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 NOME DO CANDIDATO                                                                                              NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 40 (quarenta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 10 

CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21 a 40 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado 

no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Ortorexia pode acabar levando ao isolamento social e 
causar desnutrição 
 
Giuliana Miranda 
 

Após perder 27 kg e finalmente conquistar uma 
barriga "tanquinho", a funcionária pública Thaís 
Sundfeld, 32, passou a controlar rigidamente a 
alimentação. O desejo de comer de forma saudável era 
tanto que passou a prejudicar sua vida pessoal. 

"Uma refeição fora de casa, mesmo na casa da 
minha avó, gerava um estresse enorme. Sentia culpa e 
ansiedade. Não conseguia fazer concessões", explica. 

Julia, 25 (que prefere não divulgar seu sobrenome), 
excluiu tantos grupos alimentares que, após dois anos 
de dieta, viu seu cardápio reduzido praticamente só a 
proteínas e hortaliças. Desenvolveu pânico de comer 
na frente de conhecidos e chegou a levar marmita para 
a festa de casamento da irmã. 

Ambas sofreram com a chamada ortorexia: um 
comportamento obsessivo em relação à comida. 

Além de pôr em risco a saúde, com a falta de 
nutrientes essenciais, a ortorexia ainda atrapalha 
significativamente as relações sociais e afetivas. 

"A preocupação excessiva com a alimentação 
passa a dominar a vida da pessoa. Torna-se uma 
obsessão", explica a médica Sandra Carvalhais, 
coordenadora da pós-graduação em psiquiatria do 
Instituto de Pesquisa e Ensino Médico, em São Paulo. 

Para os especialistas, a onda de blogs e redes 
sociais que disseminam informações sobre nutrição e 
dietas, muitas vezes equivocadas, acabam criando o 
ambiente ideal para paranoias alimentares. 

O termo ortorexia –junção dos termos gregos 
"ortho", correto, e "orexis", apetite–surgiu no livro 
"Health Food Junkies" (Viciados em comida saudável) 
do médico americano Steven Bratman. Publicada em 
1997, a obra já indicava a tendência do "vício" fora de 
limites por alimentos supostamente perfeitos. 

Embora tenha havido cada vez mais trabalhos 
acadêmicos sobre o tema, a ortorexia ainda não é 
reconhecida como um transtorno alimentar distinto 
nos manuais de referência, como o DSM-5 da 
Sociedade Americana de Psiquiatria. A questão, 
porém, tem sido cada vez mais presente nos 
consultórios. 

Ainda que muitas vezes também cause 
emagrecimento excessivo, a ortorexia é diferente da 
anorexia. Para a médica nutróloga Maria del Rosario, 
diretora da Abran (Associação Brasileira de 
Nutrologia) que tem longa experiência em transtornos 
alimentares, a principal questão é a autoimagem 
corporal. 

"Quem tem anorexia se olha no espelho e se 
enxerga gordo, mesmo estando muito magro. O 
ortoréxico não costuma ter esse problema. Ele se vê 
magro, mas muda a alimentação por uma questão de 
saúde." A ortorexia pode, inclusive, estar associada a 
outros distúrbios, sobretudo transtornos compulsivos. 

Além disso, a pessoa com ortorexia se impõe 
tantas restrições que acaba sem conseguir comer com 
a família e os amigos. Esse isolamento pode levar a 
ansiedade e depressão, segundo del Rosario. 
Recém-formada em administração, Julia, 25, diz que 
teve dificuldades em participar dos eventos da 
universidade. 

"Eu passava horas buscando na internet a maneira 
mais pura de me alimentar. Depois de um tempo, perdi 
a capacidade de comer algo que tivesse sido 

preparado por outra pessoa", diz ela, que está em 
tratamento para a ortorexia há quatro meses. 

Os especialistas indicam tratamento 
multidisciplinar, com psicólogo, psiquiatra e 
acompanhamento nutricional. Como as restrições 
alimentares podem ser diferentes, os efeitos da 
ortorexia variam de pessoa para pessoa. Há desde 
casos sérios de subnutrição até deficiências de 
nutrientes. 

Hoje recuperada, Thaís diz que o apoio do marido e 
da família foram fundamentais. "Tem sido uma batalha 
em busca do equilíbrio, mas já consigo ir a uma festa e 
comer normalmente", conta. 

A servidora pública conta um pouco da sua rotina 
em um perfil no Instagram. Outras redes sociais e sites 
também têm sido um espaço para a troca de 
experiências e a busca de apoio, como a página 
"Como, logo me culpo", criada no Facebook por Karina 
Guimarães e dedicada a ajudar portadores de diversos 
transtornos alimentares. 
 

Questão 01  
 
Assinale a alternativa cuja palavra segue a mesma 
regra de acentuação da palavra “médico”. 
 

(A) Saudável. 
(B) Nutróloga. 
(C) Vício. 
(D) Após. 

 

Questão 02  
 
Em todas as alternativas a seguir ocorreu dígrafo, 
EXCETO: 
 

(A) Conquistar. 
(B) Obsessão.  
(C) Trabalhos. 
(D) Sofreram. 

 

Questão 03  
 

Em qual das palavras a seguir a letra “x” apresenta 
não um, mas dois sons? 
 

(A) Ortorexia. 
(B) Experiência. 
(C) Explica.  
(D) Enxerga. 

 

Questão 04  
 
Assinale a alternativa em que a partícula “se” tem a 
mesma função que no enunciado: “Quem tem anorexia 
se olha no espelho e se enxerga gordo”. 

 
(A) Precisa-se de costureira com prática. 
(B) O diretor esqueceu-se da reunião. 
(C) A jovem olhava-se no espelho demoradamente. 
(D) Se ele cumprir sua parte do acordo, poderemos 

seguir conforme planejado. 
 

Questão 05  
 
Nas alternativas a seguir, todos os verbos destacados 
referem-se ao passado, EXCETO: 
 

(A) “Uma refeição fora de casa [...] gerava um 
estresse enorme.” 
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(B) “Sentia culpa e ansiedade”. 
 

(C) “Ainda que muitas vezes também cause 
emagrecimento excessivo”. 

 
(D) “Julia, 25, diz que teve dificuldades em participar 

dos eventos da universidade.” 
 

Questão 06  
 
Assinale a alternativa que apresenta a classificação 
correta das palavras destacadas no enunciado: 
 
 “[...] viu seu cardápio reduzido praticamente só a 
proteínas e hortaliças.” 

 
(A) Pronome possessivo; adjetivo; substantivo. 
(B) Preposição; advérbio; substantivo. 
(C) Conjunção; pronome demonstrativo; adjetivo. 
(D) Pronome possessivo; advérbio; substantivo. 
 

Questão 07  
 
No excerto: “Julia, 25 (que prefere não divulgar seu 
sobrenome), excluiu tantos grupos alimentares que, 
após dois anos de dieta, viu seu cardápio reduzido 
praticamente só a proteínas e hortaliças.”, o advérbio 
“tanto” expressa noção de: 
 

(A) Intensidade. 
(B) Modo. 
(C) Causa. 
(D) Afirmação. 

 

Questão 08  
 
Analise os enunciados a seguir: 
 

I. “[...] a ortorexia ainda não é reconhecida 
como um transtorno alimentar distinto nos 
manuais de referência, como o DSM-5 da 
Sociedade Americana de Psiquiatria.” 
 

II. “A questão, porém, tem sido cada vez mais 
presente nos consultórios.” 

 
III. “Esse isolamento pode levar a ansiedade e 

depressão, segundo del Rosario.” 
 
Os conectivos destacados apresentam, 
respectivamente, as noções de: 
 

(A) Comparação – contrariedade – conformidade. 
(B) Conformidade – contrariedade – comparação. 
(C) Contrariedade – conformidade – comparação. 
(D) Comparação – conformidade – contrariedade. 

 

Questão 09  
 
Em todas as alternativas, o verbo “haver” comporta-se 
da mesma forma como no enunciado: “Há desde casos 
sérios de subnutrição até deficiências de nutrientes.”, 
EXCETO: 
 

(A) Há muitos pobres no Brasil. 
 

(B) Os diretores haviam confirmado presença na 
reunião. 

 
 
 
 

(C) Há dias não para de chover. 
 

(D) Houve mais de duas reuniões para discutir a 
proposta. 

 

Questão 10  
 
Sobre o texto, é CORRETO afirmar: 
 

(A) O texto tem por objetivo incentivar o hábito das 
dietas, em vista a uma vida saudável. 
 

(B) A temática central do texto é o relato de casos 
de anorexia, distúrbio alimentar em que a 
pessoa, embora magra, considera-se gorda. 

 
(C) O texto dá sugestões de tratamentos com 

médicos e nutricionistas para aqueles que 
buscam uma alimentação saudável e, 
consequentemente, emagrecer. 

 
(D) O texto trata de um distúrbio alimentar, em que 

as pessoas têm obsessão por alimentação 
saudável, o que pode colocar em risco a saúde, 
em virtude da falta da ingestão de nutrientes 
essenciais, como também atrapalhar, 
significativamente, as relações sociais e 
afetivas. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES 

 

Questão 11  
 
A atual presidenta Dilma Rousseff nasceu no dia 14 de 
dezembro de 1947: 
 

(A) em Rio Branco. 
(B) em Belo Horizonte. 
(C) no Rio de Janeiro. 
(D) em Salvador. 

 

Questão 12  
 
O município de Paranavaí completou no dia 14 de 
dezembro de 2015:  
 

(A) 53 anos de instalação. 
(B) 63 anos de instalação. 
(C) 73 anos de instalação.  
(D) 83 anos de instalação. 

 

Questão 13  
 
Atualmente o mosquito Aedes Aegypti além da 
DENGUE, passou a registrar casos de transmissão de 
duas doenças consideradas “primas”, que atendem 
pelos nomes exóticos de: 

 
(A) Ela e Zika. 
(B) Esclerose Multilateral e Zorfa. 
(C) Chikungunya e Zika.  
(D) Ela e Leishmaniose. 
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Questão 14  
 
Apesar de não ser comprovada sua eficiência em 100% 
dos casos, entre as diversas tentativas para "espantar" 
o mosquito da dengue, recomenda-se o uso da 
CITRONELA, representada: 
 

(A) por um fruto produzido por um pequeno arbusto 
selvagem. 
 

(B) pela casca de uma árvore de grande porte muito 
frequente no norte do país.  

 
(C) por uma planta semelhante a erva-cidreira.  

 
(D) pela raiz das ervas daninhas. 

 

Questão 15  
 
Analise a imagem a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

 
 

(A) Representa o símbolo do Inmetro. 
(B) Representa o símbolo das Nações Unidas.  
(C) Representa o símbolo dos alimentos livres de sódio. 
(D) Representa o símbolo dos alimentos transgênicos. 
 

Questão 16  
 
Acerca das noções gerais sobre a vida tecnológica, o 
termo UPGRADE está relacionado: 
 

(A) A tarefa de desligar e ligar um aparelho 
eletrônico. 
 

(B) A tarefa de reiniciar um aparelho eletrônico. 
 

(C) Uma tecnologia para a transmissão de dados 
WiFi.  

 
(D) A atualização de um produto para uma versão 

mais recente. 
 

Questão 17  
 
Acerca das noções gerais sobre a vida tecnológica, a 
realização de BACKUPS nos computadores pessoais 
são importantes para: 

 

(A) a prevenção de uma ocasional perda dos 
arquivos originais. 
 

(B) o bloqueio dos chamados vírus de computador. 
 

(C) aumentar o desempenho do disco rígido.  
 
(D) manter os drivers dos periféricos sempre 

atualizados, garantindo dessa forma seu bom 
funcionamento. 

 

Questão 18  
 

Acerca dos registros históricos sobre o município de 
Paranavaí, antes de receber o atual nome, a "região" 
era conhecida como: 

(A) Foz do Ivaí. 
(B) Fazenda Brasileira. 
(C) Gleba Quatro Marcos.  
(D) Gleba Faria Bandeira. 

 

Questão 19  
 
Assinale a alternativa que apresenta o sobrenome de 
um famoso pintor brasileiro, autor de quase cinco mil 
obras, entre elas os painéis "Guerra e Paz" da sede da 
ONU em Nova York e o mural da Biblioteca do 
Congresso em Washington:  
 

(A) Van Gogh. 
(B) Picasso. 
(C) Da Vinci.  
(D) Portinari. 

 

Questão 20  
 
O governo federal anunciou no ano de 2015 a 
possibilidade do retorno da CPMF (Contribuição 
Provisória sobre Movimentações Financeiras), com 
intuito de financiar:  
 

(A) os gastos da Previdência Social. 
(B) os programas de Educação. 
(C) os programas sociais, como o “Bolsa Família” e 

o “Minha Casa Minha Vida”. 
(D) a recuperação econômica da Petrobrás. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Avalie os dados extraídos do Balanço Financeiro 
apresentados a seguir para responder às questões de 
número 21 e 22: 

 

Despesas de pessoal e encargos 
sociais 

 R$ 380.700,00  

Inversões financeiras  R$  67.500,00  

Transferências correntes (de 
convênios) 

 R$ 130.400,00  

Investimentos  R$  39.900,00  

Receita de contribuições sociais  R$ 560.800,00  

Transferências de capital (outras 
instituições públicas) 

 R$ 180.300,00  

 

Questão 21  
 
O resultado da execução orçamentária no exercício é : 

 
(A) R$ 22.800,00. 
(B) R$ 122.600,00. 
(C) R$ 383.400,00. 
(D) R$ 518.400,00. 

 

Questão 22  
 
Considerando as receitas realizadas e as despesas 
empenhadas, temos: 

 
(A) O total das receitas correntes é R$ 560.800,00. 
 
(B) O total das receitas de capital é R$ 310.700,00. 
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(C) O total das despesas correntes é R$ 
420.600,00. 
 

(D) O total das despesas de capital é R$ 
107.400,00. 

 

Questão 23  
 
Segundo a Lei nº 4.320/1964, o Balanço Patrimonial 
possuí características orçamentárias, pois apresenta o 
ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e 
Permanente, em função da dependência ou não de 
autorização legislativa ou orçamentária para realização 
dos itens que o compõem. As dívidas fundadas e 
outros compromissos exigíveis cujo pagamento 
independa de autorização orçamentária, serão 
classificadas no: 

 
(A) Ativo Financeiro. 
(B) Ativo Permanente. 
(C) Passivo Financeiro. 
(D) Passivo Permanente. 

 

Questão 24  
 
As alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou 
independentes da execução orçamentária, bem como o 
resultado patrimonial do exercício serão 
demonstradas: 

 
(A) Na Demonstração das Variações Patrimoniais. 
(B) No Balanço Orçamentário. 
(C) No Balanço Financeiro. 
(D) Na Demonstração do Patrimônio Líquido. 

 

Questão 25  
 

No Balanço Financeiro, o processo de alocação livre 
entre a origem e a aplicação de recursos, para atender 
a quaisquer finalidades serão classificados como: 

 
(A) Receitas e Despesas Orçamentárias Ordinárias. 
(B) Receitas e Despesas Orçamentárias 

Vinculadas. 
(C) Recebimentos Extraorçamentários. 
(D) Pagamentos Extraorçamentários. 

 

Questão 26  
 
Após a apuração de Lucro Líquido do Exercício no 
valor de R$ 36.000,00, apure a destinação do lucro 
sabendo que: 
 
Constituir Reserva Legal de 5% do Lucro Líquido do 
Exercício 
Dividendo de ações preferenciais (10.000 ações) com 
dividendo fixo de R$ 0,80 
Constituir Reserva de Lucros a Realizar no valor de R$ 
12.000,00 
 
O saldo remanescendo do lucro líquido do exercício 
foi destinado em sua totalidade para a conta de 
Dividendos Ordinários no valor total de: 

 
(A) R$ 12.400,00. 
(B) R$ 14.200,00. 
(C) R$ 22.600,00. 
(D) R$ 26.200,00. 

 

 

 

 

Questão 27  
 
Considerando os dados extraídos do Balanço 
Patrimonial apresentados a seguir: 

 

Reserva de Lucros a Realizar 18.000,00 

Caixa 60.000,00 

Máquinas e equipamentos 360.000,00 

Marcas e Patentes 55.000,00 

Duplicatas a pagar 25.000,00 

Dividendos a pagar 22.000,00 

Dividendos a receber 44.000,00 

Financiamentos a pagar de longo 
prazo 

38.000,00 

Capital Social realizado 278.000,00 

Depreciação de máquinas e 
equipamentos 

180.000,00 

Seguros pagos antecipadamente 16.000,00 

Participações em controladas 100.000,00 

Reserva Legal 74.000,00 

 
Avalie as Contas Patrimoniais e assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
(A) O total do Ativo Circulante é de R$ 104.000,00. 

 
(B) O total do Ativo Não circulante é de R$ 

235.000,00. 
 

(C) O total do Passivo Circulante é de R$ 
63.000,00. 

 
(D) O total do Patrimônio Líquido é de R$ 

370.000,00. 
 

Questão 28  
 
Conforme estabelece a NBC TG ESTRUTURA 
CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração 
e Divulgação das Demonstrações Contábeis na 
mensuração dos elementos das demonstrações 
contábeis, os ativos são mantidos pelos montantes em 
caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser 
obtidos pela sua venda em forma ordenada e os 
passivos são mantidos pelos seus montantes de 
liquidação, isto é, pelos montantes em caixa ou 
equivalentes de caixa, não descontados, que se espera 
serão pagos para liquidar as correspondentes 
obrigações no curso normal das operações. Esses 
conceitos estão relacionados com a base de 
mensuração:  
 

(A) Custo histórico.  
(B) Custo corrente.  
(C) Valor realizável.  
(D) Valor presente. 

 

Questão 29  
 
O PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 26 (R1) que trata 
da apresentação das Demonstrações Contábeis 
estabelece o conjunto completo de demonstrações 
contábeis, que inclui: 
 

I. Balanço patrimonial. 
II. Demonstração do resultado do período. 

III. Demonstração do resultado abrangente. 
IV. Demonstração das mutações do patrimônio. 



Cargo: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO                                  Página 

 

- 7 - 

V. Demonstração das origens e aplicações de 
recurso. 

VI. Demonstração dos fluxos de caixa. 
VII. Notas explicativas. 

 
(A) Apenas as afirmativas I, II, IV e VI estão 

corretas. 
 

(B) Apenas as afirmativas I, II, III, V, VI e VII estão 
corretas. 

 
(C) Apenas as afirmativas I, II, III, IV, VI e VII estão 

corretas. 
 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Questão 30  
 
Quando ocorrer um assunto não apresentado ou não 
divulgado nas demonstrações contábeis e que, de 
acordo com o julgamento do auditor, é relevante para 
os usuários entenderem a auditoria, a 
responsabilidade do auditor ou o relatório de auditoria, 
deverá ser divulgada no Relatório dos Auditores 
Independentes: 

 
(A) Com opinião adversa. 
(B) Com parágrafo de outros assuntos. 
(C) Com abstenção de opinião. 
(D) Com parágrafo de ênfase. 

 

Questão 31  
 
A NBC TA 200 – Objetivos Gerais do Auditor 
Independente e a Condução da Auditoria em 
Conformidade com Normas de Auditoria, define que o 
risco de que uma distorção que possa ocorrer em uma 
afirmação sobre uma classe de transação, saldo 
contábil ou divulgação e que possa ser relevante, 
individualmente ou em conjunto com outras 
distorções, não seja prevenida, detectada e corrigida 
tempestivamente pelo controle interno da entidade 
deverá ser classificadas como: 

 
(A) Risco de controle. 
(B) Risco de detecção. 
(C) Risco inerente. 
(D) Asseguração razoável. 

 
 

Questão 32  
 
A Constituição Federal de 1988 que trata da 
fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 

Avalie a afirmativa abaixo e marque a alternativa 
CORRETA que preenche o espaço vazio: 
 

“Art. 71. ________________________, a cargo do 
Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União.” 
 

(A) A Auditoria interna.  
(B) A Auditoria externa.  
(C) O Controle interno.  
(D) O Controle externo.  

 

Questão 33  
 
O Art. 29 da Lei Complementar n° 101/2000 trata da 
Dívida e do Endividamento. O montante total, apurado 
sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente 
da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, 

convênios ou tratados e da realização de operações de 
crédito, para amortização em prazo superior a doze 
meses são definições da: 

 
(A) Dívida pública consolidada ou fundada. 
(B) Dívida pública mobiliária. 
(C) Operação de crédito. 
(D) Concessão de garantia. 

 

Questão 34  
 
Conforme prevê o Art. 165 da Constituição Federal de 
1988, avalie as afirmativas sobre os orçamentos: 

 

 
 
 
 
 
I - Plano plurianual. 
 
 
 
 
 
II - Diretrizes 
orçamentárias. 
 
 
 
 
 
III - Orçamentos 
anuais. 
 

 
(  ) é a estimativa das receitas 
que o governo espera arrecadar 
durante o ano e fixa os gastos a 
serem realizados com tais 
recursos. 
  
 
(  ) compreende as metas e 
prioridades da administração 
pública, orienta a elaboração e 
execução do orçamento anual e 
trata de vários outros temas, 
como alterações tributárias, 
gastos com pessoal, política 
fiscal e transferências da União. 
 
(   ) estabelece os projetos e os 
programas de longa duração do 
governo, de forma regionalizada, 
os objetivos e metas da 
administração pública, destinado 
a organizar e viabilizar a ação 
pública relativas aos programas 
de duração continuada. 
 

 
Assinale a alternativa que contem a sequência 
CORRETA. 

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

 

Questão 35  
 
A Lei n° 4.320/64 dispõe sobre os orçamentos das 
Autarquias e Outras Entidades e estabelece que: 

 
I. Os orçamentos das entidades de previdência 

social terão seus orçamentos aprovados por 
decreto do Poder Executivo, salvo se 
disposição legal expressa determinar que o 
sejam pelo Poder Legislativo. 
 

II. Os orçamentos das entidades de previdência 
social serão vinculados ao orçamento dos 
Municípios. 

 
III. Os investimentos ou inversões financeiras 

serão classificados como despesa de 
transferência de capital nos Municípios, e 
como receita de capital nas entidades de 
previdência social. 

 
(A) As afirmativas I e II estão corretas. 
(B) As afirmativas II, e III estão corretas. 



Cargo: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO                                  Página 

 

- 8 - 

(C) As afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Questão 36  
 
Segundo a Lei Complementar nº 101/2000 que 
estabelece normas de finanças públicas voltadas para 
a responsabilidade na gestão fiscal: 

 
I. É vedada a aplicação da receita de capital 

derivada da alienação de bens e direitos que 
integram o patrimônio público para o 
financiamento de despesa corrente, inclusive 
se destinada aos regimes de previdência 
social, geral e próprio dos servidores 
públicos. 
 

II. As receitas e despesas previdenciárias serão 
apresentadas em demonstrativos financeiros 
e orçamentários específicos. 

 
III. O ente da Federação que mantiver ou vier a 

instituir regime próprio de previdência social 
para seus servidores conferir-lhe-á caráter 
contributivo e o organizará com base em 
normas de contabilidade e atuária que 
preservem seu equilíbrio financeiro e 
atuarial. 

 
IV. Os benefícios ou serviços relativos à 

seguridade social podem ser criados, 
majorados ou estendidos sem a indicação da 
fonte de custeio total. 

 
(A) As afirmativas I e IV estão corretas. 
(B) As afirmativas II, e III estão corretas. 
(C) As afirmativas III e IV estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Questão 37  
 
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF n.º 101/2000 
estabelece regras para a RECEITA PÚBLICA: 

 
I. É permitida a realização de transferências 

voluntárias para o ente que não observe o 
disposto no art. 11 da LRF, no que se refere 
aos impostos. 
 

II. Reestimativa de receita por parte do Poder 
Legislativo só será admitida se comprovado 
erro ou omissão de ordem técnica ou legal. 

 
III. O montante previsto para as receitas de 

operações de crédito poderá ser superior ao 
das despesas de capital constantes do 
projeto de lei orçamentária. 

 
IV. A renúncia da receita compreende anistia, 

remissão, subsídio, crédito presumido, 
concessão de isenção em caráter não geral, 
alteração de alíquota ou modificação de base 
de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições, e 
outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado. 

 
(A) As afirmativas I e III estão incorretas. 
(B) As afirmativas II e IV estão incorretas. 
(C) As afirmativas I e IV estão incorretas. 
(D) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

Questão 38  
 
As regras para REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 
são estabelecidas pela Lei Orgânica do Município de 
Paranavaí.  

 
I. Os vencimentos dos servidores públicos 

municipais, ativos, inativos ou aposentados 
são irredutíveis. 
 

II. O reajuste geral da remuneração dos 
servidores será realizado em datas 
diferentes, com índices distintos para a 
administração direta, autárquica e 
fundacional. 

 
III. É vedado ao Município proceder ao 

pagamento de mais de um benefício da 
previdência social, a título de aposentadoria, 
a ocupantes de cargos e funções públicas, 
inclusive de cargos eletivos, salvo os casos 
de acumulação permitida na Constituição da 
República. 

 
IV. A previdência será assegurada mediante 

contribuição do Município e de seus 
servidores, nos termos da lei. 

 
V. A direção da entidade de previdência será 

composta integralmente por representantes 
eleitos diretamente pelos vereadores 
municipais. 

 
(A) As alternativas I, II e V estão corretas. 
(B) As alternativas I, III e IV estão corretas. 
(C) As alternativas III, IV e V estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Questão 39  
 
Segundo a NBC T 16.8 que estabelece as regras para o 
Controle Interno aplicado ao Setor Público, a 
identificação dos eventos ou das condições que 
podem afetar a qualidade da informação contábil são 
classificados na Estrutura de Controle Interno como: 

 
(A) Avaliação de riscos. 
(B) Procedimentos de controle. 
(C) Mapeamento de riscos. 
(D) Monitoramento. 

 

Questão 40  
 
De acordo com a NBC T 16.8 – Controle Interno, os 
procedimento e processos relacionados à veracidade 
e à fidedignidade dos registros e das demonstrações 
contábeis são classificados na categoria: 

 
(A) Operacional. 
(B) Normativo. 
(C) Fiscal. 
(D) Contábil. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 
 
 
 
 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
GABARITO 

Concurso Público Paranavaí Previdência - PR  
http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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