
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA - TO
Concurso Público para o Provimento do cargo de

AUDITOR FISCAL
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve receber  do  fiscal,  além deste  caderno contendo  40 (quarenta)  questões  objetivas,  um  cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova;

2) Verifique se este  material  está completo  e se  seus dados pessoais  conferem com aqueles  constantes  do  cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.

3) O tempo de duração da prova é de 04 (quatro) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame. 

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal junto com 

o seu caderno de questões. Só será permitida a saída do candidato com o caderno de questões nos 30 minutos anteriores 
ao horário determinado para o término da prova. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou o fizer fora do local indicado, bem como 

aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante no documento oficial de identificação.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma.
7)  No  cartão-resposta,  a  marcação  das  letras  correspondentes  às  respostas  de  sua  opção,  deve  ser  feita  com  o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 

8) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 

proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações rasuradas anulam a questão.

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal. Caso o candidato seja surpreendido 
com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do certame.

.........................................................................................................................................................................................................
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia  o  seguinte  poema  de  Alberto  de  Oliveira  para 
responder às questões 01 e 02.

Enfim!

Enfim... Nas verdes pêndulas ramadas
Cantai, pássaros! vinde ouvi-lo! rosas,
Abri-vos! lírios, recendei! medrosas
Miosótis e acácias perfumadas,

Prestai-me ouvido! Saibam-no as cheirosas
Balças e as leiras úmidas plantadas,
Aves e flores, flores e alvoradas,
Alvoradas e estrelas luminosas

Saibam-no, saiba o céu com a esfera toda
Que, enfim, sua mão, enfim, sua mão de leve...
Borboletas, que pressa! andais-me em roda!

Auras, silêncio! Enfim, sua mãozinha,
Sua mão de jaspe, sua mão de neve,
Sua alva mão pude apertar na minha!

(OLIVEIRA, Alberto de. Enfim!. In: 
AZEVEDO, Sânzio de (Org.). Parnasianismo. 

São Paulo: Global, 2006, p.18-19).

01.  A mensagem que o eu lírico deseja insistentemente 
comunicar trata-se de um(a):

a) nota de pesar 
b) notícia alvissareira
c) bênção apostólica        
d) anúncio de má notícia
e) lamento de boquirroto

02. O eu lírico quer comunicar-se com diversos elementos 
da natureza. Estão entre esses elementos, EXCETO:

a) balças e leiras       
b) aves e flores
c) flores e alvoradas        
d) alvoradas e alcatifas
e) auras e estrelas

03. Em: “Cantai, pássaros!”, temos um verbo no:

a) presente do indicativo                       
b) presente do subjuntivo       
c) futuro do subjuntivo      
d) imperativo negativo             
e) imperativo afirmativo

04.  Em: “vinde ouvi-lo!  rosas”, o termo destacado funciona 
morfossintaticamente como:

a) substantivo e aposto
b) substantivo e sujeito     
c) substantivo e vocativo
d) interjeição e predicativo
e) interjeição e sujeito

05.  No verso:  “Sua  mão de jaspe,  sua mão  de neve”,  a 
expressão destacada é uma locução:

a) adverbial
b) adjetiva
c) interjetiva
d) prepositiva              
e) verbal

06. Assinale o item em que todos os substantivos compostos 
estão corretamente pluralizados.

a) ares-condicionados, ervas-doces, livres-docentes
b) peixes-boi, cavalo-marinhos, tatus-bolas
c) matéria-primas, segunda-feiras, ave-marias
d) altares-mor, puxa-sacos, dedo-duros
e) furas-greve, vira-latas, tiras-gostos

07.  Em  “mãozinha”,  o  sufixo  assinala  o  grau  diminutivo. 
Assinale  o item em que a palavra  apresenta  também um 
sufixo no grau diminutivo.

a) florzinha
b) sardinha
c) galinha
d) rainha
e) vizinha

08. A palavra “luminosa” é escrita com a letra S. Assinale o 
item em que todas as palavras são escritas com a letra S.

a) go_ o, gaso _ o, garni _é, gulo _ o                         
b) verdo _ o, vermino _ e, valio _  o, va _ o             
c) ga _ es, ga _ e, ga _ ela, ga _ eta             
d) pi _ o, picolé _ eiro, pa _ es, pe _ o
e) oleo _ o, obe _ o, oca _ o, ojeri _ a

09.  Em:  “Sua alva  mão  pude  apertar  na  minha!”,  os 
pronomes  destacados  são  classificados  respectivamente 
como:



a) pronome possessivo e pronome demonstrativo 
b) pronome pessoal e pronome de tratamento            
c) pronome indefinido e pronome substantivo     
d) pronome adjetivo e pronome substantivo                         
e) pronome substantivo e pronome adjetivo

10. Em: “saiba o céu com a esfera toda”, temos a seguinte 
figura de linguagem:

a) anáfora
b) anacoluto
c) antítese
d) catacrese
e) hipérbole

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 
LOCAIS

11. De acordo com a legislação, o princípio que determina 
a existência de uma totalidade orçamentária para cada um 
dos entes federados é:

a) Universalidade
b) Legalidade
c) Publicidade
d) Exclusividade
e) Unidade

12.  Em um determinado município o prefeito autorizou a 
construção  de  uma  praça.  A  referida  despesa  não 
constava  no  orçamento  aprovado.  Com  base  nas 
informações,  qual  o  princípio  orçamentário  que  não  foi 
observado?

a) Transparência
b) Legalidade
c) Anualidade
d) Orçamento bruto
e) Exclusividade 

13. O art.165 da Constituição Federal define no parágrafo 
5º,  incisos  I,  II  e  II  o  que  deverá  constar  em  cada 
desdobramento  do  orçamento.  Em qual  das  alternativas 
abaixo está contemplado um desses incisos.

a)  O  orçamento  compreenderá  todas  as  receitas, 
excluindo as de operações de crédito autorizadas em lei.
b)  Todas  as  receitas  e  despesas  constarão  da  lei  de 
orçamento  pelos  seus  totais,  permitido  quaisquer 
deduções.
c) O orçamento da seguridade social,  abrangendo todas 
as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração 
direta  ou  indireta,  bem  como  os  fundos  e  fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público.
d) Na lei orçamentária o exercício financeiro não coincide 
com o ano civil.

e) A cada ente da federação é permitido possuir mais de um 
orçamento.

14. A formalização legal das leis orçamentárias de iniciativa 
do Poder Executivo estabelecerá.

a)  O  plano  plurianual,  as  diretrizes  orçamentárias  e  os 
orçamentos sociais.
b) O tipo de receitas, despesas e princípios.
c) Os créditos suplementares.
d)  O  plano  plurianual,  as  diretrizes  orçamentárias  e  os 
orçamentos anuais.
e) A fixação de prazos além do exercício.

15.  As  etapas  da  gestão  da  receita  pública  orçamentária 
são.

a) Fixação e recebimento
b) Dotação, suplementação e anulação
c)  Planejamento, execução, controle e avaliação 
d)  Descentralização,  Planejamento,  execução,  controle  e 
avaliação
e) Previsão, aplicação e projeção

16.  A  reserva  de  contingência  configura  a  política 
econômico-orçamentária plasmada em qual princípio?

a) Princípio contingencial
b) Princípio reserva legal
c) Princípio da competência
d) Princípio da compensação financeira
e) Princípio da materialidade

17. No processo de fixação da despesa orçamentária, além 
do planejamento é observado o cumprimento da legislação 
vigente.  O  processo  orçamentário,  conclui-se  com  a 
autorização dada pelo poder.

a) Executivo
b) Judiciário
c) Executivo e judiciário
d) Legislativo
e) Legislativo e judiciário

18.  Garantia de transparência do governo no cumprimento 
de suas metas, sistema moderno e informatizado de gestão 
de recursos públicos, e na evidenciação das demonstrações 
contábeis. Sobre o SIAFI. Marque a alternativa incorreta.
      
a) sistema disponível 100% do tempo e on-line
b) sistema descentralizado, o que permite a padronização de 
métodos e rotinas de trabalho
c) interligação em todo território nacional
d) utilização por grande parte da administração indireta
e) utilização por todos os órgãos da administração direta

19.  As reservas de contingências têm por escopo atender 
perdas que, conquanto sejam previsíveis, são episódicas, 



contingentes  ou  eventuais.  Por  justo  motivo  deve  ser 
prescrita em qual dessas leis?

    a) lei de orçamento anual
    b) lei de diretrizes orçamentárias
    c) lei de responsabilidade legal
    d) lei plurianual
    e) lei específica de contingenciamento

20.  No  contexto  da  execução  orçamentária,  podemos 
afirmar que ela compreenderá:

a)  a  legalidade  dos  atos  de  que  resultem a  fixação  da 
receita ou a realização da despesa
b) a fidelidade institucional do ordenador da despesa
c)  a  fidelidade  funcional  dos  agentes  responsáveis  pelo 
patrimônio 
d) o cumprimento do programa de trabalho expresso em 
termos qualitativos
e)  a  fidelidade  funcional  dos  agentes  da  administração, 
responsáveis por bens e valores públicos

21.  Sistema integrado pelos órgãos e pelas entidades da 
Administração Federal direta, autárquica e fundacional,  no 
âmbito desse sistema são estabelecidas diretrizes, normas 
e atividades operacionais que são comuns a todos órgãos 
e entidades que o integram, visando  a melhor eficiência 
das  atividades de  licitações,  contratações,  transportes.... 
Com base nas informações marque a alternativa correta.

a) SIAPI
b) SIAFEN
c) SICAF
d) SIASG
e) SIDOR

22.  Sistema  integrado  de  administração  de  recursos 
humanos-  SIAPE,  realiza  pagamentos  para  servidores 
ativos  e  aposentado,  Ainda  sobre  o  SIAPE,  podemos 
afirmar.

a) a matrícula SIAPE do servidor contém 5 dígitos.
b) principal ferramenta de gestão do pessoal militar 
c) principal ferramenta de gestão do pessoal civil
d) responsável pelo controle orçamentário
e) controla todas as despesas e receitas da administração 
pública

23.  De acordo com a T-16.02,  o patrimônio  público é o 
conjunto  de  direitos  e  bens,  tangíveis  ou  intangíveis, 
onerados  ou  não,  adquiridos,  formados,  produzidos, 
recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor 
público...,  nesse  contexto,  marque  a  alternativa  que 
representa elementos do patrimônio público. 

a)  recursos  em  posse  da  entidade  como  resultado  de 
eventos presentes.

b) recursos em propriedade da entidade que se espera que 
resultem benefícios econômicos presente.
c) saldo patrimonial que é o valor residual entre os ativos e 
as exigibilidades de curto prazo.
d)  obrigações  geradas  de  compromissos  futuros  da 
entidade,  cujos  pagamentos  se  esperam  que  resultem 
saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos 
ou potencial de serviços.
e)  de  obrigações  presentes  da  entidade,  derivadas  de 
eventos  passados,  cujos  pagamentos  se  esperam  que 
resultem para  a entidade  saídas  de  recursos  capazes  de 
gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
 
24. De acordo com a Resolução CFC 1.268/2009, o sistema 
contábil  está  estruturado  em  subsistemas.  Marque  a 
alternativa que NÃO representa um subsistema contábil.

a) financeiro
b) orçamentário
c) custo
d) patrimonial
e) compensação

25. De acordo com o Pronunciamento CPC nº 14, de 2008, 
o Passivo financeiro é qualquer passivo que seja: 

a)  uma obrigação  contratual  de  trocar  ativos  ou  passivos 
financeiros  sob  condições  potenciais  favoráveis  para  a 
entidade.
b)  Contrato  derivativo  no  qual  a  entidade  é  ou  pode  ser 
obrigada a entregar  um número variável  de seus próprios 
títulos patrimoniais.
c) obrigação contratual de  entregar   caixa ou outro ativo 
não financeiro para outra entidade.
d) obrigação contratual de  entregar   caixa ou outro ativo 
financeiro para outra entidade.
e) Contrato que seja um derivativo que será ou poderá ser 
liquidado por outro meio que não a  troca de montante fixo 
de caixa ou outro ativo financeiro por  número  variável  de 
títulos patrimoniais da própria entidade.

26.  Segundo o art. 104 da lei nº 4.320/1964, são variações 
qualitativas. 

a) receita de tributo
b) compra de  ambulância
c) receita de serviço
d) doações recebidas
e) despesa com salário

27. De acordo com o Anexo II, do Manual de Contabilidade 
Aplicado ao Setor Público, Ministério da Fazenda, Secretaria 
do Tesouro  Nacional,  válido para o exercício de 2012. O 
código 1325.01.00 se refere ao desdobramento da natureza 
de qual receita?

a) remuneração de depósitos de recursos vinculados



b) receita da supressão vegetal  no interior  das florestas 
nacionais
c) remuneração de depósitos de recursos não vinculados
d) receita de remuneração de depósitos de poupança
e) royalties pela exploração do patrimônio genético no mar 
territorial

28. Suponhamos que o Contador da prefeitura Zé Carioca, 
registrou  determinada  receita  no  código  2111.01.00  em 
consonância  com o disposto no Anexo II, do Manual de 
Contabilidade  Aplicado  ao  Setor  Público,  Ministério  da 
Fazenda, Secretaria do Tesouro  Nacional, válido para o 
exercício de 2012, esse registro se refere a  qual tipo de 
receita?

a) títulos da dívida agrária-TDA
b) títulos de responsabilidade do tesouro- refinanciamento 
da dívida pública
c) títulos de responsabilidade do tesouro
d) empréstimos compulsórios
e) outras operações de crédito internas

29.  em  consonância   com  o  disposto  no  Anexo  VII- 
Discriminação  das  Naturezas  de  Despesa,   Manual  de 
Contabilidade  Aplicado  ao  Setor  Público  ,  Ministério  da 
Fazenda, Secretaria do Tesouro  Nacional, válido para o 
exercício  de  2012.  O  código  3.1.90.03.00  se  refere  à 
natureza de qual despesa?

a) obrigações patronais
b) salário-família
c) pensões
d) depósito compulsória
e) sentenças judiciais 

30. O parágrafo 1º do art. 8º da Lei nº 4.320/1964, define 
que os itens da discriminação da receita, mencionados no 
seu  art.11,  serão  identificados  por  números  de  código 
decimal. Nesse sentido o 5º nível  do código 1112.04.10, 
corresponde a:

a) taxa de publicidade
b)  imposto  sobre  a  renda  e  proventos  de  qualquer 
natureza
c) imposto sobre propriedade e territorialidade urbana
d) contribuições de melhoria
e) taxa de serviços marítimos

31. Face à necessidade de constante atualização e melhor 
identificação dos ingressos nos cofres públicos, o código 
identificador da natureza da receita é desmembrado  em 
níveis. Assim o nível que  agrega determinadas espécies 
de  receitas  cujas  características  próprias  sejam 
semelhantes entre si, se chama:

a) espécie
b) alínea
c) dotação

d) rubrica 
e) subalínea

32.  Diante  do  previsto  no  Anexo  V  I-  Manual  de 
Contabilidade  Aplicado  ao  Setor  Público,  Ministério  da 
Fazenda,  Secretaria  do  Tesouro  Nacional,  válido  para  o 
exercício de 2012, o código que representa a especificação 
“registra  o  valor  total  das  receitas  recebidas  por  meio  de 
transferência de capital para o combate à fome”. 

a) 2475.00.00
b) 2480.00.00
c) 2482.00.00
d) 2484.00.00
e) 2483.00.00

33.  De acordo  com a  doutrina,  é  o   fluxo  que deriva  da 
utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, 
podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

a) receita orçamentária
b) crédito orçamentário
c) despesa orçamentária
d) dispêndio extraorçamentário
e) dotação orçamentária

34.  De acordo com o art.37 da lei 4.320 de 1964, a quem 
cabe  o  reconhecimento  da  obrigação  de  pagamento  das 
despesas com exercícios anteriores?

a) ao chefe da contabilidade
b) ao tesoureiro
c) ao banco autorizado
d) ao responsável pelo empenho da despesa
e) a autoridade competente para empenhar a despesa

35.  Segundo a NBCT 16.6  “...  evidencia  a eficiência na 
gestão dos recursos no serviço público”

a) balanço patrimonial
b) demonstração das variações patrimoniais
c) fluxo de caixa
d) demonstração do resultado  econômico
e) balanço financeiro

36. Lei Municipal que estabelece o Código de Posturas do 
Município de Araguaína. Trata-se da

a) Lei n.º 1.124/1986.
b) Lei n.º 1.778/1997.
c) Lei n.º 1.828/1998.
d) Lei n.º 2.193/2003.
e) Lei n.º 2.420/2005.

37.  Na última eleição Municipal,  o número de eleitores de 
Araguaína era,  aproximadamente,  de 86.400 eleitores.  No 
momento  atual  (março/2012),  segundo  o  TSE  (Tribunal 
Superior  Eleitoral),  o  número  de  eleitores  é, 
aproximadamente,



a) 89.800
b) 91.800
c) 92.800
d) 93.800
e) 94.800

38. Dentre os Municípios que compõem a Microrregião na 
qual está cravado o Município de Araguaína, aquele com a 
menor área demográfica (medida em km²) é

a) Pau D’Arco
b) Colinas de Tocantins
c) Carmolândia
d) Piraquê
e) Aguiarnópolis 

39. O mapa ilustrativo abaixo representa a Microrregião na 
qual está cravado o Município de Araguaína

Os  Municípios  de  Araguaína,  Filadélfia  e  Araguanã  são 
representados, na figura, respectivamente, pelos números

a) 02 – 05 – 14
b) 02 – 05 – 01 
c) 15 – 03 – 01 
d) 02 – 09 – 03 
e) 02 – 05 – 16 

40. O Estado de Tocantins é, conforme divisão do IBGE, 
dividido  em  .....(1).....  mesorregiões,  sendo  que  o 
Município de Araguaína está cravado na Mesorregião ......
(2)......... 
As  duas  lacunas,  1  e  2,  acima,  são  preenchidas 
corretamente pelos elementos dispostos, respectivamente, 
na alternativa

a) 02(duas) – Ocidental do Tocantins. 
b) 04 (quatro) – Oriental do Tocantins.
c) 08 (oito) – de Araguaína. 
d) 02 (duas) – Oriental do Tocantins.
e) 04 (quatro) – Ocidental do Tocantins  




