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CONCURSO PÚBLICO                  VESPERTINO – 27/05/2012 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ – RS (EDITAL 001/2012)                                        
PROVA OBJETIVA                                                                                                           NÍVEL SUPERIOR                                                                                                                        
 

CARGO:MATUTINO – 18/03/2012 XXXX 

AUDITOR INTERNO

 

 
 
 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
  
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o 
caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão 
será aceita depois de iniciada a prova.    
 
4. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas.    
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, ou marcadas 
diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.    
 
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.  
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.  
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a realização da prova 
objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 hora após o seu início. 
 
10. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente 1 (uma) hora e 
30 (trinta) minutos após o seu início.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para acompanhar o 
fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes e assinar a ata de 
sala atestando que o envelope foi devidamente lacrado. 
 
BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA – AUDITOR INTERNO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Texto-base para responder às questões de 01 a 04. 
Soneto do maior amor (Vinicius de Morais) 

 
Maior amor nem mais estranho existe  
Que o meu, que não sossega a coisa amada  
E quando a sente alegre, fica triste  
E se a vê descontente, dá risada.  
 
E que só fica em paz se lhe resiste  
O amado coração, e que se agrada  
Mais da eterna aventura em que persiste  
Que de uma vida mal-aventurada.  
 
Louco amor meu, que quando toca, fere  
E quando fere vibra, mas prefere  
Ferir a fenecer - e vive a esmo  
 
Fiel à sua lei de cada instante  
Desassombrado, doido, delirante  
Numa paixão de tudo e de si mesmo. 

Disponível em: http://www.viniciusdemoraes.com.br/site/article.php3?id_article=136. Acesso em 02/05/2012 às 23:12 

 
01. Comparando o que se espera de amor idealizado ao que se passa com o amor retratado no poema, 
conseguimos estabelecer uma relação: 
a) De convergência. 
b) Paradoxal. 
c) De complementaridade. 
d) De concordância. 
 
02. Só NÃO se pode dizer que o amor referido no poema: 
a) Fica triste ao ver a coisa amada alegre. 
b) Quando o coração amado o resiste, fica em paz. 
c) Se agrada da vida mal-aventurada mais que da eterna aventura em que persiste.  
d) Dá risada ao ver a coisa amada descontente. 
 
03. O pronome “lhe”, no quinto verso do poema, é um elemento coesivo que retoma:  
a) A coisa amada. 
b) O amor. 
c) O eu-lírico. 
d) A risada. 
 
04. “Fiel à sua lei de cada instante(...)”. Pode-se afirmar que o vocábulo sublinhado, morfologicamente, 
pode ser classificado como: 
a) Um artigo indefinido. 
b) Um pronome demonstrativo. 
c) Um pronome relativo. 
d) Um pronome possessivo. 

 
Texto-base para responder às questões de 05 a 08. 

Harvard e MIT anunciam cursos on-line gratuitos 
 
Por meio da parceria, chamada de EdX, serão oferecidos cursos e vídeos para estudantes de todo o 
mundo. Investimento será de 30 milhões de dólares 
 

A Universidade Harvard e o MIT (Massachusetts Institute of Technology), ambos nos Estados Unidos, 
anunciaram nesta quarta-feira a criação de uma plataforma on-line de educação que vai oferecer cursos 
gratuitos para estudantes de todo o mundo. Após concluir o curso, batizado EdX, o estudante poderá pagar uma 
taxa, cujo valor ainda não foi divulgado, para receber um certificado. A data de lançamento não foi divulgada, 
mas as instituições prometem colocar os cursos no ar no segundo semestre deste ano (outono no hemisfério 
norte). 
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Além de cursos personalizados, o software deve apresentar testes, vídeos de aulas e ferramentas que 
permitam a colaboração e integração dos alunos. As instituições pretendem investir 30 milhões de dólares no 
projeto, que não tem fins lucrativos. Eventualmente, outras universidades poderiam oferecer cursos usando suas 
marcas na EdX. 

Drew Faust, reitora de Harvard, afirmou, durante coletiva de lançamento, que a intenção não é apenas 
tornar o conhecimento mais acessível, mas também saber mais sobre como os alunos aprendem e, assim, poder 
ensiná-los de forma mais eficaz. "Dois dos meus compromissos mais importantes como reitora são aumentar o 
acesso à educação e fortalecer ensino e aprendizagem", disse a reitora, segundo comunicado oficial de Harvard. 
"O EdX nos permitirá avançar em ambos, de forma como nunca imaginamos." 

O software deve mostrar, por exemplo, quanto tempo os alunos gastam fazendo um exercício ou 
assistindo a um curto vídeo. Dessa forma, os professores saberiam quais as lições que requerem mais 
dedicação e um tempo de aprendizagem maior. Com milhares de alunos matriculados, um curso no EdX deve 
fornecer dados preciosos e estatisticamente significativos sobre educação. 

"A educação on-line não é inimiga da educação presencial. Pelo contrário, é uma profunda e libertadora 
aliada", afirmou Alan Garber, provost de Harvard (cargo ligado à reitoria). "Nosso objetivo é educar 1 bilhão de 
pessoas", completou Anant Argawal, diretor do laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial do 
MIT. 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/harvard-e-mit-anunciam-cursos-on-line-gratuitos. Acesso em: 
06/05/2012 às 23:45. 

 

05. Após a leitura do texto só NÃO se pode afirmar que: 
a) A Universidade de Harvard oferecerá cursos na modalidade on-line para estudantes de todo o mundo. 
b) O software que permitirá a realização dos cursos também integrará os alunos. 
c) A intenção única deste investimento é tornar o conhecimento mais acessível. 
d) Educação à distância e Ensino presencial podem ser aliados. 
 
06. Ainda sobre o texto, pode-se afirmar que: 
a) A Universidade de Harvard só e de modo exclusivo oferecerá cursos na modalidade on-line. 
b) As instituições farão um grande investimento que, para eles, terá retorno financeiro significativo. 
c) Harvard será a única instituição a utilizar o EdX. 
d) O software visa otimizar o processo ensino-aprendizagem. 
 
07. O trecho “batizado EdX” (linha 3) exerce função sintática de: 
a) Aposto. 
b) Vocativo. 
c) Sujeito. 
d) Predicativo do sujeito. 
 
08. Assinale a alternativa que NÃO contém um exemplo de discurso direto contido no texto: 
a) O EdX nos permitirá avançar em ambos, de forma como nunca imaginamos. 
b) Dois dos meus compromissos mais importantes como reitora são aumentar o acesso à educação e fortalecer 
ensino e aprendizagem. 
c) A educação on-line não é inimiga da educação presencial. Pelo contrário, é uma profunda e libertadora aliada. 
d) Com milhares de alunos matriculados, um curso no EdX deve fornecer dados preciosos e estatisticamente 
significativos sobre educação. 
 
Texto-base para responder às questões 09 e 10. 

 
Disponível em: http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira86.htm 

 
09. O humor da tirinha decorre do fato de:  
a) A Mônica fazer uma afirmação ao espelho, o que o irritou. 
b) O espelho considerá-la como a mais linda de todas as meninas, o que a envaideceu mais. 
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c) A Mônica fazer uma pergunta abrangente e receber uma resposta contextualizada, o que a frustrou. 
d) O espelho não considerar ser de Mônica, o que lhe traz certa liberdade. 
 
10. A primeira aparição do vocábulo “Espelho” no primeiro quadrinho da tira pode ser classificada, 
sintaticamente, como: 
a) Um adjunto adnominal. 
b) Um sujeito. 
c) Um aposto. 
d) Um vocativo. 
 
LEGISLAÇÃO 
11. Acerca do Poder Legislativo, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara de Vereadores, integrada por nove (09) Vereadores 
representantes do povo, eleitos no Município em pleito direto pelo sistema proporcional. 
b) Concluída a posse, é procedida a Eleição da Mesa Diretora, por voto censitário, pelo período de um ano, cujos 
membros são de imediato empossados. 
c) No término de cada período legislativo, exceto no último da Legislatura, são eleitas a Mesa, as Comissões 
Permanentes para o período seguinte e a Comissão Representativa que atua durante o recesso. 
d) A convocação extraordinária da Câmara cabe ao seu Presidente, a um terço (1/3) dos seus membros, à 
Comissão Representativa ao Prefeito, quando o interesse da administração o exigir. 
 
12. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, autoriza, em certos casos, a acumulação 
remunerada de cargos públicos, devendo haver compatibilidade de horário, bem como respeitar o teto 
remuneratório. Diante dessas considerações, é vedado o acúmulo remunerado de cargos públicos: 
a) De dois cargos de professor. 
b) De um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
c) De dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentada. 
d) De dois cargos de técnico ou científico. 
 
13. Com base no texto abaixo, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 
Segundo a Lei Complementar nº 05 de 24 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Maçambará – RS, após três anos de efetivo exercício, adquire a 
estabilidade o servidor nomeado por concurso público. O servidor estável só perderá o cargo: 
I – Em virtude de sentença judicial, mesmo sem ter sido transitada em julgado. 
II – Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 
III – Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, 
assegurada ampla defesa. 
a) Somente os itens I e II estão corretos. 
b) Somente os itens I e III estão corretos. 
c) Somente os itens II e III estão corretos. 
d) Os itens I, II e III estão corretos. 
 
14. Aduz a Lei Complementar nº 05 de 24 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Maçambará – RS, que a investidura do servidor em cargo de 
atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física 
ou mental, verificada em inspeção médica denomina-se: 
a) Recondução. 
b) Readaptação. 
c) Reversão. 
d) Reintegração. 
 
15. Segundo a Lei Complementar nº 05 de 24 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos do Município de Maçambará – RS, constitui indenização ao servidor: 
a) Adicional pelo exercício de atividades em condições penosas, insalubres e perigosas. 
b) Gratificação natalina. 
c) Adicional noturno. 
d) Diárias. 
 
INFORMÁTICA 
16. Utilizando o Microsoft Word 2010, em Português, qual é o efeito produzido pelo conjunto de teclas 
Ctrl + S (mantém pressionada a tecla Ctrl e tecla S) em um texto selecionado? 
a) Seleciona o texto para aplicar a formatação. 
b) Substitui o texto selecionado por outro texto. 
c) Sublinha o texto selecionado. 



5 
 

d) Salva o texto selecionado em um arquivo. 
 
17. Qual é o recurso do Microsoft Word 2010, em Português, que permite atribuir um nome a um ponto 
específico de um documento? 
a) Marcador. 
b) Seletor. 
c) Indicador. 
d) Hiperlink. 
 
18. Qual é o recurso do Microsoft Word 2010, em Português, que permite alternar as páginas entre os 
layouts Retrato e Paisagem? 
a) Nova página. 
b) Quebra de página. 
c) Margens. 
d) Orientação. 
 
19. Qual é o recurso do Microsoft Excel 2010, em Português, que permite alinhar o texto à parte inferior 
da tela? 
a) Alinhar Embaixo. 
b) Sublinhar. 
c) Incluir rodapé. 
d) Centralizar. 
 
20. Qual é a finalidade da função “Direita” quando aplicada a uma planilha do Microsoft Excel 2010, em 
Português? 
a) Executa uma ação para as células da direita da célula selecionada. 
b) Faz o alinhamento à direita de um texto selecionado. 
c) Retorna a parte final direita de um texto, com a quantidade de caracteres informada como parâmetro. 
d) Movimenta para a direita todas as células selecionadas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
21. A Prefeitura MB pretende solicitar abertura de crédito especial. Para tanto, verificou-se o seguinte: 
- De uma receita prevista, até o mês, de R$ 1.300.000,00, já tinham sido arrecadados R$ 1.900.000,00, mas 
estimou-se que, no restante do exercício, deixariam de ser arrecadados R$ 200.000,00. 
- Já havia sido aberto um crédito extraordinário de R$ 80.000,00. 
- O balanço patrimonial do exercício anterior apresenta R$ 130.000,00 no disponível e R$ 270.000,00 
como superávit financeiro. 
- Está sendo reaberto um crédito especial de R$ 250.000,00, autorizado em novembro do exercício 
anterior. 
- Obteve-se um empréstimo de R$ 300.000,00 para fazer face às novas despesas. 
- R$ 50.000,00, em dotações não mais utilizáveis, serão anulados. 
 Com base nas informações acima, o valor que estará disponível para abertura de crédito especial será 
de R$: 
a) 520.000,00. 
b) 530.000,00. 
c) 650.000,00. 
d) 690.000,00. 
 
22. Sabe-se que em um Órgão Público, a dotação autorizada foi de R$ 900.000,00. Sabe-se ainda, que a 
disponibilidade orçamentária foi de R$ 500.000,00. A dotação empenhada a liquidar de R$ 150.000,00. A 
dotação liquidada a pagar correspondeu a R$ 350.000,00 e a dotação paga no valor de R$ 200.000,00. 
Com base nesses valores, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o montante empenhado 
e o valor inscrito em restos a pagar não processados: 
a) R$ 250.000,00 e R$ 150.000,00. 
b) R$ 400.000,00 e R$ 150.000,00. 
c) R$ 550.000,00 e R$ 50.000,00. 
d) R$ 400.000,00 e R$ 50.000,00. 
 
23. Assinale a alternativa CORRETA quanto às despesas de exercícios anteriores previstas na Lei nº 
4.320/64: 
a) As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com 
saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar 
com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício 
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correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por 
elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica. 
b) As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo não consignava crédito próprio, 
com saldo insuficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a 
Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício 
correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por 
elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica. 
c) As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com 
saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Serviços da 
Dívida a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício 
correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por 
elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica. 
d) As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com 
saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar 
com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício 
correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por 
item de despesa, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica. 
 
24. Da análise das contas de variação patrimonial, assinale a alternativa que não apresenta contas de 
mutações: 
a) Fabricação de bens, consumo de bens e aquisição de bens. 
b) Alienação de bens, cancelamento da dívida ativa e recebimento da dívida ativa. 
c) Doação de bens a terceiros, inscrição da dívida ativa e cancelamento de restos a pagar. 
d) Absorção de dívidas de terceiros, concessão de empréstimos e obtenção de empréstimos. 
 
25. Em relação aos aspectos conceituais dos subsistemas de contas, assinale a alternativa CORRETA: 
a) No subsistema patrimonial, registra a movimentação de recebimento e pagamento de recursos financeiros 
orçamentários e extraorçamentários, entendida como tal a que envolve o ativo financeiro ou o passivo financeiro, 
possibilitando o levantamento do balanço financeiro, do balanço patrimonial e ainda o cálculo do superávit 
financeiro, fonte para abertura de crédito adicional. 
b) No subsistema financeiro, registra a movimentação de almoxarifado, de bens móveis e imóveis, a dívida ativa, 
os empréstimos concedidos, as operações de crédito, possibilitando o levantamento da demonstração das 
variações patrimoniais. 
c) No subsistema orçamentário, registra o orçamento aprovado, as suas alterações, acompanha a sua execução, 
comparando a receita prevista com a arrecadada e a despesa fixada com a realizada, possibilitando a 
elaboração da demonstração do resultado econômico. 
d) No subsistema de compensação, registram-se os atos administrativos de natureza não orçamentária que 
podem vir a afetar o patrimônio no futuro, tais como: contratos, convênios, avais, suprimento de fundos, que 
possibilita a elaboração balanço patrimonial. 
 
26. No que consiste às regras do regime de adiantamento ou concessão de suprimentos de fundos, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamentos. 
b) O pagamento da despesa será efetuado pela tesouraria ou pagadoria regularmente instituídas, por 
estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento. 
c) É aplicável aos casos de despesas expressamente definidas em lei e consiste na entrega de numerário a 
servidor, sempre precedido de empenho, em dotação diversa, para o fim de realizar despesas que não possam 
subordinar-se ao processo normal de aplicação. 
d) Deve ser feita a prestação de contas, pelo servidor designado, dentro do prazo regulamentar aos órgãos 
controladores da execução orçamentária, funcionando desse modo como um agente pagador. 
 
27. Dívida Ativa Tributária é o _______ da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação 
________ relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 
demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de _________, contribuições 
estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 
aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 
públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, 
bem assim os créditos decorrentes de ________ em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, 
fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. 
Preenchem as lacunas, respectivamente, e de maneira correta: 
a) Crédito / legal / empréstimos compulsórios / obrigações. 
b) Direito / tributária / empréstimos / conversões. 
c) Lançamento / fiscal / dívidas / valores. 
d) Direito / legal / obrigações / papéis. 



7 
 

28. A respeito da Escrituração e Consolidação das Contas prevista na Lei Complementar nº 101/2000, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, 
em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. 
b) As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada 
órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal não 
dependente. 
c) As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários 
específicos. 
d) A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes 
da alienação de ativos. 
 
29. Em relação ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária, previsto na Lei Complementar nº 
101/2000, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Será publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre. 
b) Será composto do balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as receitas por fonte, 
informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada. 
c) Será apurado quadrimestralmente e conterá o comparativo com os limites previstos em lei, em relação à 
despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas. 
d) Deverá conter os resultados nominal e primário. 
 
Analise as afirmativas a seguir, em relação à lei orçamentária anual, prevista na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988: 
I – Compreenderá o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades 
da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. 
II – Compreenderá o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a voto. 
III – Compreenderá 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. 
30. Está CORRETO o que se afirma em: 
a) I e III, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 
 
31. As funções a seguir são de responsabilidade do sistema de controle interno, de acordo com o 
previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: 
I – Avaliar o cumprimento das metas previstas na lei de diretrizes orçamentárias, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da União. 
II – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da 
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 
III – Exercer o controle das operações de crédito por antecipação da receita, avais e garantias, bem como 
dos direitos e haveres da União. 
IV – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
Estão em desacordo com a previsão constitucional, apenas as afirmações: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) III e IV. 
 
32. Em relação aos aspectos conceituais contidos na Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público NBC T 16.8 – Controle Interno, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Monitoramento compreende o acompanhamento dos pressupostos do controle interno, visando assegurar a 
sua adequação aos objetivos, ao ambiente, aos recursos e aos riscos. 
b) Procedimentos de prevenção são medidas que visam à identificação, concomitante ou a posteriori, de erros, 
omissões, inadequações e intempestividade da informação contábil. 
c) Procedimentos de detecção são medidas que antecedem o processamento de um ato ou um fato, para 
prevenir a ocorrência de omissões, inadequações e intempestividade da informação contábil. 
d) Mapeamento de riscos é a identificação dos eventos ou das condições que podem afetar a qualidade da 
informação contábil, incluindo a avaliação da probabilidade de sua ocorrência e a forma como será gerenciado. 
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33. Com base na norma editada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, na parte referente aos 
procedimentos contábeis específicos, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Os repasses de recursos para cobertura de insuficiências financeiras do plano de benefícios representam 
pagamentos das diferenças mensais a menor entre receitas previdenciárias e despesas com o pagamento de 
aposentadorias, pensões e outros benefícios, considerando o §1º do art. 2º, da Lei nº 9.717/98. 
b) Outros aportes são repasses espontâneos de recursos com outras finalidades, como, por exemplo, os 
recursos para manutenção dos gastos administrativos do RPPS, não computados no limite da taxa de 
administração. 
c) A contabilização das transferências para cobertura do déficit atuarial, dependendo do caso, será diferente. 
Para aqueles que instituíram a alíquota suplementar de contribuição previdenciária, o ente registrará uma 
despesa intra-orçamentária, cuja natureza da despesa é a 3.3.91.97. 
d) Os déficits previdenciários correspondem a insuficiências imediatas ou projetadas no pagamento de 
benefícios. Podem ser financeiros, quando correspondem a déficits presentes que necessitam de recursos para 
cobertura das despesas previdenciárias, ou atuariais, quando representam aportes ou alíquotas necessárias ao 
equilíbrio financeiro futuro do regime, ou seja, são recursos não definidos como contribuições normais. 
 
34. A classificação da auditoria que é realizada ao longo dos processos de gestão, com o objetivo de se 
atuar em tempo real sobre os atos efetivos e os efeitos potenciais positivos e negativos de uma unidade 
ou entidade federal, evidenciando melhorias e economias existentes no processo ou prevenindo 
gargalos ao desempenho da sua missão institucional é a: 
a) Especial. 
b) Operacional. 
c) De avaliação de gestão. 
d) De acompanhamento de gestão. 
 
35. No que se refere aos fundamentos de auditoria das demonstrações contábeis, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) O teste de auditoria deve ser efetuado de acordo com as normas de auditoria, inclusive quanto ao 
planejamento do trabalho, a constatação dos registros dos eventos contábeis e às avaliações das práticas e 
estimativas adotadas pela empresa. 
b) Os procedimentos aplicados no exame das demonstrações contábeis são aqueles que a juízo do auditor, 
permitem uma conclusão quanto à razoabilidade das operações e aos seus reflexos nas demonstrações 
contábeis. 
c) As demonstrações contábeis, de modo geral, precisam ser preparadas de forma que exprimam com clareza a 
real situação da empresa em termos de seus direitos e resultados das operações realizadas no período de 
exame, incluindo-se nesta preparação os critérios e procedimentos contábeis adotados em sua elaboração e 
segundo os princípios de contabilidade, de forma que proporcionem interpretação uniforme e facilidade de 
compreensão. 
d) Os procedimentos aplicados em uma auditoria e a extensão de sua aplicação são determinados pelo 
julgamento do auditor que deve considerar a natureza e os problemas da empresa e observar a qualidade e 
eficiência de seus procedimentos contábeis e seus controles externos. 
 
36. O atributo da informação contábil que deve possibilitar ao usuário o conhecimento da evolução entre 
determinada informação ao longo do tempo, em uma mesma Entidade ou em diversas Entidades, ou a 
situação destas em determinado momento, com vista a possibilitar-se o conhecimento das suas 
posições relativas é o da: 
a) Comparabilidade.  
b) Compreensibilidade. 
c) Confiabilidade. 
d) Tempestividade. 
 
37. Assinale a alternativa que apresenta o conceito mais adequado quanto às técnicas de auditoria: 
a) A opinião formada pelo auditor precisa estar apoiada em bases sólidas, alicerçada em fatos comprovados, 
evidências formais e informações irrefutáveis. 
b) Os procedimentos de auditoria devem ser estendidos e aprofundados até a obtenção dos elementos 
comprobatórios necessários para formar e fundamentar o relatório do auditor. 
c) Procedimentos de auditoria são as investigações técnicas que, tomadas em conjunto, permitem a formação 
fundamentada da opinião do auditor sobre as demonstrações financeiras ou sobre o trabalho realizado. 
d) A confirmação, como procedimento de auditoria, implica a obtenção de declaração informal e imparcial de 
pessoas dependentes à empresa e que estejam habilitadas a confirmar. 
 
38. Os papéis de trabalho formam o conjunto de _______ e ________ que contêm as informações e 
__________ obtidos pelo auditor durante seu exame, bem como as provas e descrições dessas 
realizações; constituem a _________ do trabalho executado e o fundamento de sua opinião. 
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Preenchem as lacunas, respectivamente, e de maneira CORRETA: 
a) Operações / estratégias / relatórios / relevância. 
b) Documentos / apontamentos / documentos / prova. 
c) Formulários / documentos / apontamentos / evidência. 
d) Apontamentos / descrições / documentos / essência. 

 
39. Assinale a alternativa que apresenta a definição CORRETA sobre o Certificado de Auditoria: 
a) Será emitido quando o Órgão ou Unidade de Controle Interno verificar a não observância da aplicação dos 
princípios de legalidade, legitimidade e economicidade, constatando a existência de desfalque, alcance, desvio 
de bens ou outra irregularidade de que resulte prejuízo quantificável para a Fazenda Nacional e/ou 
comprometam, substancialmente, as demonstrações financeiras e a respectiva gestão dos agentes 
responsáveis, no período ou exercício examinado. 
b) Será emitido quando o Órgão ou Unidade de Controle Interno constatar falhas, omissões ou impropriedades 
de natureza formal no cumprimento das normas e diretrizes governamentais, quanto à legalidade, legitimidade e 
economicidade e que, pela sua irrelevância ou imaterialidade, não caracterizem irregularidade de atuação dos 
agentes responsáveis. 
c) Será emitido quando o Órgão ou Unidade de Controle Interno formar a opinião de que na gestão dos recursos 
públicos foram adequadamente observados os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade. 
d) Será emitido na verificação das contas dos responsáveis pela aplicação, utilização ou guarda de bens e 
valores públicos, e de todo aquele que der causa à perda, subtração ou estrago de valores, bens e materiais de 
propriedade ou responsabilidade da União. 
 
40. Sobre os eventos subsequentes, assinale a alternativa CORRETA: 
a) O parecer do auditor é emitido sobre as demonstrações contábeis que refletem a posição patrimonial e 
financeira da empresa auditada, assim como o resultado das operações relativas ao período findo de 
determinada data. Entretanto, até a conclusão do exame pelo auditor, podem ocorrer eventos ou transações que, 
pela sua evidência, influam substancialmente na posição da empresa, sendo indispensável, portanto, que esses 
fatores ou eventos sejam considerados na apreciação das demonstrações contábeis examinadas. 
b) O auditor deve levar em consideração os eventos subsequentes e exigir, quando necessário, o ajuste das 
contas ou a inclusão de notas explicativas sobre os assuntos considerados indispensáveis à adequada 
interpretação das demonstrações financeiras. 
c) Nos casos em que as demonstrações contábeis sejam omissas quanto ao efeito de eventos subsequentes, o 
auditor necessita fazer a correspondente ressalva e inclusão no relatório técnico. 
d) Eventos subsequentes, de atenção especial dos auditores, são acontecimentos que ocorrem entre a data de 
encerramento das demonstrações contábeis e a do relatório da administração e que afetam significativamente a 
posição patrimonial e o resultado das operações da empresa. 
 
RASCUNHO 
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