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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 
 
 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato.  

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 80 (oitenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.  

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

Boa prova! 

 

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO



523_ACI_NS_10/10/201916:08:30 

Execução: Fundatec 
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.  
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Auditoria interna e sua importância para as organizações 

 

Equipe Portal da Contabilidade 

  

A auditoria interna – constituída por um conjunto de procedimentos técnicos – ___ por 

objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das informações 

físicas, contábeis, financeiras e operacionais da Entidade. 

Sem tais indagações, a organização pode ficar à mercê de fraudes, erros, ineficiências e 

outras irregularidades, praticadas por agentes internos (administradores, colaboradores) ou 

externos (clientes, fornecedores). 

___________-se procedimentos de auditoria interna: exames, incluindo testes de 

observância e testes substantivos, que permitem ao auditor interno obter provas suficientes para 

fundamentar suas conclusões e recomendações. 

A auditoria interna é de suma importância para as organizações, desempenhando papel 

de grande relevância, ajudando a eliminar desperdícios, simplificar tarefas, servir de ferramenta 

de apoio à gestão e transmitir informações aos administradores sobre o desenvolvimento das 

atividades executadas. 

A gestão de controles implica na elaboração de procedimentos internos, sua execução e 

avaliação, visando eficácia na manutenção e criação do controle interno. A ausência de controle 

administrativo, dentre outras consequências, torna todo sistema de contabilidade inadequado, 

por falta de confiança em suas informações e em seus relatórios. 

Sendo a auditoria interna importante como controle administrativo, ela verifica a 

existência dos controles internos e procura contribuir para o seu aprimoramento. Essa 

ferramenta tão preciosa, além de verificar se as normas internas estão sendo seguidas, procura 

avaliar se há necessidade de novas normas, procedimentos e controles mais adequados e ágeis. 

O objetivo da auditoria interna é beneficiar a organização com melhor controle de seu 

patrimônio, procurando reduzir a ineficiência, negligência, incapacidade, erros e fraudes. A 

realização de procedimentos regulares visando identificar as falhas e preveni-las, reforçando os 

controles, ______________ para qualquer gestão organizacional. Neste sentido, a auditoria 

interna, preventivamente, realiza a análise da adequação dos mecanismos de controle, visando 

maior segurança patrimonial e confiabilidade nos relatórios contábeis e gerenciais. 

O auditor interno deve obter, analisar, interpretar e documentar as informações físicas, 

contábeis, financeiras e operacionais para dar suporte aos resultados de seu trabalho. 

Através do relatório, o auditor interno prescreverá recomendações e as providências, as 

quais devem ser tomadas pela administração. Portanto, não basta a simples existência do 

aparato de auditoria, mas a responsável implementação das recomendações e procedimentos 

cabíveis às rotinas organizacionais. Daí sua importância como instrumento de mudança e 

controle. 

  

Disponível em: Fonte: http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas – adaptação. 

 

QUESTÃO 01 – Considerando aspectos relacionados à concordância verbal e nominal, assinale a 

alternativa cujos vocábulos preenchem, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 01, 07 e 25. 

 

A) têm – Constituem – são imprescindíveis 

B) tem – Constitue – são imprescindíveis 

C) têm – Constitue – é imprescindível 

D) tem – Constituem – é imprescindível 

E) têm – Constitue – são imprescindíveis 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas
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QUESTÃO 02 – Analise as afirmações que são feitas a seguir, relativamente a determinadas 

passagens do texto: 

 

I. Na linha 04, a locução adverbial ‘à mercê’ de poderia ser substituída por sequiosas. 

II. Se trocássemos a expressão ‘a eliminar desperdícios’ (l. 11) por ‘na eliminação de desperdícios’, 

provocar-se-ia necessidade de ajustes na frase em que se insere. 

III. A troca de ‘dar suporte’ (l. 29) por ‘sustentar’ não implicaria alteração na frase em que está 

inserida. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 03 – Analise as assertivas a seguir, relativamente ao seguinte fragmento do texto:  

 

‘Sendo a auditoria interna importante como controle administrativo, ela verifica a existência 

dos controles internos e procura contribuir para o seu aprimoramento. Essa ferramenta tão preciosa, 

além de verificar se as normas internas estão sendo seguidas, procura avaliar se há necessidade de 

novas normas, procedimentos e controles mais adequados e ágeis.’ 

 

I. O pronome ‘ela’ poderia ser substituído por ‘ele’ sem causar alteração de sentido ao fragmento 

ou erro quanto à recuperação do referente. 

II. ‘Essa ferramenta’ faz referência à expressão que a antecede, a qual também tem o pronome 

pessoal ‘ela’ como termo remissivo.  

III. Imediatamente antes de ‘procura avaliar’, identifica-se a elipse do sujeito. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 04 – Avalie as seguintes propostas de reescrita do fragmento abaixo, retirado do texto: 

 

‘Neste sentido, a auditoria interna, preventivamente, realiza a análise da adequação dos 

mecanismos de controle’. 

 

I. Neste sentido, a análise da adequação dos mecanismos de controle é realizada, preventivamente, 

pela auditoria interna. 

II. A análise da adequação dos mecanismos de controle tem sido realizada, neste sentido, de forma 

preventiva, pela auditoria interna. 

III. Neste sentido, a realização da análise da adequação dos mecanismos pela auditoria interna é 

prevista através do controle preventivo.  

 

Quais das propostas NÃO alteram o sentido original do fragmento? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 05 – Avalie as afirmações que seguem, relativamente a palavras acentuadas no texto, 

assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Na linha 04, a forma verbal ‘pode’ não recebeu acento circunflexo sobre a letra ‘o’, visto que se 

trata de acento diferencial extinguido pela última reforma ortográfica. 

(  ) ‘importância’ (l. 10), ‘relevância’ (l. 11) e ‘ausência’ (l. 15) recebem acento gráfico pela mesma 

regra que determina o acento em ‘relatórios’ (l. 27). 

(  ) Em ‘análise’ (l. 26), ‘contábeis’ (l. 27) e ‘prescreverá’ (l. 30), a vogal ‘a’ recebe acento agudo em 

virtude de regras distintas. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – F. 

B) V – F – V. 

C) F – V – V. 

D) V – F – F. 

E) F – F – F. 

 

 

QUESTÃO 06 – Avalie o período a seguir e as afirmações subsequentes: 

 

‘Através do relatório, o auditor interno prescreverá recomendações e as providências, as quais devem 

ser tomadas pela administração.’ 

 

I. A primeira vírgula utilizada no período acima separa uma oração adverbial deslocada. 

II. O vocábulo ‘e’ é uma conjunção que tem a função de ligar dois termos de mesma função. 

III. Ao utilizar a expressão ‘devem ser tomadas’, é possível inferir que tanto as recomendações quanto 

as providências têm caráter facultativo. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 07 – Considere as seguintes propostas de alteração no texto: 

 

I. Substituição de ‘pode ficar’ (l. 04) por ‘fica’. 

II. Supressão do termo ‘suficientes’ (l. 08). 

III. Supressão do pronome –las (l. 24) e deslocamento da ‘as falhas’ para imediatamente após 

‘preveni’ (l. 24), alterando sua forma para ‘prevenir’. 

IV. Substituição de ‘a’ (l. 32) por ‘uma’. 

 

Quais das propostas provocam alteração de sentido nos respectivos segmentos de ocorrência? 

 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas I, II e III. 

C) Apenas I, II e IV. 

D) Apenas I, III e IV. 

E) Apenas II, III e IV. 
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QUESTÃO 08 – Relativamente aos nexos e operadores sequenciais utilizados no texto, avalie as 

afirmações que seguem, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Na linha 20, o elemento ‘além de’ liga enunciados que constituem argumentos para a mesma 

conclusão. 

(  ) ‘Portanto’ (l. 31) introduz um enunciado de valor conclusivo em relação ao que foi dito; poderia 

ser substituído por ‘logo’ ou ainda por ‘por conseguinte’. 

(  ) ‘mas’ (l. 32) introduz um enunciado que contrasta com o que foi dito anteriormente, observando-

se que prevalece a orientação introduzida por esse operador. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – F. 

B) F – F – V. 

C) F – V – F. 

D) F – F – F. 

E) V – V – V. 

 

 

QUESTÃO 09 – Sobre determinadas palavras do texto, avalie as afirmações que seguem: 

 

I. As palavras ‘eficácia’, ‘ineficiências’, ‘confiança’ são cognatas. 

II. Em ‘inadequado’, ‘ineficiência’, ‘incapacidade’ observa-se a ocorrência do prefixo –in, que exprime 

negação. Já em ‘incluindo’, ‘interno’ e ‘interpretar’ não ocorre prefixo. 

III. Nas palavras ‘novas’ e ‘normas’, há a ocorrência de desinências de número; entretanto, apenas 

uma delas apresenta desinência de gênero. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 10 – Sobre o uso de pontuação no texto, afirma-se que: 

 

I. No primeiro parágrafo, a primeira vírgula da linha 02 foi usada pela mesma razão que a vírgula 

da linha 30.  

II. A vírgula da linha 10 separa uma oração subordinada substantiva reduzida de gerúndio. 

III. As três últimas vírgulas da linha 23, assinaladas no texto, são usadas pela mesma razão que as 

que separam os termos em ‘documentar as informações físicas, contábeis, financeiras...’               

(l. 28-29). 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



523_ACI_NS_10/10/201916:08:30 

Execução: Fundatec 
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

DIREITO E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

QUESTÃO 11 – Em face dos direitos sociais previstos na Constituição, João, que é servidor em uma 

entidade pública, tem direito:   

 

A) À remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em trinta por cento à do normal.  

B) À redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 

C) Ao seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. 

D) À duração do trabalho normal não superior a seis horas diárias. 

E) À remuneração do trabalho diurno superior à do noturno. 

 

 

QUESTÃO 12 – Sobre as taxas, a partir das disposições constitucionais, analise as assertivas abaixo 

e assinale a alternativa correta.  

 

I. São tributos ligados a uma prestação estatal específica em favor do contribuinte. 

II. São tributos cobrados pela prestação de serviços públicos ou pelo exercício do poder de polícia.  

III. O serviço deve estar em pleno funcionamento e posto à disposição do contribuinte. 

IV. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 

 

A) Apenas I está correta.  

B) Apenas I e II estão corretas.  

C) Apenas III e IV estão corretas. 

D) Todas estão corretas.  

E) Todas estão incorretas.  

 

 

QUESTÃO 13 – Consoante o princípio da anterioridade tributária, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: 

 

A) Alterar o prazo de recolhimento do tributo e exigi-lo no mesmo exercício.  

B) Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei que os instituiu ou 

aumentou.  

C) Cobrar tributos de modo a conduzir à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do 

patrimônio ou rendimentos do contribuinte. 

D) Cobrar tributos no mesmo exercício em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.  

E) Cobrar tributo em cada exercício sem prévia autorização orçamentária. 

 

 

QUESTÃO 14 – Em relação à apresentação de emendas ao projeto das leis orçamentárias, considere 

as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.  

 

(  ) As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente 

podem ser aprovadas caso sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os 

dispositivos do texto do projeto de lei.  

(  ) As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente 

podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual.  

(  ) As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando 

incompatíveis com o plano plurianual.  

(  ) O plano plurianual poderá ser modificado para aumentar despesas. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – F – V.  

B) F – V – F – F. 

C) V – F – V – F.  

D) F – V – F – V.  

E) F – V – V – V. 
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QUESTÃO 15 – Sobre um determinado atributo do ato administrativo, analise as características 

abaixo: 

 

 Presume-se, até prova em contrário, que o ato administrativo foi emitido com observância da lei.  

 Produz efeitos jurídicos vinculantes não apenas à Administração Pública, mas também a terceiros. 

 Diz respeito ao conteúdo do ato administrativo. 

 Pode ser revisto pelo Poder Judiciário.  

 

As características acima definem o atributo da: 

 

A) Imperatividade. 

B) Tipicidade. 

C) Impugnabilidade. 

D) Presunção de legalidade. 

E) Presunção de legitimidade. 

 

 
QUESTÃO 16 – Em relação ao procedimento licitatório do pregão previsto na Lei nº 10.520/2002, 

considere as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.  

 

(  ) O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não 

será inferior a 8 (oito) dias úteis.  

(  ) Para julgamento e classificação das propostas, é suficiente adotar o critério de menor preço e os 

parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. 

(  ) Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao 

pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.  

(  ) Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 

de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação das razões 

do recurso.  

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – F – V.  

B) V – V – F – F. 

C) V – F – V – F.  

D) F – V – F – V.  

E) F – F – V – V. 

 

 

QUESTÃO 17 – São diretrizes do regime jurídico das parcerias entre o Poder Público e as 

Organizações da Sociedade Civil (OSC) estabelecido no Marco Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil – Lei nº 13.019/2014:  

 

I. A promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à organização da sociedade 

civil para a cooperação com o poder público.  

II. O estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informação, transparência e 

publicidade.  

III. A promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e sustentável.  

IV. A preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, em suas dimensões material e 

imaterial. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas I e II.  

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas II, III e IV.  

E) I, II, III e IV.  
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QUESTÃO 18 – A parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade 

patrocinada ou administrativa, sendo pontos comuns a essas duas modalidades:  

 

I. A garantia do equilíbrio-financeiro. 

II. O compartilhamento de ganhos econômicos.  

III. A previsão de contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.  

IV. O financiamento por terceiro.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II.  

B) Apenas III e IV.  

C) Apenas I, II e III.  

D) Apenas II, III e IV.  

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 19 – Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta relativamente aos 

princípios a serem observados pela a administração pública direta e indireta do Município, de acordo 

com a Lei Orgânica Municipal: 

 

I. Princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da publicidade.  

II. Princípios da economicidade, da razoabilidade, da legitimidade e da repartição popular. 

III. Princípios da legalidade, da moralidade, da motivação e da impessoalidade.  

IV. Princípios da publicidade, da eficiência, da continuidade e da legitimidade. 

 

A) Apenas I está correta.  

B) Apenas I e II estão corretas.  

C) Apenas III e IV estão corretas. 

D) Todas estão corretas.  

E) Todas estão incorretas.  

 

 

QUESTÃO 20 – Um servidor estável do Município pretende realizar um curso de pós-graduação no 

exterior relacionado às atribuições de sua função. Diante das previsões contidas no Estatuto dos 

Funcionários Públicos do Município, o servidor: 

 

A) Deverá se exonerar do cargo. 

B) Terá direito à ajuda de custo. 

C) Poderá ser afastado, sem prejuízo de sua retribuição pecuniária. 

D) Como se trata de interesse particular, o afastamento dar-se-á sem retribuição pecuniária. 

E) Se houver curso equivalente no município, ele não poderá ser afastado para cursar no exterior.  
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INFORMÁTICA 

 

Para a resolução das questões desta prova, considere os seguintes detalhes: (1) o mouse 

está configurado para uma pessoa que o utiliza com a mão direita (destro) e que usa, com 

maior frequência, o botão esquerdo, que possui as funcionalidades de seleção ou de 

arrastar normal, entre outras. O botão da direita serve para ativar o menu de contexto ou 

de arrastar especial; (2) os botões do mouse estão devidamente configurados com a 

velocidade de duplo clique; (3) os programas utilizados nesta prova foram instalados com 

todas as suas configurações padrão, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações 

que impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no texto da questão ou 

mostradas visualmente, se necessário; (4) nos enunciados e nas respostas de algumas 

questões, existem letras, abreviaturas, acrônimos, palavras ou textos que foram digitados 

entre aspas, apenas para destacá-los. Neste caso, para resolver as questões, desconsidere 

tais aspas e atente-se somente para as letras, abreviaturas, acrônimos, palavras ou os 

textos  propriamente ditos; e, (5) para resolver as questões desta prova, considere, apenas, 

os recursos disponibilizados para os candidatos, tais como essas orientações, os textos 

introdutórios das questões, normalmente disponibilizados antes das Figuras, os enunciados 

propriamente ditos e os dados e informações disponíveis nas Figuras das questões, se 

houver. 

 

 

A questão 21 baseia-se nas Figura 1(a) e 1(b), que são iguais, ou seja, mostram a mesma 

estrutura de pasta e arquivos de um computador com o sistema operacional Windows 10 

Home Single Language. A única diferença entre essas Figuras é que, na Figura 1(a), 
encontra-se selecionada a pasta apontada pela seta nº 3, enquanto, na Figura 1(b), 

selecionou-se a pasta apontada pela seta nº 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1(a) – Estrutura de pasta e arquivos 

1 2 

3 

Figura 1(b) – Estrutura de pasta e arquivos 

 

4 
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QUESTÃO 21 – As Figuras 1(a) e 1(b) mostram a mesma estrutura de pastas e arquivos, sob duas 

perspectivas distintas. Nesse caso, na Figura 1(a), pressionando-se, sequencialmente, uma única vez, 

os ícones apontados pelas setas nº 1 e 2, pode-se afirmar que  

 

A) Será exibida a seguinte caixa de diálogo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Será exibida a seguinte mensagem de confirmação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) A estrutura de pastas e arquivos terá a seguinte visualização: 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) A estrutura de pastas e arquivos terá a seguinte visualização: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) A estrutura de pastas e arquivos terá a seguinte visualização: 
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A questão 22 baseia-se na Figura 2 abaixo, que mostra a caixa de diálogo "Formatar 

PENDRIVE (E:)", exibida em um computador com sistema operacional Windows 10 Home 

Single Language quando o usuário iniciou processo de formatação de um "pendrive", 

inserido na unidade (E:). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 22 – O pendrive que se encontra inserido na unidade (E:) desse computador com sistema 

operacional Windows 10 Home Single Language pode ser formatado no sistema de arquivos: 

 

I. FAT32. 

II. NTFS. 

III. exFAT. 

 

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Caixa de diálogo "Formatar PENDRIVE (E:)" 
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A questão 23 baseia-se na Figura 3, que mostra a janela principal do Microsoft Office Word 
365 (MS Word 365), na qual se elaborou um documento; as setas nº 2 e 3 apontam para 

dois parágrafos distintos. No alinhamento desses parágrafos, utilizou-se, apenas, as 

formatações padrão disponíveis no grupo "Parágrafo". Acima dessa janela, se destacou e 
ampliou os ícones apontados pela seta nº 1, de modo a facilitar a resolução da questão. 

Nesse editor de texto, encontra-se ativado o ícone "Mostrar Tudo" (¶) e a configuração 

"Mostrar limites do texto". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 23 – A Figura 3 mostra um documento elaborado no MS Word 365, no qual os parágrafos 
apontados pelas setas nº 2 e 3 encontram-se selecionados. Após observar tal figura, pode-se afirmar 

que: 

 

A) Ambos os parágrafos encontram-se justificados. 

B) Ambos os parágrafos encontram-se alinhados à esquerda. 

C) Ambos os parágrafos encontram-se configurados como alinhar objetos à esquerda. 
D) Os parágrafos apontados pelas setas nº 2 e 3 encontram-se, respectivamente, alinhado à esquerda 

e justificado. 
E) Os parágrafos apontados pelas setas nº 2 e 3 encontram-se, respectivamente, justificado e alinhado 

à esquerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – MS Word 365 

1 

2 

3 
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A questão 24 baseia-se na Figura 4, que mostra a janela principal do Microsoft Office Word 

365 (MS Word 365), sobre o qual considere os seguintes aspectos: (1) os parágrafos 

apontados pelas setas nº 6 e 7 encontram-se selecionados; (2) esse documento ainda não 

foi salvo nenhuma vez; (3) nessa Figura, inseriu-se, intencionalmente, nos locais apontados 
pelas setas nº 4 e 5, retângulos para ocultar o texto existente em tais locais; (4) acima e 

abaixo dessa janela, destacou-se e ampliou-se os ícones apontados pelas setas nº 2 e 8, de 

modo a facilitar a resolução da questão, e (5) nesse editor de texto, encontra-se ativado o 

ícone "Mostrar Tudo" (¶) e a configuração "Mostrar limites do texto". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 24 – Após observar a Figura 4, do MS Word 365, analise as assertivas abaixo: 

 
I. Pressionando-se uma vez o ícone apontado pela seta nº 1, o arquivo será salvo, automaticamente, 

na área de trabalho. 
II. Pressionando-se o ícone apontado pela seta nº 3 uma vez, a cor da fonte dos textos apontados 

pelas setas nº 6 e 7 ficarão sem cor e, por isso, apesar de continuarem presentes no documento, 

não serão mais visualizados pelo usuário. 

III. O ícone apontado pela seta nº 9 indica que o editor de texto não encontrou nenhum erro de revisão 

de texto. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

9 

2 
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Figura 4 – MS Word 365 
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A questão 25 baseia-se nas Figuras 5(a) e 5(b), do Microsoft Office Excel 365 (MS Excel 

365). A Figura 5(a) mostra a janela principal do MS Excel 365, que exibe o nome da pessoa, 

o seu nível e a remuneração correspondente. As pessoas de nível 1, 2 e 3 recebem, 

respectivamente, as remunerações de 2000, 4000 e 6000. Nessa planilha, inseriu-se 
fórmulas nos locais apontados pelas setas nº 1, 2 e 3, que permitiram exibir, 

automaticamente, a remuneração, de acordo com o nível da pessoa. A Figura 5(b) exibe a 

caixa de diálogo "Função SE", acima da qual se destacou e ampliou locais de preenchimento, 

de modo a facilitar a resolução da questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

6 

Figura 5(b) – Caixa de diálogo "Função SE" 

Figura 5(a) – Planilha do MS Excel 365 
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2 
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QUESTÃO 25 – A caixa de diálogo da Figura 5(b) foi ativada a partir da célula corrente, que se 

encontra selecionada. Para que seja exibida automaticamente a remuneração das pessoas nesse local 

e, depois, em toda a planilha, basta preencher os campos dessa caixa de diálogo, apontados pelas 
setas nº 4, 5 e 6, da seguinte forma:  

 

A)  

Seta nº 4: C3=1 

Seta nº 5: 2000 

Seta nº 6: SE(C3=2;4000;(SE(C3=3;6000))) 

Em seguida, deve-se clicar no botão "OK", dessa caixa de diálogo, e arrastar a alça de 

preenchimento da célula D3 até a célula D13. 

 

B)  

Seta nº 4: C3=1 

Seta nº 5: 2000 

Seta nº 6: SE(C3=2,4000);(SE C3=3, 6000) 

Em seguida, deve-se clicar no botão "OK", dessa caixa de diálogo, e arrastar a alça de 

preenchimento da célula D3 até a célula D13. 

 

C)  

Seta nº 4: D3=2000 

Seta nº 5: 2000 

Seta nº 6: SE(D3=4000;4000);(SE D3=6000;6000) 

Em seguida, deve-se clicar no botão "OK", dessa caixa de diálogo, e arrastar a alça de 

preenchimento da célula C3 até a célula C13. 

 

D)  

Seta nº 4: D3=2000 

Seta nº 5: D3=4000 

Seta nº 6: D3=6000 

Em seguida, deve-se clicar no botão "OK", dessa caixa de diálogo, e arrastar a alça de 

preenchimento da célula C3 até a célula C13. 

 

E)  

Seta nº 4: D4=2000 

Seta nº 5: D5=4000 

Seta nº 6: D6=6000 

Em seguida, deve-se clicar no botão "OK", dessa caixa de diálogo, e arrastar a alça de 

preenchimento da célula D3 até a célula D13. 
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A questão 26 baseia-se na Figura 6 abaixo, que mostra a janela principal do Microsoft Office 

Excel 365 (MS Excel 365). Nela está sendo exibida uma tabela com o registro dos produtos 

de P1 a P5, dos quais se guarda, da esquerda para a direita, os seguintes itens: (1) Nome; 

(2) Preço Unitário; (3) Quantidade; (4) Preço Parcial, que é a multiplicação do Preço 

Unitário pela Quantidade; (5) Valor do imposto, que é 10% (dez por cento) do Preço Parcial; 

(6) Preço Total, que é a somatória do Preço Parcial mais o Valor do imposto. Nessa Figura, 

as setas nº 1 e 2 apontam, respectivamente, para a média do Preço Unitário e para a soma 

de todos os itens da coluna Preço Total. Nessa planilha, antes de serem inseridas fórmulas, 

as células foram formatadas com alinhamento no meio e centralizado, assim como categoria 

geral ou contábil, como exibido na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 26 – Após ler o texto introdutório dessa questão e observar a Figura 6, pode-se afirmar 

que, para exibir, na célula 

 

I. E7, o valor R$ 5,00, bastou inserir, nessa célula, a seguinte fórmula: =P4*D7*10% 
II. apontada pela seta nº 1, a média do Preço Unitário (2), bastou inserir, nessa célula, a seguinte 

fórmula: =MÉDIA(B4:B8) 

III. apontada pela seta nº 2, a soma do Preço Total (6) dos produtos de P1 a P5, bastou inserir, nessa 

célula, a seguinte fórmula: =P1 + P2 + P3 + P4 + P5 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Planilha do MS Excel 365 
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A questão 27 baseia-se na Figura 7 abaixo, que mostra a janela principal do Microsoft Office 

Power Point 365 (MS Power Point 365). Nela, observa-se, por completo, apenas o slide         

nº 1, de um total de 4 slides. Abaixo dessa janela, destacou-se e ampliou-se os ícones 

apontados pela seta nº 4, de modo a facilitar a resolução da questão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 27 – Observando a Figura 7, do MS Power Point 365, pode-se afirmar que o software de 

apresentação está no modo: 

 
A) Apresentação de slides, e, se o ícone apontado pela seta nº 1 for pressionado, os slides da 

apresentação serão mostrados em escala menor em tela e será permitido ampliar o slide 

selecionado. 
B) Apresentação de slides, e, se o ícone apontado pela seta nº 2 for pressionado, uma palavra ou um 

texto no slide poderá ser pesquisado. 

C) Exibição de leitura, e, se o ícone apontado pela seta nº 1 for pressionado, parte do slide será 

ampliada. 
D) Exibição de leitura, e, se o ícone apontado pela seta nº 2 for pressionado, uma palavra ou um texto 

no slide poderá ser pesquisado. 
E) Ajuste slide à janela atual, e, se o ícone apontado pela seta nº 3 for pressionado, a porcentagem 

da tela de exibição a ser ocupada pelo slide será ajustada. 
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Figura 7 – MS Power Point 365 
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As Figuras 8(a) e 8(b) abaixo, publicadas no site da Associação dos Notários e 

Registradores de Pernambuco (ANOREG/PE), no endereço 

<<http://www.anoregpe.org.br/?galeria-de-fotos=enchente-cartorio-belem-de-maria>>, 

mostram a destruição completa de documentos do Cartório da cidade de Belém de Maria/PE, 

devido à forte enchente ocorrida naquela cidade, em 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 28 – Os documentos destruídos eram de natureza pública e podiam ser consultados pelos 

cidadãos a qualquer momento. Nesse caso, pode-se afirmar que o seguinte princípio básico da 

Segurança da Informação foi violado: 

 

I. Disponibilidade. 

II. Não repúdio. 

III. Confidencialidade. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8(a) – Documentos destruídos Figura 8(b) – Documentos destruídos 
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A questão 29 baseia-se nas Figuras 9(a) e 9(b) abaixo. A Figura 9(a) mostra uma imagem 

exibida na tela do monitor de um computador após um ataque malicioso bem-sucedido ter 

criptografado todos os arquivos existentes nesse computador. No texto existente nessa 

imagem, o usuário é orientado a ler o arquivo "MENSAGEM", criado na área de trabalho pelo 

atacante, que contém as instruções para desbloquear os arquivos criptografados. A Figura 

9(b) exibe o conteúdo do arquivo "MENSAGEM", com as instruções para o desbloqueio dos 

arquivos desse computador por meio do pagamento de certa quantia em BitCoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUESTÃO 29 – O computador, objeto dessa questão, foi alvo de um ataque malicioso bem-sucedido 

que criptografou todos os seus arquivos de dados, além de pedido de pagamento para desbloqueio 

dos arquivos. Esse tipo de ataque malicioso é chamado de:  

 

A) Vírus. 

B) Spyware. 

C) Keylogger. 

D) Trojan horse. 

E) Ransomware. 

 

 

QUESTÃO 30 – Existem softwares de segurança utilizados em rede de computadores que monitoram 

o seu tráfego de entrada e saída, permitindo-as ou bloqueando-as, de acordo com um conjunto 

definido de regras de segurança. Esses aplicativos podem ser de diversos tipos, como, por exemplo: 

(1) de proxy, funcionando como um filtro da passagem de uma rede para outra; (2) de inspeção de 

estado, que monitora toda atividade desde o momento em que uma conexão é aberta até o momento 

em que é fechada, bloqueando o tráfego de dados de acordo com o estado, a porta acessada e o 

protocolo utilizado; e (3) de próxima geração, que incorpora as funcionalidades de proxy e inspeção 

de estado e as melhoram, por meio do reconhecimento, controle e bloqueio das ameaças modernas, 

como malware e aplicativos nocivos. Esse tipo de software de segurança é chamado de: 

 

A) Firewall. 

B) Backup. 

C) Antivírus. 

D) Anti-worms. 

E) Anti-spyware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9(a) – Tela do monitor de vídeo 

Figura 9(b) – Orientações para o usuário 
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CONTABILIDADE PÚBLICA 

 

QUESTÃO 31 – Na Lei do Orçamento Anual (LOA), pode constar autorização para abertura de crédito 

suplementar e a contratação de operações de crédito, nos termos da lei. Exceto isso, conforme 
estabelecido do § 8º do Art. 165 da Constituição Federal, a LOA não poderá conter dispositivo estranho 

à previsão da receita e à fixação da despesa. Essa previsão constitucional consagra um dos princípios 

orçamentários. Qual é esse princípio? 

 

A) Excepcionalidade. 

B) Exclusividade. 

C) Legalidade. 

D) Orçamento Bruto. 

E) Transparência. 

 

 

QUESTÃO 32 – No que se refere à Lei do Plano Plurianual (PPA), à Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e à Lei do Orçamento Anual (LOA), no âmbito do Município de Porto Alegre, é correto afirmar 

que: 

 

A) O PPA é de iniciativa do Poder Executivo, e a LDO e a LOA são de iniciativa do Conselho do 

Orçamento Participativo. 

B) O PPA é de iniciativa do Poder Legislativo, a LDO, do Executivo e a LOA, do Conselho do Orçamento 

Participativo. 

C) O PPA e a LDO são de iniciativa do Poder Executivo e a LOA é de iniciativa do Conselho do 

Orçamento Participativo. 

D) O PPA e a LDO são de iniciativa do Poder Legislativo e a LOA é de iniciativa do Poder Executivo. 

E) Todas elas são de iniciativa do Poder Executivo. 

 

 

QUESTÃO 33 – O ciclo orçamentário compreende basicamente as fases de elaboração, da execução 

e controle e da avaliação dos resultados. Em todas elas, devem ser observadas as diversas disposições 

constitucionais e legais vigentes. Analise as afirmativas abaixo acerca de aspectos relevantes dos três 

momentos do ciclo orçamentário, à luz das disposições referidas e no âmbito do Município de Porto 

Alegre: 

 

I. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que as 

atenderão constarão da Lei Orçamentária Anual. 

II. O parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado ou Município sobre as contas que o 

Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de, no mínimo, dois terços 

dos membros da Câmara Municipal.  

III. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para 

atender ao objeto de sua vinculação, exceto se o gasto ocorrer em exercício diverso daquele em 

que ocorrer o ingresso. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



523_ACI_NS_10/10/201916:08:30 

Execução: Fundatec 
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

QUESTÃO 34 – Toda ação do Governo está estruturada em programas orientados para a realização 

dos objetivos estratégicos definidos no Plano Plurianual (PPA) para o período de quatro anos, conforme 

a Portaria nº 42/1999 do então Ministério do Orçamento e Gestão, a qual instituiu a classificação 

funcional, que segrega as dotações orçamentárias em funções e subfunções, buscando responder 

basicamente à indagação em que área de ação governamental a despesa será realizada. A respeito 

da classificação funcional-programática da despesa do Município, analise as afirmativas abaixo e 

assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

  

(  ) A codificação da classificação funcional é composta de 5 (cinco) dígitos, sendo que os 2 (dois) 

primeiros correspondem à função e os 3 (três) últimos, à subfunção. 

(  ) A estrutura e a codificação das funções e subfunções são estabelecidas em atos próprios do 
Município, respeitados os conceitos da Portaria nº 42/1999. 

(  ) As ações que compõem cada programa de governo são classificadas em projetos, atividades e 

operações especiais. 

(  ) As subfunções não podem ser combinadas com funções diferentes daquelas a que estão 

vinculadas, ou seja, a subfunção só pode ser vinculada a uma função específica. 

(  ) Uma diferença crucial entre projeto e atividade é que o primeiro visa a alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo. Já a segunda visa a 

alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de 

modo contínuo e permanente. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – F – F – F – V. 

B) F – V – V – V – F. 

C) V – V – F – V – F. 

D) V – F – V – F – V. 

E) F – V – F – V – F. 

 

 

QUESTÃO 35 – Levando em conta o disposto na legislação e nas normas vigentes no Brasil a respeito 

da contabilidade aplicada ao setor público, em especial em relação aos regimes contábeis, qual das 

afirmativas a seguir NÃO está correta? 

  
A) De acordo com a Lei nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a despesa e a assunção de 

compromisso serão registradas segundo o regime de competência. 

B) De acordo com a Lei nº 4.320/1964, o sistema orçamentário deve registrar, no exercício financeiro, 

a despesa pelo regime de competência e a receita pelo de caixa.  
C) De acordo com o MCASP – 8ª edição, no sistema patrimonial (contas de natureza de informação 

patrimonial), as receitas são registradas pelo regime de caixa e as despesas, pelo de competência. 

D) Segundo a Lei nº 4.320/1964, a contabilidade deve evidenciar as variações patrimoniais, 

independentes ou resultantes da execução orçamentária. 

E) Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as variações 

patrimoniais, diminutivas ou aumentativas, devem levar em conta o regime de competência. 
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QUESTÃO 36 – Analise a tabela a seguir, na qual constam os saldos de grupos de contas que 

compõem quadro do balanço patrimonial, de acordo com as normas vigentes, inclusive os dispositivos 

da Lei nº 4.320/1964. 

 

Grupos de Contas  Saldos 

Atos Potenciais Ativos R$ 550,00  

Passivo Financeiro R$ 800,00  

Ativo Financeiro R$ 850,00  

Passivo Permanente R$ 2.750,00  

Ativo Permanente R$ 2.900,00  

 

De acordo com os saldos apresentados na tabela: 

 

A) A soma dos compromissos exigíveis, cujo pagamento independa de autorização orçamentária, é 

igual a R$ 2.750,00. 

B) O saldo patrimonial é de R$ 200,00. 

C) O somatório dos créditos e valores realizáveis, independentemente de autorização orçamentária, e 

os valores numerários é igual a R$ 3.450,00. 

D) O total das dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização 

ou resgate é de R$ 800,00. 

E) O total dos bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização 

legislativa, é igual a R$ 550,00. 

 

 

QUESTÃO 37 – Certa entidade pública mantém em seu almoxarifado determinado produto químico 

que usa como insumo nos serviços que presta à comunidade. No início do exercício financeiro, havia 

um estoque de 400 litros do produto, avaliado em R$ 48.000,00. Em março, foram baixados 200 litros 

do estoque. No mês seguinte, foram adquiridos mais 400 litros ao preço unitário de R$ 150,00. Em 

setembro, foram baixados mais 200 litros para consumo nas operações da entidade. No mês de 

dezembro do mesmo exercício financeiro, o custo corrente de reposição do produto era de R$ 125,00 

por litro. Levando em conta as regras vigentes para a avaliação dos estoques de almoxarifado das 

entidades públicas, qual o montante que se encontrava em estoque na entidade relativamente ao 

produto em questão no encerramento do exercício? 

 

A) R$ 48.000,00. 

B) R$ 50.000,00. 

C) R$ 52.000,00. 

D) R$ 56.000,00. 

E) R$ 60.000,00. 
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QUESTÃO 38 – Admitindo-se que o fato gerador do IPTU ocorreu no mês de janeiro, quando o 

Município emitiu os respectivos documentos para arrecadação, constituindo o respectivo crédito 

tributário, e, ainda, que determinado contribuinte efetuou o pagamento do imposto no mês de 

fevereiro, à luz das normas aplicáveis à contabilidade de setor público, em especial do Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Público (PCASP), vários lançamentos contábeis são efetuados para o registro desses 

fatos. Entre eles, podemos citar como exemplo: 

 

A) Em janeiro, nas contas de natureza de informação patrimonial: 

D 1.1.2.2.x.xx.xx Créditos Tributários a Receber. 

C 4.1.1.2.x.xx.xx Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda. 

 

B) Em janeiro, nas contas de natureza de informação orçamentária: 

D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar. 

C 5.2.1.1.x.xx.xx Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda. 

 

C) Em fevereiro, nas contas de natureza de informação patrimonial: 

D 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.  

C 4.1.1.2.x.xx.xx Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda. 

 

D) Em fevereiro, nas contas de natureza de informação patrimonial: 

D 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional. 

C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada. 

 

E) Em fevereiro, nas contas de natureza de informação orçamentária: 

D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar.  

C 4.1.1.2.x.xx.xx Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda. 

 

 
QUESTÃO 39 – Levando em conta o que define a Lei nº 4.320/1964 (Art. 58 – O empenho de despesa 

é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente 

ou não de implemento de condição) e de acordo com o que orienta o Manual de Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público em relação à despesa empenhada para posterior liquidação, está correto afirmar que 

o respectivo compromisso deve ser reconhecido contabilmente no Passivo Circulante em que 

momento? 

 

A) Emissão do empenho.  

B) Liquidação da despesa. 

C) Ocorrência do fato gerador se ela se der antes da liquidação. 

D) Empenho ou, opcionalmente, na liquidação. 

E) Encerramento do exercício financeiro. 

 

 

QUESTÃO 40 – Segundo definição da Lei Federal que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal, de acordo também com as normas contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público, está correto afirmar em relação aos Restos a Pagar:  

 

A) Dividem-se em Processados, Em Processamento e Não Processados. 

B) Referem-se a despesas empenhadas e não pagas até o final do mandato. 

C) Restos a Pagar Não Processados referem-se a despesas empenhadas e não liquidadas. 

D) Restos a Pagar incluem as cauções recebidas em dinheiro desde que não devolvidas. 

E) Restos a Pagar Processados referem-se a dívidas relativas a processos transitados em julgado. 
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QUESTÃO 41 – Analise as assertivas a seguir a respeito dos aspectos contábeis da Dívida Ativa, 

segundo as leis e as novas normas aplicadas à contabilidade do setor público: 

 

I. Em face de sua liquidez e certeza, a Dívida Ativa classifica-se no Ativo Circulante. 

II. A inscrição do crédito em Dívida Ativa configura fato contábil permutativo, pois não altera o valor 

do patrimônio líquido do ente público. 

III. Atualização monetária, juros e outros encargos incidentes sobre os créditos inscritos em Dívida 

Ativa só serão registrados como Variação Patrimonial Aumentativa quando do seu recebimento. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 42 – Conforme previsto expressamente na legislação vigente, o Município deve manter 

registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários 

para a perfeita caracterização de cada um deles. Analise as assertivas abaixo sobre o que essa mesma 

legislação estabelece: 

 

I. Os registros analíticos dos bens móveis e imóveis devem identificar os agentes responsáveis pela 

sua guarda e administração. 

II. A contabilidade manterá obrigatoriamente os registros analíticos dos bens móveis e imóveis. 

III. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário físico de cada unidade 

administrativa, não os valores registrados na contabilidade. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 43 – Suponha que, no mês de março, a Prefeitura tenha feito entrega de numerário a um 

servidor que foi viajar a serviço. O referido desembolso foi feito pelo regime de adiantamento previsto 
em lei (art. 68 da Lei nº 4.320/1964). Após o retorno da viagem, no mês seguinte, o servidor prestou 

contas do valor recebido, no prazo e de acordo com as demais condições estabelecidas em instrução 

normativa da Controladoria-Geral do Município. Considere que o servidor não utilizou todo o valor que 

lhe fora adiantado, devolvendo a parte não utilizada. Considerando que a Prefeitura adotou todos os 

procedimentos administrativos e contábeis de acordo com as leis e normas vigentes, está correto 

afirmar que: 

 

A) A liquidação da despesa foi feita no momento da prestação de contas, pelo valor utilizado. 

B) O empenho da despesa foi feito no momento da prestação de contas, pelo valor total adiantado. 

C) O empenho e a liquidação foram feitos na prestação de contas, pelo valor efetivamente utilizado. 

D) O empenho foi emitido no momento da prestação de contas, pelo valor efetivamente utilizado. 

E) Tanto empenho quanto liquidação foram feitos antes da entrega do numerário, pelo valor total. 
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QUESTÃO 44 – Em relação aos créditos adicionais, segundo a Lei nº 4.320/1964 (Art. 40: são créditos 

adicionais as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de 

Orçamento), analise as assertivas a seguir: 

 

I. Os créditos adicionais especiais, desde que haja recurso disponível, podem ser abertos por 

decreto, para ulterior conhecimento e homologação legislativa. 

II. Os créditos adicionais extraordinários são os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em 

caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. 

III. Os créditos adicionais suplementares são os destinados a despesas para as quais não haja dotação 

orçamentária específica. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 45 – De acordo com as novas normas de contabilidade aplicadas ao setor público, o 

Município deve reconhecer a Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) quando elas ocorrem, 

independentemente de empenho, liquidação e pagamento. No caso do 13º salário, por exemplo, o 

trabalhador não recebe sua “gratificação natalina” todo mês, todavia, adquire, mensalmente a esse 

título, o direito à fração de 1/12 de sua remuneração. Esse valor a contabilidade deve apropriar a cada 

mês trabalhado. De acordo com o MCASP, qual o lançamento corresponde a essa apropriação mensal?  

 

A) D 3.1.1.x.x.xx.xx  Remuneração a Pessoal.  

C 2.1.1.1.x.xx.xx  Pessoal a Pagar – 13º Salário (P). 

 

B) D 3.1.1.x.x.xx.xx  Remuneração a Pessoal.  

C 6.2.1.2.x.xx.xx  Crédito Empenhado a Liquidar. 

 

C) D 6.2.2.1.1.xx.xx  Crédito Disponível.  

C 2.1.1.1.x.xx.xx  Pessoal a Pagar – 13º Salário (P). 

 

D) D 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível.  

C 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar. 

 

E) D 8.2.1.1.x.xx.xx  Execução da Disponibilidade de Recursos.  

C 8.2.1.1.2.xx.xx  DDR Comprometida por Empenho. 
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QUESTÃO 46 – Analise as assertivas abaixo sobre o Balanço Financeiro, à luz do que dispõem as 

normas brasileiras aplicadas ao setor público: 

 

I. O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício, que pode ser 

feita deduzindo-se o saldo em espécie do exercício anterior do saldo em espécie para o exercício 

seguinte.  

II. O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício mediante a soma 

da receita orçamentária, mais as transferências financeiras recebidas, mais os recebimentos 

extraorçamentários, menos a despesa orçamentária, as transferências financeiras concedidas e 

os pagamentos extraorçamentários. 

III. As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas de deduções. O detalhamento das deduções 

da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos pode ser apresentado em quadros 

anexos ao Balanço Financeiro e em Notas Explicativas. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 47 – De acordo com o Demonstrativo da Despesa com Pessoal contido no Relatório de 

Gestão Fiscal de certo Município relativo ao primeiro quadrimestre de 2019, a Receita Corrente Líquida 

no período de maio/18 a abril/19 foi de R$ 12.000,00, e a Despesa Total com Pessoal do Poder 

Executivo no mesmo período foi de R$ 6.000,00. Considerando os valores mencionados e os limites 

estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) (alínea b do inciso III do art. 20 e parágrafo 

único do art. 22), chegamos à conclusão de que os valores calculados a título de Limite Máximo e 

Limite Prudencial para as despesas com pessoal do Poder Executivo foram, respectivamente, de: 

 

A) R$ 5.832,00 e 6.156,00. 

B) R$ 6.480,00 e 5.832,00. 

C) R$ 6.480,00 e 6.156,00. 

D) R$ 7.200,00 e 6.480,00. 

E) R$ 7.200,00 e 6.840,00. 

 

 

QUESTÃO 48 – As características qualitativas da informação incluída nos Relatórios Contábeis de 

Propósito Geral das entidades do setor público são: 

 

A) Autenticidade, objetividade, compreensibilidade, representação fidedigna, comparabilidade e 

verificabilidade. 

B) Autenticidade, relevância, objetividade, tempestividade, comparabilidade e verificabilidade. 

C) Objetividade, autenticidade, compreensibilidade, relevância, comparabilidade e verificabilidade. 

D) Objetividade, representação fidedigna, compreensibilidade, tempestividade, autenticidade e 

verificabilidade. 

E) Relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade e 

verificabilidade. 
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QUESTÃO 49 – Analise o seguinte lançamento contábil, levando em conta o que estabelecem as 

normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público: 

 

D 3.3.3.X.X.XX.XX          Depreciação, Amortização e Exaustão 

C 1.2.3.8.X.XX.XX          (-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 

 

Em relação a esse lançamento, está correto afirmar que: 

 

A) Corresponde ao encerramento da conta de Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) para apuração 

do resultado do exercício financeiro. 

B) Corresponde ao estorno de lançamento de depreciação, amortização ou exaustão. 

C) Esse lançamento nunca pode ocorrer, pois as contas da classe 3 nunca são contrapartidas das 

contas da classe 1. 

D) Lançamento da redução de valor do ativo em decorrência de depreciação, amortização ou exaustão. 

E) Lançamento de contas cuja natureza da informação é a de controle. 

 

 

QUESTÃO 50 – De acordo com a norma brasileira de contabilidade que estabelece a conceituação, o 

objeto, os objetivos e as regras básicas para mensuração e evidenciação dos custos no setor público, 

sobre o Subsistema de Informação de Custos do Setor Público (SICSP), NÃO está correto: 

 

A) A implantação do SICSP não é obrigatória em todas as entidades do setor público. 

B) A responsabilidade pela consistência conceitual e apresentação das informações contábeis do 

subsistema de custos é do profissional contábil. 

C) A responsabilidade pela fidedignidade das informações originadas de outros sistemas é do gestor 

da entidade onde a informação é gerada.  

D) Denomina-se Custeio Direto o custeio que aloca todos os custos, fixos e variáveis, diretamente a 

todos os objetos de custo, sem qualquer tipo de rateio ou apropriação. 

E) Um dos atributos da informação de custos é o Valor Social, ou seja, deve proporcionar maior 

transparência e evidenciação do uso dos recursos públicos. 
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CONTABILIDADE GERAL 

 

QUESTÃO 51 – De acordo com a Resolução CFC nº 1.374/2011 – Estrutura Conceitual para 

Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, se a informação contábil-financeira é para 

ser útil, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. 

Assinale a alternativa correta, de acordo com a Estrutura Conceitual. 

 

A) Os relatórios contábil-financeiros de propósito geral não atendem e não podem atender a todas as 

informações de que investidores, credores por empréstimo e outros credores, existentes e em 

potencial, necessitam. 

B) Relatórios contábil-financeiros de propósito geral não são elaborados para se chegar ao valor da 

entidade que reporta a informação. 

C) Usuários primários individuais têm diferentes, e possivelmente conflitantes, desejos e necessidades 

de informação. 

D) Em larga extensão, os relatórios contábil-financeiros são baseados em estimativas, julgamentos e 

modelos e não em descrições ou retratos exatos. 

E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

 

QUESTÃO 52 – Uma entidade apresenta, em um balanço encerrado, as contas patrimoniais abaixo. 

Classifique os saldos patrimoniais apresentados, de acordo com a sua apresentação no Balanço 

Patrimonial. 

 

 Caixa     R$ 15.865 

 Contas a Pagar    R$   5.290 

 Duplicatas a Receber   R$ 14.100 

 Duplicatas a Receber a Longo Prazo R$   5.050 

 Empréstimos a Pagar   R$ 12.340 

 Estoques     R$ 10.575 

 Financiamentos a Pagar a Longo Prazo R$ 17.625 

 Máquinas     R$ 21.150 

 Veículos     R$ 13.925 

 

Com base nos saldos acima, é possível afirmar que: 

 

A) O valor do Passivo Circulante é de R$ 12.340. 

B) O valor do Ativo Circulante é de R$ 21.155. 

C) O valor do Patrimônio Líquido é de R$ 45.410. 

D) O valor do Ativo Não Circulante é de R$ 35.075. 

E) O valor do Imobilizado é de R$ 21.150. 

 

 

QUESTÃO 53 – Uma Sociedade Empresária apresentou, em 31/12/2018, antes da apuração do 

resultado do exercício, o seguinte Patrimônio Líquido: 
 

Contas Saldos 

 Reserva de Capital – Ágio na Emissão de Ações: R$ 9.800,00 

 Capital Subscrito e Integralizadado: R$ 92.000,00 

 Reserva Estatutária: R$ 2.100,00 

 Reserva Legal: R$ 17.300,00 
 

O Lucro Líquido apurado em 31/12/2018 foi de R$ 25.500,00. 
 

Nesse caso, de acordo com a Lei nº 6.404/1976 e alterações posteriores, o valor a ser destinado no 

período para Reserva Legal é de, obrigatoriamente: 
 

A) R$ 2.550,00. 

B) R$ 1.325,00. 

C) R$ 1.100,00. 

D) R$ 2.462,00. 

E) R$ 5.100,00. 
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QUESTÃO 54 – Uma empresa de prestação de serviços de transporte vendeu à vista, em dezembro 

de 2018, uma passagem para uso no mês de março de 2019. Caso o cliente desista de fazer a viagem, 

ele terá direito a ressarcimento do valor pago e, caso deseje mudar a data, deverá pagar a diferença 

para a tarifa em vigor na data da mudança. O registro da operação de venda da passagem será feito 

a crédito de: 

 

A) Receita com Vendas de Passagens no Resultado. 

B) Resultados de Exercícios Futuros no Patrimônio Líquido. 

C) Adiantamentos de Clientes no Passivo. 

D) Serviços a Faturar no Ativo. 

E) Adiantamento de Clientes redutora do Ativo. 

 

 

QUESTÃO 55 – O benefício econômico futuro incorporado a um ativo é o seu potencial em contribuir, 

direta ou indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalentes de caixa para a entidade. Tal potencial 

pode ser produtivo quando o recurso for parte integrante das atividades operacionais da entidade. Os 

benefícios econômicos futuros incorporados a um ativo podem fluir para a entidade de diversas 

maneiras. NÃO representa um exemplo de como um ativo pode gerar benefícios econômicos para uma 

entidade quando: 

 

A) Usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção de bens ou na prestação de 

serviços a serem vendidos pela entidade. 

B) Trocado por outros ativos. 

C) Usado para liquidar um passivo. 

D) Manifesta intenção de aquisição de estoques. 

E) Distribuído aos proprietários da entidade.  

 

 

QUESTÃO 56 – A empresa XPTW Serviços Digitais Ltda. foi constituída para negociar Bitcoins no 

Brasil, e seu capital social registrado é de R$ 300.000,00, dividido em dois sócios. Após um ano de 

operação, a empresa resolveu comprar de seus sócios o equivalente a R$ 200.000,00 de valor nominal 

de seu capital social, por R$ 400.000,00, considerando a valorização da empresa. Sabendo-se que 

também está registrado no Patrimônio Líquido um saldo de Lucros Acumulados de R$ 300.000,00, 

qual é o novo saldo do Patrimônio Líquido da empresa?  

 

A) R$ 100.000,00 devedor. 

B) R$ 100.000,00 credor. 

C) R$ 200.000,00 devedor. 

D) R$ 200.000,00 credor. 

E) R$ 400.000,00 credor. 
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QUESTÃO 57 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os tipos de índices às suas definições.  

 

Coluna1 

1. Liquidez Geral. 

2. Liquidez Corrente. 

3. Liquidez Seca.  

4. Liquidez Imediata.  

5. Margem Líquida. 

 

Coluna 2 

(  ) Representa a porcentagem de cada unidade monetária de venda que sobrou após a empresa ter 

pagado seus produtos, demais despesas e impostos. 

(  ) Revela a capacidade de pagamento de curto prazo da entidade mediante uso basicamente de 

disponível e valores a receber. 

(  ) Indica a porcentagem de dívidas a curto prazo em condições de serem liquidadas imediatamente. 

(  ) Revela o quanto existe de ativo circulante e ativo não circulante para cada R$ 1,00 de dívida 

circulante e não circulante. 

(  ) Revela quanto existe de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de dívida do passivo circulante. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 5 – 3 – 4 – 1 – 2. 

B) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.   

C) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.  

D) 2 – 4 – 3 – 1 – 5. 

E) 4 – 3 – 2 – 5 – 1. 

 

 

QUESTÃO 58 – De acordo com o que estabelece a NBC TG 26 (R5) – Apresentação das 

Demonstrações Contábeis, analise as seguintes assertivas sobre o Balanço Patrimonial e assinale V, 

se verdadeiras, ou F, se falsas.  

 

(  ) A entidade deve apresentar contas adicionais, cabeçalhos e subtotais nos balanços patrimoniais 

sempre que sejam relevantes para o entendimento da posição financeira e patrimonial da 

entidade.  

(  ) A apresentação da conta de participação de não controladores deve ser apresentada de forma 

destacada fora do patrimônio líquido.  

(  ) Na situação em que a entidade apresente separadamente seus ativos e passivos circulantes e não 

circulantes, os impostos diferidos ativos (passivos) não devem ser classificados como ativos 

circulantes (passivos circulantes).  

(  ) Mesmo que a apresentação de todas as contas do Ativo, em ordem de liquidez, proporcione uma 

informação confiável e mais relevante, a separação entre ativos circulantes e não circulantes e 

passivos circulantes e não circulantes deve ser mantida.  

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – F – V – V.  

B) F – V – F – V. 

C) V – F – V – F. 

D) V – V – F – V. 

E) V – F – F – F. 
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QUESTÃO 59 – Sabe-se que a empresa Jupter Linhas Aéreas é controladora das empresas Saturno 

Distribuidora e Vênus Abastecedora. O controle foi obtido com a aquisição de 100% da Saturno 

Distribuidora por R$ 200.000,00, e aquisição de 100% da Vênus Abastecedora por R$ 300.000,00. Na 

data de 31/12/2018, existia o registro de um empréstimo da empresa Saturno Distribuidora para a 

empresa Jupter Linhas Aéreas no valor de R$ 180.000,00, e um empréstimo da empresa Jupter Linhas 

Aéreas à empresa Vênus Abastecedora no valor de R$ 200.000,00. Informações adicionais: 

 

 Ativo total das empresas em 31/12/2018: 

o Jupter Linhas Aéreas – R$ 1.100.000,00 

o Saturno Distribuidora – R$ 780.000,00 

o Vênus Abastecedora – R$ 800.000,00 

 Não existem outras transações entre as empresas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta o valor do ativo total da demonstração contábil consolidada em 

31/12/2018. 

 

A) R$ 2.680.000,00. 

B) R$ 2.500.000,00. 

C) R$ 2.480.000,00. 

D) R$ 2.300.000,00. 

E) R$ 2.100.000,00. 
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QUESTÃO 60 – Uma Sociedade Empresária apresentou os seguintes índices para os anos de 2017 e 

2018, calculados a partir dos dados de suas demonstrações contábeis: 

 

Índice Fórmula 2017 2018 

    

Rentabilidade do Ativo 

Lucro Líquido          780.000,00       1.450.000,00  

Ativo Total    15.000.000,00     18.000.000,00  

= 5,20% 8,06% 

    

Rentabilidade do Patrimônio 

Líquido 

Lucro Líquido          780.000,00       1.450.000,00  

Patrimônio Líquido      4.700.000,00       8.300.000,00  

= 16,60% 17,47% 

    

Endividamento 

Capital de Terceiros    10.300.000,00       9.700.000,00  

Patrimônio Líquido      4.700.000,00       8.300.000,00  

= 219,15% 116,87% 

    

Giro do Ativo 

Vendas Líquidas      8.000.000,00     10.000.000,00  

Ativo Total    15.000.000,00     18.000.000,00  

= 0,53  0,56  

    

Margem Líquida 

Lucro Líquido          780.000,00       1.450.000,00  

Vendas Líquidas      8.000.000,00     10.000.000,00  

= 9,75% 14,50% 

    

Liquidez Corrente 

Ativo Circulante    10.400.000,00     15.600.000,00  

Passivo Circulante      5.000.000,00       6.000.000,00  

= 2,08  2,60  

 

Considerando-se os índices apresentados, conforme fórmula de cálculo expressa no quadro anterior, 

é correto afirmar que: 

 

A) O aumento na Liquidez Corrente, em conjunto com o aumento na Rentabilidade do Patrimônio 

Líquido, explica o aumento na Margem Líquida. 

B) O aumento na Margem Líquida de 2018, em relação ao ano anterior, foi gerado pelo aumento no 

Giro do Ativo, mas não teve impacto na Rentabilidade do Ativo, que se manteve aproximadamente 

a mesma. 

C) A redução no Endividamento de 2018, em relação ao ano anterior, foi responsável pelo aumento 

na Liquidez Corrente, o que manteve a Rentabilidade do Patrimônio Líquido aproximadamente a 

mesma. 

D) O aumento no Giro do Ativo, em conjunto com o aumento na Rentabilidade do Patrimônio Líquido, 

explica a redução na Margem Líquida. 

E) O aumento da Margem Líquida não está diretamente relacionado com a variação na Liquidez 

Corrente, mas está relacionado com o aumento da Rentabilidade do Ativo. 
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Execução: Fundatec 
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

AUDITORIA 

 

QUESTÃO 61 – A Controladoria-Geral do Município de Porto Alegre, por meio da Divisão de Auditoria-

Geral, no período de 31 de março a 06 de abril de 2017, realizou auditoria na área de pessoal do 

Departamento Municipal de Limpeza Urbana – DMLU. Como resultado dos trabalhos, foi emitido o 

respectivo relatório, cujo Quadro-Resumo dos Apontamentos foi publicado na internet, no portal da 

Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria (SMTC). No referido quadro, constam, entre 

outros, os apontamentos transcritos abaixo, ipsis litteris. Com base nos conceitos de auditoria de 

regularidade e auditoria operacional, identifique cada um dos referidos apontamentos, levando em 

conta estritamente o conteúdo transcrito. Para tanto, analise os apontamentos abaixo e assinale R 

para o apontamento que se enquadre como resultado típico de auditoria de regularidade, ou O para o 

tipo de apontamento característico de auditoria operacional.  

 

(  ) Concessão de horas-extras anuais, concedidas de forma sistemática para determinados 

servidores, em desacordo com a legislação vigente.  

(  ) Existência de quantidade significativa de trabalhadores terceirizados com controle precário dos 

postos.  

(  ) Existência de um grande número de cedências para outros órgãos municipais e alta rotatividade 

no quadro funcional.  

(  ) Gasto elevado no pagamento de horas-extras aos servidores do DMLU, o que pode indicar 

insuficiência de quadro de pessoal.  

(  ) Servidores que recebem horas-extras e vales-extras além do estabelecido na legislação vigente.  

 

A ordem correta de preenchimentos dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) O – O – R – R – O. 

B) O – R – O – R – R. 

C) O – R – R – O – O. 

D) R – O – O – O – R. 

E) R – O – R – O – O. 

 

 

QUESTÃO 62 – A Norma que trata da responsabilidade do auditor no planejamento da auditoria das 

demonstrações contábeis prevê que o referido planejamento envolve a definição de estratégia global 

para o trabalho e o desenvolvimento de plano de auditoria. Segundo a mesma norma, ao estabelecer 

a estratégia global de auditoria, o auditor deve: 

 

I. Identificar as características do trabalho para definir o seu alcance. 

II. Considerar que a estratégia global e o plano de auditoria não podem ser alterados no curso da 

auditoria. 

III. Definir o alcance, a época e a direção da auditoria, para orientar o desenvolvimento do plano de 

auditoria. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III.  
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Execução: Fundatec 
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

QUESTÃO 63 – Ao tratar do tema risco de auditoria, as normas brasileiras de contabilidade definem 

diversos conceitos. Sobre tais definições, assinale a alternativa correta. 

 

A) Risco de auditoria é o risco que existe antes da consideração de quaisquer controles, sua 

identificação é de responsabilidade da entidade auditada.  

B) Risco de controle é o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorção relevante em 

razão de fraudes cometidas pelo controle interno. 

C) Risco de detecção é o risco de que os procedimentos adotados pelo auditor não detectem uma 

distorção relevante. 

D) Risco de distorção relevante é o risco de que uma distorção relevante não seja detectada pela 

auditoria. 

E) Risco inerente é o risco de que o auditor expresse uma opinião inadequada quando as 

demonstrações contábeis contiverem distorção relevante. 

 

 

QUESTÃO 64 – De acordo com a Norma de Auditoria que trata das responsabilidades gerais do 

auditor independente na condução da auditoria de demonstrações contábeis em conformidade com as 

normas brasileiras e internacionais de auditoria, analise as seguintes assertivas sobre distorção 

relevante: 

 

I. O único propósito do auditor, por meio do entendimento da entidade e do seu ambiente, é 

identificar e avaliar os riscos de distorção relevante causados por erro na demonstração contábil 

ou por fraude nas afirmações. 

II. As distorções são consideradas relevantes se for razoável esperar que, individual ou 

conjuntamente, elas influenciem as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 

demonstrações contábeis. 

III. Uma distorção resultante de erro na demonstração contábil somente poderá ser considerada 

relevante se corresponder a, no mínimo, 10% do valor que deveria constar na conta ou no grupo 

em que ela foi detectada. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

 

QUESTÃO 65 – Segundo norma específica (NBC TA 230 (R1)), documentação de auditoria é o registro 

dos procedimentos de auditoria executados, da evidência de auditoria relevante obtida e das 

conclusões alcançadas pelo auditor (usualmente também é utilizada a expressão “papéis de 

trabalho”). De acordo com a doutrina e a referida norma, assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A) A documentação de auditoria independente pertence sempre à entidade auditada, nela devendo 

permanecer após a conclusão dos respectivos trabalhos de auditoria. 

B) A documentação de auditoria deve permitir que qualquer auditor experiente, sem nenhum 

envolvimento com a respectiva auditoria, entenda os resultados dos procedimentos de auditoria 

executados e a evidência de auditoria obtida. 

C) A documentação de auditoria não necessita se apresentar necessariamente em meio físico, ela pode 

ser registrada em papel, em formatos eletrônicos ou em outros meios. 

D) Os papéis de trabalho podem ser de natureza corrente ou permanente, sendo exemplo do primeiro 

um extrato bancário e, do segundo, o contrato social ou estatuto da entidade. 

E) Um dos objetivos do auditor ao preparar documentação de auditoria é a produção de registro 

suficiente e apropriado do embasamento do relatório de auditoria. 
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AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

QUESTÃO 66 – Durante os trabalhos de auditoria em uma entidade, o auditor identificou um valor 

significativo como saldo numa conta do passivo relativa ao contrato que a auditada mantinha com 

uma empresa fornecedora de mão de obra terceirizada. Ao concluir que poderia obter evidência 

relevante e confiável por meio do procedimento de confirmação externa, do tipo positivo, em branco, 

adotou as providências necessárias para tanto, de acordo com as normas vigentes (NBC TA 505). 

Nesse caso, está correto afirmar que o auditor solicitou que a empresa fornecedora: 

 

A) Informasse diretamente ao auditor o saldo que consta em sua contabilidade. 

B) Confirmasse diretamente ao auditor o saldo constante na solicitação. 

C) Respondesse ao auditor somente se discorda das informações fornecidas na solicitação. 

D) Respondesse à administração da entidade auditada somente se discorda das informações contidas 

na solicitação. 

E) Respondesse à administração da entidade auditada se confirma o saldo constante na solicitação. 

 

 

QUESTÃO 67 – Determinada entidade registra as duplicatas resultantes de suas vendas numa conta 

denominada CLIENTES. Ao analisar as contas dessa entidade, o auditor encontrou a seguinte situação: 

a conta CLIENTES, no Ativo, apresentava um saldo credor de R$ 11.000,00. A conta DUPLICATAS 

DESCONTADAS, também no Ativo, apresentava um saldo credor de R$ 11.000,00. Imediatamente, o 

auditor adotou os procedimentos de auditoria cabíveis, tendo em vista que, mesmo antes de qualquer 

exame de revisão, ele percebeu que havia problemas nos saldos analisados, resultantes de algum erro 

ou fraude. Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, em relação aos 

problemas percebidos pelo auditor. 

 

(  ) A conta CLIENTES nunca pode estar com saldo credor, apenas devedor ou zero. 

(  ) A conta CLIENTES, pela sua natureza (não pelo saldo apresentado), classifica-se no Passivo, não 

no Ativo. 

(  ) A conta DUPLICATAS DESCONTADAS deveria estar classificada no Passivo, não no Ativo. 

(  ) A conta DUPLICATAS DESCONTADAS somente pode apresentar saldo devedor ou zero. 

(  ) As contas CLIENTES e DUPLICATAS DESCONTADAS jamais podem apresentar o saldo com mesmo 

valor. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – F – V – V – V. 

B) F – V – V – F – V. 

C) V – F – F – V – V. 

D) V – F – V – F – F. 

E) V – V – F – V – F. 

 

 

QUESTÃO 68 – Assim como o relatório de auditoria independente, o relatório de auditoria interna 

obedece a normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBC TI 01). Essas normas 

definem inclusive quais os aspectos que minimamente o relatório deve abordar. Qual dos aspectos 

abaixo NÃO consta na norma específica como sendo um aspecto que deve ser abordado em todo 

relatório de auditoria interna? 

 

A) A descrição dos fatos constatados e as evidências encontradas. 

B) A metodologia adotada. 

C) A opinião sobre a adequação ou não das demonstrações financeiras. 

D) Os principais procedimentos de auditoria aplicados e sua extensão. 

E) Os riscos associados aos fatos constatados. 
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Execução: Fundatec 
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

QUESTÃO 69 – Um auditor recebeu a incumbência de elaborar o plano de auditoria a ser executado 

junto a uma entidade municipal. Entre as diretrizes estabelecidas para o referido plano, está a análise 

das compras e das contratações realizadas durante o exercício financeiro, a qual deve abranger os 

aspectos legais e regulamentares relativos ao processo licitatório, incluindo os respectivos contratos 

e sua execução, bem como os aspectos atinentes à execução orçamentária e financeira das 

mencionadas compras e contratações. Ao elaborar o programa de trabalho para a realização da 

referida auditoria, o auditor deparou-se com um problema: o volume das operações objeto da referida 

análise torna impraticável o exame exaustivo de todos os aspectos de todas as compras e 

contratações. Diante disso e de acordo com as normas vigentes (NBC TA 200 e NBC TA 530), indique 

como o auditor deve conduzir seu planejamento. 

 

A) Como as normas de auditoria não permitem que se aplique técnica de amostragem para o tipo de 

procedimento de auditoria requerido no caso, o auditor deve estabelecer a análise de todas as 

transações, limitando-se ao número de horas disponíveis para isso. 

B) Desconsiderar do escopo as compras e contratações realizadas mediante processo de dispensa de 

licitação, uma vez que estas são insignificantes em termos de risco de erro ou fraude e sua não 

inclusão nos exames não significa aumento de risco de amostragem. 

C) Não incluir como objeto de exame as compras e contratações realizadas mediante processo de 

inexigibilidade de licitação, tendo em vista que a inviabilidade de competição torna a natureza 

desses processos praticamente imunes a fraudes ou erros.  

D) Não incluir no programa de trabalho o exame das compras e contratações realizadas mediante 
pregão, já que essa modalidade não está prevista na Lei de Licitações (nº 8.666/1993), reduzindo, 

assim, o universo das operações a serem examinadas e o risco de amostragem. 

E) Selecionar uma amostragem das operações, levando em conta a natureza e o valor da transação, 

bem como outros aspectos voltados à redução do risco de detecção, mesmo que a amostragem 

represente menos de 5% do total das operações realizadas. 

 

 

QUESTÃO 70 – As informações que fundamentam os resultados da Auditoria Interna devem ser 

suficientes, fidedignas, relevantes e úteis, de modo a fornecer base sólida para as conclusões e 

recomendações à administração da entidade, nos termos das normas que tratam da Auditoria Interna 

(NBC TI 01). Como são chamadas essas informações?  

 

A) Detecções. 

B) Evidências. 

C) Inferências. 

D) Papéis de trabalho. 

E) Provas. 
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Execução: Fundatec 
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

CONTROLE INTERNO 

 

QUESTÃO 71 – O auditor deve informar de forma apropriada as deficiências de controle interno que 

foram identificadas na auditoria das demonstrações contábeis aos responsáveis pela governança e à 

administração. A NBC TA do CFC define requisitos para a comunicação por escrito das deficiências 

significativas de controle interno. Quanto aos requisitos disciplinados na referida norma, o auditor 

NÃO deve:  

 

A) Incluir, na comunicação, a descrição das deficiências e explicação de seus possíveis efeitos. 

B) Incluir, na comunicação, informações suficientes para permitir que os responsáveis pela 

governança e a administração entendam o contexto da comunicação.  

C) Especificamente explicar, na comunicação, que o objetivo da auditoria era o de expressar uma 

opinião sobre as demonstrações contábeis. 

D) Especificamente explicar que a auditoria incluiu a consideração do controle interno relevante para 

a elaboração das demonstrações contábeis para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia do 

controle interno. 

E) Especificamente explicar que os assuntos comunicados estão limitados às deficiências que o auditor 

identificou durante a auditoria e concluiu serem de importância suficiente para comunicar aos 

responsáveis pela governança. 

 

 

QUESTÃO 72 – O Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

publicou o COSO ICIF 2013 – Controle Interno – Estrutura Integrada, no qual se estabelecem os 

requisitos para um sistema eficaz de controle interno, que possibilita segurança razoável acerca da 

realização dos objetivos da entidade. Nessa publicação, aponta-se que, para que tenhamos um 

sistema de controle interno eficaz, são necessários a presença e o funcionamento dos componentes e 

princípios estabelecidos no COSO ICIF 2013. Destaca-se, ainda, em relação aos componentes do 

controle interno, que estes operam em conjunto e de forma integrada. Com base na mencionada 

publicação do COSO, são componentes do controle interno: 

 

I. Ambiente de controle; informação e comunicação; avaliação de riscos.    

II. Ambiente estratégico; ambiente operacional.  

III. Atividades de monitoramento; atividades de controle. 

 

Quais estão corretos?  

 

A) Apenas I.  

B) Apenas II.  

C) Apenas I e II.  

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 73 – O COSO ERM (2017) ressalta a importância do gerenciamento de riscos corporativos 

no planejamento estratégico e da sua incorporação em toda a organização. Estabelece definições 

básicas, componentes e princípios para todos os níveis da organização envolvidos em todas as etapas 

do gerenciamento de riscos corporativos. Com base nesse modelo conceitual, NÃO é um desses 

componentes: 

 

A) Governança e Cultura. 

B) Estratégia e definição de objetivos. 

C) Planejamento. 

D) Informação, comunicação e divulgação. 

E) Análise e revisão. 
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AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

QUESTÃO 74 – A ISO 31000/2018 descreve princípios que são a base para o gerenciamento de riscos 

e fornece orientações sobre as características da gestão de riscos eficaz e eficiente. O documento 

também salienta que esses princípios devem ser considerados quando da estruturação da gestão de 

riscos. De acordo com os termos da referida norma, analise as assertivas a seguir:  

 

I. Gestão Integrada: a gestão de riscos é parte de todas as atividades organizacionais. 

II. Gestão Inclusiva: o processo de gestão de riscos envolve modelos padronizados abordando 

áreas estratégicas com foco no desempenho. 

III. Gestão Personalizada: a estrutura e o processo de gestão de riscos são personalizados e 

proporcionais aos contextos interno e externo da organização relacionados aos seus objetivos. 

 

Quais estão corretas?  

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

 

QUESTÃO 75 – A Constituição Federal de 1988 dispõe sobre os mecanismos de controle interno e 

externo dos órgãos e entidades da administração pública, inclusive sobre a forma como estes controles 

serão exercidos e suas competências. Com base no texto constitucional, analise as assertivas abaixo 

e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.  

 

(  ) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, sob os aspectos de eficiência e eficácia, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública é 

finalidade do sistema de controle interno. 

(  ) Compete ao controle interno aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 

irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, como multa proporcional ao dano causado 

ao erário. 

(  ) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 

entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida somente pelo sistema de controle 

externo.  

(  ) Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário devem manter um sistema de controle interno de 

forma integrada.  

(  ) É finalidade do sistema de controle interno avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 

plurianual. 

  

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – F – F – F. 

B) F – F – F – V – V. 

C) V – F – F – V – V. 

D) V – F – V – F – F. 

E) F – V – V – V – V. 
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AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

QUESTÃO 76 – Analise a seguinte situação hipotética: um cidadão encaminha uma solicitação ao 

Serviço de Informação ao Cidadão da Prefeitura para que lhe sejam fornecidas cópias, em meio físico 

ou digital, de todos os editais de licitação realizados na modalidade de concorrência dos anos de 2016 

e 2017 pelo Executivo Municipal. Ele utilizou o site disponibilizado pela prefeitura para fazer a 

solicitação. Todas as informações solicitadas constam do endereço eletrônico da Prefeitura Municipal 
na internet. Assim, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011, a resposta ao cidadão deverá ser: 

 

A) O oferecimento de cópia reprográfica, mediante vista dos respectivos processos licitatórios, 

devendo a reprodução de documentos ser cobrada no limite do valor necessário ao ressarcimento 

do custo dos serviços e dos materiais utilizados. 

B) A comunicação ao interessado de que o Serviço de Informação ao Cidadão da Prefeitura não possui 

a informação, mas indicando que a Diretoria Administrativa da Prefeitura é detentora dos dados 

solicitados, remetendo o requerimento a essa unidade. 

C) A informação ao requerente, por escrito, sobre o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, 

obter ou reproduzir a referida informação, no caso, o site da Prefeitura, procedimento esse que 

desonerará o Executivo Municipal da obrigação de seu fornecimento direto.  

D) A comunicação de indeferimento do requerimento, cientificando que a informação solicitada já está 

disponível ao público em formato eletrônico, que é meio de acesso universal, estando a Prefeitura 

Municipal desobrigada de especificar a forma como a informação pode ser consultada. 

E) A comunicação ao interessado sobre a impossibilidade de obtenção de cópias, cabendo a ele 

solicitar que, a suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por 

outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original. 

 

 

QUESTÃO 77 – Considere a seguinte situação hipotética: um servidor municipal recebeu vantagem 

econômica por intermediar a liberação de verbas públicas, motivo pelo qual foi processado por 
improbidade administrativa. Considerando os termos da Lei nº 8.429/1992, a conduta desse servidor 

está inserida expressamente na modalidade de ato de improbidade administrativa: 

 

A) Decorrente de concessão de benefício administrativo e financeiro. 

B) Que atenta contra os princípios da administração pública. 

C) Decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro. 

D) Causador de prejuízo ao erário. 

E) Que importa enriquecimento ilícito. 

 

 
QUESTÃO 78 – A Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) prevê a responsabilização objetiva, no 

âmbito civil e administrativo, de pessoas jurídicas que pratiquem atos lesivos contra a administração 

pública nacional ou estrangeira. De acordo com o texto dessa Lei, assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A) Na esfera administrativa, o valor da multa pode chegar até a 20% do faturamento bruto anual da 

empresa do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os 

tributos, mas nunca será inferior à vantagem auferida.  

B) Na esfera administrativa, quando não for possível utilizar o critério do faturamento bruto da pessoa 

jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de 

reais). 

C) Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades e agentes públicos constitui 

um ato lesivo contra a administração pública definidos pela Lei Anticorrupção. 

D) Na esfera administrativa, pode ser aplicada até mesmo a dissolução compulsória da pessoa jurídica. 

E) Serão levados em consideração, na aplicação das sanções, a existência de mecanismos e 

procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a 

aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. 
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Execução: Fundatec 
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

QUESTÃO 79 – Nos termos da Lei nº 8.666/1993 – Lei de Licitações, a execução dos contratos deverá 

ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado. Essa 

designação não poderá, em nome do princípio da segregação de funções, recair na pessoa do gestor 

do contrato ou de quem recebe o objeto contratado. Com base nos termos da Lei de Licitações, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O representante deverá manter registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato. 

B) Não é permitida a contratação de profissional ou empresa para assistir o representante na 

fiscalização do contrato. 

C) O representante deverá determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

D) Decisões e providências que não forem da competência do representante deverão ser solicitadas a 

seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

E) O representante deverá adotar medidas para que a fiscalização dos contratos sob sua alçada esteja 

de acordo com o disposto na Lei de licitações. 

 

 

QUESTÃO 80 – Considere a seguinte situação hipotética: uma Prefeitura realizou levantamento de 

preços dos materiais de expediente para suprir as necessidades das áreas administrativa e financeira 

para o período de janeiro a dezembro do exercício. Para a aquisição desses materiais, optou por 

realizar várias licitações ao longo do exercício financeiro. Com base no que preceitua a                            

Lei nº 8.666/1993, é correto afirmar que: 

 

A) O administrador público pode optar por realizar várias licitações ao longo do exercício financeiro, 

para um mesmo objeto, mas deverá preservar sempre a modalidade de licitação pertinente ao todo 

que será contratado. 

B) É possível fazer diversas licitações, desde que a modalidade de licitação pertinente ao valor do 

objeto licitado em cada licitação seja respeitada.  

C) Quando decorrente da falta de planejamento, o agente público pode justificar o fracionamento da 

despesa com várias aquisições ou contratações no mesmo exercício, sob modalidade de licitação 

inferior àquela exigida para o total da despesa no ano. 

D) Não é vedado o fracionamento de despesas para adoção de modalidade de licitação menos rigorosa 

que a determinada para a totalidade do valor do objeto a ser licitado.  

E) É possível fazer diversas licitações para compra de material de expediente e higiene, sob 

modalidade de licitação menos rigorosa àquela exigida para o total da despesa. 

 

 

 

 


