dispensa	 de	 seus	 empregados,	 não	 lhes	 é	
aplicável	o	artigo	41	da	Constituição	da	República	
de	1988.

	 		 )( A	 declaração	 de	 desnecessidade	 de	 cargos	
públicos	 está	 subordinada	 ao	 juízo	 de	
conveniência	 e	 oportunidade	 da	 administração,	
não	dependendo	de	lei	ordinária	para	tanto.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 24

Sobre	 as	 regras	 previstas	 na	 Lei	 nº	 12.527,	 de	 18	 de	
novembro	 de	 2011,	 conhecida	 como	 Lei	 de	Acesso	 à	
Informação,	assinale	a	alternativa	correta.

A) Considera-se	 integridade	 a	 qualidade	 da	
informação	que	pode	ser	 conhecida	e	utilizada	
por	 indivíduos,	 equipamentos	 ou	 sistemas	
autorizados.

B)	 Considera-se	 autenticidade	 a	 qualidade	 da	
informação	 não	modificada,	 inclusive	 quanto	 à	
origem,	trânsito	e	destino.

C) Sem	prejuízo	da	 segurança	e	da	proteção	das	
informações	 e	 do	 cumprimento	 da	 legislação	
aplicável,	 o	órgão	ou	entidade	poderá	oferecer	
meios	 para	 que	 o	 próprio	 requerente	 possa	
pesquisar	a	informação	de	que	necessitar.

D) O	 acesso	 à	 informação	 de	 que	 trata	 a	 lei	
compreende,	 entre	 outros,	 os	 direitos	 de	 obter	
informação	 sobre	 atividades	 exercidas	 pelos	
órgãos	 e	 entidades,	 ressalvadas	 aquelas	
relativas	à	sua	política	e	organização.

E) No	 caso	 de	 indeferimento	 de	 acesso	 a	
informações	 ou	 às	 razões	 da	 negativa	 do	
acesso,	 poderá	 o	 interessado	 interpor	 recurso	
contra a decisão no prazo de 30 dias a contar 
da	sua	ciência.
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QUESTÃO 25

Em	 relação	 às	 regras	 constantes	 na	 Lei	 nº	 8.112,	 
de	11	de	dezembro	de	1990,	que	dispõe	sobre	o	regime	
jurídico	 dos	 servidores	 públicos	 civis	 da	 União,	 das	
autarquias	e	das	 fundações	públicas	 federais,	assinale	
a alternativa incorreta.

A) Reintegração	 é	 a	 reinvestidura	 do	 servidor	
estável	 no	 cargo	 anteriormente	 ocupado,	 
ou	 no	 cargo	 resultante	 de	 sua	 transformação,	
quando invalidada a sua demissão por decisão 
administrativa	ou	judicial,	com	ressarcimento	de	
todas	as	vantagens.

B)	 Remoção	é	o	deslocamento	do	servidor,	a	pedido	
ou	de	ofício,	no	âmbito	do	mesmo	quadro,	com	
ou	sem	mudança	de	sede.

C) É	assegurada	a	 isonomia	de	vencimentos	para	
cargos	 de	 atribuições	 iguais	 ou	 assemelhadas	
do	mesmo	 poder,	 ou	 entre	 servidores	 dos	 três	
poderes,	 ressalvadas	 as	 vantagens	 de	 caráter	
individual	e	as	 relativas	à	natureza	ou	ao	 local	
de trabalho.

D) O	vencimento,	a	remuneração	e	o	provento	não	
serão	objeto	de	arresto,	sequestro	ou	penhora,	
exceto	 nos	 casos	 de	 prestação	 de	 alimentos	
resultante	de	decisão	administrativa	ou	judicial.

E) As	 vantagens	 pecuniárias	 não	 serão	
computadas,	 nem	 acumuladas,	 para	 efeito	 de	
concessão de quaisquer outros acréscimos 
pecuniários	 ulteriores,	 sob	 o	 mesmo	 título	 ou	
idêntico	fundamento.

QUESTÃO 26

Considerando as normas do Estatuto da Universidade 
Federal	de	Juiz	de	Fora,	previstas	na	Portaria	nº	1.105,	
de	28	de	setembro	de	1998,	é	incorreto	afirmar:

A) A	 universidade	 poderá	 outorgar	 título	 de	
“Professor	 Emérito”	 a	 seus	 professores	
aposentados	 que	 tenham	 alcançado	 posição	
eminente	no	ensino,	na	pesquisa	ou	na	extensão.

B)	 Constituem o corpo discente da universidade 
os	 alunos	 regularmente	 matriculados	 em	 seus	
cursos	de	educação	superior,	 educação	básica	
e	ensino	profissional.

C) É	assegurado	ao	professor,	no	exercício	de	suas	
funções	 docentes,	 a	 liberdade	 de	 expressão	
filosófica,	técnica	e	científica.

D) A	 extensão	 é	 o	 processo	 de	 investigação	 que	
visa	 à	 produção	 de	 novos	 conhecimentos	 nas	
diversas	áreas	do	saber.

E) Em	 situações	 de	 urgência	 e	 no	 interesse	 da	
universidade,	 o	 reitor	 poderá	 tomar	 decisões	
ad referendum do Conselho Superior e dos 
Conselhos Setoriais.

QUESTÃO 27

Sobre	 as	 normas	 do	 Código	 de	 Ética	 Profissional	 do	
Servidor	 Público	 Civil	 do	 Poder	 Executivo	 Federal,	
assinale	com	V	as	afirmativas	verdadeiras	e	com	F	as	
falsas.

	 		 )( É	facultado	ao	servidor	público	deixar	de	utilizar	
os	avanços	técnicos	e	científicos,	desde	que	não	
prejudique	o	atendimento	do	seu	mister.

	 		 )( É	 vedado	 ao	 servidor	 público	 abster-se,	 
de	 forma	 absoluta,	 de	 exercer	 sua	 função,	
poder	ou	autoridade	com	finalidade	estranha	ao	
interesse	público.

	 		 )( Para	fins	de	apuração	do	comprometimento	ético,	
entende-se	por	servidor	público	todo	aquele	que,	
por	 força	 de	 lei,	 contrato	 ou	 de	 qualquer	 ato	
jurídico,	preste	serviços	de	natureza	permanente,	
temporária	 ou	 excepcional,	 ainda	 que	 sem	
retribuição	financeira.

	 		 )( O	 trabalho	 desenvolvido	 pelo	 servidor	 público	
perante a comunidade deve ser entendido como 
acréscimo	 ao	 seu	 próprio	 bem-estar,	 já	 que,	
como	 cidadão,	 integrante	 da	 sociedade,	 o	 êxito	
desse trabalho pode ser considerado como seu 
maior	patrimônio.

	 		 )( Tratar	mal	 uma	 pessoa	 que	 paga	 seus	 tributos	
direta	 ou	 indiretamente	 significa	 causar-lhe	 
dano moral.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 28

De acordo com o Estatuto da Universidade Federal 
de	 Juiz	 de	 Fora,	 previsto	 na	 Portaria	 nº	 1.105,	 
de	28	de	 setembro	de	1998,	 o	Conselho	Superior	 é	 o	
órgão	 máximo	 de	 deliberação	 interna	 da	 instituição,	
possuindo	 funções	 normativa,	 deliberativa	 e	 de	
planejamento	da	universidade.	

O	órgão	é	composto	pelos	seguintes	membros,	exceto:

A) Reitor.
B)	 Diretor	do	Hospital	Universitário.
C) Dois	representantes	do	Conselho	de	Pesquisa	e	

Pós-Graduação.
D) Vice-reitor.
E) Três	representantes	do	Conselho	de	Graduação.
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QUESTÃO 29

No	 que	 diz	 respeito	 às	 regras	 de	 funcionamento	 dos	
órgãos	 colegiados	 previstas	 Regimento	 Geral	 da	
Universidade	 Federal	 de	 Juiz	 de	 Fora,	 assinale	 a	
alternativa incorreta.

A) As	 reuniões	 dos	 órgãos	 colegiados	 serão	
convocadas,	 por	 escrito,	 com	 antecedência	
mínima	 de	 dois	 dias	 úteis,	 constando	 da	
convocação	a	respectiva	pauta.

B)	 A	votação	dos	órgãos	colegiados	será	simbólica,	
nominal	 ou	 secreta,	 adotando-se	 a	 primeira	
forma	sempre	que	uma	das	duas	outras	não	for	
requerida nem expressamente prevista. 

C) Nenhum	 membro	 de	 órgão	 colegiado	 poderá	
votar matéria direta ou indiretamente relacionada 
com	seus	interesses	particulares,	do	cônjuge	ou	
de	 parente	 consanguíneo	 ou	 afim	 até	 terceiro	
grau	inclusive.

D) Qualquer	 membro	 de	 órgão	 colegiado	 tem	
o direito de solicitar vista dos processos 
submetidos	à	sua	deliberação.

E) Será	 permitido	 o	 voto	 por	 procuração,	 por	
instrumento	público	ou	particular.

QUESTÃO 30

Acerca das normas sobre o corpo técnico administrativo 
previstas	no	Regimento	Geral	da	Universidade	Federal	
de	Juiz	de	Fora,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A) O	 corpo	 técnico-administrativo	 é	
composto	 pelos	 integrantes	 da	 carreira	 de	 
técnicos-administrativos	 do	 quadro	 permanente	
de	 pessoal	 da	 universidade,	 nos	 termos	 da	
legislação	pertinente.

B)	 O	ingresso	na	carreira	de	técnico-administrativo	
far-se-á	 no	 nível	 inicial	 da	 categoria	 funcional,	
obedecidos	os	critérios	de	ingresso	estabelecidos	
em	portaria	do	Ministério	da	Educação.

C) As	 diretrizes	 para	 progressão	 funcional	 dos	
servidores	 técnico-administrativos	 serão	
definidas	 em	 legislação	 específica	 e	 pelas	
normas aprovadas pela universidade.

D) Haverá	uma	Comissão	Permanente	do	Pessoal	
Técnico-Administrativo	 (CPPTA),	 disciplinada	
por	 regimento	 específico,	 aprovado	 pelo	
Conselho	Setorial	de	Administração	e	Recursos	
Humanos,	conforme	legislação	pertinente.

E) Os	 direitos,	 deveres	 e	 vantagens	 do	 servidor	
técnico-administrativo	 são	 os	 previstos	 na	
legislação	 federal	 em	 vigor	 e	 nas	 normas	
universitárias	complementares.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

AUDITOR / NÍVEL E

QUESTÃO 31

Sobre	a	organização	da	administração	federal,	assinale	
com	 V	 as	 afirmativas	 verdadeiras	 e	 com	 F	 as	 falsas,	
tomando	 como	 base	 os	 preceitos	 do	 Decreto-Lei	 
nº	200/1967.

	 		 )( A	autarquia	 é	 um	 serviço	 autônomo,	 criado	 por	
lei,	 com	 personalidade	 jurídica,	 patrimônio	 e	
receita	próprios,	para	executar	atividades	típicas	
da	Administração	 Pública,	 que	 requeiram,	 para	
seu	melhor	funcionamento,	gestão	administrativa	
e	financeira	descentralizada.

	 		 )( A sociedade de economia mista é uma entidade 
dotada	 de	 personalidade	 jurídica	 de	 direito	
privado,	com	patrimônio	próprio	e	capital	exclusivo	
da	 União,	 criado	 por	 lei	 para	 a	 exploração	 de	
atividade	econômica	que	o	Governo	seja	levado	
a	exercer	por	força	de	contingência.	

	 		 )( A	 empresa	 pública	 é	 uma	 entidade	 dotada	 de	
personalidade	 jurídica	 de	 direito	 privado,	 criada	
por	lei	para	a	exploração	de	atividade	econômica,	
sob	a	forma	de	sociedade	anônima,	cujas	ações	
com	direito	a	voto	pertençam	em	sua	maioria	à	
União	ou	à	entidade	da	Administração	Indireta.

	 		 )( A	 fundação	 pública	 é	 uma	 entidade	 dotada	 de	
personalidade	 jurídica	 de	 direito	 privado,	 sem	
fins	 lucrativos,	criada	em	virtude	de	autorização	
legislativa,	para	o	desenvolvimento	de	atividades	
que	não	exijam	execução	por	órgãos	ou	entidades	
de	direito	público,	com	autonomia	administrativa.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 32

De	 acordo	 com	 a	 Lei	 nº	 9.784/1999,	 os	 atos	
administrativos	devem	ser	motivados,	com	indicação	dos	
fatos	e	dos	fundamentos	jurídicos.	

São	situações	em	que	esses	atos	devem	ser	motivados,	
conforme	prescrito	por	essa	lei,	exceto:

A) Quando	neguem,	 limitem	ou	afetem	direitos	ou	
interesses.

B)	 Quando	 imponham	 ou	 agravem	 deveres,	
encargos	ou	sanções.

C) Quando decidam processos administrativos de 
concurso	ou	seleção	pública.

D) Quando	dispensem	ou	declarem	a	inexigibilidade	
de	processo	licitatório.

E) Quando	aplicam	jurisprudência	firmada	sobre	a	
questão.

QUESTÃO 33

Tomando	 como	 base	 o	 regime	 jurídico	 dos	 servidores	
públicos	civis	da	união,	das	autarquias	e	das	fundações	
públicas	federais,	numere	a	COLUNA	II	de	acordo	com	
a	COLUNA	I,	fazendo	a	relação	de	vacância,	remoção	e	
redistribuição	com	suas	respectivas	definições,	conforme	
definido	pela	Lei	nº	8.112/1990.

COLUNA I

1. Vacância	
2. Remoção	
3. Redistribuição

COLUNA II

	 		 )( É	 o	 deslocamento	 do	 servidor,	 a	 pedido	 ou	 de	
ofício,	no	âmbito	do	mesmo	quadro,	com	ou	sem	
mudança	de	sede.

	 		 )( É	 uma	 situação	 na	 qual	 o	 servidor	 público	
deixa	 o	 cargo	 público	 anteriormente	 ocupado.	
Decorre	 de	 exoneração,	 demissão,	 promoção,	
readaptação,	 aposentadoria,	 posse	 em	 outro	
cargo	inacumulável.

	 		 )( É	o	deslocamento	de	cargo	de	provimento	efetivo,	
ocupado	ou	vago	no	âmbito	do	quadro	geral	de	
pessoal,	para	outro	órgão	ou	entidade	do	mesmo	
Poder.

Assinale	a	sequência	correta.

A) 1 2 3
B)	 3 2 1
C) 2 3 1
D) 2 1 3
E) 3 1 2

QUESTÃO 34

Em	 relação	 às	 bases	 de	 mensuração	 para	 os	 ativos,	
com	base	na	NBC	TSP	Estrutura	Conceitual,	assinale	a	
alternativa incorreta.

A) Valor	 em	 uso	 de	 um	 ativo	 é	 a	 importância	
fornecida	 para	 se	 adquirir	 um	 ativo,	 o	 qual	
corresponde ao caixa ou equivalentes de caixa 
fornecido	à	época	de	sua	aquisição.

B)	 Na	 aquisição,	 o	 valor	 de	 mercado	 e	 o	 custo	
histórico	 são	 os	 mesmos,	 caso	 os	 custos	 da	
transação	 sejam	 ignorados	 e	 esta	 seja	 uma	
transação	com	contraprestação.

C) A utilidade dos valores de mercado é mais 
questionável	quando	não	se	observa	a	premissa	
de	 que	 os	 mercados	 são	 abertos,	 ativos	 e	
organizados.

D) Valor	de	mercado	para	ativos	é	o	montante	pelo	
qual um ativo pode ser trocado entre partes 
cientes	e	dispostas,	em	transação	sob	condições	
normais de mercado.

E) Preço	 líquido	 de	 venda	 é	 o	 montante	 que	 a	
entidade	pode	obter	com	a	venda	do	ativo	após	
deduzir	os	gastos	para	a	venda.
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QUESTÃO 35

Com	 relação	 ao	 plano	 de	 carreira	 dos	 cargos	 
técnico-administrativos	 nas	 instituições	 federais	 de	
ensino,	considerando	os	preceitos	da	Lei	nº	11.091/2005,	
é	incorreto	afirmar:

A) Cargo	 é	 o	 conjunto	 de	 atribuições	 e	
responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional	que	são	cometidas	a	um	servidor.	
Nível	 de	 capacitação	 é	 posição	 do	 servidor	 na	
Matriz	Hierárquica	dos	Padrões	de	Vencimento	
em	decorrência	da	capacitação	profissional	para	
o	 exercício	 das	 atividades	 do	 cargo	 ocupado,	
realizada	após	o	ingresso.

B)	 A	 remuneração	 dos	 integrantes	 do	 plano	 de	
carreira	 é	 composta	 do	 vencimento	 básico,	
correspondente ao valor estabelecido para o 
padrão	de	vencimento	do	nível	de	classificação	
e	nível	de	capacitação	ocupados	pelo	servidor,	
acrescido dos incentivos previstos nesta Lei e 
das	demais	vantagens	pecuniárias	estabelecidas	
em lei.

C) Nível	 de	 classificação	 é	 conjunto	 de	 cargos	
de	 mesma	 hierarquia,	 classificados	 a	 partir	
do	 requisito	 de	 escolaridade,	 nível	 de	
responsabilidade,	 conhecimentos,	 habilidades	
específicas,	 formação	 especializada,	
experiência,	 risco	 e	 esforço	 físico	 para	 o	
desempenho	de	suas	atribuições.

D) Os	servidores	 lotados	nas	Instituições	Federais	
de	Ensino	integrantes	do	Plano	de	Carreira	dos	
Cargos	 Técnico-Administrativos	 em	 Educação	
fazem	 jus	 à	 Vantagem	 Pecuniária	 Individual	
instituída	 pela	 Lei	 nº	 10.698,	 de	 2	 de	 julho	 
de 2003.

E) O	 desenvolvimento	 do	 servidor	 na	 carreira	
ocorre,	exclusivamente,	pela	mudança	de	nível	
de	 capacitação	 e	 de	 padrão	 de	 vencimento	
mediante,	 respectivamente,	 Progressão	 por	
Capacitação	 Profissional	 ou	 Progressão	 por	
Mérito	Profissional.

QUESTÃO 36

Com	relação	à	receita	e	à	despesa	pública,	considerando	
os	 preceitos	 do	 MCASP	 (Manual	 de	 Contabilidade	
Aplicada	ao	Setor	Público),	é	incorreto	afirmar:

A) O	 Grupo	 de	 Natureza	 da	 Despesa	 (GND)	
é	 um	 agregador	 de	 elementos	 de	 despesa	
orçamentária	 com	 as	 mesmas	 características	
quanto	ao	objeto	de	gasto.

B)	 Os	dispêndios	são	tipificados	em	orçamentários	
e	 extraorçamentários.	 Pertencem	 ao	 exercício	
financeiro	 as	 despesas	 nele	 legalmente	
empenhadas.

C) A	 despesa	 orçamentária	 efetiva	 é	 aquela	 que,	
no	momento	de	sua	realização,	reduz	a	situação	
líquida	 patrimonial	 da	 entidade.	 Constitui	 fato	
contábil	modificativo	diminutivo.

D) As despesas de capital são despesas 
orçamentárias	 não	 efetivas,	 pois,	 no	 momento	
da	 sua	 realização,	 não	 reduzem	 a	 situação	
líquida	patrimonial	da	entidade.	

E) A	 despesa	 orçamentária	 é	 classificada	 em	
duas	categorias	econômicas,	com	os	seguintes	
códigos:	3	–	Despesas	Correntes	e	4	–	Despesas	
de Capital.

QUESTÃO 37

Com	relação	à	organização	do	Estado,	especificamente	
sobre	 os	 servidores	 públicos,	 tomando	 como	 base	 os	
ditames	 da	 Constituição	 Federal	 de	 1988,	 assinale	 a	
alternativa incorreta.

A) A	 União,	 os	 Estados	 e	 o	 Distrito	 Federal	
manterão	escolas	de	governo	para	a	 formação	
e	 o	 aperfeiçoamento	 dos	 servidores	 públicos,	
constituindo-se	 a	 participação	 nos	 cursos	 um	
dos	requisitos	para	a	promoção	na	carreira.

B)	 A	 fixação	 dos	 padrões	 de	 vencimento	 e	 dos	
demais	componentes	do	sistema	remuneratório	
observa	a	natureza,	o	grau	de	responsabilidade	
e	a	 complexidade	dos	 cargos	 componentes	de	
cada carreira.

C) O	 regime	 próprio	 de	 previdência	 social	 dos	
servidores	 titulares	 de	 cargos	 efetivos	 tem	
caráter	 contributivo,	 facultativo	 e	 solidário,	
mediante	 pagamento	 do	 respectivo	 ente	
federativo,	de	servidores	ativos,	de	aposentados	
e de pensionistas.

D) O	 servidor	 abrangido	 por	 regime	 próprio	 de	
previdência	social	será	aposentado	no	âmbito	da	
União,	aos	62	anos	de	idade,	se	mulher,	e	aos	65	
anos	de	idade,	se	homem.

E) Após	 três	 anos	 de	 efetivo	 exercício,	 são	
estáveis	 os	 servidores	 nomeados	 para	 cargo	
de	 provimento	 efetivo	 em	 virtude	 de	 concurso	
público.	 O	 servidor	 público	 estável	 perde	 o	
cargo	em	virtude	de	sentença	judicial	transitada	 
em	julgado.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa que não diz respeito ao controle 
da	 execução	 orçamentária,	 ao	 controle	 interno	 e	 ao	
controle	externo	na	administração	pública,	com	base	nos	
preceitos	da	Lei	nº	4.320/1964.

A) Além	da	prestação	ou	tomada	de	contas	anual,	
quando	 instituída	em	 lei,	ou	por	fim	de	gestão,	
poderá	haver,	a	qualquer	 tempo,	 levantamento,	
prestação	 ou	 tomada	 de	 contas	 de	 todos	 os	
responsáveis	por	bens	ou	valores	públicos.

B)	 O	controle	da	execução	orçamentária,	pelo	Poder	
Legislativo,	terá	por	objetivo	verificar	a	probidade	
da	administração,	a	guarda	e	legal	emprego	dos	
dinheiros	 públicos	 e	 o	 cumprimento	 da	 Lei	 de	
Orçamento.

C) Compete	aos	serviços	de	contabilidade	ou	órgãos	
equivalentes	 verificar	 a	 exata	 observância	 dos	
limites	 das	 cotas	 trimestrais	 atribuídas	 a	 cada	
unidade	orçamentária,	dentro	do	sistema	que	for	
instituído	para	esse	fim.

D) O	 controle	 da	 execução	 orçamentária	 inclui	
a	 verificação	 da	 legalidade	 dos	 atos	 de	 que	
resultem	a	arrecadação	da	receita	ou	a	realização	
da	 despesa,	 o	 nascimento	 ou	 a	 extinção	 de	
direitos	e	obrigações.

E) O	 Poder	 Legislativo	 exerce	 o	 controle,	 sem	
prejuízo	das	atribuições	do	Tribunal	de	Contas	ou	
órgão	 equivalente,	 sobre	 a	 fidelidade	 funcional	
dos	agentes	da	administração,	responsáveis	por	
bens	e	valores	públicos.
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QUESTÃO 39

De	acordo	com	Constituição	Federal	de	1988,	assinale	a	
alternativa	que	não	corresponde	a	uma	das	competências	
do	Tribunal	de	Contas	da	União,	na	sua	função	de	auxiliar	
no	controle	externo	a	cargo	do	Congresso	Nacional.

A) Apreciar	a	 legalidade	dos	atos	de	admissão	de	
pessoal,	na	administração	direta	e	indireta,	bem	
como	 a	 das	 concessões	 de	 aposentadorias,	
reformas	 e	 pensões,	 ressalvadas	 as	melhorias	
posteriores	que	não	alterem	o	fundamento	legal	
do	ato	concessório.

B)	 Aplicar	aos	responsáveis,	em	caso	de	ilegalidade	
de	 despesa	 ou	 irregularidade	 de	 contas,	 as	
sanções	previstas	em	lei,	que	estabelece,	entre	
outras	cominações,	multa	proporcional	ao	dano	
causado	ao	erário.

C) Julgar	 as	 contas	 dos	 administradores	
responsáveis	 por	 dinheiros,	 bens	 e	 valores	
públicos	 da	 administração	 direta	 e	 indireta,	
incluídas	 as	 fundações	 instituídas	 e	 mantidas	
pelo	Poder	Público	federal.

D) Julgar	 as	 contas	 daqueles	 responsáveis	
por	 recursos	 públicos	 que	 derem	 causa	 a	
perda,	 extravio	 ou	 outra	 irregularidade	 de	 que	
resultem atrasos nos cumprimentos dos prazos 
estabelecidos nos contratos.

E) Assinar	 prazo	 para	 que	 o	 órgão	 ou	 entidade	
adote	 as	 providências	 necessárias	 ao	 exato	
cumprimento	 da	 lei,	 se	 verificada	 ilegalidade,	
e	 sustar,	 se	 não	 atendido,	 a	 execução	 do	 ato	
impugnado,	 comunicando	 a	 decisão	 à	Câmara	
dos Deputados e ao Senado Federal.

QUESTÃO 40

Sobre	 documentação	 de	 auditoria,	 assinale	 com	 V	 as	
afirmativas	verdadeiras	e	com	F	as	falsas,	considerando	
os	ditames	da	NBC	TA	230.

	 		 )( Documentação	 de	 auditoria	 é	 o	 registro	 dos	
procedimentos	 de	 auditoria	 executados,	 da	
evidência	 de	 auditoria	 relevante	 obtida	 e	
conclusões	alcançadas	pelo	auditor	(usualmente	
também	 é	 utilizada	 a	 expressão	 “papéis	 de	
trabalho”).

	 		 )( O	 auditor	 deve	 documentar	 discussões	 de	
assuntos	 significativos	 com	 a	 administração,	 
os	 responsáveis	 pela	 governança	 e	 outros,	
incluindo	 a	 natureza	 dos	 assuntos	 significativos	
discutidos e quando e com quem as discussões 
ocorreram.

	 		 )( Se	 o	 auditor	 julgar	 necessário	 não	 atender	 um	
requisito	 relevante	 de	 uma	 norma,	 ele	 deve	
documentar as razões da sua decisão e as 
explicações	 de	 não	 ser	 necessário	 empregar	
procedimentos	 alternativos	 (compensatórios)	 de	
auditoria.

	 		 )( Se o auditor executar procedimentos novos ou 
adicionais	 ou	 chegar	 a	 outras	 conclusões	 após	
a	 data	 do	 relatório,	 ele	 deve	 documentar	 pelo	
menos	 por	 que	 as	 modificações	 resultantes	 da	
documentação	de	auditoria	são	relevantes.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 41

Analise	as	afirmativas	a	 seguir	 relativas	à	 tributação	e	
orçamento,	mais	especificamente,	às	finanças	públicas,	
tomando	como	base	os	ditames	da	Constituição	Federal	
de	1988.

I.	 A	 União,	 os	 Estados,	 o	 Distrito	 Federal	 e	 os	
Municípios	devem	disponibilizar	suas	informações	
e	 dados	 contábeis,	 orçamentários	 e	 fiscais,	
conforme	 periodicidade,	 formato	 e	 sistema	
estabelecidos	pelo	órgão	central	de	contabilidade	
da	União,	de	 forma	a	garantir	a	 rastreabilidade,	
a comparabilidade e a publicidade dos dados 
coletados,	 os	 quais	 devem	 ser	 divulgados	 em	
meio	eletrônico	de	amplo	acesso	público.

II.	 A	 União,	 os	 Estados,	 o	 Distrito	 Federal	 e	 os	
Municípios	 devem	 conduzir	 suas	 políticas	
fiscais	 de	 forma	 a	 manter	 a	 dívida	 pública	 em	
níveis	 sustentáveis.	A	elaboração	e	a	execução	
de	 planos	 e	 orçamentos	 devem	 refletir	 a	
compatibilidade	 dos	 indicadores	 fiscais	 com	 a	
sustentabilidade	da	dívida.

III.	 Lei complementar deve dispor sobre 
sustentabilidade	da	dívida,	especificando,	dentre	
outros,	 indicadores	 de	 sua	 apuração,	 níveis	 de	
compatibilidade	 dos	 resultados	 fiscais	 com	 a	
trajetória	 da	 dívida	 e	 trajetória	 de	 convergência	
do	montante	 da	 dívida	 com	os	 limites	 definidos	
em	legislação.

IV.	 Lei complementar deve dispor sobre concessão 
de	 garantias	 pelas	 entidades	 públicas,	
fiscalização	 financeira	 da	 administração	 pública	
direta	 e	 indireta,	 bem	 como	 compatibilização	
das	 funções	 das	 instituições	 oficiais	 de	 crédito	
da	 União,	 resguardadas	 as	 características	 e	
condições	 operacionais	 plenas	 das	 voltadas	 ao	
desenvolvimento	regional.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I,	II	e	III,	apenas.
B)	 II,	III	e	IV,	apenas.
C) I,	II	e	IV,	apenas.
D) I,	III	e	IV,	apenas.
E) I,	II,	III	e	IV.
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QUESTÃO 42

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 relativas	 ao	 processo	
licitatório,	 considerando	 os	 preceitos	 da	 Lei	 
nº	14.133/2021.

I.	 O	 processo	 licitatório	 tem	 por	 objetivos:	
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;	assegurar	tratamento	
isonômico	entre	os	 licitantes,	bem	como	a	 justa	
competição;	evitar	contratações	com	sobrepreço	
ou	 com	 preços	 manifestamente	 inexequíveis	 e	
superfaturamento	 na	 execução	 dos	 contratos;	
e	 incentivar	 a	 inovação	 e	 o	 desenvolvimento	
nacional	sustentável.

II.	 No	 processo	 licitatório,	 devem	 ser	 observados,	
dentre	 outros,	 os	 seguintes	 aspectos:	 
os	documentos	serão	produzidos	por	escrito,	com	
data	e	 local	de	sua	 realização	e	assinatura	dos	
responsáveis;	os	valores,	os	preços	e	os	custos	
utilizados	 terão	 como	 expressão	 monetária	 a	
moeda corrente nacional; e o desatendimento 
de	 exigências	 meramente	 formais	 que	 não	
comprometam	 a	 aferição	 da	 qualificação	 do	
licitante	ou	a	compreensão	do	conteúdo	de	sua	
proposta	 não	 importará	 seu	 afastamento	 da	
licitação	ou	a	invalidação	do	processo.

III.	 O	 processo	 de	 licitação	 deve	 observar	 as	
seguintes	 fases,	 em	 sequência:	 preparatória;	 
de	 divulgação	 do	 edital	 de	 licitação;	 de	
apresentação	de	propostas	e	lances,	quando	for	
o	 caso;	 de	 julgamento;	 recursal;	 de	 habilitação;	 
de	 homologação.	 As	 licitações	 devem	 ser	
realizadas	 preferencialmente	 sob	 a	 forma	
eletrônica,	 admitida	 a	 utilização	 da	 forma	
presencial,	 desde	 que	 motivada,	 devendo	 a	
sessão	pública	ser	 registrada	em	ata	e	gravada	
em	áudio	e	vídeo.

IV.	 O	 edital	 deve	 conter	 o	 objeto	 da	 licitação	 e	 as	
regras	 relativas	 à	 convocação,	 ao	 julgamento,	
à	habilitação,	aos	recursos	e	às	penalidades	da	
licitação,	 à	 fiscalização	 e	 à	 gestão	 do	 contrato,	 
à	entrega	do	objeto	e	às	condições	de	pagamento.	
Todos	 os	 elementos	 do	 edital,	 incluídos	minuta	
de	 contrato,	 termos	 de	 referência,	 anteprojeto,	
projetos	e	outros	anexos,	devem	ser	divulgados	
em	 sítio	 eletrônico	 oficial	 na	 mesma	 data	 de	
divulgação	do	edital,	sem	necessidade	de	registro	
ou	de	identificação	para	acesso.

Estão	corretas	as	afirmativas

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

QUESTÃO 43

Considerando	 os	 preceitos	 da	 Lei	 nº	 10.520/2002,	 
em	relação	à	licitação	na	modalidade	pregão	eletrônico,	
assinale a alternativa incorreta.

A) A	 fase	 externa	 do	 pregão	 deve	 ser	 iniciada	
com	 a	 convocação	 dos	 interessados	 e	 devem	
ser	 observadas	 diversas	 regras,	 incluindo	 a	
convocação	dos	interessados,	que	será	efetuada	
por	meio	de	publicação	de	aviso	em	diário	oficial	
do	 respectivo	 ente	 federado	 ou,	 não	 existindo,	
em	jornal	de	circulação	local,	e	facultativamente,	
por	 meios	 eletrônicos	 e,	 conforme	 o	 vulto	 da	
licitação,	em	jornal	de	grande	circulação.

B)	 O	prazo	de	validade	das	propostas	é	de	90	dias,	
se	outro	não	estiver	fixado	no	edital.	É	vedada	a	
exigência	de	garantia	de	proposta;	exigências	de	
habilitação,	como	condição	para	participação	no	
certame;	e	pagamento	de	taxas	e	emolumentos,	
salvo	 os	 referentes	 a	 fornecimento	 do	 edital,	
que não devem ser superiores ao custo de sua 
produção,	e	aos	custos	de	utilização	de	recursos	
de	tecnologia	da	informação.	

C) Quem,	convocado	dentro	do	prazo	de	validade	
da	sua	proposta,	não	celebrar	o	contrato,	deixar	
de	entregar	 ou	apresentar	 documentação	 falsa	
exigida	para	o	certame,	ensejar	o	retardamento	
da	 execução	 de	 seu	 objeto,	 não	 mantiver	 a	
proposta,	 falhar	 ou	 fraudar	 na	 execução	 do	
contrato,	 comportar-se	 de	 modo	 inidôneo	 ou	
cometer	fraude	fiscal,	ficará	impedido	de	licitar	e	
contratar	com	a	União,	Estados,	Distrito	Federal	
ou	Municípios.

D) Os	 atos	 essenciais	 do	 pregão,	 inclusive	 os	
decorrentes	 de	 meios	 eletrônicos,	 devem	 ser	
documentados	 no	 processo	 respectivo,	 com	
vistas	 à	 aferição	 de	 sua	 regularidade	 pelos	
agentes	de	controle.	As	compras	e	contratações	
de	bens	e	 serviços	 comuns,	 quando	efetuadas	
pelo	 sistema	de	 registro	 de	 preços	 previsto	 na	
Lei	nº	8.666/1993,	podem	adotar	a	modalidade	
de	pregão,	conforme	regulamento	específico.

E) A	 fase	 preparatória	 do	 pregão	 deve	 observar	
uma	série	de	regras,	incluindo	que	a	autoridade	
competente	 deverá	 justificar	 a	 necessidade	
de	 contratação	 e	 definir	 o	 objeto	 do	 certame,	 
as	 exigências	 de	 habilitação,	 os	 critérios	 de	
aceitação	 das	 propostas,	 as	 sanções	 por	
inadimplemento	 e	 as	 cláusulas	 do	 contrato,	
inclusive	 com	 fixação	 dos	 prazos	 para	
fornecimento.
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QUESTÃO 44

Sobre	os	mecanismos	de	transparência	fiscal,	assinale	
com	 V	 as	 afirmativas	 verdadeiras	 e	 com	 F	 as	 falsas,	
tomando como base os preceitos da Lei Complementar 
nº	101/2000.

	 		 )( A	transparência	é	assegurada	mediante	incentivo	
à	participação	popular	e	realização	de	audiências	
públicas,	 durante	 os	 processos	 de	 elaboração	
e	 discussão	 dos	 planos,	 lei	 de	 diretrizes	
orçamentárias	 e	 orçamentos,	 bem	 como	
mediante	 a	 liberação	 ao	 pleno	 conhecimento	 e	
acompanhamento	da	sociedade,	de	informações	
pormenorizadas	sobre	a	execução	orçamentária	
e	 financeira,	 em	 meios	 eletrônicos	 de	 acesso	
público.

	 		 )( São	 instrumentos	 de	 transparência	 da	 gestão	
fiscal,	aos	quais	deve	ser	dada	ampla	divulgação,	
inclusive	em	meios	eletrônicos	de	acesso	público:	
os	controles	contábeis,	a	programação	financeira,	
as	 leis	 orçamentárias;	 as	 tomadas	 de	 contas	
e	 o	 respectivo	 parecer	 prévio;	 o	 Relatório	 da	
Execução	Orçamentária	e	o	Relatório	Resumido	
de	 Gestão	 Fiscal;	 e	 as	 versões	 simplificadas	
desses documentos.

	 		 )( A	 transparência	é	assegurada	mediante	adoção	
de	sistema	integrado	de	administração	financeira	
e	 controle,	 que	 atenda	 a	 padrão	 mínimo	 de	
qualidade	 estabelecido	 pelo	 Poder	 Executivo	
da União. A União deve disponibilizar suas 
informações	e	dados	contábeis,	orçamentários	e	
fiscais,	 periodicamente,	 divulgando-os	 em	meio	
eletrônico	de	amplo	acesso	público.

	 		 )( Os	 Estados,	 o	 Distrito	 Federal	 e	 os	Municípios	
devem	 encaminhar	 ao	 Ministério	 da	 Fazenda,	
nos	 termos	 e	 na	 periodicidade	 definidos	
em	 instrução	 específica	 desse	 órgão,	 as	
informações	 necessárias	 para	 a	 constituição	
do	 registro	 eletrônico	 centralizado	 e	 atualizado	
das	 transferências	 de	 recursos	 financeiros	
entre	entidades	do	setor	público,	e	entre	elas	e	
entidades do setor privado.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 45

Com	 relação	 aos	 riscos	 fiscais	 e	 ao	 conteúdo	 do	
Anexo	de	Riscos	Fiscais,	assinale	a	alternativa	correta,	
considerando	 o	 MDF	 (Manual	 de	 Demonstrativos	
Fiscais:	Aplicado	à	União	e	aos	Estados,	Distrito	Federal	
e	Municípios).

A) Riscos Fiscais podem ser conceituados como 
a	 possibilidade	 da	 ocorrência	 de	 eventos	
que	 venham	 a	 impactar	 negativamente	 ou	
positivamente	as	contas	públicas,	eventos	estes	
resultantes	 da	 realização	 das	 ações	 previstas	
no	 programa	 de	 trabalho	 para	 o	 exercício	 ou	
decorrentes	 das	 metas	 de	 resultados,	 bem	
como	 de	 ações	 não	 previstas	 e	 indesejáveis,	
correspondendo,	assim,	aos	riscos	provenientes	
das	obrigações	financeiras	do	governo.

B)	 Contingência	 ativa	 é	 uma	 possível	 obrigação	
presente	 cuja	 existência	 será	 confirmada	
somente	pela	ocorrência	de	um	ou	mais	eventos	
futuros	que	não	estão	totalmente	sob	o	controle	
da	entidade;	ou	é	uma	obrigação	presente	que	
surge	em	decorrência	de	eventos	passados,	mas	
que	não	é	reconhecida	ou	porque	é	improvável	
que	a	entidade	tenha	de	liquidá-la;	ou	porque	o	
valor	da	obrigação	não	pode	ser	estimado	com	
suficiente	segurança.

C) Os	 riscos	 orçamentários	 referem-se	 à	
possibilidade	de	as	obrigações	explícitas	diretas	
sofrerem	 impactos	 negativos	 devido	 a	 fatores,	
tais como as receitas previstas não se realizarem 
ou	 à	 necessidade	 de	 execução	 de	 despesas	
inicialmente	 não	 fixadas	 ou	 orçadas	 a	 menor.	
Como	exemplo	 de	 risco	 orçamentário,	 pode-se	
citar	a	frustração	na	arrecadação	devido	a	fatos	
não	 previstos	 à	 época	 da	 elaboração	 da	 peça	
orçamentária.

D) Sob	o	ponto	de	vista	fiscal,	os	riscos	contingentes	
(ou	 passivos	 contingentes)	 decorrem	 de	
compromissos	firmados	pelo	governo	em	função	
de	lei	ou	contrato	e	que	dependem	da	ocorrência	
de	um	ou	mais	eventos	futuros	indesejáveis	para	
gerar	 possíveis	 compromissos	 de	 pagamento.	
Tais	eventos	futuros	não	estão	totalmente	sob	o	
controle	 da	entidade,	 e	 podem	ou	não	ocorrer,	
por	isso	são	considerados	riscos	para	o	equilíbrio	
fiscal.

E) De	modo	abrangente,	as	obrigações	financeiras	
do	 governo	 podem	 ser	 classificadas	 quanto	
à	 transparência,	 em	 explícitas	 e	 implícitas,	 
e	 quanto	 à	 possibilidade	 de	 ocorrência,	 em	
diretas	 e	 indiretas.	 As	 obrigações	 diretas	 são	
associadas	 à	 ocorrência	 de	 algum	 evento	
particular,	 que	 pode	 ou	 não	 acontecer,	 e	 cuja	
probabilidade	 de	 ocorrência	 e	 magnitude	 são	
difíceis	 de	 prever;	 em	 outras	 palavras,	 as	
obrigações	diretas	podem	ou	não	se	transformar	
em	 dívida,	 dependendo	 da	 concretização	 de	
determinado evento.
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QUESTÃO 46

Sobre	o	conteúdo	e	a	forma	da	proposta	orçamentária,	
tomando	como	base	os	preceitos	da	Lei	nº	4.320/1964,	
assinale	com	V	as	afirmativas	verdadeiras	e	com	F	as	
falsas.

	 		 )( A	 despesa	 fixada	 para	 o	 exercício	 em	 que	 se	
elabora a proposta e a despesa prevista para 
o	exercício	seguinte	a	que	se	 refere	à	proposta	
devem constar das tabelas explicativas que 
compõem	a	proposta	orçamentária.

	 		 )( A	proposta	orçamentária	deve	conter	projetos	dos	
programas	 correntes	 de	 trabalho	 custeados	 por	
dotações	globais,	em	 termos	de	metas	visadas,	
decompostas em estimativa do custo dos bens e 
serviços	a	pagar,	acompanhadas	de	 justificativa	
econômica.

	 		 )( Um	 projeto	 de	 lei	 de	 orçamento	 deve	 compor	
a	 proposta	 orçamentária.	 Deve	 constar	 dessa	
proposta,	 para	 cada	 unidade	 administrativa,	
descrição	sucinta	de	suas	principais	finalidades,	
com	indicação	da	respectiva	legislação.

	 		 )( A	 proposta	 orçamentária	 deve	 conter	 uma	
mensagem	 com	 exposição	 circunstanciada	
da	 situação	 econômico-financeira,	 com	
demonstração	 da	 dívida	 fundada	 e	 flutuante,	
saldos	de	créditos	especiais	e	 restos	a	pagar	e	
outros	compromissos	financeiros	exigíveis.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 47

Numere	 a	 COLUNA	 II	 de	 acordo	 com	 a	 COLUNA	 I,	
fazendo	a	relação	dos	conceitos	inerentes	ao	orçamento	
público	 com	 as	 afirmações	 que	 lhes	 dizem	 respeito,	
conforme	prescrito	pela	Lei	nº	4.320/1964.

COLUNA I

1.  Créditos adicionais
2. 	Restos	a	pagar
3. Despesa
4. Subvenções	sociais

COLUNA II

	 		 )( O	 seu	 valor,	 sempre	 que	 possível,	 deve	 ser	
calculado	 com	 base	 em	 unidades	 de	 serviços	
efetivamente	 prestados	 ou	 postos	 à	 disposição	
dos interessados.

	 		 )( A	sua	liquidação	consiste	na	verificação	do	direito	
adquirido	 pelo	 credor	 tendo	 por	 base	 os	 títulos	
e	 documentos	 comprobatórios	 do	 respectivo	
crédito.

	 		 )( Despesas	empenhadas,	mas	não	pagas	até	o	dia	
31	de	dezembro	distinguindo-se	as	processadas	
das não processadas.

	 		 )( Classificam-se	 em	 suplementares	 (destinados	
a	reforço	de	dotação	orçamentária),	especiais	e	
extraordinários.

Assinale	a	sequência	correta.

A) 1 2 3 4
B)	 4 3 2 1 
C) 2 3 1 4
D) 4 2 1 3 
E) 3 1 4 2

QUESTÃO 48

Analise	as	afirmativas	a	seguir	relativas	à	apresentação	
das	demonstrações	contábeis,	 tomando	como	base	os	
preceitos	da	NBC	TSP	11.

I.	 A	entidade	deve	divulgar	nas	notas	explicativas	
informação	acerca	(a)	dos	principais	pressupostos	
relativos	 ao	 futuro	 e	 (b)	 de	 outras	 abordagens	
principais a respeito da incerteza das estimativas 
à	data	das	demonstrações	contábeis,	que	tenham	
risco	significativo	de	provocar	ajuste	material	nos	
valores	contábeis	de	ativos	e	de	passivos	durante	
o	próximo	período.	

II.	 A	entidade	deve	divulgar,	nas	notas	explicativas,	
os	 julgamentos	 realizados	 durante	 o	 exercício	
em	 relação	 ao	 equilíbrio	 fiscal,	 com	 a	 exceção	
daqueles que envolvem estimativas que a 
administração	fez	durante	o	exercício	em	termos	
de	despesas,	obrigações	e	provisões	da	entidade	
e	 que	 têm	 efeito	 mais	 significativo	 nos	 valores	
reconhecidos	nas	demonstrações	contábeis.

III.	 A	 entidade	 deve	 divulgar	 no	 resumo	 de	
políticas	contábeis	significativas:	(a)	 a	 base	
de	 mensuração	 utilizada	 na	 elaboração	 das	
demonstrações	 contábeis;	 (b)	 o	 grau	 em	 que	
a	 entidade	 tem	 aplicado	 qualquer	 disposição	
transitória	de	qualquer	outra	norma;	e	(c)	outras	
políticas	contábeis	utilizadas	que	sejam	relevantes	
para	 a	 compreensão	 das	 demonstrações	
contábeis.

IV.	 Qualquer	 que	 seja	 o	 método	 de	 apresentação	
adotado,	 para	 cada	 item	 de	 ativo	 e	 passivo	
que	 reúne	 valores	 os	 quais	 se	 esperam	 serem	
realizados	 ou	 exigidos	 (a)	 em	 até	 12	 meses	
após	a	data-base	das	demonstrações	contábeis	
e	 (b)	 em	 mais	 do	 que	 12	 meses	 após	 a	 
data-base	 das	 demonstrações	 contábeis,	 a	
entidade	 deve	 divulgar	 o	 valor	 que	 espera	 ser	
realizado	ou	exigido	após	mais	de	12	meses.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I,	II	e	III,	apenas.
B)	 I,	III	e	IV,	apenas.
C) II,	III	e	IV,	apenas.
D) I,	II	e	IV,	apenas.
E) I,	II,	III	e	IV.
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QUESTÃO 49

Com	 relação	às	previsões	anuais	 e	 plurianuais	 para	a	
elaboração	 do	 orçamento,	 com	 base	 nos	 preceitos	 da	
Lei	nº	4.320/1964,	assinale	a	alternativa	correta.

A) Nas	 previsões	 anuais,	 o	 Quadro	 de	 Receitas	
e	 de	 Despesas	 de	 Capital	 será	 anualmente	
reajustado	acrescentando-se	a	ele	as	previsões	
para	o	exercício	seguinte,	de	modo	a	assegurar	
a	projeção	contínua	dos	períodos.	

B)	 Nas	previsões	anuais,	a	proposta	orçamentária	
deve	 conter	 o	 programa	 anual	 atualizado	
dos	 investimentos,	 inversões	 financeiras	 e	
transferências	previstos	no	Quadro	de	Recursos	
e	 de	 Aplicação	 de	 Capital,	 bem	 como	 as	
respectivas	justificativas.	

C) Nas	 previsões	 plurianuais,	 os	 programas	
constantes do Quadro de Recursos e de 
Aplicação	 de	 Capital	 sempre	 que	 possível	
devem	ser	correlacionados	a	metas	objetivas	em	
termos	 de	 realização	 de	 obras	 e	 de	 prestação	
de	serviços.

D) Nas	previsões	plurianuais,	as	propostas	parciais	
de	orçamento	devem	guardar	estrita	conformidade	
com	 a	 política	 econômico-financeira,	 
o	programa	anual	 de	 trabalho	 e	 o	 limite	 global	
máximo	 para	 o	 orçamento	 de	 cada	 unidade	
administrativa.

E) Nas	previsões	plurianuais,	a	estimativa	da	receita	
deve	ter	por	base	as	demonstrações	mensais	da	
arrecadação	 dos	 três	 últimos	 exercícios,	 bem	
como	 as	 circunstâncias	 de	 ordem	 conjuntural	
que	possam	afetar	a	arrecadação	de	cada	fonte	
de receita.

QUESTÃO 50

De	 acordo	 com	 o	 MCASP	 (Manual	 de	 Contabilidade	
Aplicada	 ao	 Setor	 Público),	 assinale	 a	 alternativa	 que	
não	 se	 caracteriza	 como	uma	característica	 qualitativa	
da	informação	contábil.

A) A	 informação	 de	 natureza	 contábil	 deve	 ajudar	
a	 assegurar	 aos	 usuários	 que	 a	 informação	
contida	nas	demonstrações	contábeis	representa	
fielmente	os	fenômenos	econômicos	ou	de	outra	
natureza que se propõe a representar.

B)	 A	informação	deve	corresponder	à	representação	
fidedigna	 dos	 fenômenos	 econômicos	 e	 outros	
que	se	pretenda	representar.	Tal	representação	
será	 fidedigna	 quando	 completa,	 neutra	 e	 livre	
de erro material.

C) Ter	 informação	 disponível	 mais	 rapidamente	
pode aprimorar a sua utilidade como insumo 
para	 processos	 de	 avaliação	 da	 prestação	 de	
contas	 e	 responsabilização	 (accountability) e 
a	 sua	 capacidade	 de	 informar	 e	 influenciar	 os	
processos	decisórios.	

D) As	informações	financeiras	e	não	financeiras	são	
relevantes	 caso	 sejam	 capazes	 de	 influenciar	
significativamente	o	 cumprimento	dos	objetivos	
da	 elaboração	 e	 da	 divulgação	 da	 informação	
contábil	pelas	entidades.

E) A compreensibilidade é a qualidade da 
informação	 que	 garante	 que	 os	 usuários	
compreendam	o	seu	significado.	A	compreensão	
é	aprimorada	quando	a	informação	é	divulgada	
de	 forma	sintética,	material	e	acompanhada	de	
notas explicativas.

QUESTÃO 51

Sobre	 reconhecimento	 nas	 demonstrações	 contábeis,	
assinale	com	V	as	afirmativas	verdadeiras	e	com	F	as	
falsas,	com	base	nos	preceitos	da	NBC	TSP	–	Estrutura	
Conceitual.

	 		 )( Uma	 decisão	 acerca	 da	 relevância	 e	 da	
representação	 fidedigna	 da	 mensuração	
envolve	 a	 consideração	 de	 técnicas,	 como	
utilizar intervalos de resultados e estimativas 
pontuais,	e	se	uma	evidência	adicional	sobre	as	
circunstâncias	econômicas	existentes	na	data	do	
relatório	está	disponível.

	 		 )( A	 falha,	 ao	 se	 reconhecer	 itens	 que	 satisfazem	
a	 definição	 de	 elemento	 e	 os	 critérios	 de	
reconhecimento	 utilizados,	 é	 compensada	 pela	
evidenciação	das	políticas	contábeis	e	das	notas	
explicativas.	 Contudo,	 a	 evidenciação	 fornece	
informação	sobre	os	itens	que	satisfazem	muitas	
características	que	definem	o	elemento.

	 		 )( A	evidenciação	pode	 fornecer	 informação	sobre	
os	itens	que	satisfazem	a	definição	de	elemento,	
mas que não podem ser mensurados de maneira 
que	 satisfaça	 suficientemente	 as	 características	
qualitativas	 e	 ir	 de	 encontro	 aos	 objetivos	 da	
elaboração	e	divulgação	da	informação	contábil.

	 		 )( A	 certeza	 sobre	 a	 existência	 de	 elemento	 é	
confirmada	ao	considerar	a	evidência	disponível	
para	 emitir	 julgamento	 neutro	 sobre	 se	 o	 item	
satisfaz	 todas	 as	 características	 essenciais	 da	
definição	 de	 elemento,	 considerando	 todos	 os	
fatos	 e	 circunstâncias	 disponíveis	 na	 data	 do	
relatório.

Assinale	a	sequência	correta.

A) V	F	V	F
B)	 F	V	F	V
C) V	F	F	V
D) F	V	V	F
E) F	F	V	V
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QUESTÃO 52

Analise	as	afirmativas	a	seguir	 relativas	ao	sistema	de	
custos	 no	 setor	 público,	 com	 base	 nos	 preceitos	 da	 
NBC	TSP34.

I.	 O	 usuário	 da	 informação	 de	 custos	 é	 qualquer	
pessoa	ou	entidade	que	utiliza	essa	 informação	
para,	 por	 exemplo,	 subsidiar	 os	 processos	
de	 planejamento,	 tomada	 de	 decisão,	 
monitoramento,	 avaliação	 de	 desempenho,	
transparência,	 prestação	 de	 contas	 e	
responsabilização.

II.	 O	 sistema	 de	 custos	 deve	 ser	 organizado	 de	
forma	a	propiciar	o	desenvolvimento	de	modelos	
de	gerenciamento	de	custos	fundamentados	nas	
diretrizes	da	alta	administração	de	cada	entidade,	
que	norteiem	os	aspectos	conceituais	e	sistêmicos	
para	o	seu	desenvolvimento	e	implantação.

III.	 O	 sistema	 de	 custos	 possui	 diversos	 objetivos,	
incluindo subsidiar a tomada de decisão em 
processos,	tais	como	comprar	ou	alugar,	produzir	
internamente ou terceirizar determinado bem ou 
serviço,	 introduzir	 novos	 produtos	 e	 serviços,	
descontinuar	antigos,	estabelecer	tarifas.

IV.	 As	 informações	de	custos	devem	ser	materiais,	
confiáveis	 e	 claras	 para	 os	 processos	
de	 planejamento,	 tomada	 de	 decisão,	
monitoramento,	 avaliação	 de	 desempenho,	
transparência	e	prestação	de	contas.	Ao	mesmo	
tempo,	 exatidão	 e	 refinamentos	 devem	 ser	
buscados continuamente.

Estão	corretas	as	afirmativas
A) I,	II	e	III,	apenas.
B)	 I,	III	e	IV,	apenas.
C) II,	III	e	IV,	apenas.
D) I,	II	e	IV,	apenas.
E) I,	II,	III	e	IV.

QUESTÃO 53

Sobre	a	demonstração	dos	fluxos	de	caixa	em	entidades	
que	 não	 são	 instituições	 financeiras,	 assinale	 com	 V	
as	afirmativas	verdadeiras	e	com	F	as	falsas,	tomando	
como	base	os	ditames	da	NBC	TG	03.

	 		 )( A	entidade	 deve	 divulgar	 os	 componentes	 e	 os	
equivalentes de caixa e deve apresentar uma 
conciliação	dos	saldos	em	sua	demonstração	dos	
fluxos	de	caixa	com	todos	os	itens	apresentados	
na	demonstração	do	resultado.

	 		 )( Os	 passivos	 decorrentes	 das	 atividades	 de	
financiamento	 são	 aqueles	 para	 os	 quais	 os	
fluxos	de	caixa	foram,	ou	fluxos	de	caixa	futuros	
serão,	classificados	na	demonstração	dos	fluxos	
de	caixa	como	atividades	de	financiamento.

	 		 )( Os	 tributos	 sobre	 o	 lucro	 (IR	 e	CSLL)	 resultam	
de	transações	que	originam	fluxos	de	caixa	que	
são	classificados	como	atividades	operacionais,	
de	 investimento	 ou	 de	 financiamento	 na	
demonstração	dos	fluxos	de	caixa.	

	 		 )( Os	juros	pagos	e	recebidos,	os	dividendos	e	os	
juros	sobre	o	capital	próprio	recebidos	devem	ser	
classificados	como	fluxos	de	caixa	operacionais,	
porque	 eles	 entram	 na	 determinação	 do	 lucro	
líquido	ou	prejuízo.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 54

Com	 relação	 à	 avaliação	 das	 distorções	 identificadas,	
no	 âmbito	 da	 auditoria	 de	 demonstrações	 contábeis,	
assinale	 a	 alternativa	 incorreta,	 considerando	 os	
preceitos	da	NBC	TA	450.

A) O	auditor	pode	definir	um	valor	abaixo	do	qual	
as	 distorções	 de	 valores	 nas	 demonstrações	
individuais seriam consideradas claramente 
triviais e não precisariam ser acumuladas porque 
o	 auditor	 espera	 que	 a	 acumulação	 desses	
valores	 não	 teria	 obviamente	 efeito	 relevante	
sobre	 as	 demonstrações	 contábeis.	 Contudo,	
distorções	 de	 valores	 acima	 do	 valor	 definido	
são acumuladas.

B)	 Distorções	 em	 divulgações	 também	 podem	
ser	 claramente	 triviais,	 sejam	 elas	 tomadas	
individualmente	ou	em	conjunto,	e	 julgadas	por	
qualquer	 critério	 de	 magnitude,	 natureza	 ou	
circunstâncias.	 Distorções	 em	 divulgações	 que	
não	 sejam	 claramente	 triviais	 também	 devem	
ser	acumuladas	para	ajudar	o	auditor	a	avaliar	
o	efeito	dessas	distorções	sobre	as	divulgações	
relevantes	e	as	demonstrações	contábeis	como	
um todo.

C) Distorções	 de	 julgamento	 são	 aquelas	 
decorrentes	de	 julgamento	do	auditor,	 incluindo	
aquelas	 relacionadas	 a	 reconhecimento,	
mensuração,	 apresentação	 e	 divulgação	
nas	 demonstrações	 contábeis	 (inclusive	 a	
seleção	 ou	 aplicação	 de	 políticas	 contábeis	
que	 o	 auditor	 considera	 não	 razoáveis	 ou	
inadequadas).	 Distorção	 projetada	 é	 uma	
estimativa	 da	 administração	 em	 relação	 às	
distorções	presentes	nas	amostras	selecionadas	 
pelo auditor.

D) Cada	 distorção	 individual	 de	 divulgação	
qualitativa deve ser considerada para avaliar seu 
efeito	nas	divulgações	relevantes,	bem	como	seu	
efeito	geral	nas	demonstrações	contábeis	como	
um	todo.	A	determinação	de	se	a	distorção	em	
divulgação	 qualitativa	 é	 relevante,	 no	 contexto	
da	 estrutura	 de	 relatório	 financeiro	 aplicável	 e	
das	 circunstâncias	 específicas	 da	 entidade,	 é	
questão	que	envolve	o	exercício	de	 julgamento	
profissional.

E) Se	uma	distorção	individual	é	julgada	relevante,	
é	 improvável	 que	 ela	 possa	 ser	 compensada	
por	 outras	 distorções.	 Por	 exemplo,	 se	 a	
receita	 foi	 significativamente	 superavaliada,	
as	 demonstrações	 contábeis	 como	 um	 todo	
serão	distorcidas	de	maneira	relevante,	mesmo	
se	 o	 efeito	 da	 distorção	 sobre	 o	 resultado	
for	 completamente	 compensado	 por	 uma	
superavaliação	equivalente	de	despesa.
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QUESTÃO 55

Numere	 a	 COLUNA	 II	 de	 acordo	 com	 a	 COLUNA	 I,	
fazendo	 a	 relação	 de	 componentes	 ou	 tipos	 de	 riscos	
de	 auditoria	 com	 afirmações	 que	 lhes	 dizem	 respeito,	
conforme	definido	pelas	NBC	TA	530	e	NBC	TA	315.

COLUNA I

1. Risco	não	resultante	da	amostragem	
2. Risco	de	amostragem		
3. Risco	de	distorção	relevante
4. Risco inerente

COLUNA II

	 		 )( Quanto	 mais	 alta	 a	 avaliação	 desse	 risco	 pelo	
auditor,	maior	 deve	 ser	 o	 tamanho	 da	 amostra.	
A	avaliação	desse	 risco	é	afetada	pelo	 risco	de	
controle.

	 		 )( É	a	suscetibilidade	de	uma	afirmação	a	respeito	
de	 uma	 classe	 de	 transação,	 saldo	 contábil	
ou	 divulgação,	 a	 uma	 distorção	 que	 pode	 ser	
relevante,	 antes	 da	 consideração	 de	 quaisquer	
controles relacionados.

	 		 )( Inclui	 o	 uso	 de	 procedimentos	 de	 auditoria	 não	
apropriados	 ou	 a	 interpretação	 errônea	 da	
evidência	 de	 auditoria	 e	 o	 não	 reconhecimento	
de	uma	distorção	ou	de	um	desvio.	

	 		 )( Risco	de	que	a	conclusão	do	auditor,	com	base	
em	 amostra,	 pudesse	 ser	 diferente	 se	 toda	 a	
população	fosse	sujeita	ao	mesmo	procedimento	
de auditoria.

Assinale	a	sequência	correta.

A) 1 2 3 4
B)	 4 3 2 1
C) 2 3 4 1
D) 3 4 1 2
E) 4 1 2 3

QUESTÃO 56

Referem-se	 ao	 planejamento	 da	 auditoria	 de	
demonstrações	 contábeis,	 em	 conformidade	 com	 as	
prescrições	da	NBC	TA	300,	exceto:

A) O	 auditor	 deve	 estabelecer	 uma	 estratégia	
global	 de	 auditoria	 que	 defina	 o	 alcance,	 
a	época	e	a	direção	da	auditoria,	para	orientar	
o desenvolvimento do plano de auditoria.  
Ao	 definir	 a	 estratégia	 global,	 o	 auditor	 deve	
definir	 os	 objetivos	 do	 relatório	 do	 trabalho	
de	 forma	 a	 planejar	 a	 época	 da	 auditoria	 e	 a	
natureza	das	comunicações	requeridas.

B)	 O	 planejamento	 da	 auditoria	 envolve	 a	
definição	 de	 estratégia	 global	 para	 o	 trabalho	
e o desenvolvimento de plano de auditoria. 
Um	planejamento	 adequado	 é	 benéfico	 para	 a	
auditoria	das	demonstrações	contábeis	de	várias	
maneiras,	 inclusive	 para	 auxiliar	 o	 auditor	 a	
dedicar	atenção	apropriada	às	áreas	importantes	
da auditoria.

C) O	auditor	deve	 realizar	as	seguintes	atividades	
antes	de	começar	os	trabalhos	de	auditoria	inicial:	
aplicar	 procedimentos	 relativos	 à	 aceitação	 do	
cliente	 e	 do	 trabalho	 de	 auditoria	 específico;	
e	 entrar	 em	 contato	 com	 o	 auditor	 antecessor,	
caso	haja	mudança	de	auditores,	de	acordo	com	
os requisitos éticos pertinentes.

D) O	auditor	deve	desenvolver	uma	nova	estratégia	
global	de	auditoria	e	um	novo	plano	de	auditoria	
sempre	que	que	essa	decisão	for	necessária	no	
curso dos trabalhos de auditoria. Deve também 
planejar	 a	 natureza,	 a	 época	 e	 a	 extensão	 da	
alteração	e	supervisão	das	equipes	de	trabalho	
e de revisão do seu trabalho.

E) O	auditor	deve	desenvolver	o	plano	de	auditoria,	
que	deve	incluir	a	descrição	da	natureza,	da	época	
e	 da	 extensão	 dos	 procedimentos	 planejados	
de	 avaliação	 de	 risco,	 bem	 como	da	 natureza,	
da época e da extensão dos procedimentos 
adicionais	 de	 auditoria	 planejados	 no	 nível	 de	
afirmação.
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QUESTÃO 57

De	acordo	com	os	ditames	da	NBC	TA	500,	assinale	a	
alternativa	que	tem	relação	com	evidência	de	auditoria.

A) Evidência	 de	 auditoria	 compreende	 as	
informações	utilizadas	pelo	auditor	para	chegar	
às	 conclusões	 em	 que	 se	 fundamentam	 a	
sua	 opinião.	A	 evidência	 de	 auditoria	 inclui	 as	
informações	 contidas	 nos	 registros	 contábeis	
que	 suportam	 as	 demonstrações	 contábeis	 e	
informações	obtidas	de	outras	fontes.

B)	 Se	 as	 informações	 a	 serem	 utilizadas	 como	
evidência	de	auditoria	 forem	elaboradas	com	a	
utilização	de	um	especialista	da	administração,	
o	 auditor	 deve,	 na	 medida	 necessária,	
levando	 em	 conta	 a	 importância	 do	 trabalho	
desse	 especialista	 para	 a	 auditoria,	 avaliar	 a	
competência,	 habilidades	 e	 objetividade	 desse	
especialista.

C) Ao	 usar	 informações	 apresentadas	 pela	
entidade,	 o	 auditor	 deve	 avaliar	 se	 elas	 são	
suficientemente	 confiáveis	 para	 os	 seus	
propósitos,	incluindo	obter	evidência	de	auditoria	
sobre	a	exatidão	e	integridade	das	informações	
e	avaliar	se	as	informações	são	suficientemente	
precisas	e	detalhadas	para	os	fins	da	auditoria.

D) Os	 registros	 contábeis	e	outras	 fontes	 internas	
da	entidade	são	importantes	fontes	de	evidência	
de	 auditoria.	 Informações	 que	 podem	 ser	
utilizadas	 como	 evidência	 de	 auditoria	 podem	
ter	sido	elaboradas	com	a	utilização	do	trabalho	
de	especialista	da	administração	ou	obtidas	de	
fonte	de	informações	externa.

E) Os	 procedimentos	 de	 auditoria	 para	 obter	
evidência	de	auditoria	compreendem	a	inspeção,	
observação,	confirmação,	recálculo,	reexecução	
e	 procedimentos	 analíticos,	 muitas	 vezes	 em	
combinação.	A	 indagação	pode	 fornecer	 certas	
evidências	 de	 auditoria,	 contudo	 não	 pode	 ser	
empregada,	nem	sozinha,	nem	em	combinação.	

QUESTÃO 58

Analise	as	afirmativas	a	 seguir	 relativas	à	auditoria	de	
estimativas	contábeis,	tomando	como	base	os	preceitos	
da	NBC	TA	540.

I.	 As	 estimativas	 contábeis	 variam,	
significativamente,	 em	 sua	 natureza	 e	 devem	
ser	 feitas	pela	administração	quando	os	valores	
monetários	 não	 puderem	 ser	 diretamente	
observados.	 A	 mensuração	 desses	 valores	
monetários	 está	 sujeita	 a	 uma	 incerteza	 da	
estimativa,	o	que	reflete	em	limitações	inerentes	
de conhecimento ou dados.

II.	 O	 exercício	 do	 ceticismo	 profissional	 em	
relação	às	estimativas	contábeis	é	afetado	pela	
consideração	 do	 auditor	 dos	 fatores	 de	 risco	
inerente,	 e	 a	 sua	 importância	 aumenta	 quando	
as	 estimativas	 contábeis	 estão	 sujeitas	 a	maior	
grau	de	incerteza	da	estimativa	ou	são	afetadas	
por	maior	grau	de	complexidade,	subjetividade	ou	
outros	fatores	de	risco	inerente.

III.	 O	auditor	deve	revisar	o	resultado	das	estimativas	
contábeis	 anteriores	 ou,	 quando	 aplicável,	
sua reestimativa subsequente para auxiliar 
na	 identificação	 e	 na	 avaliação	 dos	 riscos	 de	
distorção	 relevante	 no	 período	 corrente.	 Deve	
levar	em	consideração	as	características	dessas	
estimativas para determinar a natureza e a 
extensão dessa revisão.

IV.	 Com	relação	às	estimativas	contábeis	anteriores,	
o auditor deve determinar se sua equipe requer 
habilidades e conhecimentos técnicos para 
realizar	os	procedimentos	de	avaliação	de	riscos,	
para	 identificar	 e	 avaliar	 as	 falhas	 de	 controle,	
planejar	e	realizar	testes	para	responder	a	esses	
riscos	e	para	avaliar	a	eficácia	do	plano	geral	de	
auditoria.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I,	II	e	III,	apenas.
B)	 I,	III	e	IV,	apenas.
C) II,	III	e	IV,	apenas.
D) I,	II	e	IV,	apenas.
E) I,	II,	III	e	IV.
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QUESTÃO 59

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 relativas	 à	
responsabilidade	do	auditor	em	relação	à	comunicação	
de	deficiências	de	controle	interno,	tomando	como	base	
os	preceitos	da	NBC	TA	265.

I.	 O	auditor	pode	identificar	deficiências	de	controle	
nos	controles	internos,	não	somente	durante	esse	
processo	 de	 avaliação	 de	 risco,	 mas,	 também,	
em	qualquer	outra	etapa	da	auditoria.	O	objetivo	
do	 auditor	 é	 comunicar	 apropriadamente,	 aos	
responsáveis	pela	governança	e	à	administração,	
as	deficiências	de	controle	interno	que	identificou	
durante	 a	 auditoria	 e	 que,	 no	 seu	 julgamento	
profissional,	 são	 de	 importância	 suficiente	 para	
merecer	a	atenção	deles.

II.	 O	auditor	deve	incluir	na	comunicação	por	escrito	
das	deficiências	significativas	de	controle	interno	
uma	descrição	das	deficiências	e	uma	explicação	
de	 seus	 possíveis	 prejuízos,	 bem	 como	 deve	
apresentar	 informações	suficientes	para	permitir	
que	os	responsáveis	pela	governança	entendam	
os	 riscos	 financeiros	enfrentados	pela	entidade.	
O	 auditor	 deve	 especificamente	 explicar	 que	 o	
sucesso	 da	 auditoria	 depende	 da	 eficácia	 do	
controle interno.

III.	 O	 auditor	 deve	 obter	 entendimento	 do	 sistema	
de	controles	internos	da	entidade	ao	identificar	e	
avaliar	os	riscos	de	distorção	relevante.	Nessas	
avaliações	de	risco,	o	auditor	considera	o	sistema	
de	controles	internos	da	entidade	para	planejar	os	
procedimentos de auditoria que são apropriados 
às	circunstâncias,	mas	não	para	fins	de	expressar	
uma	opinião	sobre	a	eficácia	de	tal	controle.

IV.	 Deficiência	 de	 controle	 interno	 existe	 quando	 o	
controle	é	planejado,	 implementado	ou	operado	
de	 tal	 forma	 que	 não	 consegue	 prevenir,	 
ou	detectar	e	corrigir	tempestivamente,	distorções	
nas	demonstrações	contábeis,	bem	como	quando	
falta	 um	 controle	 necessário	 para	 prevenir,	 ou	
detectar	 e	 corrigir	 tempestivamente,	 distorções	
nas	demonstrações	contábeis.

Estão	corretas	as	afirmativas

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

QUESTÃO 60

Considerando as responsabilidades do auditor em 
relação	 a	 fraudes,	 com	 base	 nos	 ditames	 da	 NBC	 
TA	240,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A) A	 principal	 responsabilidade	 pela	 prevenção	
e	 detecção	 da	 fraude	 é	 dos	 responsáveis	 pela	
governança	da	entidade	e	da	sua	administração.	
Fatores	 de	 risco	 de	 fraude	 são	 eventos	 ou	
condições	 que	 indiquem	 incentivo	 ou	 pressão	
para	 que	 esta	 seja	 perpetrada	 ou	 ofereçam	
oportunidade para que ela ocorra.

B)	 O	 auditor	 que	 realiza	 auditoria	 de	 acordo	 com	
as	normas	de	auditoria	é	responsável	por	obter	
segurança	 razoável	 de	 que	 as	 demonstrações	
contábeis,	como	um	todo,	não	contêm	distorções	
relevantes,	causadas	por	 fraude	ou	erro.	A	não	
ser	 que	 existam	 razões	 para	 crer	 o	 contrário,	 
o	 auditor	 deve	 aceitar	 os	 registros	 e	 os	
documentos	como	legítimos.

C) A	capacidade	de	o	auditor	detectar	uma	fraude	
depende	 de	 fatores	 como	 a	 habilidade	 do	
perpetrador,	 a	 frequência	 e	 a	 extensão	 da	
manipulação,	 o	 grau	 de	 conluio,	 a	 dimensão	
relativa dos valores individuais manipulados e a 
posição	dos	envolvidos.	O	conluio	pode	levar	o	
auditor	a	acreditar	que	a	evidência	de	 fraude	é	
persuasiva,	quando	de	fato	ela	é	falsa.

D) A possibilidade de o auditor detectar uma 
distorção	 relevante	 decorrente	 de	 fraude	 da	
administração	 é	 maior	 do	 que	 no	 caso	 de	
fraude	 cometida	 por	 empregados,	 porque	 a	
administração	frequentemente	tem	condições	de	
manipular	os	registros	contábeis	e	de	apresentar	
informações	contábeis	fraudulentas	ou	de	burlar	
procedimentos de controle.

E) Na	 obtenção	 de	 segurança	 razoável,	 o	 auditor	
tem a responsabilidade de manter atitude 
de	 ceticismo	 profissional	 durante	 a	 auditoria,	
considerando o potencial de burlar os controles 
pela	 administração,	 e	 de	 reconhecer	 o	 fato	 de	
que	 procedimentos	 de	 auditoria	 eficazes	 na	
detecção	 de	 erros	 podem	 não	 ser	 eficazes	 na	
detecção	de	fraude.



FOLHA DE RESPOSTAS
(VERSÃO DO CANDIDATO)

AO	TRANSFERIR	ESSAS	MARCAÇÕES	PARA	A	FOLHA	DE	RESPOSTAS,	
OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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