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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 
 Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “Este 
ano só o Chico vai ficar em recuperação”. – Ele pergunta: – “I os otro? Foro reprovado direto?” 
 Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras 
implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 
apresenta como evidente por si mesmo. 
 A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: se 
[somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]); e uma pragmática, em que levamos em conta o 
contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação. 
 A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, 
realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse 
que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram 
aprovados direto. 
 Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo 
político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para 
compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada 
terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista. 
 Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que 
seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com 
implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu 
passarinho verde? Qual é a sua? 
 

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa,  
Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado. 

 
 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do 
Texto 1. 
 
A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas 

desempenham diversas funções, merecendo destaque a 
função de cooperar para o ato de ‘protestar’. 

B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de 
duas operações de naturezas distintas: uma delas é de 
natureza lógica e a outra é de natureza pragmática. 

C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a 
apreensão tanto das informações explícitas quanto 
daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.  

D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações 
implícitas não reflete necessariamente sua intenção de 
manipular ou enganar seu interlocutor. 

E) Informações implícitas podem ser identificadas nas 
perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são 
aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente 
inferir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor também pretendeu: 
 
A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição 

gramatical. 
B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a 

comunicação humana. 
C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor 

nas tirinhas. 
D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação 

verbal.  
E) comentar as estratégias discursivas características de 

Maurício de Sousa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
QUESTÃO 02
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No que se refere à composição, uma estratégia selecionada 
pelo autor do Texto 1 foi: 
 
A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso 

utilizado para ilustrar as ideias apresentadas. 
B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que 

cumprem a função de evitar possíveis refutações. 
C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo 

compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas. 
D) a técnica do flash-back, que permite ao autor se reportar 

ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente. 
E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a 

fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas 
informações. 

 
 
 
 
Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite 
concluir que ele: 
 
1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem 

restritamente uma operação do tipo lógico, quando 
estabelecemos uma implicação. 

2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, 
principalmente os implícitos, veiculados nos textos 
falados e escritos. 

3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do 
qual se processa a interação.  

4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das 
situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 “Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o 
que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito.” – Analise a relação semântica que se estabelece 
entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa 
mesma relação semântica está presente em:  
 
A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, 

para as quais concorrem operações cognitivas e 
pragmáticas. 

B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram 
a importância dos elementos contextuais para a 
compreensão.   

C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a 
compreensão é tão dependente de dados contextuais 
quanto de dados linguísticos. 

D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de 
sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete 
adequadamente. 

E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de 
que possamos interpretar corretamente um texto.  

 
 
Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da 
professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas 
não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se 
a professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto. 
 
 
 
O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função 
de: 
 
A) marcar a paráfrase de um segmento anterior. 
B) sinalizar a introdução de uma explicação. 
C) introduzir um segmento indicador de causa. 
D) marcar uma reformulação corretiva do autor. 
E) indicar a conclusão do pensamento do autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança 
na orientação argumentativa do texto em: 
 
A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na 

fala da professora, realizou a operação lógica 
adequadamente”. 

B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”. 

C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a 
professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria:”. 

D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica 
adequadamente, mas não a operação pragmática”. 

E) “se a professora não disse que todos os outros alunos 
foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu 
fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados 
direto.”. 

 
 
 
 “Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas 
mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. 
Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está 
mantido. 
 
A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem 

até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia: 
B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está 

edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos 
mais banais: 

C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que 
algumas perguntas banais da nossa vida devem ser 
construídas com base neles: 

D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que 
edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos 
perguntas banais: 

E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base 
sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de 
nossa vida diária:  

 
 
 
Assinale a alternativa na qual o termo destacado está 
empregado em seu sentido conotativo. 
 
A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas 

explicitamente e deixamos outras implícitas”. 
B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 

apresenta como evidente por si mesmo”. 
C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico 

Bento”. 
D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário 

perceber o implícito”. 
E) “Deixar informações implícitas não significa 

necessariamente manipular ou enganar”. 
 

 
 
 
 “informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são 
“informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, 
é correto afirmar que:  
 
A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade 

de falar”. 
B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as 

pessoas que a visitam”.  
C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser 

ouvido”. 
D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser 

tingido”. 
E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser 

realizado”. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras de concordância 
(nominal e verbal) foram respeitadas. 
 
A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que 

algumas pessoas consideram meio temerária. 
B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas 

conversas entre pessoas de diferentes idades.  
C) Quanto menas informações implícitas trazemos para nosso 

discurso, mais óbvio ele se torna.  
D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam 

implícitos em todas as situações de interação. 
E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância 

das informações implícitas no discurso. 
 
 
 
Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de 
regência (verbal e nominal). 
 
1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as 

informações estão explícitas do que ler textos nos quais há 
muitas informações implícitas. 

2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua 
portuguesa quase não se faz alusão das informações que 
ficam implícitas nos textos. 

3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, 
os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos. 

4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, 
poder empregá-los de maneira adequada é algo a que 
todos têm direito. 

 
Estão corretos: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12



 
PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO 
Concurso Público – 2009 
Tipo 1                                                                                                          Cargo: Auditor Municipal / Nível Superior 

Página 4/9  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas 
segundo as normas de ortografia vigentes. 
 
A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma 

espécie de revesamento entre informações implícitas e 
explícitas. 

B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de 
advinhar o que os outros nos querem dizer. 

C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para 
compreender informações que subjazem às nossas 
palavras.   

D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das 
mais inocentes reivindicações que recebemos.  

E) Em seu livro intitulado Elementos de análise do discurso, 
Fiorin discorre sobre as informações explícitas e 
implícitas.   

 
Texto 2 

 

 
 
 
 
 
Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 
 
1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção 

dos sentidos que estão sendo veiculados. 
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por 

meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de 
‘urgência’.  

3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é 
dirigido a um público restrito, formado por leitores 
especializados. 

4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a 
pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma 
posição diante da destruição do planeta. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 
 

 
 
 
 “Salvar o planeta. É agora ou agora.” – Nesse texto, está 
implícita uma relação semântica de: 
 
A) causa. 
B) comparação. 
C) condição. 
D) alternância. 
E) conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 

A auditoria contábil é um sistema coordenado de verificações 
especializadas praticadas em organizações administrativas, 
abrangendo todas as seguintes ações, exceto: 
 
A) Levantamento dos requisitos legais atinentes à atividade 

da empresa. 
B) Exame detalhado dos registros de documentos contábeis. 
C) Aprovação de créditos e débitos relativos a transações 

realizadas. 
D) Verificação física dos bens declarados como existentes.  
E) Comprovação de que as demonstrações contábeis 

expressam a realidade financeira e patrimonial da 
empresa. 

 
 
 
Sobre a forma de intervenção da auditoria é incorreta a 
seguinte afirmação: 
 
A) A auditoria interna avalia o sistema de controle interno 

visando o seu aperfeiçoamento e efetivo cumprimento, tal 
como inicialmente planejado, não se restringindo às 
demonstrações contábeis. 

B) A auditoria externa é executada por um profissional 
independente, de forma isolada, sem qualquer vínculo ou 
subordinação com a organização auditada. 

C) A auditoria externa examina o sistema de controle interno 
a fim de determinar o escopo (extensão e profundidade) 
dos exames, no sentido de conceder segurança nas 
demonstrações contábeis apresentadas. 

D) A auditoria externa tem como objetivo principal 
assessorar a administração da empresa, na implementação 
e policiamento das normas internas que foram traçadas 
por ela. 

E) A auditoria interna visa à descoberta de erros e 
irregularidades, assessorando a direção na implementação 
de medidas imediatas de correção. 

 
 
 
As atividades da auditoria fiscalizadora não podem ser 
exercidas por: 
 
A) Auditores independentes. 
B) Técnico contabilista. 
C) Funcionários do controle governamental sobre instituições 

financeiras. 
D) Fiscais de tributos. 
E) Técnicos de controle externo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Com referência aos procedimentos de auditoria, analise as 
afirmativas abaixo e indique V no caso de verdadeira ou  F 
quando considerar falsa.  
 
(    ) Os procedimentos de auditoria são o conjunto de técnicas, 

que permitem ao auditor obter evidências ou provas 
suficientes e adequadas para fundamentar sua opinião 
sobre as demonstrações contábeis auditadas e abrangem 
testes de observância e testes substantivos. 

(    ) Os testes de observância visam à obtenção de evidência 
quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados 
produzidos pelo sistema contábil da entidade. 

(    ) Os testes substantivos visam à obtenção de razoável 
segurança de que os procedimentos de controle interno 
estabelecidos pela administração estão em efetivo 
funcionamento e cumprimento. 
 

A sequência correta de cima para baixo é 
 

A) V, F, F 
B) F, V, F 
C) F, F, V 
D) V, F, V 
E) V,V, V 
 
 
 
São relatórios produzidos pela auditoria governamental todos os 
abaixo, exceto: 
 
A) Relatório de Auditória de Gestão. 
B) Relatório de Auditórias Operacionais. 
C) Relatório de Auditorias Integradas. 
D) Relatório de Auditorias Subsidiárias. 
E) Relatório de Auditorias Conjuntas. 
 
 
 
Para planejamento de uma auditoria, devem ser observados 
todos os fatores abaixo, exceto: 
 
A) Conhecimento detalhado das práticas contábeis adotadas 

pela entidade e as alterações procedidas em relação ao 
exercício anterior. 

B) Riscos de auditoria e identificação das áreas importantes da 
entidade quer pelo volume de transações, quer pela 
complexidade de suas atividade. 

C) A natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos de 
auditoria a serem aplicados. 

D) A existência de resistências internas a auditoria pelos 
funcionários da empresa auditada. 

E) A existência de entidades associadas, filiais e partes 
relacionadas. 

 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21
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Na administração pública cabe aos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário manter, de forma integrada, sistema de 
controle interno, com a finalidade de: 
 
A) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 

plurianual, a execução dos programas de governo e dos 
orçamentos da União. 

B) executar as metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da 
União. 

C) realizar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos programas de governo e dos 
orçamentos da União. 

D) corrigir o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos programas de governo e dos 
orçamentos da União. 

E) criar as metas previstas no plano plurianual, a execução 
dos programas de governo e dos orçamentos da União. 

 
 
 
Sobre os papéis de trabalho utilizados na auditoria é correto 
afirmar: 
 
A) Devem conter todos os elementos, independentemente do 

grau de significância, que evidenciam ter sido a auditória 
executada de acordo com as normas aplicáveis. 

B) Devem ser elaborados, organizados e arquivados de forma 
sistemática e racional. 

C) Devem ser restritos e sem detalhamentos para propiciar o 
entendimento e o suporte da auditoria executada. 

D) Não devem incluir o juízo do auditor acerca de questões 
significativas, como também não devem constar as 
conclusões a que se chegou, exceto nas áreas que 
envolvem questões de difícil julgamento. 

E) A custódia dos papéis de trabalho deverá ser feita pelo 
auditor pelo prazo máximo de dois exercícios. 

 
 
 
 

A estimativa contábil é uma previsão quanto ao valor de um 
item que considera as melhores evidências disponíveis, 
incluindo fatores objetivos e subjetivos, quando não exista 
forma precisa de apuração, e requer julgamento na 
determinação do valor adequado a ser registrado nas 
Demonstrações Contábeis, sendo de responsabilidade de: 
 
A) Contador da entidade. 
B) Auditor independente. 
C) Administração da entidade. 
D) Auditor interno. 
E) Controller da entidade. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sobre a carta de responsabilidade da Administração analise as 
afirmativas abaixo. 
  
1. Essa carta é endereçada ao auditor independente, 

confirmando as informações e os dados a ele fornecidos, 
assim como as bases de preparação, apresentação e 
divulgação das Demonstrações Contábeis submetidas para 
exame. 

2. As declarações por escrito solicitadas da administração 
podem estar limitadas a assuntos considerados, 
exclusivamente de forma individual, como significativos 
para as Demonstrações Contábeis.   

3. Caso a declaração da administração seja conflitante com 
outra evidência de auditoria, o auditor deve investigar as 
circunstâncias e, se necessário, reconsiderar a 
confiabilidade de outras declarações feitas pela 
administração.  

 
Está(ão) correta(s) apenas 

 
A) 1 e 2. 
B) 1. 
C) 1 e 3. 
D) 3. 
E) 2 e 3. 
 
 
 
A emissão do parecer de auditoria deve obedecer a todos os 
seguintes requisitos, exceto: 
 
A) Identificar as demonstrações sobre as quais o auditor está 

expressando sua opinião. 
B) Conter o nome da entidade, as datas e os períodos a que 

correspondem. 
C) Conter declaração do auditor se o exame foi efetuado de 

acordo com as normas contábeis. 
D) Ser datado e assinado pelo contador responsável pelos 

trabalhos, e conter seu número de registro no Conselho 
Regional de Contabilidade. 

E) Ser assinado com a data de encerramento do exercício, 
independente da data de conclusão dos trabalhos de 
auditoria na entidade auditada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26
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A respeito dos tipos de parecer é correto afirmar que: 
 
A) O parecer sem ressalva implica afirmação de que, tendo 

havido alterações em procedimentos contábeis, os efeitos 
delas foram adequadamente determinados e revelados nas 
demonstrações contábeis.  

B) O parecer com abstenção de opinião por limitação de 
extensão é dado quando o auditor verificar a existência de 
efeitos que isoladamente ou conjugadamente, forem de tal 
relevância que comprometam o conjunto das 
demonstrações contábeis. 

C) O parecer com ressalva ocorre quando o auditor discorda 
da administração da entidade quanto às práticas contábeis 
utilizadas e quanto à forma de aplicação das práticas 
contábeis. 

D) O parecer adverso é emitido quando houver limitações 
significativas na extensão do exame que impossibilite o 
auditor de formar opinião sobre as demonstrações 
contábeis. 

E) O parecer com ressalvas implica afirmação de que, tendo 
havido alterações em procedimentos contábeis, os efeitos 
delas foram adequadamente determinados e revelados nas 
demonstrações contábeis.  

 
 
 
Em auditoria, o termo fraude refere-se a ato intencional de 
omissão ou manipulação de transações, adulteração de 
documentos, registros e demonstrações contábeis. Assim a 
fraude pode ser caracterizada por: 
 
A) Apropriação indébita de ativos e aplicação incorreta das 

normas contábeis 
B) Registro de transações sem comprovação e interpretação 

errada das variações patrimoniais 
C) Apropriação indébita e interpretação errada das variações 

patrimoniais 
D) Aplicação das práticas contábeis indevidas e registro de 

transações sem comprovação 
E) Apropriação indébita e erros aritméticos na escrituração 

contábil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Em sua análise, o auditor público deve observar se as despesas 
orçamentárias obedecem aos seguintes princípios 
orçamentários: 
 
A) Anualidade, universalidade, prudência, publicidade, 

exclusividade, autorização prévia, equilíbrio, exatidão, 
entidade, não afetação de receita e uniformidade. 

B) Anualidade, universalidade, unidade, publicidade, 
exclusividade, autorização prévia, equilíbrio, exatidão, 
especificação, não afetação de receita e uniformidade. 

C) Anualidade, universalidade, unidade, publicidade, 
exclusividade, autorização prévia, equilíbrio, exatidão, 
entidade, não afetação de receita e uniformidade. 

D) Anualidade, universalidade, prudência, publicidade, 
exclusividade, autorização prévia, equilíbrio, exatidão, 
especificidade, não afetação de receita e uniformidade. 

E) Anualidade, universalidade, unidade, nulidade, 
exclusividade, autorização prévia, equilíbrio, exatidão, 
especificidade, não afetação de receita e uniformidade. 

 
 
 

Para que possa fiscalizar a receita pública sob as óticas 
financeira e patrimonial, a partir dos registros administrativos e 
contábeis, o auditor deve planejar seu trabalho previamente. 
Sobre o planejamento dessa auditoria é correto afirmar: 
 
A) O programa de auditoria poderá ser feito sem detalhamento 

de forma agilizar o processo de planejamento. 
B)  O planejamento e os programas de trabalho devem ser 

contínuos e não podem sofrer atualizações com vistas a não 
prejudicar sua execução. 

C) A designação da equipe técnica no planejamento da 
auditoria dispensa a supervisão do auditor. 

D) O auditor deve documentar seu planejamento geral e 
preparar programas de trabalho por escrito, detalhando o 
que for necessário à compreensão dos procedimentos que 
serão aplicados, em termos de natureza, oportunidade e 
extensão racionais da entidade. 

E) O planejamento pressupõe que o auditor não deve ter 
conhecimento prévio sobre o ramo de atividade, negócios e 
práticas operacionais da entidade, visando a imparcialidade 
na análise. 
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Um capital é aplicado a juros simples durante sete meses e 
produz um valor futuro de R$ 7.470,00; se a aplicação fosse 
feita durante quinze meses o valor futuro seria de R$ 
9.150,00. Qual a taxa mensal de juros da aplicação? 

 

A) 2% a.m. 
B) 2,5% a.m. 
C) 3,0% a.m. 
D) 3,5% a.m. 
E) 4,0% a.m. 

 
 
 

Uma pessoa fez uma aplicação de R$ 10.000,00 por dois anos 
para receber uma taxa de juros compostos de 18% a.a. com 
capitalização mensal. Dois meses antes do vencimento da 
aplicação, a pessoa teve necessidade de dinheiro e procurou a 
instituição financeira que aceitou antecipar o valor de resgate 
da aplicação cobrando uma taxa de desconto comercial 
simples de 60%.a.a. e uma comissão de 10% sobre o mesmo 
valor nominal original. Qual o valor antecipado líquido 
recebido pela pessoa? 

 

A) R$ 13.295,00. 
B) R$ 11.436,02. 
C) R$ 12.735,03. 
D) R$ 14.295,00. 
E) R$ 10.000,00. 

 
 
 

Admitindo a inflação brasileira atualmente em 5% a.a. e a 
taxa básica de juros SELIC na faixa de 11% a.a., pode-se 
afirmar que os aplicadores em títulos do governo federal 
indexados à taxa SELIC têm um ganho real de: 

 

A) 5,7% a.a. 
B) 6,0% a.a. 
C) 11,0% a.a. 
D) 16,0% a.a. 
E) 16,5% a.a. 

 
 
 

Uma empresa tem dois débitos de igual valor nominal de R$ 
10.000, vencíveis para hoje e para 60 dias, respectivamente. 
Sem liquidez nessas datas para honrar tais pagamentos, 
negocia com a instituição credora a substituição dos débitos 
por dois outros também de igual valor nominal, vencíveis, 
respectivamente, para 30 e 90 dias a partir de hoje. Qual o 
valor desses débitos substitutos (sem considerar os centavos), 
quando se admite uma taxa de desconto comercial simples de 
36%.a.a. e uma data focal igual à data de hoje. 

 

A) R$ 13.600,00. 
B) R$ 10.600,00. 
C) R$ 10.749,00. 
D) R$ 10.966,00. 
E) R$ 10.319,00. 

   
 
   
Se determinada instituição financeira faz empréstimos cobrando 
uma taxa de  juros de 42% a.a., composta mensalmente, pode-se 
afirmar que os juros anuais cobrados são efetivamente de: 

 
A) 42,0 %. 
B) 51,1 %. 
C) 504,0 %. 
D) 45,0 %. 
E) 42,6%. 

 
 
 

Uma mercadoria que custa à vista R$ 125.000,00 é vendida a 
prazo através do Sistema  Francês de Amortização (SFA) 
mediante uma entrada de 20% do valor à vista e mais 12 
prestações mensais a uma taxa de 3% a.m. Qual o valor da quota 
de amortização que acompanha a 1ª prestação? 

 
A) R$ 3.000,00. 
B) R$  3.750,00. 
C) R$  7.046,20. 
D) R$  6.750,23. 
E) R$   8.333,33.   

 
 
 

Um financiamento está sendo amortizado através de prestações 
periódicas constantes de R$ 10.000,00 a uma taxa efetiva de 
juros compostos de 3,5% por período financeiro. Se o saldo 
devedor no período “t-3” (SDt-3) é igual a 100.000,00, qual será  
o saldo devedor no período “t+7” (SDt+7)? 
 
A) R$  41.450,00. 
B) R$  41.256,12. 
C) R$   23.250,00. 
D) R$  23.745,94. 
E) R$           0,00. 

 
 
 

Um financiamento  de R$ 100.000,00 poderá ser solicitado tanto 
pelo Sistema de Amortização Constante (SAC) como pelo 
Sistema Francês de Amortização (SFA), a uma taxa de 1,0% 
a.m. Sabendo-se que a quota de amortização pelo SAC é igual a 
R$ 4.000,00, determinar o valor da prestação pelo SFA.     

 
A) R$ 4.327,89. 
B) R$ 4.742,79. 
C) R$ 4.540,67. 
D) R$ 4.046,21.  
E) R$ 4.270,87. 
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Um investimento é dado pelo seu fluxo de caixa com custo 
inicial de R$ 50.000,00 e promete ao seu proprietário um 
lucro líquido anual de 10.000,00 ao longo de sua vida útil de 
dez anos. Se o valor residual do investimento ao final de sua 
vida útil é de R$ 14.105,98, qual será o valor atual líquido do 
investimento se for considerada uma taxa mínima de 
atratividade de  3,5% a.a.?    

 
A) R$   43.166,05. 
B) R$   50.000,00. 
C) R$ 100.000,00. 
D) R$   29.105,90. 
E) R$   64.105,98. 

 
 
 

A taxa interna de retorno (TIR) de um projeto de investimento 
é definida como sendo: 

 
A) A taxa que anula o custo inicial do projeto de 

investimento. 
B) A taxa que anula o pay back do projeto de investimento. 
C) A taxa que representa o custo médio ponderado do capital 

investido. 
D) A taxa mínima de atratividade do mercado financeiro. 
E) A taxa esperada de lucro do projeto de investimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




