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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
 

a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões: 
 
 

 

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao 
fiscal no final. 

 

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na 
confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  

 

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta 
esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

 

04- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha somente 
poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE RECONHECIMENTO 
PARA LEITURA ÓTICA. 

 

05- Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado. 
 

06- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da 
questão de cada bloco de respostas. 

 

07- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e 
(E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de 
nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 

 

08- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O 
ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de 
marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os 
limites dos retângulos ao lado. 

 

09- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que: 
 

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios 
gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Respostas. 
 

10- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas 
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

 

11- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE 
PRESENÇA. 

 

12- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA É DE 4 (QUATRO) HORAS. 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Língua Portuguesa Noções de Informática 

Questões Pontos Questões Pontos Questões Pontos 
1 a 10 2 11 a 20 2 21 a 40 3 
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CAPITALISMO ESTÚPIDO 
Léo Lince                                                      
 
 
O cidadão brasileiro se enche de indignação e tristeza ao ler nos jornais o calvário de compatriotas nossos, humilhados e 
ofendidos em terra estrangeira, como atesta o noticiário recente sobre episódios acontecidos no aeroporto de Madri. A 
simples exibição do passaporte brasileiro, a julgar pelo relato dos vitimados, funciona como senha para o alerta policial e 
desencadeia o tratamento ríspido contra aqueles que, depois, serão deportados aos magotes.  
 
Sem dúvida, discriminação odiosa. Uma onda de protestos percorreu, com a rapidez de um raio, as seções de cartas de 
leitores de todos os jornais. Apesar da quantidade, apenas uma pequena mostra do desagrado geral. Diante de tal reação, até 
o governo ensaiou providências: alguma retaliação e busca de reciprocidade. Medidas necessárias para dar alguma satisfação, 
mas de eficácia duvidosa, pois apenas tangenciam o problema. O buraco é mais embaixo.  
 
O embaixador da Espanha no Brasil, com sua barba de Quixote e pança de Sancho, não julga ser o caso de pedir desculpas. 
Segundo ele, são as normas da União Européia, indispensáveis diante do crescimento avassalador do número de brasileiros 
que buscam na Europa trabalho e sobrevivência. Estamos, ao lado dos irmãos africanos e latinos, na lista dos indesejados. E, 
para tais casos, afirma peremptório: a polícia de fronteiras é a instância irrecorrível. E ponto final. Só faltou agregar, em 
estilo real, o “porque não te calas!”.  
 
A fala do senhor embaixador, embora inaceitável, nos remete para o “x” do problema. Até parece que a mãe gentil já não 
abriga mais os filhos deste solo, que agora padecem humilhações diante de portas hostis. O país é um continente imenso e 
pleno de riquezas, não está abalado por guerra ou catástrofe natural, ainda assim se avoluma o contingente de jovens que 
buscam sobrevida nos quatro cantos do mundo: na Europa, América, Canadá, Japão, Austrália. A economia, dizem os do 
governo, vai bem: o PIB cresceu, a dívida foi paga em dia, os exportadores e banqueiros estão ganhando rios de dinheiro. 
Como explicar, em tal quadro, essa verdadeira diáspora dos brasileiros?  
 
“É a economia, estúpido!”. A famosa e arrogante advertência do marqueteiro eleitoral americano fornece a pista para 
entender as diferentes facetas do problema em pauta. As razões pelas quais os jovens pobres estão sendo arremessados para 
fora do Brasil são as mesmas que lhes fecham as portas na Espanha. O capitalismo puro e duro da supremacia financeira é 
um ponto de inflexão no processo civilizatório. No regime que eles inventaram, o ser humano, mais do que exceção, é um 
estorvo. A saúde reluzente da moeda e a liberdade total para o fluxo dos capitais são as prioridades máximas do horror 
econômico que nos governa a todos.  
 
Na Espanha, neste momento, a economia vai mal. Logo, a vista grossa que faziam antes, no surto de crescimento, para a 
entrada de mão de obra barata foi substituída pelo rigor da deportação dos indesejados. No Brasil, neste momento, a 
economia vai bem. Mas a natureza excludente do modelo segue triturando o mundo do trabalho: os desvalidos nos currais 
compensatórios e os jovens tentando a sorte no território pedregoso da terra estrangeira. A advertência famosa, sem a vírgula 
e com outro substantivo, fornece a mais completa explicação para o quadro atual: é o capitalismo estúpido.  
 
                                  

 (Disponível em http://www.correiocidadania.com.br, acesso:13/03/2008)   
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♦ Conhecimentos Básicos ♦ 
 

♦ Língua Portuguesa ♦ 
 
 
Questão 01 
 
Em sua argumentação, o autor do texto estabelece, 
respectivamente, uma relação de causa e conseqüência 
entre: 
 
A) onda de protestos de leitores de todos os 

jornais/calvário de compatriotas em terras estrangeiras 
B) normas da União Européia/pedido de desculpas do 

embaixador 
C) crescimento do PIB/diáspora brasileira 
D) capitalismo estúpido/mundo do trabalho triturado 
E) jovens tentando a sorte no exterior/modelo econômico 

excludente 
 
 
Questão 02 
 
O fenômeno da intertextualidade só NÃO se observa em: 
 
A) “barba de Quixote e pança de Sancho” 
B) “porque não te calas!” 
C) “mãe gentil já não abriga mais os filhos deste solo” 
D) “É a economia, estúpido!” 
E) “O capitalismo puro e duro da supremacia financeira é 

um ponto de inflexão no processo civilizatório.” 
 
 
 
Questão 03 
 
“... e desencadeia o tratamento ríspido contra aqueles que, 
depois, serão deportados aos magotes.” 
A expressão grifada no fragmento acima significa: 
 
A) com violência 
B) contra vontade 
C) em grandes porções 
D) ilegalmente 
E) paulatinamente 
 
 
 

Questão 04 
 
“A advertência famosa, sem a vírgula e com outro 
substantivo, fornece a mais completa explicação para o 
quadro atual: é o capitalismo estúpido.”  
O trecho em destaque refere-se à frase “É a economia, 
estúpido!”, pronunciada por um marqueteiro eleitoral 
americano. Além de aspectos semânticos, a retirada da 
vírgula produz o seguinte efeito sintático: 
 
A) “capitalismo” passa a ser objeto direto 
B) “estúpido” deixar de ser vocativo 
C) “capitalismo estúpido” passa a ser uma oração 
D) “estúpido” passa ser o núcleo da expressão 
E) “estúpido” deixa de ser sujeito 
 
 
Questão 05 
 
“O buraco é mais embaixo.” 
Na frase acima, observa-se o uso do (a): 
 
A) sentido real 
B) denotação 
C) linguagem formal 
D) prosopopéia 
E) conotação 
 
 
 
Questão 06 
 
“Na Espanha, neste momento, a economia vai mal. (...) 
No Brasil, neste momento, a economia vai bem.” 
Há na passagem acima um(a): 
 
A) metonímia 
B) elipse 
C) eufemismo 
D) antítese 
E) hipérbole 
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Questão 07 
 
“O país é um continente imenso e pleno de riquezas, não 
está abalado por guerra ou catástrofe natural...” 
A acentuação do vocábulo “país” justifica-se pela mesma 
regra segundo a qual é acentuada a seguinte palavra do 
texto: 
 
A) substituída 
B) ríspido 
C) dúvida 
D) já 
E) território 
 
 
Questão 08 
 
O vocábulo grifado só NÃO é pronome relativo em: 
 
A) “... e desencadeia o tratamento ríspido contra aqueles 

que, depois, serão deportados aos magotes.”  
B) “... diante do crescimento avassalador do número de 

brasileiros que buscam na Europa trabalho e 
sobrevivência.” 

C) “... Até parece que a mãe gentil já não abriga mais os 
filhos deste solo...” 

D) “... são as mesmas que lhes fecham as portas na 
Espanha.” 

E) “Logo, a vista grossa que faziam antes, no surto de 
crescimento...” 

 
 
Questão 09 
 
“A fala do senhor embaixador, embora inaceitável, nos 
remete para o “x” do problema.” 
O vocábulo grifado pode ser substituído, mantendo o 
sentido original do texto por: 
 
A) visto que 
B) ainda que 
C) porque 
D) se 
E) quando 
 
 
 
 

Questão 10 
 

Só faltou agregar, em estilo real, o “porque não te 
calas!”. 
No fragmento acima, o emprego das aspas é feito para: 
 
A) indicar a citação de uma fala 
B) assinalar o discurso direto do autor 
C) revelar a falta de coerência das autoridades 
D) fragmentar o discurso do autor 
E) marcar a referência a uma idéia corrente 
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♦ Noções de Informática ♦ 
 
Questão 11 
 
Qual a unidade de medida usualmente adotada para a 
velocidade de transmissão de dados entre computadores 
através de um modem ou de uma conexão em banda 
larga? 
 
A) Bits 
B) Bytes 
C) BPS 
D) Hertz 
E) RPM 
 
 
Questão 12 
 
Qual a função da tecla conhecida como Windows, 
representada em geral pelo símbolo do sistema 

operacional da Microsoft , quando teclada em 
conjunto com a tecla L no Windows XP? 
 
A) Abre o Internet Explorer. 
B) Abre o Windows Explorer. 
C) Equivale a clicar no botão Iniciar. 
D) Inicia o Painel de Controle. 
E) Trava o computador. 
 
 
Questão 13 
 
No programa Windows Explorer do sistema operacional 
Microsoft Windows XP configurado de modo padrão, 
qual das ações abaixo resulta em copiar um arquivo de 
uma pasta para outra? 
 
A) Clicar e arrastar o arquivo com o botão esquerdo do 

mouse para pasta na mesma unidade de disco. 
B) Clicar e arrastar o arquivo com o botão esquerdo do 

mouse para pasta na mesma unidade de disco, com a 
tecla Ctrl pressionada. 

C) Clicar e arrastar o arquivo com o botão esquerdo do 
mouse para pasta em unidade de disco diferente, com 
a tecla Shift pressionada. 

D) Clicar e arrastar o arquivo com o botão esquerdo do 
mouse para pasta na mesma unidade de disco, com a 
tecla Shift pressionada. 

E) Clicar e arrastar o arquivo com o botão esquerdo do 
mouse para pasta na mesma unidade de disco, com a 
tecla Alt pressionada. 

 
 
Questão 14 
 
Na comparação dos pacotes de programas Microsoft 
Office e BR Office, qual das funcionalidades abaixo é 
fornecida diretamente pelos programas do BR Office e  
não o é pelos programas do Microsoft Office? 
 
A) Exportar como PDF. 
B) Localizar e substituir texto. 
C) Salvar como document HTML. 
D) Salvar como document XML. 
E) Verificação ortográfica. 
 
 
Questão 15 
 
Ao salvar um documento no programa Microsoft Word 
usando a opção de menu “Salvar como”, qual das 
alternativas abaixo NÃO É VÁLIDA como um tipo de 
arquivo para salvar o documento? 
 
A) Formato ODT (.odt). 
B) Formato Rich Text (.rtf). 
C) Modelo de documento (.dot). 
D) Página da Web (.html). 
E) Somente texto (.txt). 
 
 
Questão 16 
 
No programa Microsoft Word, que combinação de teclas 
serve como atalho para posicionar o cursor no início do 
documento? 
 
A) Alt + Home. 
B) Ctrl + Alt + Home. 
C) Ctrl + Home. 
D) Ctrl + Shift + Home. 
E) Crtl + Shift + Home. 
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Questão 17 
 
No Microsoft Excel, qual o cálculo feito pela fórmula 
SOMA(A1:A3;B1)? 
 
A) soma de valores das células A1 e A3 menos B1. 
B) soma de valores das células A1, A3 e B1. 
C) soma de valores das células A1e A3 dividido por B2. 
D) soma de valores das células A1, A2, A3 e B1. 
E) soma de valores das células A1 dividido por A3 + B1. 
 
 
 
Questão 18 
 
No Microsoft Excel, qual das alternativas abaixo descreve 
uma ação válida no menu Formatar  Coluna? 
 
A) Ajustar a altura. 
B) Ajustar a largura. 
C) Selecionar o modo de alinhamento do texto. 
D) Selecionar o padrão de sombreamento. 
E) Selecionar o tipo de borda. 
 
 
 
Questão 19 
 
Na configuração de contas para conexão de uma 
ferramenta de correio eletrônico (como o Microsoft 
Outlook Express), que protocolo listado abaixo é usado 
para envio de mensagens? 
 
A) FTP 
B) HTTP 
C) IMAP 
D) POP 
E) SMTP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 20 
 
Qual o nome do serviço que permite a execução de 
programas em computadores remotos em uma rede 
Internet, no qual o computador de origem comporta-se 
como se fosse um terminal conectado ao computador 
remoto? 
 
A) Cookie. 
B) Firewall. 
C) Proxy. 
D) Telnet. 
E) Winsock. 
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♦ Conhecimentos Específicos ♦ 
 
Questão 21 
 
Os documentos e registros dos fatos, informações e 
provas, obtidos no curso da auditoria, a fim de evidenciar 
os exames realizados pelo auditor, e dar suporte a sua 
opinião, são definidos como: 
 
A) relatório de auditoria. 
B) parecer de auditoria. 
C) papéis de trabalho. 
D) teste de observância. 
E) recomendações. 
 
 
Questão 22 
 
O ato não intencional de omissão, desatenção, 
desconhecimento ou má interpretação de fatos na 
elaboração de registros, informações e demonstrações 
contábeis, é definido como: 
 
A) erro. 
B) desfalque. 
C) fraude. 
D) manipulação. 
E) desvio de dados.  
 
 
Questão 23 
 
A possibilidade de o auditor vir a emitir uma opinião 
tecnicamente inadequada sobre as demonstrações 
contábeis significativamente incorretas, constitui: 
 
A) parecer contrário. 
B) erro de amostragem. 
C) falha de planejamento. 
D) risco de auditoria. 
E) ausência de controle. 
 
Questão 24 
 
Para a obtenção de evidência quanto à suficiência, 
exatidão e validade dos dados produzidos pelos sistemas 
de informação da entidade, o auditor interno realiza: 
 

A) revisão dos papéis de trabalho. 
B) testes de observância. 
C) complementação de relatório. 
D) análise de balanços. 
E) testes substantivos. 
 
 
Questão 25 
 
Constitui(em) papel de trabalho de natureza corrente: 
 
A) estatuto social. 
B) revisão analítica. 
C) cópias de contrato de financiamento a longo prazo. 
D) legislações específicas. 
E) manuais de procedimentos. 
 
 
Questão 26 
 
Dentre os princípios fundamentais dos controles 
contábeis, aquele que estabelece que as atribuições dos 
funcionários da organização devam ser claramente 
definidas através de manuais internos, é: 
 
A) acesso aos ativos. 
B) amarrações do sistema. 
C) segregação de funções. 
D) responsabilidade. 
E) rotinas internas. 
 
 
Questão 27 
 
A realização de exames preliminares das áreas, atividades, 
produtos e processos, para definir a amplitude e a época 
do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pela administração da entidade, é definida 
como: 
 
A) risco de auditoria. 
B) teste substantivo. 
C) planejamento de auditoria. 
D) estratificação de amostras. 
E) avaliação do controle. 
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Questão 28 
 
A capacidade que a auditoria deve possuir para julgar e 
atuar com integridade e objetividade, permitindo a 
elaboração de relatórios ou pareceres imparciais em 
relação à entidade auditada é: 
 
A) Independência. 
B) Uniformidade. 
C) Singularidade. 
D) Confidencialidade. 
E) Subordinação. 
 
Questão 29 
 
Se o auditor, durante a revisão analítica, não obtiver 
informações objetivas suficientes para dirimir as questões 
suscitadas, ele deve: 
 
A) descartar a revisão analítica. 
B) modificar o seu relatório. 
C) comunicar imediatamente à administração da 

entidade. 
D) encerrar a auditoria e concluir seu trabalho. 
E) efetuar verificações adicionais, aplicando novos 

procedimentos de auditoria. 
 
 
Questão 30 
 
São exemplos de controles administrativos: 
 
A) Controles físicos sobre ativos e treinamento de 

pessoal. 
B) Segregação de funções e controle de qualidade. 
C) Controles físicos sobre ativos e segregação de 

funções. 
D) Controle de qualidade e estudos de tempos e 

movimentos. 
E) Auditoria interna e treinamento de pessoal. 
 
 
Questão 31 
 
Na aplicação de testes de observância o procedimento que 
deve ser considerado pelo auditor, que consiste na 
verificação de registros, documentos e ativos tangíveis, é: 
 

A) Observação. 
B) Inspeção. 
C) Investigação. 
D) Abrangência. 
E) Cálculo. 
 
 
Questão 32 
 
Ao selecionar itens a serem testados utilizando técnicas de 
amostragem baseadas na seleção sistemática, o auditor 
deve: 
 
A) Observar um intervalo constante entre as transações 

realizadas. 
B) Utilizar critério pessoal, baseado em sua experiência, 

sem qualquer regularidade. 
C) Efetuar sorteio entre toda a população objeto da 

amostra. 
D) Desconsiderar qualquer ordenação, selecionando 

casualmente. 
E) Selecionar itens aleatórios baseados no risco.   
 
 
Questão 33 
 
A entidade de auditoria NÃO perde independência em 
relação à entidade auditada, quando: 
 
A) possui ações ou títulos da entidade auditada. 
B) membro da equipe de auditoria possui relação familiar 

com sócio da entidade auditada. 
C) sócio da empresa de auditoria estiver em negociação 

para ingressar na entidade auditada. 
D) membro da equipe de auditoria tenha sido empregado 

da entidade auditada, nos últimos 12 meses. 
E) possui conhecimento detalhado das práticas contábeis 

da entidade auditada. 
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Questão 34 
 
O documento através do qual a auditoria apresenta o 
resultado de seus trabalhos, devendo ser redigido com 
imparcialidade e objetividade, expressando claramente 
suas conclusões, recomendações e providências a serem 
tomadas pela administração da entidade, é definido como: 
 
A) Planejamento de auditoria. 
B) Relatório de auditoria. 
C) Papéis de trabalho. 
D) Questionário de auditoria. 
E) Revisão analítica. 
 
 
Questão 35 
 
O auditor, a partir da data de emissão de seu parecer, deve 
adotar procedimentos apropriados para manter a custódia 
dos papéis de trabalho pelo prazo de: 
 
A) 06 (seis) meses. 
B) 12 (doze) meses. 
C) 24 (vinte e quatro) meses. 
D) 48 (quarenta e oito) meses. 
E) 60 (sessenta) meses. 
 
 
Questão 36 
 
Quando o auditor independente está convencido de que as 
demonstrações contábeis foram elaboradas consoante os 
Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, ele emite um parecer: 
 
A) adverso. 
B) com ressalva. 
C) negativo, com ressalva. 
D) sem ressalva. 
E) com abstenção de opinião. 
 
 
Questão 37 
 
Classificam-se como receitas correntes, nos termos da Lei 
nº 4320/64. 
 

A) Receitas de Capital: Operações de Crédito, Alienação 
de Bens exceto os Imóveis e Transferências de 
Capital. 

B) Receita Industrial e de Serviços: Receita Patrimonial 
não classificada nas demais rubricas, Receitas 
decorrentes da cobrança do Imposto sobre Serviços e 
Receitas decorrentes da transferência, para o exterior, 
de remessa de lucros e amortização de dividendos. 

C) Receita Patrimonial: Receitas imobiliárias não 
incluídas as Receitas de valores Mobiliários e outras 
Receitas Patrimoniais. 

D) Transferências Correntes: Receitas Diversas, não 
consideradas as multas e contribuições, a cobrança de 
dívida ativa de natureza não tributária. 

E) Receita tributária: Impostos, Taxas e  Contribuições 
de Melhoria. 

 
 
Questão 38 
 
De acordo com a Lei Complementar n° 101, de 04 de 
maio de 2000, constitui requisito essencial de 
responsabilidade na gestão fiscal: 
 
A) A concessão ou ampliação de benefício de natureza 

tributária que implique renúncia de receita. 
B) As receitas de operações de crédito previstas na lei 

orçamentária serem superiores às despesas de capital. 
C) A efetiva arrecadação de todos os tributos de 

competência constitucional do ente da Federação. 
D) A despesa com pessoal ser aumentada nos últimos 

180 dias anteriores ao final do mandato do Prefeito. 
E) A assunção de obrigações que excedam os créditos 

orçamentários ou adicionais. 
 
 
Questão 39 
 
As Receitas Públicas, quanto à coercitividade, são 
classificadas em: 
 
A) Originárias e Derivada. 
B) Efetivas e Por Mutações Patrimoniais. 
C) Econômicas e Financeiras. 
D) Ordinárias e Regulares. 
E) Orçamentárias e Extra orçamentárias. 
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Questão 40 
 
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, na 
verificação do atendimento ao limite da despesa total com 
pessoal, NÃO será computada a despesa: 
 
A) Com inativos e pensionistas. 
B) Relativa a mandato eletivo. 
C) Com gratificações especiais. 
D) Relativas a incentivo à demissão voluntária. 
E) Com encargos sociais recolhidos à previdência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 







