
ConCurso PúbliCo

034. Prova objetiva

Auditor tributário MuniCiPAl – teCnologiA dA inforMAção

 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno 
contendo 60 questões objetivas.

 Confira seu nome e número de inscrição impressos na 
capa deste caderno.

 Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que 
você considera correta.

 Responda a todas as questões.

 Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no 
verso desta página, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu.

 Transcreva para a folha de respostas, com caneta de 
tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha 
intermediária de respostas.

 A duração da prova é de 4 horas.

 Só será permitido sair da sala após transcorrida a metade 
do tempo de duração da prova.

 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e 
este caderno, podendo destacar esta capa para futura 
conferência com o gabarito a ser divulgado.

AguArde A ordeM do fisCAl PArA Abrir este CAderno de questões.

01.04.2012
manhã



Folha IntermedIárIa de respostas
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Língua Portuguesa

01. Leia a charge.

COMO A CAUSA DO

DESABAMENTO FOI A

CHUVA, NÃO ME RESTA

OUTRA ESCOLHA SENÃO

PEDIR QUE SÃO PEDRO SEJA

DECLARADO CULPADO!

(www.eniopadilha.com.br)

A conjunção “como”, que inicia a fala do personagem, 
expressa sentido de
(A) causa.
(B) conformidade.
(C) consequência.
(D) conclusão.
(E) comparação.

As questões de números 02 e 03 baseiam-se no texto a seguir.

Grande consumidora de recursos naturais, a construção ci-
vil gera mais de 60% de todo o resíduo sólido das cidades – na 
forma de entulho. Um modo de minimizar esse problema é a 
reciclagem, prática que permite a reutilização dos materiais e 
assim reduz a extração de matéria-prima, diminuindo os preços 
da construção. Também proporciona economia aos municípios, 
já que custa menos do que remover e aterrar o entulho depositado 
irregularmente. Apesar de a reciclagem dos resíduos de obra não 
exigir equipamento sofisticado, seu uso em larga escala ainda 
não é uma realidade.

(Arquitetura & Construção, junho de 2011)

02. De acordo com as informações textuais, entende-se que a 
reciclagem dos resíduos sólidos das cidades
(A) exige equipamentos difíceis de serem obtidos.
(B) onera a economia dos municípios.
(C) equivale à remoção e ao aterramento de entulho.
(D) revela-se como um procedimento sustentável.
(E) implica a extração de matéria-prima.

03. No contexto em que está empregado, na frase final do texto, 
o adjetivo “sofisticado” significa
(A) extravagante.
(B) avançado.
(C) sutil.
(D) retrógrado.
(E) elegante.

04. Assinale a alternativa correta quanto à concordância, de 
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) Cabem à construção civil ações para a reutilização do 
entulho, pois 60% de todo o resíduo sólido das cidades 
são gerado por ela.

(B) Cabe à construção civil ações para a reutilização do 
entulho, pois 60% de todo o resíduo sólido das cidades 
é gerado por ela.

(C) Cabem à construção civil ações para a reutilização do 
entulho, pois 60% de todo o resíduo sólido das cidades 
são gerados por ela.

(D) Cabe à construção civil ações para a reutilização do 
entulho, pois 60% de todo o resíduo sólido das cidades 
são geradas por ela.

(E) Cabem à construção civil ações para a reutilização do 
entulho, pois 60% de todo o resíduo sólido das cidades 
é gerada por ela.

05. Deve haver  debates sobre a reciclagem de ma-
teriais, pois, embora se saiba que ela gera  despe-
sas para os municípios, ainda se vê a sociedade  
dividida em relação a esse assunto.

As lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respec-
tivamente, com:

(A) bastantes … menas … meia

(B) bastante … menos … meia

(C) bastantes … menos … meio

(D) bastante … menas … meio

(E) bastantes … menos … meia

Leia o texto para responder às questões de números 06 a 08.

Ao início da República, as cidades brasileiras não dispunham 
de redes sanitárias e de águas pluviais disseminadas ou eletricida-
de. O sistema viário precisou se ajustar à mudança no transporte 
que, antes movido à tração animal, incorporou bondes, trens, 
automóveis e metrô. As edificações alcançaram a altura permitida 
pelos elevadores – e que as tecnologias construtivas do concreto 
e do aço trataram de acompanhar.

Também é no século 20 que a moradia urbana experimenta 
enorme transformação conceitual: já não se admite o comparti-
lhamento do domicílio entre famílias. Cada casal que se forma 
precisa de um lar: “Quem casa, quer casa”. Multiplicam-se as 
novas construções, do modo que for possível.

A cidade acolhe populações cada vez maiores. No caso 
brasileiro, que iniciou o século passado com escassos 4 milhões 
de citadinos, chega ao final dele com 160 milhões de brasileiros 
urbanos. É uma evidência da formidável capacidade de adaptação 
das cidades.

Por mais compreensivos que possamos ser, se vivemos entre 
engarrafamentos, poluição, áreas públicas degradadas, decorrentes 
da adaptação que as cidades precisaram fazer, não devemos nos 
submeter a tal realidade. É justo que sejamos críticos, até cáusticos, 
frente aos problemas urbanos. E que queiramos uma outra cidade.

(Ciência Hoje, outubro de 2011. Adaptado)
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06. O texto põe em evidência

(A) as transformações no cenário das cidades brasileiras no 
século XX.

(B) a ideia de que nos dias de hoje inexiste falta de planeja-
mento urbano.

(C) o surgimento de cidades organizadas como fruto do 
desenvolvimento nacional.

(D) o cenário urbano como espaço de difícil adaptação das 
pessoas.

(E) a dificuldade das cidades para terem parâmetros satisfa-
tórios de adaptação.

07. As informações textuais permitem afirmar que

(A) as cidades brasileiras não dispõem de redes sanitárias e 
de águas pluviais disseminadas ou eletricidade.

(B) os elevadores limitam as tecnologias construtivas do 
concreto e do aço, que tentam acompanhá-los.

(C) o compartilhamento do domicílio entre famílias brasileiras 
disseminou-se e ampliou-se no século 20.

(D) a multiplicação de novas construções atende a critérios 
muito rigorosos da engenharia contemporânea.

(E) o aumento da população urbana, ao final do século 20, 
ratifica a capacidade de acomodação das cidades.

08. Quanto ao emprego de verbo e ao uso ou não do acento indi-
cativo da crase, a frase – É justo que sejamos críticos, até 
cáusticos, frente aos problemas urbanos. E que queiramos 
uma outra cidade. – está corretamente reescrita em:

(A) É justo que fazemos críticas, até cáusticas, frente as 
situações problemáticas do cotidiano urbano. E que 
desejássemos uma outra cidade.

(B) É justo que façamos críticas, até cáusticas, frente a situa-
ções problemáticas do cotidiano urbano. E que desejemos 
uma outra cidade.

(C) É justo que fazemos críticas, até cáusticas, frente às 
situações problemáticas do cotidiano urbano. E que 
desejaríamos uma outra cidade.

(D) É justo que façamos críticas, até cáusticas, frente à situa-
ções problemáticas do cotidiano urbano. E que desejamos 
uma outra cidade.

(E) É justo que fazemos críticas, até cáusticas, frente a situações 
problemáticas do cotidiano urbano. E que desejamos uma 
outra cidade.

09. As diferenças entre as cidades de hoje e a cidade herdada não 
chegam a ser percebidas em toda sua potência porque as 
matrizes espaciais são comuns. É bom o exemplo de Nova 
York,  traçado de Manhattan, de 1811, ainda é 
basicamente o mesmo. E, no entanto, é lá que se expressa 
hegemonicamente um dos elementos mais significativos da 
cidade moderna, o arranha-céu.

(Ciência Hoje, outubro de 2011. Adaptado)

Sobre o texto, afirma-se que:

 I. a lacuna deve ser preenchida por “que o”;

 II. o advérbio “ainda” é indicativo de tempo;

 III. a vírgula, antes de “arranha-céu”, poderia ser substituída 
pelo sinal de dois pontos.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

10. É importante sabermos  queremos chegar, quando 
repensamos nossa cidade.  ajudar a construir um 
bom debate  cidade que queremos.

As lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, 
com:

(A) aonde … Cabe à nós … acerca da

(B) onde … Nos cabe … há cerca da

(C) aonde … Nos cabe … a cerca da

(D) onde … Cabe-nos … sob a

(E) aonde … Cabe-nos … sobre a
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MateMática e raciocínio Lógico

11. Um serviço de atendimento ao consumidor (SAC) funciona 
19 horas por dia. A primeira hora do expediente começa com 
6 funcionários, e a cada três horas mais 6 funcionários chegam 
ao SAC. Cada funcionário trabalha por exatamente 4 horas 
ininterruptas por dia e atende 5 clientes por hora, de maneira 
que são atendidos 720 clientes por dia.

Em um certo dia, faltando 2 horas para o fim do expediente, 
constatou-se que, com a ausência de alguns funcionários, 
para se atender os 720 clientes, os 6 funcionários que ainda 
estavam de serviço deveriam passar a atender 10 clientes por 
hora. Nessas condições, o número de funcionários ausentes 
nesse dia foi

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

(E) 5.

12. O esquema a seguir mostra uma rua principal e três ruas 
transversais. O número indicado em cada rua transversal é o 
tempo, em segundos, em que os seus respectivos semáforos 
ficam verdes, ou seja, permitindo a passagem de automóveis. 
O tempo, em segundos, em que o semáforo fica verde para os 
motoristas que vêm pela rua principal é de 90 segundos nos 
três cruzamentos.

Rua Principal
54 72 60

Quando um semáforo está verde na rua principal, o semáforo 
da rua transversal correspondente estará vermelho, ou seja, 
proibindo a passagem de automóveis, e quando está vermelho 
na rua principal, o semáforo da rua transversal correspondente 
estará verde. Cada semáforo só acende nas cores verde e ver-
melha, e ao fim do tempo de uma fase verde ocorre a inversão 
de cores entre os semáforos de um mesmo cruzamento.

Todos os dias, à meia noite, esses 6 semáforos são programa-
dos de forma que os 3 da rua principal iniciam uma fase verde. 
A primeira vez, a partir da meia noite, que os 3 semáforos da 
rua principal iniciarão uma fase verde ao mesmo tempo será às

(A) 0h 18min.

(B) 3h.

(C) 6h 18min.

(D) 9h.

(E) 12h 18min.

13. A média aritmética de alturas de 10 alunos de um time de 
futebol é 175 cm. Dois novos alunos entram para o time, e 
a nova média de alturas passa a ser 178 cm. Se a diferença 
entre as alturas desses dois novos jogadores é 6 cm, o maior 
dos dois mede, em cm,

(A) 188.

(B) 190.

(C) 192.

(D) 194.

(E) 196.

14. Quatro bolas, marcadas A, B, C e D, têm pesos diferentes 
entre si. Deseja-se ordenar essas bolas em ordem de peso 
e, para isso, dispõe-se de uma balança de pratos. O número 
mínimo de pesagens para realizar essa tarefa é

(A) 3.

(B) 4.

(C) 5.

(D) 6.

(E) 7.

15. Uma sequência é formada por 50 figuras conforme o padrão 
que exibe as 4 primeiras figuras. Cada figura da sequência é 
formada por quadradinhos claros e escuros.

…

A diferença entre o número de quadradinhos escuros da última 
e da penúltima figuras vale

(A) 99.

(B) 100.

(C) 101.

(D) 102.

(E) 103.
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16. Uma proposição equivalente a “Se o peru gruguleja, então o 
pombo arrulha” é

(A) Se o peru grugulejou foi porque o pombo arrulhou.

(B) Se o pombo não arrulha, então o peru não gruguleja.

(C) O pombo não gruguleja porque o peru não arrulha.

(D) O peru gruguleja porque o pombo arrulha.

(E) Se o peru não gruguleja, então o pombo não arrulha.

17. Gabriel é pai de Lucas, e a soma das idades dos dois é 106 anos. 
Quando Lucas tiver a idade que seu pai tem hoje, ele terá o 
dobro da idade do seu filho Caio. Nessa ocasião, a idade de 
Caio será 7 anos a menos que a idade de seu pai hoje. Hoje, a 
soma das idades de Caio e Lucas, em anos, vale

(A) 47.

(B) 49.

(C) 51.

(D) 53.

(E) 55.

18. Um número é classificado como quadrado perfeito se sua raiz 
quadrada for um número inteiro. Beatriz e Juliana estão fazen-
do um jogo em que, a partir de um número inteiro e positivo 
que elas sorteiam, a primeira a jogar subtrai um quadrado 
perfeito do número sorteado. Se o resultado dessa subtração 
for diferente de zero, a segunda a jogar subtrai um quadrado 
perfeito do resultado anterior e, a partir daí, elas se alternam 
subtraindo quadrados perfeitos dos resultados anteriores. 
Vence o jogo aquela que conseguir obter resultado zero na sua 
vez de subtrair. No jogo, é proibido subtrair o número zero.

Uma rodada é perfeita se a jogadora vencedora sempre subtrai 
um número que não possibilite à adversária chance de vitória.

Se o número inicial de uma rodada é 50, e Juliana é a primeira 
a jogar, o primeiro número que ela deverá subtrair, de modo 
a fazer uma rodada perfeita, é

(A) 9.

(B) 16.

(C) 25.

(D) 36.

(E) 49.

19. Os números de carros vendidos, na primeira quinzena do mês 
de março, por Nelson, estão registrados no gráfico.
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De acordo com o gráfico, na primeira quinzena de março,

(A) a média de vendas de Nelson foi de 1,5 carros por dia.

(B) Nelson vendeu mais nos primeiros sete dias do que nos 
últimos sete dias.

(C) o dia 8 foi um sábado.

(D) mais de 50% das vendas de Nelson foram feitas em  
4 dias.

(E) em 80% dos dias, Nelson vendeu mais que 1 carro por dia.

20. Em uma sala, o número de meninos excede o número de 
meninas em três. O produto do número de meninos pelo 
número de meninas é um número que excede o número total 
de alunos em 129. O total de alunos nessa sala é

(A) 25.

(B) 27.

(C) 30.

(D) 32.

(E) 36.

r a s c u n H o
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conHeciMentos esPecíFicos

Contabilidade

21. “Softwares” são programas de computadores, que normal-
mente as empresas desenvolvem ou adquirem no mercado 
tecnológico com o objetivo de suportar suas operações, bem 
como para o suporte administrativo e financeiro dessa e, de 
acordo com as normas brasileiras de contabilidade, deverão 
estar classificados no grupo de conta contábil:

(A) ativo intangível.

(B) ativo imobilizado.

(C) ativo diferido.

(D) de despesas operacionais e quando for o caso, adminis-
trativas.

(E) ativo circulante.

22. De acordo com a Lei n.º 6.404/76, complementada pela  
Lei n.º 11.638/07, serão classificadas como , en-
quanto não computadas no resultado do exercício em obediên-
cia ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos 
ou diminuições de valores atribuídos a elementos do ativo e 
do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo, 
nos casos previstos na referida Lei ou, em normas expedidas 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

A lacuna do texto pode ser corretamente preenchida por:

(A) reservas de ajustes

(B) reservas de reavaliação

(C) ajustes de avaliação patrimonial

(D) despesas

(E) intangível

O balancete de verificação em 31 de dezembro de 2011, demons-
trado a seguir, deverá ser considerado para responder às questões 
de números 23 a 26.

Balancete contáBil em 31/12/2011
Descrição da conta contábil Reais

Lucros a destinar (66.000,00)
Outras despesas operacionais 12.000,00
Receitas de vendas (450.000,00)
Bancos 56.000,00
Empréstimos e financiamentos (LP) (175.000,00)
Demais contas a receber 7.500,00
Fornecedores (95.000,00)
Empréstimos e financiamentos (48.000,00)
Provisão para devedores duvidosos (8.600,00)
Impostos sobre vendas 67.500,00
Estoques 135.000,00
Incentivos fiscais de LP 2.500,00
Provisões diversas (48.000,00)
Investimentos 120.000,00
Impostos a recolher (28.000,00)
Despesas Administrativas e gerais 53.000,00
Ativos intangíveis 18.000,00
Contingências trabalhistas de LP (55.000,00)
Devoluções de vendas 13.500,00
Ajustes patrimoniais (25.000,00)
Caixa 3.300,00
CPV 209.000,00
Títulos a receber de LP 86.700,00
Despesas de vendas 38.000,00
Salários a pagar (12.000,00)
Capital (50.000,00)
Contas a receber de clientes 86.000,00
Imobilizado 188.000,00
Reservas de capital (30.000,00)
Despesas financeiras 19.000,00
Imposto de renda e contribuição social correntes 13.200,00
Depreciação acumulada (37.600,00)

23. O lucro líquido do exercício é, em reais,

(A) 21.900,00.

(B) 24.800,00.

(C) 32.900,00.

(D) 33.900,00.

(E) 35.600,00.
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24. O valor do patrimônio líquido é, em reais,

(A) 103.900,00.

(B) 182.700,00.

(C) 195.600,00.

(D) 195.800,00.

(E) 215.700,00.

25. O índice de liquidez seca é

(A) 0,54.

(B) 0,66.

(C) 0,78.

(D) 0,81.

(E) 0,83.

26. O índice de giro do ativo é

(A) 0,36.

(B) 0,46.

(C) 0,56.

(D) 1,65.

(E) 1,80.

27. Trata-se da operação pela qual a companhia transfere parcelas 
do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas 
para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia 
cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou 
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão. Pode-se afirmar 
que se trata da definição de

(A) incorporação.

(B) fusão.

(C) cisão.

(D) extinção.

(E) consolidação.

28. É a obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja 
existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de 
um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob con-
trole da entidade. De acordo com as atuais normas contábeis, 
explicitada mediante a edição do CPC 25, o referido texto 
trata de

(A) passivos, apenas.

(B) provisões.

(C) obrigações contratuais.

(D) passivo contingente.

(E) reserva de contingência no PL.

29. De acordo com o CPC 16 (R1), o custo dos estoques pode 
não ser recuperável se esses estoques estiverem danificados, 
se tornarem-se total ou parcialmente obsoletos ou se os seus 
preços de venda tiverem diminuído. O custo dos estoques 
pode também não ser recuperável se os custos estimados de 
acabamento ou os custos estimados a serem incorridos para 
realizar a venda tiverem aumentado. Diante disso, o proce-
dimento correto do contador será:

(A) obter descontos razoáveis no sentido de minimizar o 
impacto contábil dos estoques elevados.

(B) contabilizar uma reserva contingencial sob o valor não 
realizável.

(C) elevar o valor da receita de vendas no sentido de cobrir 
o acréscimo dos custos.

(D) contabilizar um passivo, no sentido de mitigar o impacto 
na compra de insumos com valor superior ao do mercado.

(E) contabilizar uma provisão para perdas com os estoques 
não realizáveis.

30. A escrituração contábil deve ser realizada com observância 
aos Princípios de Contabilidade. O nível de detalhamento da 
escrituração contábil deve estar alinhado às necessidades de 
informação de seus usuários. Nesse sentido, esta interpretação 
não estabelece o nível de detalhe ou mesmo sugere um plano 
de contas a ser observado. O detalhamento dos registros contá-
beis é diretamente proporcional à complexidade das operações 
da entidade e dos requisitos de informação a ela aplicáveis 
e, exceto nos casos em que uma autoridade reguladora assim 
o requeira, não devem necessariamente observar um padrão 
pré-definido. Isto posto, de acordo com a Resolução CFC 
1.033/11, os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro 
Diário e o Livro Razão, em forma digital, devem revestir-se 
de formalidades extrínsecas, tais como:
 I. serem assinados digitalmente pela entidade e pelo profis-

sional da contabilidade regularmente habilitado;
 II. serem autenticados no registro público competente;
 III. serem encadernados;
 IV. terem suas folhas numeradas sequencialmente;
 V. conterem termo de abertura e de encerramento assinados 

pelo titular ou representante legal da entidade e pelo 
profissional da contabilidade regularmente habilitado no 
Conselho Regional de Contabilidade.

Sobre as afirmações, está correto, apenas, o contido em

(A) I e II.

(B) II e III.

(C) II e IV.

(D) III e V.

(E) III, IV e V.
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tributo e Finanças PúbliCas

31. Para a determinação da natureza jurídica específica do tributo 
é(são) relevante(s)

(A) a situação legal do produto de sua arrecadação.

(B) o diploma que o instituiu.

(C) a descrição legal de seu fato gerador.

(D) a denominação adotada pela lei.

(E) as características formais adotadas pela lei.

32. A imunidade recíproca estende-se às:

(A) empresas públicas.

(B) sociedade de economia mista.

(C) concessionárias de serviços públicos.

(D) fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

(E) permissionárias de serviços e de interesse coletivo.

33. Entre outros elementos, para cobrança da Contribuição de 
Melhoria, a Administração competente deverá publicar o 
Edital, contendo:

(A) delimitação das áreas diretamente beneficiadas e a rela-
ção dos parques vizinhos.

(B) memorial descritivo do projeto.

(C) determinação total do custo das obras a ser ressarcida 
pela contribuição, sem o correspondente plano de rateio 
entre os imóveis beneficiados.

(D) orçamento do plano das obras.

(E) lista descritiva de cada imóvel beneficiado.

34. A Contribuição de Melhoria será paga pelo contribuinte de 
forma que a sua parcela anual

(A) não exceda a 3% (três por cento) do maior valor fiscal 
do seu imóvel, atualizado à época da cobrança.

(B) não exceda a 4% (quatro por cento) do maior valor fiscal 
do seu imóvel, atualizado à época da cobrança.

(C) não exceda a 5% (cinco por cento) do maior valor fiscal 
do seu imóvel, atualizado à época da cobrança.

(D) não exceda a 3% (três por cento) do menor valor fiscal 
do seu imóvel, à época da cobrança.

(E) não exceda a 4% (quatro por cento) do menor valor fiscal 
do seu imóvel, à época da cobrança.

35. Na legislação tributária, o emprego da analogia

(A) somente deve ser utilizado nos casos de imunidade tri-
butária.

(B) não poderá servir de fundamentação à exigência de tri-
buto não previsto em lei.

(C) não pode servir de fundamento para que sujeito passivo 
deixe de recolher tributo que lhe é exigido.

(D) pode ser oposto ao Fisco, desde que a lei instituidora do 
tributo o autorize.

(E) pode ser utilizado pelo Fisco, desde que exista dúvida 
sobre a ocorrência do fato gerador.

36. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalida-
des, interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado. Em 
caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato, a interpre-
tação será:

(A) analógica.

(B) administrativa.

(C) equitativa.

(D) sistemática.

(E) benigna.

37. Quando o fato gerador for uma situação jurídica de natureza 
condicional, a respectiva obrigação surgirá a partir do momento

(A) do implemento da condição resolutiva, ou da celebração 
do negócio jurídico, se suspensiva a condição.

(B) da prática do ato jurídico, se suspensiva a condição.

(C) do implemento da condição suspensiva.

(D) da publicação da lei que defina como fato gerador essa 
situação jurídica.

(E) da publicação da Resolução do Senado.

38. É uma modalidade de exclusão do crédito tributário:

(A) isenção.

(B) conversão do depósito em renda.

(C) compensação.

(D) depósito do seu montante integral.

(E) parcelamento.

39. Esgotado o prazo de pagamento, o crédito tributário regularmente 
inscrito na repartição competente recebe a denominação de

(A) receita.

(B) despesa.

(C) indébito.

(D) débito.

(E) dívida ativa.
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40. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 
tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar 
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-finan-
ceiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e, nos dois 
exercícios seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias e a, pelo menos, uma das seguintes condições:
(A) estar acompanhada de medidas elisivas, por meio do 

aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, 
redução da base de cálculo, majoração ou criação de 
tributo ou taxas.

(B) estar acompanhada de medidas de planejamento, por 
meio do aumento de receita proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de contribuições previdenciárias.

(C) estar acompanhada de medidas de compensação, por 
meio de redução de receita proveniente da diminuição de 
alíquotas, redução da base de cálculo, anistia de tributo 
ou contribuição.

(D) estar acompanhada de medidas de compensação, por 
meio do aumento de receita proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

(E) estar acompanhada de medidas de anistia, por meio do 
perdão da dívida, redução de receita proveniente da ele-
vação de alíquotas, diminuição da base de cálculo dos 
impostos e contribuições.

direito/eConomia/administração PúbliCa/auditoria

41. Dentre as afirmações apresentadas, assinale a alternativa que 
trata especificamente dos princípios da ordem econômica, 
conforme art. 170 da Constituição Federal.
(A) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-

pios, destinadas à seguridade social, constarão dos respec-
tivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.

(B) Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos 
e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

(C) A seletividade e distributividade na prestação dos benefí-
cios e serviços referem-se aos objetivos do Poder Público 
na organização da seguridade social.

(D) É vedada a realização de despesas ou a assunção de obri-
gações diretas que excedam os créditos orçamentários ou 
adicionais.

(E) A redução das desigualdades regionais e sociais é com-
petência exclusiva do poder público municipal.

42. O conceito de bens singulares, estabelecido no Código Civil, 
art. 89, seção V, cap. I, Livro II, refere-se àqueles
(A) bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção 

por força alheia.
(B) cujo uso importa destruição imediata da própria substância, 

sendo também considerados tais os destinados à alienação.
(C) que embora reunidos, consideram-se de per si, indepen-

dentemente dos demais.
(D) que podem substituir-se por outros da mesma espécie, 

qualidade e quantidade.
(E) que são acessórios e cuja existência supõe a do bem 

principal.

43. O art. 21, da Lei n.º 8.137/90, altera a redação do art. 318 do 
Decreto-Lei n.º 2.848/40 (Código Penal) quanto à fixação da 
pena que passa de “Pena – reclusão, de dois a cinco anos, e 
multa, de um conto a dez contos de réis” para “Pena – reclusão, 
de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa”.

O crime a que se refere o dispositivo é:

(A) emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corres-
ponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualida-
de, ou ao serviço prestado.

(B) se o funcionário exigir tributo ou contribuição social 
que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, 
emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a 
lei não autoriza.

(C) abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência 
ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, 
induzindo-o à prática de jogo ou aposta, ou à especulação 
com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber 
que a operação é ruinosa.

(D) vender, permutar, dar em pagamento, em locação ou em 
garantia coisa alheia como própria.

(E) facilitar, com infração de dever funcional, a prática de 
contrabando ou descaminho.

44. Os atos de improbidade administrativa, especificados e des-
tacados no art. 11, da Lei n.º 8.429/92, referem-se a
 I. praticar ato, visando fim proibido em lei, exclusivamente;
 II. retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 

ofício;
 III. negar publicidade aos atos oficiais;
 IV. deixar de prestar contas mesmo quando não esteja obri-

gado a fazê-lo.

Sobre as afirmações, está correto apenas o contido em:

(A) I e IV.

(B) II e III.

(C) I e II.

(D) II, III e IV.

(E) I, II e III.

45. Quanto ao Produto Interno Bruto, não é correto afirmar que

(A) é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais 
produzidos em um País.

(B) no cálculo do PIB, os bens intermediários não são com-
putados.

(C) inclui apenas bens tangíveis.

(D) o PIB nominal representa o PIB calculado a valores 
correntes.

(E) só inclui bens e serviços produzidos no presente.
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46. Quanto ao modelo de Solow, que enfoca o crescimento eco-
nômico de longo prazo, considerado um modelo neoclássico 
de crescimento, pode-se dizer que
 I. preocupa-se em demonstrar que o produto per capita é 

uma função crescente da razão entre capital e trabalho;
 II. explica o crescimento de bens e produtos por meio de um 

modelo qualitativo;
 III. o capital deprecia a uma taxa constante;
 IV. uma das formas de se tornar um país mais rico seria por 

meio da implementação de políticas que aumentem a taxa 
de poupança.

Sobre as afirmações, está correto apenas o contido em:
(A) I, II e IV.
(B) II, III e IV.
(C) II e III.
(D) I, II e III.
(E) I, III e IV.

47. O instrumento legal que representa a última etapa da decisão 
legislativa e que apropria fontes de receita à programação das 
despesas é
(A) a Lei Orçamentária Anual – LOA.
(B) a Lei da Responsabilidade Fiscal – LRF.
(C) o Plano Plurianual – PPA.
(D) o Código de Contabilidade da União – CCU.
(E) a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

48. No âmbito da busca pela modernização do setor público, um 
dos focos principais está na gestão de pessoas. Um dos mode-
los valorizados para essa gestão é o que objetiva a aquisição 
de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes – CHA, por parte 
do servidor, para o exercício das funções públicas sob sua 
responsabilidade. Esse modelo é o de Gestão
(A) por objetivos.
(B) participativa.
(C) da qualidade total.
(D) por competências.
(E) funcional.

49. No que se refere ao controle de qualidade de auditoria de 
demonstrações contábeis, é correto afirmar que
(A) os sistemas, as políticas e os procedimentos de controle 

de qualidade não são de responsabilidade da firma de 
auditoria, e sim, apenas do auditor independente.

(B) a responsabilidade pela implementação de procedimentos 
de controle de qualidade que são aplicáveis ao trabalho 
de auditoria é das equipes de trabalho, no contexto do 
controle de qualidade da firma de auditoria.

(C) as equipes de trabalho não podem confiar, sob nenhuma 
hipótese, no sistema de controle de qualidade da firma, 
que deve ser sempre passível de verificação minuciosa.

(D) o revisor do controle de qualidade da auditoria não pode 
ser responsabilizado e as normas não se aplicam a ele, 
em nenhum dos casos.

(E) os relatórios emitidos pelo auditor não guardam nenhuma 
relação com os procedimentos de controle de qualidade 
dos serviços. São, portanto, independentes desse controle.

50. O Procedimento de Auditoria representa a essência do ato de 
auditar, definindo o ponto de controle sobre o qual se deve 
atuar. O fundamental é descrever o que se deve fazer, ou seja, 
como deve ser o exame. Esse exame é composto de testes. 
Os testes que visam à obtenção de razoável segurança de que 
os procedimentos de controle interno estabelecidos pela Ad-
ministração estão em efetivo funcionamento e cumprimento 
são chamados de testes

(A) objetivos.

(B) de controle.

(C) de observância.

(D) de inspeção.

(E) substantivos.

teCnologia da inFormação

51. Considerando o PMBOK (3.ª edição), há um processo na área 
de conhecimento: Gerência de Tempo de Projeto que visa 
identificar e registrar dependências e/ou relacionamentos entre 
as atividades previstas no projeto. Essa descrição corresponde 
ao processo

(A) Definição das Atividades.

(B) Contratação de Pessoal.

(C) Sequenciamento das Atividades.

(D) Exclusão das Atividades.

(E) Estimativa de Duração das Atividades.

52. O BPM – Business Process Modeling utiliza uma notação 
padronizada para representar alguns tipos de objetos. Consi-
dere os três símbolos representados a seguir:

I II III
Esses elementos representam, respectivamente,

(A) I – Associação, II – Mensagem e III – Fluxo de Sequência.

(B) I – Atividade, II – Entidade e III – Mensagem.

(C) I – Evento, II – Atividade e III – Gateway (ou Ponto de 
Decisão).

(D) I – Fluxo de Mensagens, II – Associação e III – Evento.

(E) I – Gateway (ou Ponto de Decisão), II – Relacionamento 
e III – Fluxo de Sequência.
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53. A gerência de requisitos de software envolve uma etapa de 
levantamento de requisitos que compreende, basicamente, à 
ação de

(A) verificar, com clientes e usuários, os objetivos a serem 
atingidos com o sistema em desenvolvimento.

(B) realizar a análise de segurança do software do sistema.

(C) realizar o conjunto de testes previamente definido para 
o sistema.

(D) proteger o software contra invasões de pessoas não au-
torizadas.

(E) descartar sistemas antigos existentes na empresa.

54. Considerando a avaliação da qualidade de software, há uma 
métrica estática do produto software que mede a extensão 
média das palavras e das sentenças em um documento relativo 
ao software. Tal métrica recebe a denominação de

(A) checksum.

(B) complexidade de McCabe.

(C) complexidade de McCall.

(D) índice de Fog.

(E) índice de stress.

55. Analise a seguinte frase relativa ao teste de software:

Normalmente, o teste tem início com cada componente do 
software, ou seja, pelo teste de . Reunindo-se as 

, passa-se ao teste de . Quando todas 
________ estiverem reunidas é a vez do teste de ________ 
que visa verificar o cumprimento dos requisitos de software.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamen-
te, as lacunas do texto.

(A) unidade ... unidades ... integração ... unidades ... validação

(B) matriz ... matrizes ... ciclo ... matrizes ... recuperação

(C) interface ... interfaces ... disponibilidade ... interfaces ... 
caminhos independentes

(D) estratégia ... interfaces ... contexto ... interfaces ... ciclo

(E) entrada ... entradas ... grafos ... entradas ... derivação

56. O ITIL (IT Infrastructure Library) v.3 tem alguns objetivos prin-
cipais. Considere os seguintes possíveis objetivos do ITIL v.3:
 I. melhorar a satisfação de clientes e usuários com os ser-

viços de TI;
 II. melhorar a disponibilidade dos serviços de TI;
 III. melhorar a tomada de decisões na empresa.

De fato, são objetivos do ITIL v.3 o contido em

(A) I, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

57. Considerando o ITIL (IT Infrastructure Library) v.3, os pro-
cessos Event Management (Gerenciamento de Eventos) e Pro-
blem Management (Gerenciamento de Problemas) referem-se 
ao estágio do ciclo de vida

(A) Service Test (STS) (Teste de Serviços).

(B) Service Design (SD) (Projeto de Serviços).

(C) Service Strategy (SS) (Estratégia de Serviços).

(D) Service Operation (SO) (Operação de Serviços).

(E) Service Transition (ST) (Transição de Serviços).

58. Na modelagem de data warehouses, há uma técnica conhecida 
como snowflaking que consiste, basicamente, em

(A) duplicar as tabelas Fato.

(B) eliminar as tabelas Dimensão.

(C) eliminar as chaves primárias das tabelas Dimensão.

(D) eliminar atributos numéricos das tabelas Fato.

(E) normalizar as tabelas Dimensão.

59. No processo de ETL (Extract, Transform, Load – Extrair, 
Transformar, Carregar) de um data warehouse, considere a 
fase de Load. Sobre essa fase, é correto afirmar que consiste 
na

(A) alteração das ferramentas OLAP que acessam o data 
warehouse.

(B) carga de dados já transformados, no data warehouse.

(C) duplicação das chaves primárias das tabelas do data 
warehouse.

(D) exclusão de dados antigos do data warehouse.

(E) modificação dos algoritmos de transformação de dados, 
no data warehouse.

60. Uma empresa possui todos os controles referentes à segurança 
de informação gerenciado por um sistema interno que mo-
nitora os níveis de acesso e rastreabilidade de toda a sua 
operação. Para garantir que a empresa adotou corretamente 
o gerenciamento da segurança da informação, essa deve ser 
submetida à certificação

(A) ISO 9001.

(B) ISO 27001.

(C) IEC 12000.

(D) IEC 27010.

(E) ISO/IEC 14001.




