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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do 
cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de 
inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferen-
tes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, 
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova 
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e 
assinado.

novembro

22 22 de novembro

das 15 às 18h

35 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 5 questões

Viver em sociedade

A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se 
ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e 
satisfazer seus interesses e desejos.

Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser 
humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir abrigo e ali-
mentação. E no mundo moderno, com a grande maioria das pessoas morando na 
cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indús-
tria, não há quem não necessite dos outros muitas vezes por dia.

Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, 
como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transportes e os cuidados de 
saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana 
necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada, quer sempre que alguém lhe 
dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas cren-
ças, tem sua fé em alguma coisa, que é a base de suas esperanças.

Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque 
escolheram esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessi-
dade da natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade, 
seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse armaze-
nado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo, 
sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém 
com quem falar e trocar ideias, necessitada de dar e receber afeto. E muito provavel-
mente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo.

Mas, justamente porque vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode 
satisfazer suas necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal 
modo que sirva, realmente, para esse fim. E não basta que a vida social permita 
apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana ou de todas as 
necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é 
aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas 
as suas necessidades, é aquela em que todos, desde o momento em que nascem, 
têm as mesmas oportunidades, aquela em que os benefícios e os encargos são 
repartidos igualmente entre todos.

Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem 
conhecer seus direitos e exijam que eles sejam respeitados, como também devem 
conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais.

Dalmo de Abreu Dallari. In: Viver em sociedade.

Conhecimentos Gerais (15 questões)
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3. Assinale a alternativa que apresenta pontuação 
correta para a seguinte frase.

“Ontem pela manhã eu que sou fã de esportes ao ar 
livre fui bem cedinho à praça para pedalar pois esse é 
um esporte de que me agrado muito e isso é vida em 
sociedade.”

a. ( ) Ontem, pela manhã eu, que sou fã de espor-
tes, ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para 
pedalar pois esse é um esporte de que me 
agrado muito, e isso é vida em sociedade.

b. ( ) Ontem pela manhã, eu que, sou fã de espor-
tes ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para 
pedalar pois esse é um esporte de que me 
agrado muito e isso é vida, em sociedade.

c. ( ) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de espor-
tes ao ar livre fui, bem cedinho, à praça, para 
pedalar pois esse é um esporte de que me 
agrado muito; e isso é vida em sociedade.

d. ( ) Ontem, pela manhã, eu que sou fã de espor-
tes ao ar livre, fui, bem cedinho à praça para 
pedalar, pois esse é um esporte, de que me 
agrado muito e, isso, é vida em sociedade.

e. ( X ) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de espor-
tes ao ar livre, fui, bem cedinho, à praça para 
pedalar, pois esse é um esporte de que me 
agrado muito e isso é vida em sociedade.

4. Assinale a alternativa correta sobre parônimos e 
seus significados.

a. ( X ) Infligir (aplicar uma pena);  
infringir (desobedecer)

b. ( ) Cede (lugar onde funciona um governo);  
sede (vontade de beber água)

c. ( ) Descrição (ser discreto); discrição (representar 
algo ou alguém por palavras)

d. ( ) Deferir (discordar); diferir (concordar)
e. ( ) Comprimento (saudação);  

cumprimento (extensão)

1. Assinale a alternativa que define corretamente a 
tese defendida pelo autor.

a. ( ) A justiça é dispensável na sociedade humana.
b. ( X ) As pessoas não conseguiriam sobreviver sem 

sociedade.
c. ( ) As pessoas podem melhorar a vida em socie-

dade mesmo sem se organizarem com justiça 
e equidade.

d. ( ) Todas as pessoas devem satisfazer suas neces-
sidades na sociedade humana.

e. ( ) Os seres humanos vivem juntos por consequ-
ência de suas escolhas.

2. Observe as frases retiradas do texto e assinale a 
alternativa em que a análise colocada entre parênte-
ses está correta.

a. ( ) Os seres humanos não vivem juntos. (Esta 
frase apresenta linguagem conotativa pelo 
seu forte poder emotivo)

b. ( ) Para que essa repartição se faça com justiça… 
(O termo sublinhado completa o sentido da 
palavra “repartição”, ou seja, “é preciso justiça 
na repartição de deveres e direitos”)

c. ( X ) A sociedade humana é um conjunto de pes-
soas ligadas pela necessidade. (Em uma aná-
lise sintática, no termo sublinhado, temos a 
presença de um predicado nominal)

d. ( ) E muito provavelmente ficaria louca se conti-
nuasse sozinha por muito tempo. (A palavra 
sublinhada é um adjunto adnominal, já que é 
um adjetivo e como tal, um termo acessório 
na oração)

e. ( ) E não basta que a vida social permita apenas 
a satisfação de algumas necessidades da pes-
soa humana. (Se o termo sublinhado fosse 
trocado por “convivências sociais”, os verbos 

“bastar e permitir” deveriam estar no plural 
também, por questão de concordância verbal 
adequada)
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7. Identifique abaixo as afirmativas que correspon-
dem à Antártida (Antártica).

1. Continente onde se registradam temperaturas 
muito baixas.

2. É o continente mais inóspito do planeta.
3. Possui muitas regiões que ainda não foram 

exploradas.
4. Quase todo o seu território é coberto pelo gelo.
5. Possui uma grande diversidade biológica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

8. Analise o texto abaixo:

Lentamente, a bandeira vermelha, negra, branca e 
verde começou a subir. As máquinas fotográficas 
captaram o momento: eram 13h16 desta quarta-feira 
(18h16 em Lisboa) e, pela primeira vez, o símbolo  
             estava a ser hasteado na 
sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, onde flutua 
agora, tal como as dos 193 membros e a do Vaticano, 
também ele “Estado observador não membro”.

Fonte: Público, Portugal. Versão digital. 30/9/2015. Disponível em:  
http://www.publico.pt/mundo/noticia/

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. ( ) da ISIS
b. ( ) do Qatar
c. ( X ) da Palestina
d. ( ) da China
e. ( ) da Síria

5. Suponha que você necessite escrever ao seu chefe 
sobre a convivência social em seu ambiente de traba-
lho e, para isso, vale-se de um memorando.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
uma possível frase de desfecho do texto e um fecho 
da referida correspondência.

a. ( ) Assim, contamos com vosso apoio. 
Respeitosamente.

b. ( ) Sem mais para o momento, contamos com 
seu apoio. Atenciosamente.

c. ( ) Seu apoio é importante para nosso pedido. 
Atenciosamente.

d. ( X ) Diante do contexto apresentado, contamos 
com seu apoio. Respeitosamente.

e. ( ) Vosso apoio é importante para nosso pedido. 
Respeitosamente.

Aspectos históricos,  
geográficos e culturais 5 questões

6. O relatório “Perspectivas da População Mundial: 
A Revisão de 2015”, publicado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), traz dados extremamente preo-
cupantes sobre o crescimento da população.

Assinale a alternativa correta sobre o assunto.

a. ( X ) A população mundial deve ter grande cresci-
mento nas próximas décadas, prevendo-se que 
em 2100 seja superior a 11 bilhões de pessoas.

b. ( ) Embora o número de crianças tenha crescido 
nas últimas décadas, diminui sensivelmente o 
número de pessoas idosas.

c. ( ) Na maior parte dos países a população de 
idosos é quase o dobro da população em 
idade produtiva, inviabilizando os sistemas de 
saúde e previdência públicos.

d. ( ) É uma tendência, que se registra desde a 
década de 60 do século XX, o declínio da 
população mundial, provavelmente em razão 
das baixas taxas de fertilidade.

e. ( ) Até o final do século XXI, dois terços da popu-
lação mundial vai ser formada por “Latinos” 
e vai habitar o território que vai da Baixa 
Califórnia ao Golfo do México.
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Noções de Informática 5 questões

11. O MS Word 2007 em português permite localizar 
uma série de caracteres ou elementos especiais de um 
documento. Dentre esses, pode-se citar:

1. Espaço em branco
2. Caractere de seção
3. Caractere de tabulação
4. Caractere de paginação

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. ( ) São corretos apenas os itens 2 e 4.
b. ( X ) São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
c. ( ) São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

12. A função ARRUMAR do MS Excel 2007 em portu-
guês tem a função de:

a. ( ) Ajustar a quantidade de casas decimais de um 
número ao padrão da planilha.

b. ( ) Ajustar o sinal de um número, colocando-o 
entre parênteses no caso de ser negativo.

c. ( ) Transformar em número inteiro um número 
real.

d. ( ) Realizar divisões sem saldo, arrumando o 
número dividendo para eliminar restos após a 
divisão.

e. ( X ) Remover os espaços de uma sequência de 
caracteres de texto, com exceção dos espaços 
simples entre palavras.

13. Qual o número máximo de colunas de texto que 
o MS Word 2010 em português pode trabalhar em 
uma página com orientação Retrato?

a. ( ) 2
b. ( ) 3
c. ( ) 5
d. ( X ) 11
e. ( ) 19

9. Na VI Cúpula, realizada em Fortaleza no mês de 
julho de 2014), foram assinados os acordos consti-
tutivos do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e 
do Arranjo Contingente de Reservas (ACR) destinado 
a prover apoio mútuo aos membros em cenários de 
flutuações no balanço de pagamentos.

Assinale a alternativa que identifica o mecanismo 
inter-regional a que se referem as informações acima e 
os países que dele fazem parte.

a. ( ) IBAS: Índia, Brasil, Argentina e África do Sul.
b. ( X ) BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do 

Sul.
c. ( ) CPLP: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e 

Cabo Verde.
d. ( ) MERCOSUL: Brasil, Argentina, Paraguai, 

Uruguai e outros países da América do Sul.
e. ( ) UNASUL: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e 
Venezuela.

10. Um conjunto de atividades que objetivam a 
orientação e prevenção ao câncer de próstata e saúde 
do homem, realizadas em Balneário Camboriú, fazem 
parte do mês mundial de conscientização sobre a 
importância da prevenção e do diagnóstico do câncer 
de próstata.

Esse mês é conhecido como:

a. ( ) Janeiro verão.
b. ( ) Fevereiro carnaval saúde.
c. ( ) Outubro Rosa.
d. ( X ) Novembro Azul.
e. ( ) Dezembro verão saudável.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

14. Pode-se inserir um comentário sobre uma dada 
seleção em um documento do MS Word 2010 em 
português a partir da guia:

a. ( ) Exibição
b. ( ) Inserir
c. ( X ) Revisão
d. ( ) Referências
e. ( ) Página Inicial

15. Ao copiar um intervalo de células contíguas de 
um única coluna no MS Excel 2010 em português, 
deseja-se colar seu conteúdo em um intervalo de 
células de uma única linha.

Para tanto, deve-se selecionar a opção de Colar:

a. ( X ) Transpor
b. ( ) Sem bordas
c. ( ) Manter largura da coluna original
d. ( ) Valores e formatação original
e. ( ) Valores
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

16. Com base nos princípios norteadores da 
Administração Pública, assinale a alterativa correta.

a. ( ) A correlação entre meios e fins encontra-
-se diretamente associada ao postulado da 
eficiência.

b. ( ) Do princípio da razoabilidade decorre que a 
Administração deve tratar todos os adminis-
trados sem discriminações ou privilégios.

c. ( X ) Pelo princípio da finalidade, é inadmissível 
outro objetivo para o ato administrativo que 
não seja o interesse público.

d. ( ) O princípio da impessoalidade vincula-se dire-
tamente à ideia de divulgação oficial dos atos 
administrativos para conhecimento público.

e. ( ) A exigência constitucional de provimento por 
concurso público dos cargos efetivos possui 
como fundamento elementar o princípio da 
moralidade.

17. A respeito do poder de polícia, é incorreto 
afirmar:

a. ( ) Trata-se de um poder limitado pela lei.
b. ( X ) Pode ser delegado a entidades privadas.
c. ( ) Deve ser praticado sem abuso ou desvio de 

finalidade.
d. ( ) Regula a prática de ato ou abstenção de fato, 

em razão de interesse público.
e. ( ) Deve ser desempenhado por órgão 

competente.

18. Em relação aos atos administrativos que conte-
nham vícios insanáveis de legalidade:

a. ( X ) Devem ser anulados, com efeito retroativo.
b. ( ) Devem ser revogados, com efeito ex nunc.
c. ( ) Podem ser anulados, com efeito ex nunc.
d. ( ) Podem ser revogados, com efeito ex tunc.
e. ( ) Podem ser revogados, com efeito retroativo.

19. De acordo com a Constituição Federal de 1988, 
assinale a alternativa incorreta.

a. ( ) O servidor público estável poderá perder o 
cargo em virtude de sentença judicial transi-
tada em julgado.

b. ( ) Na hipótese de extinção de cargo, o servidor 
estável ficará em disponibilidade, com remu-
neração proporcional, até seu adequado apro-
veitamento em outro cargo.

c. ( ) Como condição para a aquisição da estabili-
dade no serviço público é obrigatória a ava-
liação especial de desempenho por comissão 
instituída para essa finalidade.

d. ( ) O servidor estável poderá perder o cargo 
mediante processo administrativo em que lhe 
seja assegurada ampla defesa.

e. ( X ) São estáveis após dois anos de efetivo exer-
cício os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso 
público.

20. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Balneário Camboriú, a fiscalização contábil, financeira 
e orçamentária do Município e das entidades da admi-
nistração direta e indireta, quanto à legalidade, legiti-
midade, economicidade, aplicações das subvenções e 
renúncia de receitas, será exercida, mediante sistema 
de controle externo, pela:

a. ( ) Prefeitura Municipal, com o auxílio do Tribunal 
de Contas do Estado de Santa Catarina.

b. ( ) Prefeitura Municipal, com o auxílio do Tribunal 
de Justiça do Estado de Santa Catarina.

c. ( ) Prefeitura Municipal, com o auxílio do Tribunal 
de Contas do Município.

d. ( X ) Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal 
de Contas do Estado de Santa Catarina.

e. ( ) Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal 
de Justiça do Estado de Santa Catarina.



 Página 9

Estado de Santa Catarina

1S02 Analista de Controle Interno

21. As disposições contratuais que conferem prerro-
gativas vantajosas à Administração Pública, na con-
dição de parte contratante, geralmente não previstas 
em contratos celebrados sob o regime do Direito 
Privado, são chamadas:

a. ( ) Cláusulas nulas.
b. ( ) Cláusulas anuláveis.
c. ( ) Cláusulas negociadas.
d. ( ) Cláusulas imprevisíveis.
e. ( X ) Cláusulas exorbitantes.

22. Com base na Constituição Federal de 1988, assi-
nale a alternativa correta.

a. ( ) O prazo de validade dos concursos públicos 
será de até dois anos, improrrogável.

b. ( ) É vedado ao servidor público civil o direito à 
livre associação sindical.

c. ( X ) Os vencimentos dos cargos do Poder Legis-
lativo e do Poder Judiciário não poderão ser 
superiores aos pagos pelo Poder Executivo.

d. ( ) A lei reservará, pelo menos, 20% dos cargos e 
empregos públicos para as pessoas portado-
ras de deficiência.

e. ( ) São vedados aos estrangeiros os cargos, 
os empregos e as funções públicas da 
Administração Pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios.

23. A prerrogativa legal conferida à Administração 
Pública para a prática de determinados atos admi-
nistrativos, com certa margem de liberdade para a 
escolha quanto à conveniência, à oportunidade e ao 
conteúdo denomina-se:

a. ( ) Poder arbitrário.
b. ( ) Poder vinculado.
c. ( ) Poder executório.
d. ( X ) Poder discricionário.
e. ( ) Poder regulamentar.

24. Assinale a alternativa correta a respeito do con-
trole da Administração Pública.

a. ( X ) O processo administrativo disciplinar é instru-
mento de controle interno da Administração.

b. ( ) Os Tribunais de Contas são órgãos auxiliares 
do Poder Judiciário.

c. ( ) A anulação de um ato administrativo por deci-
são judicial é forma de controle interno.

d. ( ) É cabível o controle jurisdicional por meio de 
mandado de segurança contra lei em tese.

e. ( ) O controle dos atos administrativos pelo Poder 
Judiciário só pode incidir sobre atos já definiti-
vamente julgados administrativamente.

25. A duração dos contratos administrativos relativos 
à prestação de serviços a serem executados de forma 
contínua fica limitada:

a. ( ) a 24 meses.
b. ( X ) a 60 meses.
c. ( ) a um ano.
d. ( ) ao tempo definido em edital.
e. ( ) à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários.

26. Pode-se definir Contabilidade Pública como 
sendo o ramo da contabilidade que:

a. ( ) registra, controla e demonstra a execução dos 
atos e fatos das organizações públicas, priva-
das e do terceiro setor.

b. ( ) registra, controla e demonstra a execução dos 
atos e fatos da fazenda pública e o patrimônio 
público e suas variações.

c. ( ) registra controla e demonstra a execução 
dos orçamentos da fazenda pública e do 
patrimônio.

d. ( ) estuda as variações quantitativas e qualita-
tivas ocorridas no patrimônio (conjunto de 
bens e direitos) das entidades.

e. ( X ) registra, controla e demonstra a execução 
dos orçamentos, dos atos e fatos da fazenda 
pública e o patrimônio público e suas 
variações.
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27. A contabilidade pública é regulamentada espe-
cialmente pela Lei 4.320-64. Esta lei estatui normas 
gerais de direito financeiro para a elaboração e o 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Dessa forma, o campo de aplicação da contabilidade 
pública é essencialmente o das pessoas:

a. ( ) jurídicas e limita-se aos órgãos e entidades 
integrantes do Orçamento Fiscal dos governos 
federal, estadual e municipal.

b. ( ) jurídicas e físicas e limita-se aos órgãos e enti-
dades integrantes do Orçamento Fiscal dos 
governos federal, estadual e municipal.

c. ( X ) jurídicas de direito público – União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. Portanto, todos 
os entes federados devem seguir as normas 
gerais de direito financeiro estabelecidas na 
Lei 4.320-64.

d. ( ) jurídicas de direito público e privado – União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. 
Portanto, todos os entes federados devem 
seguir as normas gerais de direito financeiro 
estabelecidas na Lei 4.320-64.

e. ( ) físicas e jurídicas de direito público, ou seja, 
todos os entes federados devem seguir as 
normas gerais de direito financeiro estabeleci-
das na Lei 4.320-64.

28. A negligência pode ser considerada um tipo de 
erro. Os erros são denominados crimes culposos.

A negligência pode ocorrer quando:

a. ( ) a verdade é camuflada.
b. ( ) há ignorância e falta de conhecimento.
c. ( ) o agente do erro aplica, de forma equivocada, 

uma norma vigente ou um procedimento 
prescrito que é de seu prévio conhecimento.

d. ( X ) o agente do erro deixa de aplicar uma norma 
vigente ou um procedimento prescrito que, 
em face ao cargo ou à investidura social que 
exerce, deles deveria ter prévio conhecimento.

e. ( ) o agente do erro sabe como deveria ser apli-
cada a norma vigente ou o procedimento 
prescrito, mas o faz de forma incompetente, 
ou seja, não dispõe de competência pessoal 
e/ou profissional para a execução de tal tarefa.

29. O auditor deverá avaliar criticamente o sistema 
contábil, incluindo o controle interno, tanto em ter-
mos de concepção quanto de funcionamento efetivo, 
concedendo especial atenção às condições ou even-
tos que representem aumento de risco de fraude ou 
erro, que incluem:

a. ( X ) Estrutura ou atuação inadequada da adminis-
tração da entidade auditada ou de algum dos 
seus membros; pressões internas e externas; 
transações que pareçam anormais; problemas 
internos no cumprimento dos trabalhos de 
auditoria; fatores específicos no ambiente de 
sistemas de informação computadorizados.

b. ( ) Ao planejar a auditoria, o auditor deve indagar 
da administração da entidade auditada sobre 
qualquer fraude e/ou erro que tenham sido 
detectados.

c. ( ) O auditor não é responsável nem pode ser 
responsabilizado pela prevenção de fraudes 
ou erros. Entretanto, deve planejar seu tra-
balho avaliando o risco de sua ocorrência, de 
forma a ter grande probabilidade de detectar 
aqueles que impliquem efeitos relevantes nas 
demonstrações contábeis.

d. ( ) Ao detectar quaisquer erros, o auditor tem a 
obrigação de comunicá-los à administração 
da entidade e sugerir medidas corretivas, 
informando sobre os possíveis efeitos no seu 
parecer, caso elas não sejam adotadas.

e. ( ) Detecar quaisquer tipos de fraudes contábeis 
ou gerenciais relacionadas com a parte contá-
bil ou financeira.

30. As fraudes são denominadas crimes dolosos.

Não é considerado como tipo de fraude:

a. ( ) furto, roubo, extorsão.
b. ( X ) imprudência, imperícia.
c. ( ) apropriação indébita, estelionato.
d. ( ) receptação, sonegação fiscal; pirataria 

industrial.
e. ( ) falsidade de títulos e papéis públicos, 

chantagem.
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31. Quanto ao conceito Auditoria, é incorreto 
afirmar:

a. ( ) O principal propósito da auditoria operacional 
é avaliar a organização e fornecer um diagnós-
tico de sua situação.

b. ( ) O objetivo geral de uma auditoria  das 
demonstrações financeiras é fazer com que 
o auditor expresse uma opinião sobre se as 
demonstrações financeiras estão razoavel-
mente apresentadas de acordo com os princí-
pios de contabilidade geralmente aceitos.

c. ( X ) Enquanto a realização de uma auditoria 
interna objetiva validar os dados financeiros, 
patrimoniais e contábeis de um determinado 
período, assegurando maior segurança a 
acionistas e proteção aos ativos da entidade a 
Auditoria externa é desempenhada por fun-
cionários da própria empresa.

d. ( ) Auditoria interna é um processo mais amplo 
do que a averiguação externa, já que não se 
restringe a investigações contábeis ou finan-
ceiras. Envolve também a revisão de processos 
internos, políticas e regimentos. É desempe-
nhada por funcionários da própria empresa, 
subordinados, portanto, aos interesses da 
alta administração (não são obrigatoriamente 
contadores, embora esta seja atividade típica 
desses profissionais).

e. ( ) Auditoria externa é desempenhada por audi-
tores independentes, empresas com extremo 
know-how em verificação de conformidades 
contábeis, como as chamadas “Big Four” (Pwc, 
KPMG, Ernst & Young e Deloitte). A auditoria 
contábil é realizada com o intuito de verificar 
os registros e procedimentos relativos ao 
patrimônio da companhia. Essa análise se 
baseia nos regulamentos empresariais e tam-
bém nos princípios contábeis.

32. As fontes de Receita Pública são divididas em:

a. ( X ) Receitas Correntes e Receitas de Capital.
b. ( ) Receita Tributária e Receita Orçamentária.
c. ( ) Receita Orçamentária, Transferências 

Correntes e Alienação de Bens.
d. ( ) Receita Tributária, Transferências Correntes e 

Alienação de Bens.
e. ( ) Receita Tributária, Receita Orçamentária e 

Transferências Correntes.

33. Quanto ao sistema orçamentário, é correto afir-
mar que surgiu:

a. ( ) como um meio de verificar a execução física e 
financeira das ações, que objetiva preservar a 
probidade do gestor e a eficiência da gestão.

b. ( ) como meio de diagnosticar tanto os resulta-
dos da gestão pública quanto a efetividade da 
execução das ações de governo.

c. ( ) para estabelecer regras subjetivas, traçar as 
metas mensais e anuais além de indicar os 
rumos a serem priorizados no decorrer do 
exercício a que se refere.

d. ( X ) como um meio de limitar o Poder Executivo 
na estipulação de receitas e realização de des-
pesas já que sem este controle o emprego do 
dinheiro do Estado poderia ficar sob a mera 
vontade de alguns membros do governo.

e. ( ) como objetivo de estabelecer um elo entre o 
Plano Plurianual (PPA) e os orçamentos financei-
ros anuais, compatibilizando as metas do Plano 
à estimativa das disponibilidades orçamentárias 
e financeiras para determinado exercício.

34. O superávit primário é:

a. ( ) o que deveria sobrar nas contas do governo 
depois de ele pagar todas as suas despesas, 
inclusive os juros da dívida pública.

b. ( X ) a economia feita pelo governo para pagar sua 
dívida pública, indicador considerado impor-
tante para avaliar a capacidade do país de 
honrar seus compromissos.

c. ( ) é o dinheiro que o governo federal, esta-
dual ou municipal pode gastar dentro de 
um período.

d. ( ) é o que sobra depois do ente público pagar 
tudo que devia de acordo com o regime de 
competência durante o ano.

e. ( ) a economia feita pelo ente público para 
pagar sua dívida orçamentária, desde que 
haja capacidade financeira para arcar com 
esses compromissos.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

35. A variação cambial decorrente da redução da 
dívida consolidada pode ser considerada como uma 
variação:

a. ( ) passiva independente da execução do orça-
mento e reduz a situação líquida patrimonial.

b. ( ) passiva dependente da execução do orça-
mento e reduz a situação líquida patrimonial.

c. ( ) ativa dependente da execução do orçamento 
mas que reduz a situação líquida patrimonial.

d. ( ) ativa dependente da execução do orçamento 
e que não afeta a situação bruta patrimonial.

e. ( X ) ativa independente da execução do 
orçamento e aumenta a situação líquida 
patrimonial.
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