
Regulamento do Processo Seletivo – 003/2008 

Prova – 04/05/2008

002 – AUDITOR JR 

INSTRUÇÕES

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o Caderno de Prova. Antes de iniciar a resolução das 

questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é constituída de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 

sempre na seqüência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 

perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde 

ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de 

prova.

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o 

cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco 

o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não-

cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco 

plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do concurso. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-

resposta, é de 5 horas. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 

autorização para entregar o Caderno de Prova, o cartão-resposta e a ficha de identificação. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o 

consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 5 horas 

Português

Conhecimento
Específico

Espanhol

NÚMERO DE INSCRIÇÃO TURMA NOME DO CANDIDATO 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

......................................................................................................................................................................................................................  

RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 
02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 
03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 
04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 
05 -  10 -  15 -  20 -  25 -  30 -  35 -  40 -  
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PORTUGUÊS

As questões 01 a 03 relacionam-se aos textos a seguir. 

TEXTO A 
Biodiesel e os dilemas da inclusão social 

 Por sua imensa extensão territorial e grande diversidade de oleaginosas, associada a excelentes condições climáticas, o 
Brasil tem grande potencial para a produção de biomassa para fins alimentares e energéticos. A demanda mundial por 
combustíveis de origem renovável é crescente, e o Brasil tem potencial para ser um grande exportador mundial de biodiesel. 
Estudos do governo dos Estados Unidos afirmam categoricamente que o Brasil tem condições de liderar a produção mundial de 
biodiesel, que promoverá, caso se invista em desenvolvimento tecnológico, a substituição de pelo menos 60% do óleo diesel 
consumido no mundo. 
 Do ponto de vista econômico, a viabilidade do uso de biodiesel está relacionada à substituição das importações de diesel 
e à perspectiva de garantir a expertise tecnológica de um mercado emergente. Como se sabe, o Brasil é um expoente mundial na 
produção de biocombustíveis que, por conta dos problemas ambientais, estão ganhando espaço no mundo todo. 
 Em termos sociais, a produção de óleos combustíveis de origem vegetal abre oportunidades para grandes benefícios 
sociais decorrentes do alto índice de geração de emprego por capital investido, culminando com a valorização do campo e a 
promoção do trabalhador rural. 
 Outro fator que favorece o desenvolvimento da produção de biodiesel neste momento é o nível de preços do petróleo, na 
faixa de 75 dólares por barril. Esse patamar reduz a necessidade de subsídios aos óleos vegetais, viabilizando a produção de 
combustível a partir de oleaginosas como a mamona, o que provavelmente não seria viável se o barril do petróleo apresentasse 
preços muito mais baixos. 

(Adaptado de: BERMAN, Célio (org.). As novas energias no Brasil. Rio de Janeiro: FASE, 2007. p. 22.) 

TEXTO B 
Questões para entender o etanol 

 Por que o etanol e o biodiesel são os combustíveis “verdes” mais viáveis? 
 O etanol e o biodiesel têm a vantagem de, por ser líquidos, aproveitar toda a estrutura logística da gasolina e do diesel. O 
etanol tem uma equação econômica ainda mais favorável, em razão da produtividade. Com 1 hectare de terra se consegue 
produzir 7.500 litros de etanol. No caso do biodiesel de soja, obtêm-se 600 litros por hectare. O etanol continuará atraente mesmo 
que o preço do barril de petróleo caia a 35 dólares. Todas as demais alternativas energéticas verdes só se tornam 
economicamente atraentes quando o barril de petróleo está valendo, no mínimo, 80 dólares. 
 Quanto esses combustíveis representam hoje no consumo mundial? 
 São utilizados 600 bilhões de litros de combustível por ano no mundo. O consumo de biocombustíveis (etanol de cana, 
etanol de milho e biodiesel) é de 10% disso, algo em torno de 60 bilhões de litros. 
 Quanto o etanol pode representar no futuro? 
 A estimativa é de que o etanol chegue a prover 20% de todo o combustível líquido usado no mundo. Em valores de hoje, 
120 bilhões de litros. 

(FRANÇA, Ronaldo. 70 questões para entender o etanol. Veja, 19. mar. 2008, p. 107-108.) 

01 - Com base na leitura conjunta dos textos A e B, assinale a opção INCORRETA. 

a) O texto A, ao contrário do texto B, refere-se diretamente aos benefícios sociais da produção de biocombustíveis.   
*b) Os textos A e B contradizem-se, pois o primeiro prevê uma substituição de 60% dos combustíveis líquidos tradicionais 

por combustíveis “verdes”, e o segundo prevê a substituição de apenas 20% desse total. 
c) Os textos A e B mencionam que a atratividade econômica do biodiesel depende do patamar de preços do barril de 

petróleo e apresentam para esse argumento valores de referência aproximados (75 e 80 dólares, respectivamente). 
d) O texto A, ao contrário do texto B, está mais focado no biodiesel, referindo-se a outros biocombustíveis apenas de modo 

geral. 
e) Nos dois textos, o uso do termo “diesel” fica restrito ao combustível fóssil e distingue-se claramente de “biodiesel”. 

02 - Com base no texto A, é correto afirmar: 

a) A grande demanda mundial por combustíveis renováveis deve-se à grande extensão territorial, à diversidade de 
oleaginosas e às condições climáticas favoráveis do Brasil.  

b) Segundo estudos do governo dos Estados Unidos, o Brasil proverá a substituição de pelo menos 60% do óleo diesel 
consumido no mundo. 

c) Por conta dos problemas ambientais no país, os biocombustíveis do Brasil estão ganhando espaço no mundo todo.   
*d) O capital investido na produção de óleos combustíveis de origem vegetal ocasiona alto índice de geração de emprego. 
e) Os ganhos do país com o alto preço do petróleo em nível internacional possibilitaram ao Brasil subsidiar a produção de 

combustível a partir de oleaginosas como a mamona. 

03 - Com base no texto B, é correto afirmar: 

a) A viabilidade do etanol é maior que a do biodiesel porque o primeiro aproveita melhor toda a estrutura logística da 
gasolina e do diesel. 

b) Para se obter a mesma quantidade de litros de biodiesel de soja e de etanol de cana-de-açúcar, é preciso destinar uma 
área muito maior ao plantio de cana. 

*c) Em face de uma possível diminuição do preço do petróleo, há mais risco em produzir biodiesel que em produzir etanol. 
d) O texto informa qual dos dois combustíveis, biodiesel ou etanol, é mais utilizado hoje. 
e) Segundo a estimativa para o futuro apresentada no texto, o uso do etanol deve dobrar, passando de 60 bilhões para 120 

bilhões de litros por ano no mundo. 
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As questões 04 e 05 relacionam-se ao texto a seguir. 

Ciência brasileira 

 No curto intervalo de duas décadas, entre 1981 e 2000, o Brasil passou da 28ª para 17ª posição no ranking mundial de 
produção de ciência. Os dados, relativos à elaboração de artigos científicos, são do Institute for Scientific Information (ISI),
entidade de reconhecido prestígio em bibliometria. Nessa posição, o Brasil está à frente da Bélgica, Escócia e Israel, entre outros, 
e bem próximo da Coréia do Sul, Suíça, Suécia, Índia e Holanda. 
 O avanço da pesquisa científica brasileira, apesar de dificuldades históricas que ainda permanecem, resulta de iniciativas 
tomadas há meio século, especialmente com a constituição do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), principal agência nacional de fomento. Nos anos 60, além da criação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp), também foram implantados vários cursos de pós-graduação destinados à formação de novos pesquisadores. 
Desde então, novas agências estaduais de apoio à pesquisa foram instaladas e fortalecidas. E, em meados dos anos 80, a criação 
do Ministério da Ciência e Tecnologia enfatizou a política científica e definiu áreas estratégicas para investimento e apoio. 
 Entre as dificuldades que ainda emperram o desenvolvimento da ciência no Brasil estão a concentração das 
investigações em universidades e institutos públicos, com uma contrapartida pouco significativa da iniciativa privada, além do fluxo
irregular de recursos financeiros. 
 Os cenários mais recentes, no entanto, acenam com perspectivas promissoras em relação a essas limitações. Empresas 
privadas estão se dando conta de novas perspectivas de negócios envolvendo pesquisa, desenvolvimento e aplicação. Do lado 
dos financiamentos públicos, os fundos setoriais – percentual de recursos obtidos com atividades como exploração de petróleo e 
energia elétrica, entre outros – devem ampliar sensivelmente os financiamentos destinados à pesquisa científica. 

(Scientific American Brasil Online. Disponível em: http://www2.uol.com.br/sciam/ciencia_brasileira/. Acesso em: 2 abr. 2007.) 

04 - Em relação ao texto “Ciência brasileira” é correto afirmar: 

a) O primeiro parágrafo aponta problemas e dificuldades da colocação do Brasil no cenário científico internacional. 
b) O segundo parágrafo descreve as dificuldades históricas remanescentes no âmbito da pesquisa brasileira. 
c) O terceiro parágrafo critica unversidades e institutos públicos por monopolizarem a pesquisa no país. 
*d) O quarto parágrafo, com alguns exemplos, aponta a perspectiva de superação de limitações da pesquisa no país. 
e) A estrutura do texto em parágrafos avança de um histórico positivo para a descrição de impasses na situação atual da 

pesquisa brasileira. 

05 - “No curto intervalo de duas décadas, entre 1981 e 2000, o Brasil passou da 28ª para 17ª posição no ranking mundial de 
produção de ciência. Os dados, relativos à elaboração de artigos científicos, são do Institute for Scientific Information (ISI),
entidade de reconhecido prestígio em bibliometria.” Com base nesse trecho, é correto afirmar: 

a) A melhora da posição do Brasil no ranking mundial de produção de ciência deve-se a artigos publicados pelo ISI sobre o 
país.

b) Recomendações do ISI constituíram a base para a elaboração de uma política interna de publicações científicas no 
Brasil.

c) Para estabelecimento do ranking em que o Brasil ocupou no ano 2000 a 17ª posição, o ISI considerou também a 
elaboração de artigos científicos, entre outros dados. 

*d) Os dados considerados pelo ISI para estabelecimento do ranking mundial de produção de ciência baseiam-se na 
elaboração de artigos científicos. 

e) O ranking em que o Brasil galgou várias posições entre 1981 e 2000 foi estabelecido com base na velocidade com que o 
país elaborou artigos científicos. 

As questões 06 e 07 relacionam-se ao texto a seguir. 

Kyoto não bastou 

 O retrospecto é doloroso: já se passaram 15 anos desde que os chefes de Estado de 157 países firmaram solenemente a 
Convenção-Quadro sobre a proteção climática do planeta, na Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, em 1992. Na ocasião, a 
humanidade se uniu em uma atitude rara em prol de uma grande meta: conter uma mudança climática ameaçadora. Os países de 
maior desenvolvimento industrial se comprometeram a reduzir até o ano 2000 as emissões de dióxido de carbono (CO2) e de outros 
gases de efeito estufa aos mesmos níveis de 1990. A concentração de CO2 na atmosfera já atingia, na época, aproximadamente 335 
ppm (partes por milhão). Isso corresponde a uma quantidade 26% superior ao CO2 natural do ar no período pré-industrial. 
 Cinco anos se passaram até que as promessas se tornassem políticas práticas. Com a assinatura do Protocolo de Kyoto, 
as promessas dos países industrializados se tornaram juridicamente obrigatórias no plano internacional. Eles se comprometeram a
reduzir a emissão dos gases de efeito estufa até o ano 2012 a uma média de 5,2% abaixo dos níveis de 1990. A concentração de 
CO2 já alcançava então as 364 ppm. Estados Unidos e Austrália negaram-se a ratificar o Protocolo. 
 Atualmente, no entanto, esse projeto prioritário da humanidade parece fracassar. No mundo todo, as emissões de CO2

não baixaram; pelo contrário, subiram vertiginosamente. Comparando aos níveis de 1990, houve um aumento de 27% inclusive 
nos países industrializados, que haviam prometido o contrário. O governo do Canadá divulgou oficialmente que a meta de redução 
dos gases é “inatingível e irreal”. Também para a União Européia o insucesso das metas prometidas em Kyoto já era algo 
programado, sentenciou recentemente o Instituto Alemão de Pesquisa Econômica. As estações medidoras registram, enquanto 
isso, uma concentração de CO2 na atmosfera de 380 ppm. Tendência: aumento rápido. 
 Enquanto a política internacional se perde em promessas vazias, a mudança climática se transforma de teoria 
ameaçadora em uma realidade muitas vezes fatal para muitas pessoas. 
 Mas existe uma boa notícia, ao menos: a ignorância política de George W. Bush e de seu governo no que diz respeito ao 
clima não representa a realidade dos Estados Unidos. Nove estados do noroeste do país estão construindo um plano regional para 
a contenção de emissões ainda mais ambicioso que o da União Européia. A Califórnia, a segunda maior emissora de CO2 do 
mundo, acaba de sancionar uma lei impondo um limite máximo para as emissões desse gás. As cidades também se mostram 
engajadas: 224 prefeitos firmaram uma declaração em que se comprometem a executar as obrigações de Kyoto relativas aos 
Estados Unidos em suas cidades. 

(UNMÜSSIG, Barbara; HAAS, Jörg. In: Caderno Böll 2007, Fundação Heinrich Böll, Escritório Rio de Janeiro, p. 70-71.) 
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06 - Segundo o texto “Kyoto não bastou” é correto afirmar: 

*a) A meta estabelecida com o Protocolo de Kyoto para a diminuição da concentração de gases de efeito estufa na 
atmosfera era um pouco mais ambiciosa que a prevista no Rio de Janeiro, durante a Cúpula da Terra. 

b) Com a adesão de estados e cidades norte-americanos ao Protocolo de Kyoto, resta apenas que a Austrália ratifique o 
documento para que os objetivos dele possam ser atingidos. 

c) Durante a Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera ainda se 
encontrava em patamares aceitáveis. 

d) O Canadá recusou-se a assinar o Protocolo de Kyoto porque considerou inatingível e irreal a meta ali proposta. 
e) Com novas ações governamentais nos Estados Unidos, a tendência é de reversão do aumento da concentração de CO2

na atmosfera. 

07 - Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto acima. 

*a) 380 ppm: concentração de CO2 na atmosfera na época de redação do texto. 
b) 335 ppm: velocidade de aumento da concentração de CO2 na atmosfera em 1992. 
c) 364 ppm: concentração de CO2 na atmosfera a ser atingida em 2012. 
d) 224: número de prefeitos norte-americanos que assinaram o protocolo de Kyoto. 
e) 1 ponto percentual: aumento da concentração total de CO2 na atmosfera entre 1990 e os dias de hoje, em relação à 

quantidade de CO2 natural do ar no período pré-industrial. 

08 - Assinale a opção em que a frase alterada (em itálico) mantém o sentido da primeira e está igualmente correta, 
segundo as normas do português padrão. 

a) A Califórnia, a segunda maior emissora de CO2 do mundo, acaba de sancionar uma lei impondo um limite máximo para 
as emissões desse gás. 
A Califórnia, a segunda maior emissora de CO2 do mundo acaba de sancionar uma lei, impondo um limite máximo para 
as emissões desse gás. 

b) Estados Unidos e Austrália negaram-se a ratificar o Protocolo. 
Estados Unidos e Austrália, negaram-se a ratificar o Protocolo. 

*c) Na ocasião, a humanidade se uniu em uma atitude rara em prol de uma grande meta. 
Na ocasião a humanidade se uniu em uma atitude rara em prol de uma grande meta. 

d) Houve um aumento de 27% inclusive nos países industrializados, que haviam prometido o contrário. 
Houve um aumento de 27% inclusive nos países industrializados que haviam prometido o contrário. 

e) O governo do Canadá divulgou oficialmente que a meta de redução dos gases é “inatingível e irreal”. 
O governo do Canadá divulgou oficialmente, que a meta de redução dos gases é “inatingível e irreal”. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

09 - Relacione as características administrativas listadas nas alternativas da coluna da direita com as escolas de 
administração mencionadas na coluna da esquerda. 

1. Administração Científica. 
2. Teorias Clássica e Neoclássica da Administração. 
3. Teoria das Relações Humanas. 
4. Teorias Estruturalista e Neo-estruturalista. 
5. Teoria da Contingência. 

(   ) Sistema aberto – ênfase no ambiente. 
(   ) Sistema aberto – ênfase na tecnologia. 
(   ) Racionalização – ênfase nas tarefas. 
(   ) Organização Informal – ênfase nas pessoas. 
(   ) Organização Formal – ênfase na estrutura. 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 

a) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 
b) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
c) 4 – 5 – 3 – 1 – 2. 
*d) 4 – 5 – 1 – 3 – 2. 
e) 3 – 5 – 1 – 2 – 4. 

10 - Nas escolas Clássica e Neoclássica de Administração, o controle é claramente destacado como função do 
administrador e: 

a) é função restritiva, coercitiva e punitiva, independente das demais funções do administrador. 
b) determina antecipadamente quais os objetivos que devem ser atingidos e como fazer para alcançá-los. 
c) consiste em determinar as atividades específicas para se atingir os objetivos da organização, agrupá-las em 

departamentos e designar pessoas para fazê-las. 
d) está relacionado com a ação, com o colocar-se em marcha com as pessoas. 
*e) é um processo cíclico, composto de quatro fases: estabelecimento de padrões, observação do desempenho, 

comparações e ação corretiva. 

11 - Em relação à formação de equipes de trabalho, assinale a alternativa correta. 

a) Um grupo é uma reunião de pessoas para realizar uma tarefa específica, sem definição de responsabilidades. 
b) Um grupo é uma reunião de pessoas para relacionarem-se socialmente, com objetivo comum. 
*c) Um grupo é uma reunião de pessoas com objetivo comum, estrutura definida, organização dinâmica e coesão interna. 
d) Uma equipe funciona independentemente do esforço de seus membros e da existência de coordenação. 
e) Uma equipe é uma reunião de funcionários registrados na empresa, liderados por um chefe, com normas de 

relacionamento pré-definidas e estáticas. 






6

12 - A empresa Vende Bem SA é a única fabricante no país de um componente eletrônico essencial para a montagem de 
motores elétricos. Não existe no país outro fornecedor com tecnologia, qualidade e preço comparáveis. Os similares 
importados são muito caros e o fornecimento externo depende de sobras de produção dos fabricantes dos produtos 
similares desse componente no exterior. 

Em relação à empresa Vende Bem AS, é correto afirmar: 

a) A empresa está comprando em situação de monopólio. 
b) A empresa vende em situação concorrencial. 
*c) A empresa está vendendo em situação de monopólio. 
d) A empresa está comprando em situação concorrencial. 
e) A empresa está comprando em situação de monopólio e vendendo em situação concorrencial. 

13 - Em relação à orientação do pensamento filosófico sobre Direito, é correto afirmar: 

a) A filosofia do Direito evoluiu ao longo da história de forma independente da história do pensamento filosófico. 
*b) O pensamento filosófico sobre Direito foi determinado, por um lado, pelo interesse social na segurança geral, que veio a 

estabelecer princípios conformadores da lei, e, por outro, pela necessidade de mudança em virtude das constantes 
alterações na sociedade, levando à construção de teorias do Direito. 

c) O pensamento filosófico sobre Direito segue os filósofos gregos e legitima a inspiração divina dos governantes ao longo 
da história. 

d) A lei escrita é a base da filosofia do Direito em qualquer sociedade organizada. 
e) A filosofia do Direito é um modo de racionalizar os desejos jurídicos resultantes da pressão do interesse na segurança 

geral, a partir do crescimento econômico, sem considerar as evoluções na sociedades. 

14 - O conjunto de normas e princípios que, visando sempre ao interesse público, regem as relações jurídicas entre as 
pessoas e órgãos do Estado e entre este e as coletividades a que devem servir, constitui o Direito: 

a) Trabalhista. 
b) Tributário. 
c) Comercial. 
*d) Administrativo. 
e) de família. 

15 - São cláusulas pétreas da Constituição Federal Brasileira em vigor: 

a) A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o 
pluralismo político. 

b) O poder do Estado, o voto indireto, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. 
c) A forma do Estado, o voto direto, eletrônico e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. 
d) O poder do Estado, o voto indireto, a concentração dos poderes e os direitos e garantias individuais. 
*e) A forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e 

garantias individuais. 

16 - De acordo com o que preceitua o Código Civil Brasileiro, no Art. 286: 

a) O credor tem a obrigação de ceder o crédito para terceiros. 
*b) O credor pode ceder seu crédito, em não havendo impedimento legal. 
c) O devedor pode exigir que o credor ceda seu crédito, sempre que lhe aprouver. 
d) Ao credor é vedada a cessão de seu crédito. 
e) O devedor tem a obrigação de ceder seu débito para terceiros. 

17 - O Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1945, conhecido como Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), estatui as 
normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho. Sobre essa legislação, considere as seguintes 
afirmativas: 

1. Todas as relações de trabalho no país estão sujeitas a essa legislação. 
2. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não-eventual a empregador, sob a 

dependência deste e mediante salário. 
3. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, 

admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 
4. O trabalho realizado no estabelecimento do empregador não é distinto do executado no domicílio do 

empregado, mesmo quando a relação de emprego não estiver caracterizada. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
e) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
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18 - Relacione os itens da coluna da esquerda com as definições da coluna da direita, com base no artigo 6º da Lei 8.666 
(Lei de Licitações). 

(   ) Toda transferência de domínio de bens a terceiros. 
(   ) Toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 

parceladamente. 
(   ) Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por 

execução direta ou indireta. 
(   ) O que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em 

licitações e contratos. 

1. Obra. 
2. Serviço. 
3. Compra. 
4. Alienação. 
5. Seguro-garantia. 

(   ) Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 
Administração. 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 

*a) 4 – 3 – 1 – 5 – 2. 
b) 5 – 3 – 1 – 4 – 2. 
c) 4 – 3 – 5 – 1 – 2. 
d) 4 – 3 – 5 – 2 – 1. 
e) 5 – 4 – 1 – 2 – 3. 

19 - Em relação à estrutura de controle interno na Lei Sarbannes-Oxley, é correto afirmar: 

a) Os controles internos só podem ser elaborados por auditores independentes. 
b) O COSO é a única estrutura de controle interno permitida por essa lei. 
*c) O COSO é uma das estruturas de controle interno recomendada por essa lei. 
d) O ICOFR é a única estrutura de controle interno permitida por essa lei. 
e) O ICOFR é uma das estruturas de controle interno recomendada por essa lei. 

20 - Existem três conjuntos de normas relativas aos auditores externos. Acerca disso, numere a coluna da direita de 
acordo com a coluna da esquerda. 

(   ) Deixar claro que foram utilizadas as normas de auditoria 
geralmente aceitas. 

(   ) Obter elementos comprobatórios para fundamentar as 
análises. 

(   ) Fazer registro no Conselho Regional de Contabilidade. 

1.  Normas relativas à pessoa do auditor. 
2.  Normas relativas à execução do trabalho. 
3.  Normas relativas ao parecer. 

(   ) Estudar e avaliar o sistema contábil e de controles 
internos da empresa. 

(   ) Manter independência em relação a todos os assuntos 
relacionados ao trabalho. 

(   ) Declarar e justificar todas as ressalvas. 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 

*a) 3 – 2 – 1 – 2 – 1 – 3. 
b) 2 – 3 – 1 – 2 – 1 – 3. 
c) 3 – 1 – 2 – 2 – 1 – 3. 
d) 1 – 2 – 1 – 3 – 2 – 3. 
e) 3 – 2 – 1 – 1 – 3 – 2. 

21 - Assinale a alternativa que caracteriza uma subavaliação de contas de passivo. 

*a) Ao avaliar um contrato de empréstimo, o auditor identifica que os juros devidos e não pagos, até a data do encerramento 
do exercício social, não tinham sido provisionados. 

b) Ao avaliar um borderô de duplicatas a receber, o auditor identifica a ausência das duplicatas referentes às vendas de 
uma das filiais. 

c) Ao avaliar a conta de empréstimos a pagar, o auditor identifica dois financiamentos já quitados registrados como 
pendências jurídicas. 

d) Ao avaliar as contas de ativo permanente, o auditor identifica ativos vendidos no período anterior ainda registrados como 
imóveis de propriedade da empresa. 

e) Ao proceder a conferência de estoques de produtos acabados, o auditor identifica incoerência entre os registros 
financeiros e os controles físicos. 

22 - O controle interno representa, em uma organização, o conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com os 
objetivos de proteger os ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada 
dos negócios da empresa. Acerca disso, considere as seguintes afirmativas: 

1. Os dois primeiros objetivos representam controles contábeis e o último, controles administrativos. 
2. O controle de qualidade é um exemplo de controle contábil. 
3. Auditoria Interna é um controle contábil. 
4. A inspeção dos relatórios contábeis é um controle administrativo. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
*b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
e) As afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
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23 - Em relação ao tema matriz de risco em auditoria, considere as seguintes afirmativas: 

1. É utilizada somente por empresas de auditoria. 
2. Relaciona as atividades e os processos que podem caracterizar riscos para a organização. 
3. Atribui pontuação ao nível de risco de cada atividade e processo relacionado a essa atividade. 
4. É utilizada, de forma compulsória, por empresas seguradoras. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
*b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

24 - Assinale a alternativa que apresenta as três partes em que um programa de auditoria é normalmente dividido. 

a) Análise do Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado do Exercício e Demonstrações de Mutações do Patrimônio 
Líquido. 

b) Análise do Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado do Exercício e Demonstração do Fluxo de Caixa. 
*c) Listagem dos procedimentos de auditoria, espaço para identificação do auditor e espaço para comentários. 
d) Listagem dos procedimentos de auditoria, espaço para identificação do auditor e espaço para identificação dos custos de 

auditoria. 
e) Listagem dos procedimentos de auditoria, espaço para comentários e reclamações e espaço para identificação dos 

custos de auditoria. 

25 - Sobre auditoria, é correto afirmar: 

a) A auditoria operacional trata das questões relativas às atividades-fim da empresa e a auditoria de gestão trata das 
atividades-meio. 

b) A auditoria operacional se refere à independência do auditor em relação ao ponto de controle em estudo e a auditoria de 
gestão se refere à avaliação dinâmica. 

c) A auditoria operacional se refere à independência de escolha do ponto a ser auditado e a auditoria de gestão se refere à 
duplicidade de atuação. 

*d) A auditoria operacional se refere ao foco presente/passado e a auditoria de gestão se refere ao foco presente/futuro. 
e) Os processos de auditoria operacional não permitem avaliação e emissão de opinião. 

26 - Em relação às técnicas e procedimentos de auditoria, relacione os exemplos da coluna da direita com as técnicas 
mencionadas na coluna da esquerda. 

(   )  Identificação dos momentos em que a rotina deve ser 
avaliada. 

(   )  Confronto de aporte financeiro e posição acionária, por 
acionista. 

(   )  Acompanhamento de entregas de fornecedores, com relação 
a pedidos emitidos. 

(   )  Acompanhamento e controle de estoques. 

1.  Exame físico de documentos. 
2.  Contagens físicas. 
3.  Comparação de registros. 
4. Circularização. 
5. Caracterização do ponto de controle. 

(   )  Acompanhamento de registros de cadastro de clientes. 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 

a) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
b) 5 – 3 – 2 – 4 – 1. 
*c) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 
d) 4 – 2 – 3 – 1 – 5. 
e) 3 – 2 – 5 – 4 – 1. 
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As planilhas I e II fazem parte dos relatórios contábeis de Itaipu Binacional no período de 2006 e fundamentam as questões 27 e 28. 

Planilha I

  2006 2005 

    Reclassificado 

Grupo 1        642.572.451         649.745.846  

Disponível           18.798.371           30.727.896  
Contratos a receber - 
prestação de serviços         608.595.926         596.125.073  

Almoxarifados            6.319.627             6.359.196  
Obrigações e 
empréstimos a receber                433.756                440.334  
Contas a receber - 
diversos            8.424.771           16.093.347  

Grupo 2     

Grupo 2A        200.515.889         203.362.610  
Contratos a receber - 
prestação de serviços           82.105.015           85.417.339  

Depósitos recursais            4.551.449             3.558.678  
Obrigações e 
empréstimos a receber         113.859.425         114.386.593  

Grupo 2B     3.053.133.544      2.687.449.555  
De exercícios 
anteriores     2.687.449.555      2.012.085.932  

Do exercício corrente        365.683.989         675.363.623  

Grupo 3   17.498.229.740    17.446.230.841  
Bens e instalações em 
serviço   16.824.818.148    16.784.873.056  
Obras e serviços em 
andamento        673.411.592         661.357.785  

      

    21.394.451.624    20.986.788.852  

Planilha II

  2006 2005 

    Reclassificado 

Grupo 4     1.234.991.268      1.179.046.102 
Empréstimos e 
financiamentos        767.083.150         769.250.528 
Remunerações e 
ressarcimentos        369.115.217         317.939.808 
Empreiteiros,
fornecedores e outros          17.870.257           31.055.474 

Obrigações estimadas          48.441.982           27.971.280 
Salários e obrigações 
sociais           31.286.201           32.014.446 
Retenções contratuais 
em garantia            1.194.461                814.566 

    

Grupo 5   20.059.460.356    19.707.742.750 
Empréstimos e 
financiamentos   19.449.942.828    19.219.967.250 

Obrigações estimadas         609.517.528         487.775.500 

   

Grupo 6        100.000.000         100.000.000 
Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. -
ELETROBRÁS          50.000.000           50.000.000 
Administración Nacional 
de Electricidad - ANDE          50.000.000           50.000.000 

     

    21.394.451.624    20.986.788.852 
FONTE: Relatórios contábeis Itaipu 
Binacional com adaptações 

27 - A partir da análise dos dados contidos nas planilhas I e II é correto afirmar que, em comparação com o período de 
2005, a Itaipu Binacional apresentou no período de 2006: 

a) um aumento nas suas disponibilidades de curto-prazo de 8,2% . 
b) uma redução nas dívidas de curto prazo de 5,3% . 
*c) uma redução de 1,3% na participação da estrutura imobilizada no total de ativos.  
d) um aumento de 3% na participação da conta "salários e obrigações sociais” no total do passivo circulante. 
e) um aumento de 1% na participação da conta "empréstimos e financiamentos" no total do exigível a longo prazo. 

28 - A partir da análise dos dados contidos nas planilhas I e II, assinale a alternativa que aponta o índice de liquidez 
imediata no ano de 2006. 

a) 649.745.846/642.572.451 = 1,0112 
b) 200.515.889/203.362.610 = 0,9860 
c)  642.572.451/21.394.451.624 = 0,0300 
*d) 18.798.371/1.234.991.268 = 0,0152 
e) 642.572.451/1.234.991.268 = 0,5203 

29 - Os sistemas de custeio utilizados na contabilidade de custos levam em conta, em alguns casos, a diferenciação dos 
itens de custo em fixos ou variáveis. Assinale a alternativa que apresenta um item de custo variável. 

a) Amortização de financiamento de longo prazo. 
b) Depreciação de instalações. 
c) Seguro de barragem. 
d) Despesa de manutenção de turbinas. 
*e) Custo com a matéria-prima. 

30 - Assinale a alternativa que indica a demonstração ou sistema adotado exclusivamente na contabilidade gerencial. 

a) Balanço patrimonial. 
b) Demonstração de origens e aplicações. 
c) Fluxo de caixa projetado. 
d) Sistema de custeio de absorção. 
*e) Sistema de custeio direto ou variável. 
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31 - Numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda. 

1.  Natureza devedora – Ativo Circulante (   )  Obrigações no período corrente 
2.  Natureza credora – Ativo Permanente (   )  Depreciação acumulada 
3.  Natureza credora – Patrimônio Líquido  (   )  Capital a integralizar 
4.  Natureza credora – Passivo circulante (   )  Capital social 
5.  Natureza devedora – Patrimônio Líquido (   )  Disponível 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 

a) 1 – 3 – 5 – 2 – 4. 
b) 2 – 3 – 5 – 1 – 4. 
c) 5 – 1 – 3 – 2 – 4. 
*d) 4 – 2 – 5 – 3 – 1. 
e) 2 – 1 – 3 – 4 – 5. 

32 - A Teoria das Restrições aponta deficiências na análise focada nos custos e propõe uma análise processual do 
sistema produtivo, focada nos pontos de gargalo. Levando em consideração a Teoria das Restrições, assinale a 
alternativa correta. 

*a) Os pontos de gargalo permitem a análise de margem de contribuição na restrição, fundamentando a decisão de 
investimentos no processo produtivo que aumentem o lucro. 

b) A margem de contribuição, obtida a partir da redução do custo variável de produção do preço unitário, é a principal 
técnica de definição do ponto de gargalo. 

c) A quantidade de unidades produzidas hora/máquina e a relação com os custos fixos consistem no critério de definição 
dos pontos de gargalo. 

d) A principal contribuição da teoria à contabilidade gerencial consiste na incorporação de custos indiretos segundo as 
horas/trabalho dedicadas na elaboração do produto. 

e) Os pontos de gargalo do sistema produtivo consistem nos momentos da produção que necessitam de redução dos 
custos fixos. 

ESPANHOL 

MADRID – El Producto Interior Bruto (PIB) en España crecerá como máximo un 2,6% este año, lo que “incrementará la tasa de 
paro”, según recoge la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) en su último número de ‘Cuadernos de Información Económica’. 
Las previsiones que maneja la organización para 2008 hablan de un ejercicio de “ajuste de baja”. 
El director general de Funcas, Vitorio Valle, identifica “tres diferentes crisis” que, entrelazadas, explican la situación actual: modelo 
de crecimiento, inmobiliaria y financiera. 
Según el informe, “existe una marcada sensación de inquietud, provocada por el comportamiento temporal en declive, que parece 
transmitir sus brotes hacia los comienzos de 2008, marcando una pérdida de dinamismo”. Así, las previsiones de crecimiento de la
producción (2,6%), de los precios de consumo (3,4%) y del empleo (1,5%) empeoraron notablemente respecto al año pasado, lo 
que parece indicar un cambio de ciclo en la evolución española. 
Como consecuencia al menor avance del PIB, la creación de empleo será menos intensa, lo que incrementará la tasa de paro. 
El informe, no obstante, prevé mejoras en el comportamiento de la inflación al finalizar el año y prevé que la tasa inicie una 
disminución a partir de febrero, hasta alcanzar el 3,5% en el segundo trimestre del año, para caer al 2,6% en el cuarto. 

(http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/03/03/economia) 

33 - Según el texto, es correcto afirmar: 

a) Puesto que en España las previsiones señalan para un crecimiento de un 2,6 % del PIB, los trabajadores tienen miedo 
que la inflación crezca hasta finales del 2008. 

b) Existe una relación muy lejana entre el PIB español del 2008 y la subida del desempleo en Espãna. 
c) La Fundación de Cajas de Ahorros tienen previsiones positivas para España respecto a la tasa de paro y al PIB del 

2008. 
d) Con el crecimiento de 2,8% en 2008 del PIB español, las tasas de crecimiento en sectores de la economía serán 

intensas. 
*e) Las previsiones apuntan para un crecimiento de un 2,6% del PIB en 2008 y por eso el conjunto de personas que no 

tienen trabajo debe crecer. 

34 - Según el texto, es correcto afirmar que la sensación de inquietud en el pueblo español se debe a: 

*a) la situación económica que ha desmejorado en relación al año de 2007. 
b) la previsión en el informe de que la economía estará en constante descenso durante todo el año de 2008. 
c) el "ajuste a la baja" que la Fundación de Cajas de Ahorros ha tenido que hacer para enfrentar la crisis. 
d) el posicionamiento de las Cajas de Ahorros respecto a la tasa de paro. 
e) la incertidumbre cuanto a los gastos presupuestarios del gobierno en el primer trimestre del 2008. 

35 - En el texto, la expressión "... comportamiento temporal en declive..." es lo mismo que decir: 

a) la crisis financiera en España puede, según el informe, durar indefinidamente. 
b) la economía en España trae como consecuencia un descenso en alguros precios. 
c) la crisis iniciada en 2008, aunque temporal, ascenderá hasta el final de este año. 
*d) la economía en Espãna, transitoriamente, está cuesta abajo. 
e) la situación en que se encuentra la economía tiende a agravarse después de los primeros meses del 2008. 
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36 - En el texto, "... se incrementará la tasa de paro" significa: 

a) crecerá el número de españoles que protestan por el trato recibido en sus trabajos.  
b) habrá una cesación voluntaria de trabajo. 
*c) habrá más personal que no encuentra trabajo. 
d) crecerá el número de huelgas por mejores sueldos. 
e) aumentará el número de tributos. 

37 - ¿Cuál es el título más adecuado para el texto? 

a) Durante el 2008, España recorta distancias con Europa 
b) Las tres crisis de Funcas 
c) La situación desfavorable en España en los últimos meses del 2007. 
d) La perdida de dinamismo económico en España frente a otros países de la UE 
*e) Previsiones de Funcas para 2008 

Donde los ricos no lloran 

La fuga de miles de ricos europeos hacia el paraíso fiscal de Liechtenstein ha alertado a los gobiernos y ha escandalizado a la
opinión pública. ¿Escandalizar? Sí, parece que una cultura siempre dispuesta a alabar al trasgresor no tolera la trasgresión cuando 
es fiscal. Pero ya se sabe que el rico es tan alérgico a los impuestos como todos los demás, con la diferencia de que tiene más
que perder y más medios para evitarlo. Así que, en un mundo en que está vigente la libre circulación de capitales, los paraísos
fiscales compiten por atraerse a los muy ricos. 

(http://www. gaceta.es)

38 - Según el texto, muchos de los ricos europeos: 

a) se han alborotado al saber que el gobierno está dispuesto a sancionar medidas para evitar la circulación de capitales. 
b) se han fugado de sus países por haber escandalizado la opinión pública. 
*c) han trasladado su dinero al paraíso fiscal de Liechtenstein. 
d) han huído de sus países puesto que el gobierno europeo no tolera las trasgresiones. 
e) han abandonado el paraíso fiscal de Liechtenstein para no seguir siendo una amenaza a sus gobiernos. 

39 - En la expresión “… más medios para evitarlo”, el pronombre subrayado se refiere a evitar: 

a) despilfarrar dinero. 
*b) pagar impuestos. 
c) la trasgresión fiscal. 
d) la circulación de capital. 
e) escandalizar a la gente. 

40 - Según el texto, la opinión pública: 

*a) aunque suele halagar a los trasgresores, no soporta la trasgresión fiscal. 
b) siempre rechaza todo tipo de trasgresión, incluso la fiscal. 
c) no consiente que infractores más ricos tengan más medios de evitar las fraudes. 
d) acusa a los paraísos fiscales de atraerse a miles de ricos europeos. 
e) ha alertado a los gobiernos sobre las trasgresiones fiscales en el principado alpino.  







