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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 marcação de acordo com o gabarito valerá + 1,00 (um ponto positivo). A marcação em desacordo com o gabarito 
valerá - 1,00 (um ponto negativo). 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. 
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Os avanços científicos são muito importantes para as profissões da área da saúde. As novas tecnologias na
odontologia, por exemplo, podem deixar os atendimentos mais rápidos e cômodos para o dentista e o paciente, além de 
garantir melhores resultados. 

Entre as tecnologias odontológicas cada vez mais utilizadas pelos dentistas, está o escaneamento intraoral. Apesar 
de ainda ter um custo relativamente elevado, essa técnica pode proporcionar mais rapidez e precisão aos tratamentos.
Por meio da leitura óptica combinada a um escaneamento a laser, o scanner intraoral tira mais de mil imagens por segundo. 
O software do equipamento se encarrega de juntá-las em tempo real, já em formato tridimensional. Após o registro, é
possível editar a imagem, retirando-se excessos de lábio ou saliva. É um procedimento mais rápido que o método com
gesso e mais cômodo para ambas as partes. Além disso, as imagens geradas têm mais qualidade e atingem locais que a 
metodologia tradicional não alcança, o que faz com que o profissional possa gerar um diagnóstico mais preciso. Com as 
informações obtidas pelo escaneamento, o profissional consegue planejar cada etapa do tratamento e, por fim, ter uma
prévia dos resultados. 

A tecnologia CAD/CAM é um item que complementa o escaneamento intraoral, permitindo que se criem réplicas
em três dimensões no computador, e tem sido muito utilizada em diversas áreas para fazer moldes e impressões 3D.
Na odontologia, essa tecnologia substitui métodos mais arcaicos, como os moldes de gesso. É excelente para aumentar a 
precisão dos tratamentos, uma vez que os modelos ficam mais acurados. 

Para os dentistas que trabalham na área de implantologia, a cirurgia guiada tem se popularizado como uma opção
viável. Ela pode facilitar o processo de implantes, tornando-o mais confortável ao paciente. 

Antes da cirurgia, um profissional credenciado faz o molde por meio de um software de computador, e esses 
dados são enviados para uma empresa terceirizada que confecciona o guia cirúrgico que será utilizado. No dia da cirurgia, 
o profissional terá acesso aos dados do paciente e ao guia, que será fixado à gengiva. Assim, não é necessário fazer grandes 
incisões, mas apenas pequenas perfurações nos locais indicados. Isso torna a cirurgia menos invasiva, reduz feridas, dores 
e sangramentos significativamente e faz com que a recuperação do paciente seja mais rápida. 

Em cirurgias mais complexas, a impressora 3D é usada para imprimir réplicas da região que passará pelo
procedimento. Dessa forma, o cirurgião-dentista pode estudar com mais precisão o caso e planejar cada passo que será
tomado. 

No trabalho com implantes e próteses, a impressora serve para imprimir versões testes, que permitem visualizar
se o material vai se encaixar bem ao paciente e se está feito de forma adequada. Com a impressora 3D, é possível também 
criar alinhadores invisíveis e aparelhos para bruxismo, com economia de tempo e dinheiro. 

Para cada área de atuação no campo da odontologia, há um tipo de novidade tecnológica, como materiais,
aparelhos e softwares, que oferecem mais qualidade ao tratamento dentário, tanto para o cirurgião-dentista quanto para 
o paciente. 

Internet: <www.suryadental.com.br> (com adaptações).

 _____________________________________________________________________________________________________________  

Quanto à tipologia do texto e às ideias nele expressas, julgue 
os itens 1 e 2. 
 
1 Estruturado em forma dissertativa, o texto trata de 

novas tecnologias que possibilitam maior rapidez e 
eficiência em procedimentos odontológicos. 

2 De acordo com o texto, por serem arcaicos, métodos 
como a moldagem em gesso não são mais utilizados em 
procedimentos odontológicos. 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens de 3 a 7, relativos a aspectos linguísticos do 
texto. 
 
3 Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência 

das ideias do segundo parágrafo do texto caso o termo 
“odontológicas” (linha 4) fosse deslocado para 
imediatamente depois de “tratamentos” (linha 5), 
fazendo-se o devido ajuste de concordância  
nominal — odontológicos. 

4 Dadas as relações de coesão do texto, é correto afirmar 

que, em “juntá-las” (linha 7), o pronome oblíquo está 

empregado em relação a “rapidez e precisão” (linha 5). 

5 A expressão “ambas as partes” (linha 9) refere-se, por 

coesão textual, a “o dentista e o paciente” (linha 2). 

6 No último período do segundo parágrafo, o termo 

“prévia” (linha 12) tem emprego substantivo e poderia 

ser substituído, sem prejuízo da correção e dos sentidos 

do texto, por intróito. 

7 No último período do terceiro parágrafo, a oração 

introduzida por “uma vez que” (linha 16) expressa a 

consequência do aumento da precisão dos tratamentos 

odontológicos. 
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Considerando a correção gramatical e a coerência das ideias 

do texto, julgue os itens de 8 a 10, que consistem em 

propostas de substituição para vocábulos e trechos 

destacados do texto. 

8 “intraoral. Apesar de ainda ter” (linhas 4 e 5): intraoral, 

que, embora ainda tenha 

9 “se encarrega” (linha 7) por encarrega-se 

10 “que passará pelo” (linha 24) por onde será realizado o 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens de 11 a 15, no que se refere à correção 

gramatical e à coerência da proposta de reescrita para cada 

um dos trechos destacados do texto. 

11 “o que faz com que o profissional possa gerar um 

diagnóstico mais preciso” (linha 10): o que possibilita ao 

profissional a emissão de um diagnóstico mais preciso 

12 “A tecnologia CAD/CAM é um item que complementa o 

escaneamento intraoral, permitindo que se criem 

réplicas em três dimensões no computador, e tem sido 

muito utilizada em diversas áreas para fazer moldes e 

impressões 3D.” (linhas 13 e 14): A tecnologia 

CAD/CAM, item complementar ao escaneamento 

intraoral, favorece à criação de réplicas em três 

dimensões muito utilizadas no computador em 

diversas áreas para a confecção de moldes e 

impressões 3D. 

13 “e esses dados são enviados para uma empresa 

terceirizada que confecciona o guia cirúrgico que será 

utilizado.” (linhas 19 e 20): sendo esses dados remetidos 

a uma empresa terceirizada para a confecção do guia 

cirúrgico a ser utilizado. 

14 “e faz com que a recuperação do paciente seja mais 

rápida.” (linha 23): e acelera a recuperação do paciente. 

15 “se o material vai se encaixar bem ao paciente e se está 

feito de forma adequada.” (linha 28): caso o material se 

adeque à necessidade do paciente e seja produzido 

apropriadamente. 

 ____________________________________________________  

Julgue o item 16, considerando a correção gramatical do 

trecho apresentado e a adequação da linguagem à 

correspondência oficial. 

16 Informamos que a remessa dos guias cirúrgicos 

solicitados pela Comissão de Atenção à Saúde Bucal será 

remetida dentro de dez dias à contar da data de emissão 

deste esclarecendo, que estão dentro dos padrões 

estabelecidos pelo devido órgão de controle, com 

destaque para a alta qualidade dos mesmos. 

 ____________________________________________________  

Na matemática, o teorema dos quatro quadrados de 

Lagrange afirma que todo número natural pode ser escrito 

como a soma dos quadrados de quatro números inteiros não 

negativos. Por exemplo, 10 = 1� + 1� + 2� + 2�. 

Considerando essas informações, julgue os itens de 17 a 20. 

17 312 = 2� + 4� + 6� + 16�. 

18 O número 1 pode ser escrito como a soma dos 

quadrados de quatro números inteiros positivos. 
19 Se w é um número inteiro não negativo e 

4� + 14� + 17� +�
� = 2.022, então � é um número 

primo. 
20 Se � e � são números inteiros não negativos e 

42 = 2� + 2� + �
� + �

�, então � + � = 8. 
 ____________________________________________________ 

Rafael, recém-graduado em odontologia, deseja 
organizar os seis livros que adquiriu durante sua graduação 
em uma estante. Entre esses seis livros, dois fazem parte de 
uma coleção (sendo as partes 1 e 2 dessa coleção) e dois, que 
não fazem parte de nenhuma coleção, são iguais, isto é, são 
repetidos. 

Considerando que os livros de Rafael estejam organizados em 
uma sequência e que trocar a ordem de livros repetidos não 
configure uma sequência diferente, julgue os itens de 21 a 24. 

21 Rafael tem trezentas e sessenta opções diferentes de 
sequências para organizar seus livros. 

22 Se Rafael definir que os livros de coleção devem ser 
colocados em sequência, sendo a parte 1 seguida da 
parte 2, ele terá 80 opções de sequências diferentes para 
organizar seus livros. 

23 Organizando-se aleatoriamente a sequência dos livros, a 
probabilidade de que os livros repetidos estejam um 
seguido do outro e que os livros da coleção também 
estejam um seguido do outro (estando a parte 1 antes 
da parte 2, necessariamente) é menor que 5%. 

24 Se Rafael quiser presentear alguém com dois de seus 
livros, sendo os livros necessariamente diferentes, 
haverá 10 modos diferentes de montar esse presente. 
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Considerando os cenários político, econômico, ambiental, 

científico, cultural, social e das relações internacionais no 

mundo contemporâneo, julgue os itens de 25 a 32. 

25 Afora os temas tradicionais que assinalam as principais 

pautas mundiais do tempo presente, como guerra e paz, 

a questão ambiental assume crescente importância 

diante das mudanças climáticas e de seu impacto nas 

condições de vida no planeta. 

26 O conceito de desenvolvimento sustentável pressupõe o 

abandono das formas de produção consagradas pela 

moderna economia e o consequente retorno aos 

padrões produtivos da era pré-industrial. 

27 Como fonte de energia, o petróleo tende a ser 

crescentemente utilizado em todo o planeta, pois, não 

sendo fóssil, pouco interfere na emissão de gases 

poluentes na atmosfera. 

28 O atual conflito no Leste europeu, decorrente da invasão 

da Ucrânia pela Rússia, traz graves consequências não 

apenas no campo material: a Organização das Nações 

Unidas (ONU) estima em cerca de 10 milhões o número 

de ucranianos impelidos a abandonar seu país. 

29 Por sua incapacidade de impedir as guerras e os mais 

diversos conflitos no mundo, o Conselho de Segurança 

foi dissolvido pela ONU, não havendo previsão de 

criação de um substituto. 

30 Aumento exponencial da produção, ampliação 

extraordinária do comércio internacional e ampla 

circulação de bens e capitais nos mercados mundiais são 

algumas das características da globalização. 

31 União Europeia e Mercosul são exemplos de blocos 

econômicos que surgiram na esteira da ordem 

globalizada do tempo presente e que, a despeito de 

alguns êxitos, fracassaram no esforço de integração 

econômica. 

32 Ciência e tecnologia, em constante avanço, contribuem 

para alicerçar as rápidas e profundas transformações do 

mundo contemporâneo, como é o caso de sua aplicação 

na economia, nas comunicações e na saúde. 

 ____________________________________________________  

Em relação ao Microsoft Excel 2013 e aos conceitos de redes 

de computadores, julgue os itens de 33 a 36. 

33 Caso a fórmula =(G8-G4) * (M6-M3) seja inserida em 

uma célula do programa Excel 2013, ocorrerá erro de 

construção, pois esse programa não permite que uma 

fórmula seja construída com espaços entre os 

operadores. 

34 O usuário pode criar uma fórmula no Excel 2013 

utilizando os métodos digitação ou apontamento. 

35 Uma rede WAN é formada, via de regra, pela interligação 

de, no mínimo, quatro roteadores. 

36 Na topologia em estrela, há, necessariamente, a 

presença de um hub, que figura como equipamento 

concentrador, ao passo que, na topologia em 

barramento, os computadores são interligados 

diretamente por meio do cabo UTP. 

Acerca das noções de vírus, worms e pragas virtuais e dos 
aplicativos para segurança da informação, julgue os itens 
de 37 a 40. 

37 A ação de vírus provoca diversos danos ao computador; 
até mesmo o sistema operacional pode ser corrompido 
por eles. 

38 Um computador conectado à Internet pode sofrer ações 
tanto dos vírus quanto de spywares e malwares. 

39 O firewall é a ferramenta mais importante na área da 
segurança da informação, apesar de possuir a 
desvantagem de não ser capaz de impedir ações de 
malwares. 

40 O firewall pode ser configurado para permitir o tráfego 
específico de alguns dados, como, por exemplo, 
requisições do protocolo HTTP. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 

A respeito de ética e moral no serviço público, julgue os itens 

de 41 a 45. 

41 A ética se ocupa de temas como valores, ação e seus 

fundamentos e, com isso, acaba se envolvendo com 

discussões sobre autonomia, discricionariedade e 

integridade. 

42 A ética é objeto da moral. 

43 A moral designa o arranjo de valores, normas e costumes 

que formam uma moldura socialmente construída para 

abarcar atitudes e referenciais de conduta. 

44 Os padrões morais podem variar conforme a formação 

histórica e cultural das sociedades, mas, dentro de uma 

mesma sociedade, observa-se uma uniformidade 

homogênea. 

45 O juízo moral responde ao questionamento “O que se 

deve fazer?”, enquanto o juízo ético responde ao 

questionamento “Por que se deve fazer?”. 

 ____________________________________________________  

Acerca das sanções por atos de improbidade administrativa, 

julgue os itens de 46 a 50, segundo a Lei n.o 8.429/1992. 

46 Em qualquer hipótese, a pena de multa não poderá 

exceder o valor do dano ao erário ou do enriquecimento 

ilícito. 

47 A sanção de perda da função pública vincula-se, 

necessariamente, ao cargo em razão do qual tenha sido 

cometido o ato de improbidade. 

48 A sanção de proibição de contratação com o poder 

público limita-se, em princípio, ao ente lesado pelo ato 

de improbidade. 

49 A condenação por improbidade não pode se limitar à 

reparação ao erário, mas pode, excepcionalmente, 

limitar-se à aplicação de multa. 

50 Não se admite cumprimento provisório das sanções por 

ato de improbidade. 

 ____________________________________________________  

Com relação à motivação dos atos administrativos, julgue os 

itens de 51 a 55, conforme a Lei n.o 9.784/1999. 

51 Atos que ampliem direitos não necessariamente 

demandam motivação. 

52 Atos que agravem sanções exigem motivação. 

53 Atos que apliquem jurisprudência firmada sobre a 

questão exigem motivação. 

54 Atos que divirjam de pareceres exigem motivação. 

55 Atos que decidam seleção pública exigem motivação. 

Com base na Lei n.o 5.081/1966, julgue os itens de 56 a 60. 

56 É terminantemente vedado ao cirurgião-dentista expor 

em público trabalhos odontológicos. 

57 É vedado ao cirurgião-dentista exercer mais de uma 

especialidade. 

58 Realizar consulta mediante audioconferência é vedado 

ao cirurgião-dentista. 

59 Ao cirurgião-dentista é vedado divulgar benefícios 

recebidos de clientes, exceto se obtiver sua autorização. 

60 É terminantemente vedado ao cirurgião-dentista 

divulgar os preços de seus serviços. 

 ____________________________________________________ 

À luz das disposições da Lei n.o 4.324/1964, julgue os itens 

de 61 a 65. 

61 Cabe ao Conselho Federal de Odontologia elaborar os 

regimentos internos dos Conselhos Regionais. 

62 É atribuição do Conselho Federal de Odontologia expedir 

instruções para o funcionamento dos Conselhos 

Regionais. 

63 É atribuição do Conselho Federal de Odontologia 

deliberar, originariamente, sobre a admissão de 

membros dos Conselhos Regionais. 

64 É atribuição do Conselho Federal de Odontologia 

aprovar o orçamento dos Conselhos Regionais. 

65 É atribuição do Conselho Federal de Odontologia 

aprovar as contas dos Conselhos Regionais. 

 ____________________________________________________ 

Considerando a Resolução CFO n.o 63/2005, julgue os itens 

de 66 a 70, a respeito das competências do técnico em saúde 

bucal. 

66 A supervisão do técnico em saúde bucal pelo 

cirurgião-dentista pode ocorrer remotamente. 

67 A supervisão dos técnicos em saúde bucal por 

cirurgiões-dentistas deve observar a razão máxima de 

cinco para um. 

68 Compete aos técnicos em saúde bucal, com 

exclusividade, ensinar técnicas de higiene bucal. 

69 O técnico em saúde bucal poderá supervisionar, por 

delegação de cirurgião-dentista, o trabalho dos 

auxiliares de saúde bucal. 

70 Compete aos técnicos em saúde bucal, inclusive em 

ambiente hospitalar, proceder à limpeza e à antissepsia 

do campo operatório em atos cirúrgicos odontológicos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Julgue os itens de 71 a 83, referentes à contabilidade geral. 

71 Se o estatuto da companhia contiver autorização para o 

aumento do capital social, o valor correspondente será 

obrigatoriamente registrado no patrimônio líquido da 

empresa. 

72 O cancelamento de ações em tesouraria com a redução 

do capital social constitui fato contábil permutativo. 

73 De acordo com a teoria materialista, em uma visão 

essencialmente econômica e não personalista das 

contas, elas representam uma relação entre as entradas 

e saídas que ocorrem em uma organização, dividindo-se, 

para esse efeito, em integrais e diferenciais. 

74 Entre os grupos de contas que integram o passivo não 

circulante, podem ser mencionados imposto de renda e 

contribuição social diferidos e resgate de partes 

beneficiárias. 

75 As provisões, diferentemente de outros passivos, tais 

como os derivados de apropriações por competência, 

caracterizam-se pela certeza de sua exigibilidade e pela 

definição de seu vencimento e do valor necessário à sua 

liquidação. 

76 Suponha-se que um contador tenha registrado 

indevidamente um pagamento de R$ 10.000 a um 

fornecedor, quando o efetivamente devido era R$ 1.000. 

Nesse caso, para efeito de retificação, ele deverá efetuar 

um lançamento de complementação, debitando caixa e 

creditando fornecedores por R$ 9.000. 

77 Suponha-se que uma empresa tivesse um estoque inicial 

de 20 unidades a um custo total de R$ 400. Suponha-se, 

ainda, que tenha ela adquirido 30 unidades a R$ 25, 

vendido 15 unidades e, finalmente, adquirido 15 

unidades a R$ 33 cada. Nesse caso, com base no critério 

da média ponderada móvel, o valor de cada unidade de 

seu estoque final era de R$ 28. 

78 Os elementos do ativo decorrentes de operações de 

curto prazo serão ajustados a valor presente, sendo os 

demais ajustados quando houver efeito relevante. 

79 Na apuração do resultado do exercício, foram apurados 

os seguintes saldos (em R$). 

vendas 750 

descontos comerciais 50 

descontos financeiros 80 

devolução de vendas 25 

IPI s/ faturamento 150 

ICMS s/ vendas 125 

ISS s/ vendas 75 

Conclui-se que a receita líquida de vendas foi igual a 475. 

80 Suponha-se que um contador tenha tomado 

conhecimento de uma mudança na interpretação da 

legislação tributária, cujo efeito afetaria o resultado de 

um exercício anterior. Nesse caso, esse efeito deve ser 

tratado diretamente como ajuste de exercícios 

anteriores, na demonstração de lucros ou prejuízos 

acumulados. 

81 Em relação ao fluxo de caixa, são exemplos de saída das 

atividades de financiamento os adiantamentos de caixa 

e os empréstimos feitos a terceiros que não sejam 

efetuados por instituição financeira. 

82 Quando o ciclo operacional da sociedade for inferior ao 

exercício social, tal circunstância deverá ser objeto de 

nota explicativa, de que constará a base de segregação 

dos ativos e passivos entre circulante e longo prazo. 

83 O chamado ebitda é um indicador de lucratividade que 

demonstra lucro antes de juros, imposto de renda, 

depreciação e amortização, sendo representado por um 

percentual sobre a receita líquida da empresa. 
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A respeito da contabilidade aplicada ao setor público, julgue 

os itens de 84 a 96. 

84 Um dos requisitos de uma informação contábil fidedigna 

é a neutralidade em sua representação, o que significa 

que a seleção e a apresentação das informações 

financeiras e não financeiras devem ser feitas a fim de se 

atingir um resultado particular predeterminado. 

85 Uma das bases de mensuração dos ativos é o valor de 

mercado, quando o mercado é aberto, ativo e 

organizado; o valor pode ser de entrada ou de saída, é 

observável e não é específico para uma entidade. 

86 O custo de liberação, uma das bases para mensuração 

dos passivos, é o montante que o credor aceita no 

cumprimento da sua demanda ou que terceiros 

cobrariam para aceitar a transferência do passivo do 

devedor. Se houver mais de um modo de garantir a 

liberação do passivo, o custo de liberação será aquele 

que representa o maior montante, de acordo com o que 

a prudência recomenda. 

87 O sistema contábil está estruturado em subsistemas de 

informação: orçamentário; financeiro; patrimonial; e 

gerencial. 

88 As demonstrações contábeis no âmbito da contabilidade 

aplicada ao setor público são os balanços patrimonial, 

orçamentário e financeiro, as demonstrações das 

variações patrimoniais, dos fluxos de caixa e das 

mutações do patrimônio líquido, além das notas 

explicativas. 

89 A depreciação e a amortização cessam ou são 

interrompidas quando o ativo se torna obsoleto ou é 

retirado temporariamente de operação. 

90 O atual plano de contas aplicado ao setor público 

propõe-se a permitir a segregação das informações 

orçamentárias e patrimoniais, de modo que as contas 

contábeis evidenciem a sua natureza — orçamentária, 

patrimonial e de controle — e, particularmente, os 

registros orçamentários não influenciem ou alterem os 

registros patrimoniais, e vice-versa. 

91 O sistema contábil compreende uma estrutura integrada 

de informações que abrange identificação, mensuração, 

registro, controle, evidenciação e avaliação dos atos e 

dos fatos da gestão patrimonial pública, respaldando o 

processo de decisão, a prestação de contas e a 

instrumentalização do controle social. 

92 O PCASP, de uso obrigatório, é atualizado anualmente; 

adicionalmente, a STN disponibiliza o PCASP estendido, 

de adoção facultativa, para os entes que precisarem de 

uma referência para desenvolvimento de suas rotinas e 

sistemas. 

93 Considere-se que o balanço orçamentário de um ente 

apresente os seguintes dados (em R$). 

receita corrente prevista 350 

receita de capital prevista 180 

receita corrente executada 420 

receita de capital executada 390 

É correto afirmar que, nesse caso, houve superávit na 

receita corrente e insuficiência na receita de capital. 

94 A elevação do endividamento acarreta uma variação 

negativa no saldo da disponibilidade do balanço 

financeiro, e a sua redução produz uma variação positiva 

desse saldo. 

95 Determinado ente apresenta os seguintes dados 

relativos ao seu balanço patrimonial (em R$). 

ativo permanente 60 

passivo financeiro 25 

passivo real 70 

superávit financeiro 10 

ativo compensado 15 

Nesse caso, o saldo patrimonial é positivo, sendo igual 

a 25. 

96 Classifica-se como mutação patrimonial da receita, 

resultante da execução orçamentária, a cobrança da 

dívida ativa. 
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Quanto à auditoria, julgue os itens de 97 a 108. 

97 A independência do trabalho do auditor interno 

pressupõe que, na execução de seus trabalhos, ele deve 

ignorar as orientações e as expectativas externadas pela 

administração. 

98 Apesar de o vínculo de auditor interno ser exclusivo com 

a entidade pela qual foi contratado, é relevante para a 

execução de seu trabalho considerar a influência e as 

consequências de existirem entidades associadas, filiais 

e partes relacionadas, que não podem ser ignoradas no 

âmbito dos trabalhos da auditoria interna. 

99 Nos trabalhos realizados pelo auditor interno de forma 

compartilhada com profissionais de outras áreas, 

independentemente da divisão de tarefas, segundo a 

habilitação técnica dos seus participantes, a 

responsabilidade legal será sempre do auditor. 

100 O auditor interno, desde que devidamente acordado 

com a administração da entidade empregadora e desde 

que previsto em planejamento conjunto, deve cooperar 

com os auditores independentes, mantendo, 

entretanto, sigilo quanto a seus papéis de trabalho, em 

função da necessária independência das partes. 

101 Uma opinião de auditoria modificada poderá ser 

qualificada (do tipo “exceto por”) quando o auditor for 

incapaz de obter evidência da auditoria considerada 

suficiente a respeito de certos itens do objeto que sejam 

ou possam ser relevantes, mas não generalizados. 

102 O alcance da atuação da auditoria governamental se 

estende aos órgãos e às entidades que integram a 

Administração em geral, o que inclui os conselhos de 

fiscalização profissional, mas exclui as empresas não 

dependentes, por não receberem recursos à conta do 

orçamento público. 

103 A observação é um procedimento que deve ser 

considerado na realização de testes substantivos, com 

vistas ao acompanhamento da execução dos processos 

que envolvem a realização das diversas atividades ou 

operações da entidade auditada. 

104 A amostra aleatória simples consiste em uma forma 

diferente de obtenção do tamanho da amostra em que 

cada elemento da população tem a mesma chance de 

pertencer à amostra; para isso, os elementos dessa 

população devem estar distribuídos de maneira 

uniforme. 

105 Para a identificação de passivos não registrados e 

contingências, o auditor deve, considerando a 

relevância, obter evidências sobre o grau de 

probabilidade de um resultado favorável ou 

desfavorável, bem como sobre o valor ou a extensão de 

perda ou ganho potencial. 

106 Transações de investimento e financiamento que não 

envolvem caixa ou seus equivalentes só devem ser 

divulgadas em notas explicativas, pois afetam a 

estrutura de capital e os ativos da entidade. 

107 Uma das técnicas de auditoria mais difundidas é a 

confirmação interna, que consiste na confirmação, junto 

a fontes internas ao segmento auditado, da 

fidedignidade das informações obtidas no mesmo 

segmento. 

108 O risco de subavaliação da confiabilidade e o risco de 

rejeição incorreta afetam a eficácia da auditoria e têm 

mais probabilidade de conduzir a uma conclusão 

errônea sobre determinados controles, saldos de contas 

ou classe de transações do que o risco de superavaliação 

da confiabilidade ou o risco de aceitação incorreta. 

 ____________________________________________________ 

Julgue os itens de 109 a 120, referentes à administração 

orçamentária e financeira. 

109 A Constituição Federal de 1988 e a legislação 

complementar, ao determinarem a vedação de 

operações de créditos que excedam o montante das 

despesas de capital, têm como fundamento básico o 

princípio da não afetação das receitas. 

110 Têm autonomia para elaboração de suas propostas 

orçamentárias, nos limites estabelecidos na lei de 

diretrizes orçamentárias (LDO), o Poder Judiciário, com 

seus órgãos colegiados, o Ministério Público e as 

Defensorias Públicas. 

111 É vedada a edição de medidas provisórias sobre planos 

plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares, exceto para 

abertura de crédito extraordinário, nos casos de 

despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes 

de guerra, comoção interna ou calamidade pública. 
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112 Um dos vetos à LDO de 2023 recaiu sobre a alegada 

ampliação das prioridades incluídas pelos 

parlamentares. Segundo o governo, isso dispersaria os 

esforços na execução, no monitoramento e no controle 

e afetaria o contexto de dificuldades fiscais. As 

justificativas podem ter relação com a elevação da 

rigidez orçamentária, já pressionada pelas despesas 

obrigatórias, pelas vinculações entre receitas e despesas 

e pelas regras para cumprimento do resultado primário 

e observância do novo regime fiscal. 

113 Entre as classificações orçamentárias, a estrutura 

programática contempla a existência de atividades, das 

quais se originam os projetos, que têm caráter 

recorrente, porque cada etapa apresenta uma finalidade 

específica. 

114 Os ingressos extraorçamentários são recursos 

temporários, não programáveis orçamentariamente; 

como depositário desses valores, o poder público contrai 

uma obrigação, que não precisa de autorização 

legislativa para ser restituída. 

115 O MCASP distingue as despesas empenhadas a liquidar 

das despesas empenhadas em liquidação: nas primeiras, 

ainda não ocorreu o fato gerador, pendente de entrega 

do material ou do serviço adquirido; nas segundas, 

ocorreu o fato gerador, com a entrega do material ou da 

prestação do serviço, mas ainda não se deu a devida 

liquidação. 

116 O suprimento de fundos constitui despesa orçamentária 

e patrimonial; no momento da concessão, não ocorre 

redução no patrimônio líquido, e sim na liquidação da 

despesa orçamentária, quando ocorre o registro de um 

passivo. 

117 Suponha-se que um ente apresente os seguintes dados 

no início do último mês do exercício (em R$). 

excesso de arrecadação acumulado 550 

economia de despesa acumulada 250 

déficit financeiro do balanço inicial 100 

crédito extraordinário aberto há mais de 

4 meses e ainda não utilizado 

150 

Conclui-se que pode ser aberto um crédito especial 

de 700. 

118 Quando a receita arrecadada em determinada rubrica 

exceder a receita orçada, independentemente da 

revisão da estimativa, não haverá necessidade de nova 

autorização legislativa para sua utilização, exceto se 

ultrapassar os limites de suplementação previamente 

fixados. 

119 A restituição de receitas orçamentárias, descontadas ou 

recolhidas a maior, e o ressarcimento em espécie a título 

de incentivo ou benefício fiscal, dedutíveis da 

arrecadação, qualquer que tenha sido o ano da 

respectiva cobrança, serão efetuados como anulação de 

receita, se no mesmo ano da arrecadação, ou como 

despesa, se em exercício subsequente. 

120 Uma das condições para concessão ou ampliação de 

renúncia de receita é a adoção de uma medida de 

compensação. Essa possibilidade decorre de aumento 

da receita, como, por exemplo, por ampliação dos 

limites de tributação dos atuais contribuintes ou pela 

incorporação de novos contribuintes. 
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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.

_____________________________________________________________________________________________________  

A Constituição Federal de 1988 estabelece vários tipos de vedação em matéria orçamentária, 
que constam de seu art. 167. Essas vedações são essenciais do ponto de vista da disciplina necessária 
ao processo em suas diferentes etapas, assegurando a melhor utilização possível dos recursos 
públicos. 

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

Vedações constitucionais e princípios orçamentários:  
como se inter-relacionam as disposições legais e a doutrina

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos, relacionando cada dispositivo constitucional com o 
respectivo princípio orçamentário. 

a) a vedação ao início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
b) a vedação à realização de despesas ou à assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou

adicionais; e
c) a vedação à vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa.




