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Considere o texto abaixo para responder às seis próximas questões. 
 

O mundo com sede 

 
O Brasil tem água potável suficiente para abastecer cinco vezes a população da Terra. Mas a distribuição pelo território 
nacional não é equilibrada. 
Os números sobre os recursos hídricos brasileiros são um exagero. Os rios que cortam o Brasil carregam 12% do total de 
água doce superficial do planeta - o dobro de todos os rios da Austrália e Oceania, 42% a mais que os da Europa e 25% a 
mais que os do continente africano. 
Mesmo contando com as épocas de seca, em que os rios reduzem muito sua vazão, temos água para satisfazer as 
necessidades do país por 57 vezes. Com todo esse volume, seria possível abastecer a população de mais cinco planetas 
Terra - 32 bilhões de pessoas -, com 250 litros de água para cada um por dia. 
Mas, como ocorre em outras partes do mundo, aqui também os recursos hídricos são mal distribuídos: 74% de toda água 
brasileira está concentrada na Amazônia, onde vivem apenas 5% da população. Uma característica que as bacias têm em 
comum: todas sofrem com algum tipo de degradação por causa da ação do homem. 
A fim de gerenciar os recursos hídricos brasileiros, a Agência Nacional das Águas (ANA) divide o país em 12 regiões 
hidrográficas, que correspondem a 12 bacias. É com base nessa divisão que o governo federal calcula e gerencia a 
relação entre a oferta e a demanda de água no país. A gestão da rede hídrica nacional é fundamental para evitar a 
destruição dos recursos naturais e a repetição dos episódios de racionamento e blecaute que afetaram algumas regiões 
do país mais de uma vez. 
A cada segundo, o Brasil retira de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade disso é 
efetivamente aproveitada e não retorna às bacias. A região hidrográfica que mais consome água é a do Paraná, 
responsável por 23% do total. Na região Atlântico Nordeste Oriental, onde a maioria dos cursos de água é intermitente, as 
retiradas superam a disponibilidade hídrica. 
Em algumas localidades, a água disponível por habitante não supera os 500 metros cúbicos por ano. Isso significa que 
cada cidadão da região sobrevive com um volume de água equivalente a um terço do volume que caracteriza o estresse 
hídrico, segundo a ONU: 1,7 mil metros cúbicos por ano. Como ocorre no restante do mundo, a maior parcela da água 
consumida no país vai para a agricultura.  

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/ 
conteudo_261013.shtml?func=2. Acesso em 20/11/2015. 

 
 

1. Levando-se em consideração o texto “O mundo com sede”, julgue (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a 
alternativa correta. 
 
(   ) O Brasil tem água potável suficiente para abastecer cinco vezes a população da Terra. 
(   ) 74% de toda água brasileira está concentrada na Amazônia, onde vivem 95% da população. 
(   ) Em nenhuma região do Brasil há falta de água, em virtude da abundância do recurso natural. 
(   ) Os rios que cortam o Brasil carregam 12% do total de água doce superficial do planeta - o dobro de todos os rios 

da Austrália e Oceania, 42% a mais que os da Europa e 25% a mais que os do continente africano. 
 
A) F, V, V, V. 
B) V, F, F, V. 
C) F, V, F, F. 
D) V, V, F, V. 
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2. Considere o trecho abaixo.  
 
“É com base nessa divisão que o governo federal calcula e gerencia a relação entre a oferta e a demanda de água no 
país. A gestão da rede hídrica nacional é fundamental para evitar a destruição dos recursos naturais e a repetição 
dos episódios de racionamento e blecaute que afetaram algumas regiões do país mais de uma vez”. 
 
Os termos grifados poderiam ser substituídos, sem alteração substancial do sentido, respectivamente, por: 
 
A) alicerce, importante e beneficiaram.  
B) fundação, básico e negligenciaram. 
C) fundamento, essencial e infligiram. 
D) hipótese, redundante e distorceram. 
 

3. Considere o termo grifado no trecho abaixo.  
 
“Mas, como ocorre em outras partes do mundo, aqui também os recursos hídricos são mal distribuídos”.  
 
O uso das vírgulas se justifica por tratar-se: 
 
A) da introdução de uma comparação. 
B) da introdução de um adjunto adverbial deslocado. 
C) da introdução de uma enumeração. 
D) da separação de um sujeito do seu predicado. 
 

4. Considere as palavras grifadas no trecho abaixo.  
 
“A cada segundo, o Brasil retira de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade disso 
é efetivamente aproveitada e não retorna às bacias”.  
 
Se os verbos grifados fossem conjugados no pretérito imperfeito do indicativo, a construção ficaria: 
 
A) “A cada segundo, o Brasil retirara de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade 

disso era efetivamente aproveitada e não retorna às bacias”. 
B) “A cada segundo, o Brasil retirou de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade 

disso foi efetivamente aproveitada e não retornou às bacias”. 
C) “A cada segundo, o Brasil retiraria de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade 

disso seria efetivamente aproveitada e não retornaria às bacias”. 
D) “A cada segundo, o Brasil retirava de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade 

disso era efetivamente aproveitada e não retornava às bacias”. 
 

5. Na frase abaixo, considere as palavras grifadas. 
 
“O Brasil retira de seus rios somente 3,4% da vazão total”.  
 
O trecho grifado exerce a função sintática de: 
 
A) objeto indireto. 
B) adjunto adnominal. 
C) complemento nominal. 
D) sujeito. 
 

6. Considere as palavras grifadas no trecho abaixo.  
 

“É com base nessa divisão que o governo federal calcula e gerencia a relação entre a oferta e a demanda de água no 
país”.  
 
Os termos grifados, considerando o contexto em que se encontram empregados, trata-se, respectivamente, de: 
 
A) substantivo, adjetivo e substantivo. 
B) adjetivo, substantivo e adjetivo. 
C) substantivo, substantivo e substantivo. 
D) advérbio, substantivo e adjetivo. 
 

7. O acento indicativo de crase está INCORRETAMENTE empregado em: 
 
A) A entrada fica daqui à dez quilômetros. 
B) Não é à toa que o volume de água não para de subir. 
C) Logo à frente do monumento, há um hidrante. 
D) O presidente da companhia foi à França. 
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8. A concordância está INCORRETAMENTE empregada em: 
 

A) É necessária a atuação mais incisiva junto à população. 
B) Fazem dois meses que trabalho aos sábados. 
C) É proibido entrar neste local sem a devida autorização. 
D) Havia duas senhoras e um rapaz procurando por você. 
 

9. Considerando-se a norma-padrão da língua, assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas 
corretamente. 
 

A) pesquisar, obsessão, lisonjear. 
B) pesquizar, obseção, lizonjear. 
C) pesquisar, obcessão, lizongear. 
D) pesquizar, obceção, lizongiar. 
 

10. Analise o texto abaixo. 
 

_________ que a água deve ser consumida com consciência. _________ como um recurso inacabável é correr 
riscos. Não _________ desperdiçá-la.  
 
Levando em consideração o uso e a colocação pronominal, de acordo norma padrão da Língua Portuguesa, os 
termos que melhor preenchem, respectivamente, as lacunas acima são: 
 

A) Se sabe – Trata-lhe – se deve 
B) Sabe-se – A tratar – deve-se 
C) Se sabe – Tratar-lhe – lhe deve 
D) Sabe-se – Tratá-la – se deve 
 

11. O serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes 
atividades: 
 
I- coleta, transbordo e transporte dos resíduos. 
II- armazenamento dos resíduos em locais adequados. 
III- triagem para tratamento de reuso ou reciclagem. 
IV- varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos. 
V- seleção e classificação por tipo de resíduos. 
 
Das afirmações acima somente: 
 
A) I, II e III, estão corretas. 
B) I, III e IV, estão corretas. 
C) II, IV e V, estão corretas. 
D) III, IV e V, estão corretas. 
 

12. Os serviços públicos de saneamento básico podem ser interrompidos nas seguintes hipóteses: 
 
I- Utilização indevida ou não consciente do recurso hídrico fornecido.  
II- Inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter sido 

formalmente notificado. 
III- Vazamentos internos decorrentes de rupturas em tubulações ou acessórios hidráulicos que afetem o aumento de 

consumo. 
IV- Necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas. 
V- Manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação, por parte do usuário. 
 
Das afirmações acima: 
 
A) somente I, II e IV estão corretas. 
B) somente I, III, IV e V estão corretas. 
C) somente II, IV e V estão corretas. 
D) todas estão corretas. 
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13. Segundo a Lei nº 11.445/2007 (Marco Regulatório do Setor de Saneamento), os serviços públicos de saneamento 
básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:  
 
I- o abastecimento de água, o esgotamento  sanitário, a  limpeza  urbana e o manejo dos  resíduos  sólidos devem  

ser  realizados  de  forma  adequada  à  saúde  pública  e  à  proteção  do  meio  ambiente.   
II- os  serviços  de  esgotamento  sanitário  e  de  limpeza  urbana  devem adotar medidas de fomento ao consumo 

de água.   
III- os  serviços  públicos  de  saneamento  básico  devem  adotar  métodos,  técnicas  e  processos  que  

considerem  as  peculiaridades locais e regionais.   
 
Assinale: 
 
A) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.  
B) se somente a afirmativa I estiver correta.  
C) se somente a afirmativa III estiver correta.  
D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.  
 

14. Com relação à Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política 
federal de saneamento básico, analise as afirmativas a seguir.  
 
I- Os serviços públicos de saneamento básico doméstico são cobrados de acordo com a faixa do valor atualizado 

do IPTU.  
II- Ouvido previamente o regulador e desde que inserido nas normas de regulação, grandes usuários poderão 

negociar suas tarifas com o prestador dos serviços, mediante contrato específico.  
III- Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue à adoção de racionamento, 

declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de 
contingência, com o objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da 
prestação do serviço e a gestão da demanda.  

 
Está correto o que se afirma em: 
 
A) I, somente.  
B) II, somente.  
C) II e III, somente.  
D) I e III, somente.  
 

15. Nos termos da Lei nº 11.445/2007 (Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico), assinale a afirmativa que 
indica o serviço público que não pode ser considerado como saneamento básico. 
 
A) Esgotamento sanitário.  
B) Manejo de águas pluviais urbanas.  
C) Limpeza urbana.  
D) Administração de recursos hídricos.  
 

16. Constantemente veiculam notícias sobre desmatamento e queimadas que ocorrem na região amazônica. O conceito 
“Amazônia Legal” foi criado no Brasil em 1966 e se refere à região localizada na grande bacia do rio Amazonas, a 
maior bacia hidrográfica do planeta com 25 mil quilômetros de rios navegáveis. A área abrange, além do Brasil, 
outros cinco países que são:  
 
A) Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Argentina. 
B) Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e Venezuela. 
C) Peru, Bolívia, Equador, Uruguai e Colômbia. 
D) Colômbia, Bolívia, Peru, Equador e Chile. 
 

17. O quadro abaixo se refere aos componentes que se destacaram no IDHM de São Caetano do Sul, entre 1991 e 
2010, divulgados em 2013. Analisando os dados é INCORRETO afirmar que: 
 
A) o índice de 2010 situou o município na faixa de 

Desenvolvimento Humano muito alto (IDHM entre 
800 e 1). 

B) o maior acréscimo da taxa do índice de 
longevidade ocorreu entre 1991 e 2000.  

C) a dimensão cujo índice mais contribuiu para o 
IDHM do município nessas décadas foi a 
educação. 

D) a taxa do índice de renda sofreu um acréscimo 
progressivo durante os períodos apresentados. 
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18. Identifique as afirmações sobre São Caetano do Sul como (V) verdadeiras ou (F) falsas. 
 

(   ) De acordo com informações do IBGE, atualmente a cultura agrícola em destaque na zona rural do município é o 
da cana-de-açúcar. 

(   ) A região em que hoje se situa o município de São Caetano do Sul é ocupada desde o século XVI, quando era 
conhecida como Tijucuçu. 

(   ) O primeiro grupo de famílias assentado no Núcleo tinha origem francesa vindo do porto de Gênova e chegando 
ao Brasil no navio italiano Europa.   

 

A sequência correta é: 
 

A) F, V, F. 
B) V, F, V. 
C) V, V, F. 
D) V, V, V. 
 

19. O município de São Caetano do Sul faz divisa com os municípios de: 
 

A) Mauá, Santo André e Diadema. 
B) Santo André, Diadema e São Bernardo do Campo. 
C) Rio Grande da Serra, Mauá e Carapicuíba. 
D) Santo André, São Bernardo do Campo e São Paulo. 
 

20. A Política Nacional de Resíduos Sólidos recomenda aos municípios, dentre outras, a adoção das seguintes medidas: 
 

I- a inclusão de catadores organizados em associações e cooperativas para a operação de coleta seletiva e 
também para triagem e destinação.   

II- a inclusão na coleta seletiva dos resíduos úmidos que constitui fator decisivo para o cumprimento das diretrizes 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos na redução das porcentagens destinadas ao aterro sanitário. 

III- a recuperação e reciclagem dos materiais secos e úmidos, cada qual com o processamento que lhe é peculiar, 
para promover a redução da demanda energética e de recursos naturais e econômicos do planeta como um 
todo. 

 

São afirmações corretas: 
 

A) I e II, apenas. 
B) I, II e III. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

21. O orçamento Federal está organizado em programas, a partir dos quais são relacionadas às ações sob a forma de 
atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas e as unidades 
orçamentárias responsáveis pela realização da ação. A cada projeto ou atividade só poderá estar associado um 
produto, que, quantificado por sua unidade de medida, dará origem à meta. Toda ação do Governo está estruturada 
em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos no Plano Plurianual (PPA) para o 
período de: 
 

A) dois anos. 
B) três anos. 
C) um ano. 
D) quatro anos. 
 

22. O orçamento anual consignará importância para atender determinada despesa a fim de executar ações que lhe caiba 
realizar. Tal importância é denominada de: 
 

A) Despesa Corrente. 
B) Orçamento Público. 
C) Dotação. 
D) Despesa Orçamentária. 
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23. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômico-
financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos aos princípios de unidade, universalidade e anualidade. 
A despesa, assim como a receita, é classificada em duas categorias econômicas, despesa corrente e de capital. 
 

Com base nas duas categorias econômicas, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Despesas orçamentárias com pessoal ativo e inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, 
funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais 
como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, 
inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos 
sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. Trata-se de uma Despesa Corrente. 

B) Despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição 
de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, 
equipamentos e material permanente. Trata-se de uma Despesa de Capital. 

C) Despesas orçamentárias com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito 
internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária. Trata-se de uma Despesa de Capital. 

D) Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos 
representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação 
não importe aumento do capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras 
despesas classificáveis neste grupo. Trata-se de uma Despesa de Capital. 

 

24. A execução da despesa orçamentária se dá em três estágios, na forma prevista na Lei nº 4.320/1964: empenho, 
liquidação e pagamento. Com base no estágio do empenho, assinale a alternativa correta. 
 

A) Os empenhos podem ser classificados em ordinário, estimativo, conclusivo e coercitivo. 
B) Empenho, segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, é o ato emanado de autoridade competente que cria para o 

Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação 
orçamentária para um fim específico. 

C) O empenho será formalizado mediante a emissão de um documento denominado “Nota de Empenho”, do qual 
deve constar o nome do credor, a especificação do credor e a importância da despesa, bem como os demais 
dados necessários ao controle da execução orçamentária. 

D) Quando o valor empenhado for insuficiente para atender à despesa a ser realizada, o empenho poderá ser 
reforçado. Caso o valor do empenho exceda o montante da despesa realizada, o empenho deverá ser anulado 
parcialmente. Será anulado totalmente quando o objeto do contrato não tiver sido cumprido, ou ainda, no caso de 
ter sido emitido incorretamente. 

 
25. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e 

documentos comprobatórios do respectivo crédito. Essa verificação tem por fim apurar: 

 
I- a origem e o objeto do que se deve pagar. 
II- a importância exata a pagar. 
III- a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 
IV- o contrato, ajuste ou acordo respectivo. 
V- a nota de empenho. 
 
Assinale a alternativa correta. 

 
A) Apenas 02 afirmativas estão corretas. 
B) Apenas 03 afirmativas estão corretas. 
C) Apenas 04 afirmativas estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

26. Com base nos Princípios de Contabilidade, preencha a lacuna com a alternativa correta. 

 
“Na aplicação __________________ há situações concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre 
seus aspectos formais”. (RES. 750/93) 

 
A) do Custo Corrente 
B) do Valor Presente 
C) do Valor Justo 
D) dos Princípios de Contabilidade 
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27. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e 
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados 
entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de 
despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, 
inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. (Lei 101/00) 
 
Com base no planejamento constante nesta Lei, responda a alternativa correta. 

 
A) Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas 

bianuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e 
montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. 

B) A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os ativos contingentes e 
outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se 
concretizem. 

C) A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro 
que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão. 

D) O projeto de lei orçamentária anual conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, 
definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada 
ao atendimento de ativos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

 
28. Fatos Contábeis são eventos que alteram a composição do Patrimônio, seja em seu aspecto qualitativo ou em seu 

aspecto quantitativo e classificam-se em três grupos: Fatos contábeis permutativos (qualitativos), Fatos contábeis 
modificativos (ou quantitativos) e Fatos contábeis mistos (ou compostos). (Neves e Viceconti – 2013) 
 
Com base nos conceitos acima, analise as movimentações de uma sociedade empresaria abaixo e responda a 
alternativa correta: 

 
I- Compra de um equipamento de informática a vista. 
II- Receita de Vendas recebida a vista. 
III- Despesa de Salários a pagar no próximo período. 
IV- Recebimento de clientes com desconto de 10%. 
 
As movimentações se referem a: 

 
A) Um fato contábil permutativo, um modificativo e dois mistos. 
B) Dois fatos contábeis permutativos, um modificativo e um misto. 
C) Dois fatos contábeis permutativos e dois modificativos. 
D) Um fato contábil permutativo, dois modificativos e um misto. 
 

Analise as demonstrações de determinada empresa abaixo e responda às duas próximas questões. 
 

BP CIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO 2010 2009

 Ativo Total   1.119.318   760.384 

 Ativo Circulante   63.351   76.182 

 Ativo Não Circulante   1.055.967   684.202 

 Passivo Total   1.119.318   760.384 

 Passivo Circulante   50.513   43.618 

 Passivo Não Circulante   530.201   408.442 

 Patrimônio Líquido Consolidado   538.604   308.324   
 

DRE CIA MELHORAMENTOS 2010 2009

 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços   119.909   101.772 

 Resultado Bruto   49.585   38.184 

 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos   -20.289   178.041 

 Resultado Financeiro   -5.834   -4.442 

 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro   -26.123   173.599 

 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período   -25.768   112.423   
 

29. A Composição do Endividamento da empresa em 2.010 foi de: 

 
A) 86,98%. 
B) 8,70%. 
C) 91,30%. 
D) 34,56%. 
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30. O Giro do Ativo em 2.010 foi de: 

 
A) 0,11. 
B) 102,05. 
C) 12,30. 
D) 23,2%. 
 

31. Com base nos dados abaixo, apure o resultado com a venda de determinado produto de uma sociedade empresária: 
 

Movto QTDE $ UNIT $ TOTAL QTDE $ UNIT $ TOTAL QTDE $ UNIT $ TOTAL

SI 15.000 1,67R$  25.000

1 120.000 1,39R$  166.824 120.000 1,39R$  166.824

15.000 1,67R$  25.000 0 -R$    0

115.000 1,39R$  159.873 5.000 1,39R$  6.951

total 120.000 - 166.824 130.000 184.873 5.000 1,39R$  6.951

ENTRADAS SAÍDAS SALDOS

FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUES LASANHA

 
 
Sabe-se que o preço de venda da Lasanha é de $4,50 a unidade, inclusos os impostos de 18% de ICMS, PIS de 
1,65% e COFINS de 7,6%. 
 
O Resultado com a Venda do produto foi de: 

 
A) R$ 425.588,30. 
B) R$ 226.496,25. 
C) R$ 240.714,50. 
D) R$ 340.146,80. 
 

32. Plano de contas é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma relação padronizada de contas 
contábeis, que permite o registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade de maneira padronizada e 
sistematizada, bem como a elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis de acordo com as 
necessidades de informações dos usuários. A metodologia utilizada para a estruturação do Plano de Contas Aplicado 
ao Setor Público foi a segregação das contas contábeis em grandes grupos de acordo com as características dos 
atos e fatos nelas registrados. Essa metodologia permite o registro dos dados contábeis de forma organizada e 
facilita a análise das informações de acordo com sua natureza e está estruturado de acordo com as seguintes 
naturezas das informações contábeis: 

 
I- Natureza de Informação Orçamentária: registra, processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao 

planejamento e à execução orçamentária. 
II- Natureza de Informação Patrimonial: registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros 

relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público. 
III- Natureza de Informação de Controle: registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam 

produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com funções específicas 
de controle. 

 
Estão corretas as afirmativas: 

 
A) I e III, apenas. 
B) I, II e III. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

33. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço 
Orçamentário é composto por: Quadro Principal; Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e 
Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. 

 
Com base no Quadro de Restos a Pagar Não Processados assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) Os Restos a Pagar Liquidados compreendem o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua 

inscrição e ainda não pagos. 
B) Os Restos a Pagar Cancelados compreendem o cancelamento de restos a pagar não processados por 

insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal. 
C) Os Restos a Pagar Pagos compreendem o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua 

inscrição e pagos. 
D) Os Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores compreendem o valor de restos a pagar não processados 

relativos aos exercícios anteriores, inclusive os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram 
cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. 
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34. Com relação à CETIP, assinale a alternativa correta. 

 
A) A CETIP realiza a custódia de títulos e valores mobiliários de emissão privada, derivativos, títulos emitidos por 

estados e municípios, ativos utilizados como moeda de privatização e outros títulos de emissão do Tesouro 
Nacional. 

B) A CETIP realiza a condução das políticas monetária, cambial, de crédito e de relações financeiras com o 
exterior; a regulação e a supervisão do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e a administração do sistema de 
pagamentos e do meio circulante. 

C) A CETIP é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, 
capitalização e resseguro. Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda foi criada pelo Decreto-lei nº 73, de 21 
de novembro de 1966. 

D) A CETIP foi criada em 07/12/1976 pela Lei 6.385/76, com o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e 
desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. É uma entidade autárquica em regime especial, 
vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, dotada de autoridade 
administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus 
dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária. 

 
35. Com relação aos instrumentos derivativos, assinale a alternativa correta. 

 
I- Este derivativo possibilita aos usuários reduzir o custo dos passivos e elevar a rentabilidade dos ativos, bem 

como alcançar proteção quanto a flutuações adversas de taxas. Trata-se do Contrato de Swap. 
II- É uma operação de compra ou venda de moeda estrangeira, em data futura, por paridade predeterminada. 

Trata-se do Contrato a Termo de Moeda sem entrega física. 
III- Contrato que permite ao titular comprar ou vender determinada quantidade de ativo (commodity) a preço e data 

de exercício acordados pelas partes e sem entrega física. Trata-se das Opções Flexíveis de Mercadorias. 
IV- Permite que os participantes realizem operações de compra e venda de ativo-objeto (commodity), sem previsão 

de entrega física, referenciadas em preços praticados no mercado futuro em bolsas de mercadorias nacionais e 
internacionais. Trata-se do Termo de Mercadorias. 

V- Permite o registro simultâneo de quantidades idênticas de opções flexíveis de compra (call) e venda (put) sobre 
taxa de câmbio, respectivamente, com limite de alta e limite de baixa. Trata-se do Termo Opções sobre Taxa de 
Câmbio. 

 
A) Apenas dois conceitos de derivativos estão incorretos. 
B) Todos os conceitos de derivativos estão corretos. 
C) Apenas um conceito de derivativo está incorreto. 
D) Todos os conceitos de derivativos estão incorretos. 
 

36. Com relação ao Código de Ética, o Auditor deverá: 

 
I- abster-se de dar parecer ou emitir opinião sem estar suficientemente informado e munido de documentos. 
II- assinalar equívocos ou divergências que encontrar no que concerne à aplicação dos Princípios de Contabilidade 

e Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC. 
III- considerar-se impedido para emitir parecer ou elaborar laudos sobre peças contábeis, observando as restrições 

contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 
IV- atender à Fiscalização dos Conselhos Regionais de Contabilidade e Conselho Federal de Contabilidade no 

sentido de colocar à disposição desses, sempre que solicitado, papéis de trabalho, relatórios e outros 
documentos que deram origem e orientaram a execução do seu trabalho. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
A) Apenas uma afirmativa está incorreta. 
B) Todas as afirmativas estão corretas. 
C) Apenas uma afirmativa está correta. 
D) Apenas duas afirmativas estão incorretas. 
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37. O objetivo do auditor é identificar e avaliar os riscos de distorção relevante independentemente se causados por 
fraude ou erro, nos níveis da demonstração contábil e das afirmações, por meio do entendimento da entidade e do 
seu ambiente, inclusive do controle interno da entidade, proporcionando assim uma base para o planejamento e a 
implementação das respostas aos riscos identificados de distorção relevante. 
 
Para fins das normas de auditoria, analise os seguintes termos e seus significados: 
 
(   ) Afirmações são declarações da administração, explícitas ou não, que estão incorporadas às demonstrações 

contábeis, utilizadas pelo auditor para considerar os diferentes tipos de distorções potenciais que possam 
ocorrer. 

(   ) Risco de negócio é o risco que resulta de condições, eventos, circunstâncias, ações ou falta de ações 
significativas que possam afetar adversamente a capacidade da entidade de alcançar seus objetivos e executar 
suas estratégias, ou do estabelecimento de objetivos ou estratégias inadequadas. 

(   ) Controle interno é o processo planejado, implementado e mantido pelos responsáveis pela governança, 
administração e outros empregados para fornecer segurança razoável quanto à realização dos objetivos da 
entidade no que se refere à confiabilidade dos relatórios financeiros, efetividade e eficiência das operações e 
conformidade com leis e regulamentos aplicáveis. O termo “controles” refere-se a quaisquer aspectos de um ou 
mais dos componentes do controle interno. 

(   ) Procedimentos de avaliação de riscos são os procedimentos de auditoria aplicados para a obtenção do 
entendimento da entidade e do seu ambiente, incluindo o controle interno da entidade, para a identificação e 
avaliação dos riscos de distorção relevante, independentemente se causados por fraude ou erro, nos níveis das 
demonstrações contábeis e das afirmações. 

(   ) Risco significativo é o risco de distorção relevante identificado e avaliado que, no julgamento do auditor, requer 
consideração especial na auditoria. 

 
Colocando (V) para verdadeiro ou (F) para falso, a sequência correta é: 
 
A) V, V, V, V, V. 
B) F, V, F, V, F. 
C) V, F, V, F, V. 
D) F, F, V, V, F. 
 

38. Segundo o COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission), o controle interno é 
definido como um processo conduzido pela estrutura de governança, administração e outros profissionais da 
entidade, e desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito à realização dos objetivos relacionados 
a operações, divulgação e conformidade. Com base na avaliação de risco, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) A organização especifica os objetivos com clareza suficiente, a fim de permitir a identificação e a avaliação dos 

riscos associados aos objetivos. 
B) A organização identifica os riscos à realização de seus objetivos por toda a entidade e analisa os riscos como 

uma base para determinar a forma como devem ser gerenciados. 
C) A organização considera o potencial para fraude na avaliação dos riscos à realização dos objetivos. 
D) A organização identifica e avalia as mudanças que poderiam afetar, de forma significativa, o sistema de controle 

externo. 
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39. Para Bartik e Bingham (1995), a avaliação é um processo contínuo que caminha de uma forma mais simples 
(monitorando as tarefas diárias e avaliando as atividades do programa) para métodos mais complexos (avaliando o 
impacto sobre o problema). A avaliação deve ser realizada em pontos definidos no cronograma do programa. De 
acordo com quadro abaixo a avaliação de processos fornece informações sobre como melhorar um programa e a 
avaliação de resultados investiga se o programa é bem-sucedido. 

Monitorar as 

tarefas diárias

Avaliar as atividades 

do programa

Enumerar os 

resultados

Medir a eficácia 

do programa

Analisar a relação 

custo-benefício

Avaliar o impacto 

sobre o problema

Tipos de avaliação por níveis de complexidade

Avaliação de processo Avaliação de resultados

Fonte: Bartik e Bingham (1995).  
 
Para Resende (2015) esses seis níveis fornecem uma estrutura de avaliação para as políticas regionais e também 
para as demais políticas públicas. Analise abaixo as funções de cada tipo de avaliação e quais perguntas cada tipo 
de avaliação busca responder e assinale a alternativa correta. 
 
I- Monitorar as tarefas diárias: As obrigações contratuais estão sendo alcançadas? Os integrantes da equipe de 

trabalho estão trabalhando onde e quando deveriam? O programa é administrativamente adequado? As tarefas 
diárias são realizadas de forma eficiente? Funcionários estão treinados adequadamente para o seu trabalho?  

II- Avaliar as atividades do programa: Que atividades estão ocorrendo? Quem é o alvo do programa (empresas, 
cidades etc.)? Quais problemas ou necessidades existem? Como o programa está sendo implementado?  

III- Enumerar os resultados: Qual é o resultado das atividades descritas no processo de avaliação? O que 
aconteceu com a população-alvo? Como a população está diferente de antes? Ocorreram resultados imprevistos 
e eles são desejáveis? Os objetivos do programa foram alcançados? Como os beneficiários do programa são 
diferentes do que eram antes?  

IV- Analisar a relação custo-benefício: Os benefícios do programa superam os custos do programa?  
V- Medir a eficácia do programa: O que teria acontecido na ausência do programa? O programa funciona? Quais 

são os outros fatores que podem ter contribuído para mudanças nos beneficiários? Para responder a essas 
perguntas deve ser estabelecida uma relação de causa e efeito entre o programa e os resultados. Será que o 
subsídio “causou” um aumento do emprego na empresa-alvo?  

VI- Avaliar o impacto sobre o problema: Quais alterações que são evidentes no problema? O problema foi reduzido 
como um resultado da implementação do programa? Qual o conhecimento gerado para a sociedade sobre o 
problema ou os caminhos para resolvê-lo? 

 
A) Todas as funções estão corretas. 
B) Apenas uma função está incorreta. 
C) Apenas duas funções estão incorretas. 
D) Apenas três funções estão incorretas. 
 

40. O ciclo de uma política pública é normalmente dividido em cinco etapas: 

 
I- Análise. 
II- Formulação. 
III- Escolha. 
IV- Implementação. 
V- Avaliação de Resultados. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas uma etapa está incorreta. 
B) Todas as etapas estão corretas. 
C) Apenas duas etapas estão corretas. 
D) Todas as etapas estão incorretas. 
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41. As variáveis básicas utilizadas em todas as fases do processo de planificação dos trabalhos de controle são 
fundamentais, sendo que, determinadas variáveis apresentam-se com maior destaque ou contribuição para o 
processo. Essas variáveis são: Materialidade, Relevância e Criticidade (Alexandre – 2013). Com base nestas 
variáveis, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I- A Materialidade refere-se ao montante de recursos orçamentários ou financeiros alocados por uma gestão, em 

um específico ponto de controle (unidade, sistema, área, processo, programa ou ação) objeto dos exames de 
auditoria ou fiscalização. 

II- A Relevância significa a importância relativa ou papel desempenhado por uma determinada questão, situação ou 
unidade, existentes em um dado contexto. 

III- A Criticidade representa o quadro de situações críticas efetivas ou potenciais a auditar ou fiscalizar, identificadas 
em uma determinada unidade ou programa. Trata-se da composição dos elementos referenciais de 
vulnerabilidade, das fraquezas, dos pontos de controle com riscos latentes, das trilhas da auditoria ou 
fiscalização. 

 
A) Apenas uma afirmativa está correta. 
B) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
C) Todas as afirmativas estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

42. A Auditoria Governamental se classifica em: 

 
I- Auditoria de Avaliação da Gestão. 
II- Auditoria de Acompanhamento da Gestão. 
III- Auditoria Operacional. 
IV- Auditoria Contábil. 
V- Auditoria de Sistemas. 
VI- Auditoria Especial. 
VII- Auditoria Física. 
VIII- Auditoria de Controle. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
A) Apenas três afirmativas estão incorretas. 
B) Apenas três afirmativas estão corretas. 
C) Todas as afirmativas estão corretas. 
D) Apenas duas afirmativas estão incorretas. 
 

43. Abaixo estão alguns conceitos de procedimentos e técnicas de Auditoria Governamental, analise as afirmativas e 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) Os testes substantivos visam à obtenção de evidências quanto suficiência, exatidão e validação dos dados 

produzidos pelo sistema financeiro da entidade, dividindo-se em testes matemáticos e procedimentos técnicos.  
B) Os Procedimentos são, no âmbito governamental, o conjunto de técnicas que permite ao auditor público, interno 

ou externo, obter evidências ou provas suficientes e adequadas para fundamentar sua opinião sobre a 
legalidade, eficiência, eficácia e economicidade das ações administrativas. 

C) Os testes de Observância visam à obtenção de razoável segurança de que os procedimentos de controle 
internos estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento e cumprimento. 

D) A técnica de Auditoria é o conjunto de processos e ferramentas operacionais de que se serve o controle para a 
obtenção de evidências, as quais devem ser suficientes, adequadas, relevantes e úteis para a conclusão do 
trabalho. 

 
44. Demanda (ou procura) é a quantidade de determinado bem ou serviços que os consumidores desejam adquirir, num 

dado período (Vasconcelos – 2002). Com relação à análise da Demanda, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) Restrição Orçamentária é o montante de renda disponível do consumidor, em dado período de tempo. Ela limita 

as possibilidades de consumo, condicionando quanto este consumidor pode gastar. 
B) A escala de Demanda indica quanto o consumidor pode adquirir, dadas várias alternativas de preços de um bem 

ou serviço. Indica que, se o preço for $2,00, ele pode consumir, dada sua renda, 10 unidades; se o preço for 
$3,00, ele pode consumir 08 unidades e assim por diante.  Nesse sentido a Demanda não representa a intenção 
de comprar, mas a compra efetiva, a dados preços.  

C) A Curva de Indiferença é um instrumental gráfico que serve para ilustrar as preferências do consumidor. É o 
lugar geométrico de pontos que representam diferentes combinações de bens que dão ao consumidor o mesmo 
nível de utilidade. 

D) Na Teoria do Valor Utilidade, supõe-se que, dada a renda e dado os preços de mercado, o consumidor, ao 
demandar um bem ou serviço, esta maximizando a utilidade ou satisfação que atribui ao bem ou serviço. É 
também chamada de Teoria do Consumidor. 
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45. Os mercados financeiros e de capitais no Brasil são regulados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), pelo Banco 
Central do Brasil (Banco Central) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). De acordo com a regulação 
brasileira, a criação e a operação de mercados organizados de títulos e valores mobiliários e de sistemas de custódia 
e liquidação requerem a autorização prévia da CVM e do BACEN, conforme o caso. Não obstante, as entidades 
envolvidas nas atividades e seus agentes estão sujeitos a mecanismos específicos e restritivos de supervisão e 
fiscalização regulatória. Com base nos reguladores citados, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 
 

I- O CMN é constituído pelo Ministro de Estado da Fazenda (Presidente), pelo Ministro de Estado do Planejamento 
e Orçamento e pelo Presidente do Banco Central do Brasil (BACEN). Os serviços de secretaria do CMN são 
exercidos pelo BACEN. 

II- O Conselho Monetário Nacional (CMN) é o órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional. Ao CMN 
compete estabelecer as diretrizes gerais das políticas monetária, cambial e creditícia; regular as condições de 
constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras; disciplinar os instrumentos de política 
monetária e cambial. 

III- A CVM é um órgão federal do Ministério da Fazenda com competência para regular e monitorar o mercado de 
capitais brasileiro. As instituições financeiras e outras instituições autorizadas a operar pelo Banco Central 
também estão sujeitas à regulação da CVM ao desempenhar suas atividades no mercado de capitais. Uma das 
principais atribuições da CVM é monitorar as atividades de companhias abertas, mercados organizados de 
balcão, mercados de bolsa e de futuros, bem como de membros do sistema de distribuição de valores 
mobiliários, tais como administradores de fundos e de ativos. 

IV- O Banco Central é um órgão federal subordinado ao Ministério da Fazenda. Ao Banco Central compete a 
implementação das políticas monetária e creditícia estabelecida pela CMN, a regulação do mercado de câmbio e 
dos fluxos de capital no Brasil, a aprovação da admissão de novas instituições financeiras dos setores privado e 
público com poderes para aplicar penalidades. O Presidente do Banco Central é nomeado pelo Presidente do 
Brasil, sujeito à confirmação do Senado Federal, ocupando o cargo por prazo indeterminado. 

 

Estão corretas as afirmativas: 
 

A) I, III e IV, apenas. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) I, II, III e IV. 
D) I e II, apenas. 
 

46. Segundo a Lei 8.666/93 é dispensável a licitação: 
 

I- quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem 
prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas. 

II- nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
III- nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos 

processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia. 
IV- para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, 

independentes de serem ou não compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 
 

Das afirmativas acima estão corretas: 
 

A) I, II, III e IV. 
B) II e IV, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) I e III, apenas. 
 

47. A respeito do Sistema de Registro de Preços, conforme disposto na Lei 8.666/93, pode-se afirmar: 
 

A) Será precedido de ampla pesquisa de mercado, regulamentado por decreto, com seleção feita por dispensa de 
licitação e validade não superior a um ano. 

B) Será precedido de ampla pesquisa de mercado, regulamentado por projeto de lei, com seleção feita por 
concorrência e validade não inferior a 24 meses. 

C) Será precedido de ampla pesquisa de mercado, regulamentado por decreto, com seleção feita por convite e 
validade não superior a um ano. 

D) Será precedido de ampla pesquisa de mercado, regulamentado por decreto, com seleção feita por concorrência 
e validade não superior a um ano. 

 

48. Segundo a Lei Complementar 101/00 é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e 
direitos que integram o patrimônio público para: 
 

A) o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e 
próprio dos servidores públicos. 

B) o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei a atender demandas trabalhistas. 
C) o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei a atender despesas de exercícios anteriores. 
D) o financiamento de despesa de custeio, destinando-se exclusivamente para a realização de novas despesas 

correntes de caráter continuado. 
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49. Segundo a Lei Complementar 101/00, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa deve ser acompanhado: 
  
I- da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

subsequentes. 
II- da declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei 

orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 
III- da comprovação de cumprimento das metas fiscais no exercício anterior. 
  
Das afirmativas acima estão corretas: 
  
A) I e III, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, II e III. 
 

50. Segundo a Lei 10.520/02, o pregão:  
 
I- fixa como não inferior a 30 (trinta) dias o prazo para a apresentação das propostas, contado a partir da 

publicação do aviso de convocação dos interessados.  
II- considera como bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.  
III- pode ser realizado por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação. 
IV- faculta regulamentos próprios para União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
 
Das afirmativas acima estão corretas: 
 
A) I e II, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) I, II, III e IV. 
 
 




