CADERNO DE QUESTÕES

CONCURSO PÚBLICO

DATA: 11/01/2009 - DOMINGO - TARDE
CARGO: Analista de Tecnologia da Informação
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O Caderno de Questões contém 60 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E) e
01 questão discursiva.
1. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas e na Folha de Resposta da Prova Discursiva
seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo. Qualquer irregularidade comunique
imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
2. As provas objetiva e discursiva terão juntas duração de 4 horas e 30 minutos, incluídos neste tempo o
preenchimento do Cartão de Respostas e da Folha de Resposta da Prova Discursiva.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas e da Folha de Resposta da
Prova Discursiva, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de
mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados
do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões.
7. Você só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando uma hora para o término do horário da
prova, conforme Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.
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10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão
de Respostas e a Folha de Resposta da Prova Discursiva.
11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e a Folha de Resposta
da Prova Discursiva. Não esqueça seus pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.concursos.uff.br, no dia
13/01/2009, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.
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4. Sobre o item Meu Computador, analise:

1. “O executivo americano Ken Musgrave, coloca o pequeno
retângulo de acrílico vermelho, um PC de mesa, ao lado de
um PC normal, uma trivial caixa de alumínio cinza-chumbo.
"Ambos têm as mesmas funcionalidades e capacidade de
processamento", afirma diante das duas máquinas. "A
diferença é que o modelo novo tem quase um quinto do
tamanho do antigo e, portanto, precisa de muito menos
material para ser fabricado. Fora isso, consome quase 70%
menos energia”.
O computador apresentado por Musgrave é considerado o
que há de mais inovador do ponto de vista ambiental. "É o
equipamento que melhor traduz o conceito de green IT
(tecnologia da informação verde)", (...) o produto é
diferenciado por reduzir o impacto ambiental de variadas
formas - na menor quantidade de energia que será consumida
durante sua vida útil, na redução de materiais que o compõem
e até na embalagem, que é 95% reciclável”.

I. Pode-se copiar arquivos e pastas, mas nunca atalhos.
II. É possível apagar arquivos enviando a lixeira.
III. Só é possível mover arquivos e atalhos.
Dos itens acima mencionados:
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas, está correto;
II, apenas, está correto;
III, apenas, está correto;
I e II ,apenas, estão corretos;
I, II e III estão corretos.

5. Para selecionar várias células de uma mesma coluna
numa Planilha utilizando o MS-Excel, deve-se manter
pressionada a tecla ( ou combinação de teclas):

(Adaptado de http://info.abril.com.br/professional/ti-verde/quero-serverde.shtml)

A)
B)
C)
D)
E)

A sustentabilidade é um importante aspecto da relação do
homem moderno com o seu ambiente, que, no caso acima,
envolve diretamente:
A) a utilização de matéria prima “verde” em sua fabricação;
B) o investimento em hardwares esteticamente menos
conspícuos;
C) o uso de softwares de gerenciamento ambiental;
D) a redução do impacto ambiental pelo uso da
bioinformática;
E) a redução da produção de lixo e do impacto ambiental
decorrente.

ALT
CTRL
SHIFT
CTRL + SHIFT
ESC

6. Conflitos de hardware ocorrem quando dois ou mais
dispositivos utilizam o mesmo recurso. A opção que possue os
recursos de hardware que podem entrar em conflito é:
A) endereços de memória, endereços de E/S, linhas de
interrupções (IRQ) e canais de DMA;
B) canais de impressão, endereços de memória, monitor;
C) mouse, impressora, monitor;
D) endereços de memória, canais de impressão e
interrupções (IRC);
E) considerar que as opções acima são incorretas.

2. “Depois de quase um ano de tentativas, os cientistas
conseguiram transformar as células-tronco da gordura em
células musculares humanas no corpo dos camundongos. E
junto com elas, veio também um resultado impressionante.
Os camundongos tinham distrofia muscular, uma doença
genética grave que afeta a força dos músculos aos poucos e
que ainda não tem cura. Um camundongo que não recebeu
células-tronco, por causa da distrofia muscular, não
conseguia se segurar no arame e caía. Já o camundongo que
recebeu as células-tronco de gordura se agarrava com
firmeza ao arame. As células de gordura viraram músculos
que funcionam.”

7. No Menu Exibir do Windows Explorer, a opção que faz com
que o modo exibição dos arquivos e pastas forneça
informações tais como nome, tipo, tamanho e data de
modificação é:
A)
B)
C)
D)
E)

(Disponível em http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL9132185603,00-CIENTISTAS+TRANSFORMAM+CELULASTRONCO+
DE+GORDURA+EM+CELULAS+MUSCULARES.html)

Miniaturas.
Lado a lado.
Ícones.
Lista.
Detalhes.

As células-tronco podem ser muito úteis na medicina, pois:
A) são capazes de se modificarem em células
especializadas;
B) devem ser usadas para a preservação da biodiversidade;
C) podem facilitar as pesquisas do genoma humano;
D) são incapazes de sofrer qualquer tipo de transformação;
E) não sofrem nenhum tipo de diferenciação celular.

8. A única das proposições abaixo que pode ser considerada
uma negação lógica da proposição: “Se é feriado, então vou
à praia”, é:
A)
B)
C)
D)
E)

3. Exemplos de materiais semicondutores inorgânicos
responsáveis pelo grande desenvolvimento tecnológico atual
na área da microeletrônica e na fabricação de microchips são:
A)
B)
C)
D)
E)

ouro e prata;
silício e germânio;
hidrogênio e nitrogênio;
gálio e urânio;
carvão e hélio.
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Não é feriado e não vou à praia.
Se não vou à praia, é feriado.
Não vou à praia ou é feriado.
Não vou à praia é feriado.
É feriado e não vou à praia.

9. Sejam V (verdadeiro) e F (falso) os valores lógicos
associados às proposições compostas a seguir.

12. The title of the text let us know that there must be a close
relation between …

I.
II.
III.
IV.

A)
B)
C)
D)
E)

O cachorro é mamífero ou vaca voa. ( )
Se cachorro é mamífero, então vaca voa. ( )
O cachorro é mamífero e vaca voa. ( )
O cachorro é mamífero, se e somente se vaca voa. (

)

A seqüência ordenada dos valores lógicos obtidos é:
A)
B)
C)
D)
E)

V
F
F
V
F

F
F
V
F
F

F
V
F
V
F

F;
V;
V;
F;
F.

13. The reason given in the third paragraph of the text for the
problem with smaller gadgets is that…
A) it gets hard to deal with anything in a tiny space;
B) gadgets designer will never know how to deal with nano
technology;
C) gadgets designer are not able to deal with high
technology;
D) science hasn't reach the necessary safety;
E) it is very difficult to work with high technology at any rate.

10. Dentre os argumentos lógicos apresentados abaixo, o
único que é um silogismo é:
A)
B)
C)
D)
E)

design and safety;
technology and safety;
nano technology and design;
nano technology and safety;
design and technology.

1 < 4 ou 7 < 4. 7 ≥ 4, logo, 1 < 4.
Se 1 < 4, então 7 ≥ 4.
1 < 4 ou 7 ≥ 4. Logo, 1 < 4.
1 < 4; 7 ≥ 4; logo 1≠ 4
1 < 4, se e somente se 7 ≥ 4.

14. According to the text industrial designers' jobs have
become more difficult because they…

By Brian X. Chen, August 28, 2008

A)
B)
C)
D)
E)

Just as small, fast-moving mammals replaced lumbering
dinosaurs, pocketable gadgets are evolving to fill niches that
larger, deskbound computers can't reach. But as they shrink,
these gadgets are faced with problems mammals face, too,
such as efficiently dissipating heat.

15. The expression such as in the last line of the first
paragraph could be changed by ____ and its meaning would
not altered.

LÍNGUA INGLESA
Gadget Designers Push the Limits of Size, Safety

The recent example of Apple's first-generation iPod nanos
causing fires in Japan raises the question of whether
increasingly innovative product designs are impinging on
safety. The nano incident illustrates how risk can increase as
devices decrease in size, says Roger Kay, an analyst at
Endpoint Technologies.

A)
B)
C)
D)
E)

"As [gadgets] get smaller, the tradeoffs become more difficult,
the balance becomes more critical and there's less room for
error," Kay said. "I'm not surprised it's happening to the nano
because that's the small one. You're asking it to do a lot in a
very, very small package and that's pushing the envelope.”

require more responsibility;
require a production of smaller and safer gadgets;
require more skills;
demand a whole lot of patience;
demand too much time of research and of tests.

by;
like;
although;
but;
because.

Choose the best option.
16. Dumping your entire music collection ____ your iPod is a
simple, one click process. But what about getting your music
____ your iPod?

There's no question that industrial designers' jobs have
become much more difficult as the industry demands ever
more powerful and smaller gadgets. With paper-thin
subnotebooks, ultrasmall MP3 players, and pinkie fingersized Bluetooth headsets becoming increasingly popular, it's
questionable where exactly designers draw the line between
innovation and safety.

A)
B)
C)
D)
E)

in / out;
in / off;
on / off;
onto / off;
into / out.

17. Boeing _____ this week that it _____ successfully ____ a
manned airplane powered _____ hydrogen fuel cells.

11. In the sentence: “But as they shrink, these gadgets with
problems mammals face too, such as dissipating heat.” First
paragraph, the author of the text believes that…

A)
B)
C)
D)
E)

A) like the early mammals, gadgets will have to be able to
maintain heat;
B) like early mammals, nano technology will have to develop
better condition of safety to survive;
C) pocketable gadgets are evolving to overtake deskbound
computers positions;
D) people are in danger when they use their newest gadgets;
E) gadgets may be compared to lumbering dinosaurs and
have no survival chance in the future.
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announced / has / flown / on;
has announced / had / flown / by;
announced / has / flown / by;
have announced / has / flown / on;
announced / had / flown / on.

18. Robots ____ have the brains to "intelligently and
autonomously search ____ objects" _____ their own.

23. De acordo com a Lei nº 6.404/76, o número e o valor
nominal das ações NÃO poderão ser alterados no caso de:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

didn't / for / in;
don't / of / in;
haven't / for / on;
don't / for / on;
doesn't / for / on.

modificação do valor do capital social;
cancelamento de ações;
desdobramento de ações;
grupamento de ações;
modificação da expressão monetária das ações
preferenciais.

19. If this scientific breakthrough is reliable, after years testing
it, it ____ lead to the cure of this type of cancer in the future.

24. Os bônus de subscrição possuem a forma:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

must;
should;
might;
ought to;
could.

25. A demonstração contábil que, recentemente, deixou de ter
sua elaboração obrigatória é a demonstração:

20. He was very precise about the proper procedure and the
material to be used, he said he didn't want anything especial,
only the regular, _____ one.
A)
B)
C)
D)
E)

preferencial;
nominativa;
endossável;
ao portador;
ordinária.

A)
B)
C)
D)
E)

unique;
ordinary;
rare;
exquisite;
unknown.

dos lucros ou prejuízos acumulados;
das origens e aplicações de recursos;
dos fluxos de caixa;
do resultado do exercício;
do valor adicionado.

26. Sobre as demonstrações financeiras, é correto afirmar
que:

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

A) as contas semelhantes não podem ser agrupadas;
B) os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que
indicada a sua natureza e não ultrapassem 20% do valor
do respectivo grupo de contas;
C) a utilização de designações genéricas, como "diversas
contas" só pode ser utilizada se corresponder a menos
que 10% do total do grupo;
D) não registrarão a destinação dos lucros segundo a
proposta dos órgãos da administração;
E) serão complementadas por notas explicativas e outros
quadros analíticos ou demonstrações contábeis
necessários para esclarecimento da situação patrimonial
e dos resultados do exercício.

21. É correto afirmar que uma Companhia:
A) não pode ter por objeto participar de outras sociedades;
B) pode ter por objeto participar de outras sociedades,
desde que previsto no estatuto social;
C) pode ter por objeto participar de outras sociedades,
desde que previsto no estatuto e sendo meio de realizar o
objeto social;
D) pode ter por objeto participar de outras sociedades,
desde que previsto no estatuto e sendo meio de
beneficiar-se de incentivos fiscais;
E) pode ter por objeto participar de outras sociedades, ainda
que não prevista no estatuto, desde que seja como meio
de realizar o objeto social ou para beneficiar-se de
incentivos fiscais.

27. É correto afirmar que um dos subgrupos que pertence ao
Ativo Permanente é:
A)
B)
C)
D)
E)

22. De acordo com a Lei das Sociedades Anônimas, pode-se
afirmar, a respeito das Ações, que:
A) o estatuto fixará o número das ações em que se divide o
capital social e estabelecerá se as ações terão, ou não,
valor nominal;
B) na companhia com ações com valor nominal, o estatuto
poderá criar uma ou mais classes de ações preferenciais
com valor nominal;
C) o valor nominal será variável, de acordo com o momento
que foram emitidas;
D) na companhia com ações com valor nominal, o estatuto
poderá criar uma ou mais classes de ações preferenciais
sem valor nominal;
E) o valor nominal das ações de companhia aberta só
poderá ser inferior ao mínimo fixado pela Comissão de
Valores Mobiliários, no caso de aprovação por maioria
absoluta em Assembléia Ordinária.

infungível;
fungível;
intangível;
tangível;
circulante.

28. É correto afirmar que NÃO pertence ao grupo do
patrimônio líquido:
A)
B)
C)
D)
E)
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capital social;
reservas de capital;
reservas de reavaliação;
reservas de lucros;
ajustes de avaliação patrimonial.

35. A operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e
obrigações, é denominada:

29. Os gastos de reestruturação que contribuirão,
efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um
exercício social e que não configurem tão-somente uma
redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional
serão classificados:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

no intangível;
no diferido;
em investimentos;
em exercícios futuros;
no imobilizado.

fusão;
união;
reunião;
incorporação;
absorção.

30. O valor que se obtém em um mercado ativo, decorrente de
transação não compulsória realizada entre partes
independentes é considerado o valor de mercado para:

36. A companhia aberta deverá elaborar e divulgar,
juntamente com suas demonstrações financeiras,
demonstrações consolidadas quando tiver mais de
___________: do valor do seu patrimônio líquido
representado por investimentos em sociedades controladas;
A opção que completa a afirmativa é:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

as matérias-primas;
os bens destinados à venda;
dos bens em almoxarifado;
dos investimentos;
dos instrumentos financeiros.

37. O Princípio Fundamental da Contabilidade, cuja
observância é Indispensável à correta aplicação do Princípio
da Competência, por efeito de se relacionar diretamente à
quantificação dos componentes patrimoniais e à formação do
resultado, e de constituir dado importante para aferir a
capacidade futura de geração de resultado, é denominado
Princípio Fundamental da:

31. Na demonstração dos fluxos de caixa, as alterações
ocorridas durante o exercício, no saldo de caixa e
equivalentes de caixa, devem ser segregadas em um mínimo
de três fluxos, quais sejam:
A)
B)
C)
D)
E)

recursos, aplicações e financiamentos;
recursos, investimentos e financiamentos;
recursos, operações e financiamentos;
operações, financiamentos e investimentos;
operações, financiamentos e aplicações.

A)
B)
C)
D)
E)

32. A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no
exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do
montante das reservas de capital, exceder de:
A)
B)
C)
D)
E)

Entidade;
Oportunidade;
Competência;
Continuidade;
Independência.

38. Dentre os atributos da informação contábil, aquele que faz
com que o usuário aceite a informação contábil e a utilize
como base de decisões, configurando, pois, elemento
essencial na relação entre aquele e a própria informação, é
denominado:

10% do capital social;
200% do capital social;
25% do capital social;
30% do capital social;
50% do capital social.

A)
B)
C)
D)
E)

33. A reserva que tem por fim assegurar a integridade do
capital social somente podendo ser utilizada para compensar
prejuízos ou aumentar o capital, é denominada reserva:
A)
B)
C)
D)
E)

10%;
15%;
20% ;
30% ;
50% .

de capital;
estatutária;
de lucros;
legal;
de contingências.

competência;
certeza;
confiabilidade;
compreensibilidade;
prudência.

39. O lançamento contábil de retificação que promove a
regularização de conta indevidamente debitada ou creditada,
através da transposição do valor para a conta adequada é
denominado de:
A)
B)
C)
D)
E)

34. Em relação à Transformação de uma sociedade de um
tipo para outro, é correto afirmar que:
A) depende de dissolução ou liquidação;
B) obedecerá aos preceitos que regulam a constituição e o
registro do tipo a ser adotado pela sociedade;
C) os sócios não podem renunciar, no contrato social, ao
direito de retirada no caso de transformação em
companhia;
D) exige, obrigatoriamente, o consentimento unânime dos
acionistas;
E) depende de liquidação, mas não de dissolução.
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estorno;
transferência;
complementação;
suplementação;
transposição.

40. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal compreende o conjunto das atividades relacionadas
à avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, da execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União e à avaliação da gestão dos
administradores públicos federais, bem como o controle das
operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres da
União. Com base nesse sistema, é correto afirmar que a
avaliação da execução dos programas de governo visa a:

44. A conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal define a
sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto
pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação como
sendo uma:
A)
B)
C)
D)
E)

A) comprovar a conformidade da sua execução;
B) a comprovar o nível de execução das metas, o alcance
dos objetivos e a adequação do gerenciamento;
C) comprovar a conformidade da execução com os limites e
destinações estabelecidos na legislação pertinente;
D) comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos e a
examinar os resultados quanto à economicidade, à
eficiência e à eficácia da gestão orçamentária;
E) aferir suas consistências e a adequações dos controles
internos.

sociedade de economia mista;
empresa controlada;
sociedade estatal dependente;
empresa subsidiada;
autarquia.

45. A Lei Complementar nº 101/00 considera ente da
federação:
A)
B)
C)
D)
E)

os Municípios;
a Presidência da República;
a Câmara dos Deputados Federais;
o Senado Federal;
o Congresso Nacional.

41. As atividades a cargo do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal NÃO se destinam,
preferencialmente, a subsidiar:

46. Ao somatório das receitas arrecadadas no mês em
referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades,
dá-se o nome de receita:

A) o exercício da direção superior da Administração Pública
Federal, a cargo do Presidente da República;
B) o aperfeiçoamento da gestão pública, nos aspectos de
formulação, planejamento, coordenação, execução e
monitoramento das políticas públicas;
C) a estrutura judicial Federal no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça;
D) os órgãos responsáveis pelo ciclo da gestão
governamental, quais sejam, planejamento, orçamento,
finanças, contabilidade e administração federal;
E) a supervisão ministerial.

A)
B)
C)
D)
E)

corrente líquida;
corrente bruta de capital;
de capital;
pública anual;
pública realizada.

47. Acompanham a Lei de Orçamento, sem integrá-lo:
A) quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação
dos fundos especiais;
B) quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as
Categorias Econômicas;
C) quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva
legislação;
D) quadro das dotações por órgãos do Governo e da
Administração;
E) sumário geral da receita por fontes e da despesa por
funções do Governo.

42. De acordo com o Decreto 3.591/00, compete à Comissão
de Coordenação de Controle Interno - CCCI, mediante
consulta:
A) promover a integração operacional do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal;
B) harmonizar a interpretação dos atos normativos e os
procedimentos relativos às atividades a cargo do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo Federal;
C) promover a integração do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal com outros sistemas da
Administração Pública Federal;
D) propor metodologias para avaliação e aperfeiçoamento
das atividades do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal;
E) avaliar as atividades do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal, com vistas ao seu
aperfeiçoamento.

48. As receitas tributária, de contribuições, patrimonial,
agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras
pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a
atender despesas classificáveis em Despesas Correntes são
denominadas:

43. De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda, o
resultado das atividades, principais ou acessórias, que
constituam objeto da pessoa jurídica é a definição de:

49. São classificadas como Despesas de Custeio:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

receitas correntes;
transferências correntes;
receitas públicas;
transferências de capital;
receitas de capital.

A) as dotações destinadas a atender a obras de
conservação e adaptação de bens imóveis;
B) as dotações para despesas as quais não corresponda
contraprestação direta em bens ou serviços;
C) as transferências destinadas a cobrir despesas de
custeio das entidades beneficiadas;
D) as dotações para o planejamento e a execução de obras,
inclusive as destinadas à aquisição de imóveis
considerados necessários à realização destas últimas;
E) as dotações destinadas a aquisição de imóveis, ou de
bens de capital já em utilização.

receita líquida;
lucro bruto;
lucro líquido;
lucro operacional;
lucro real.
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50. Os créditos da Fazenda Pública destinados a despesas
para as quais não haja dotação orçamentária específica são
denominados créditos adicionais:
A)
B)
C)
D)
E)

56. É correto classificar como característica da auditoria
interna:
A) o escopo do trabalho é determinado por normas usuais
reconhecidas no país;
B) assegurar que o sistema de controle interno funcione
eficientemente;
C) condição de total independência do auditor;
D) observância do cumprimento das normas associadas às
leis de forma bem ampla;
E) dever de fazer que as demonstrações contábeis
apresentadas a terceiros reflitam a real situação contábil
da empresa em certa data.

suplementares;
específicos;
especiais;
restritivos;
extraordinários.

51. De acordo com a Lei nº 8.666/93, a modalidade de
licitação entre interessados que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior à data do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação, é conhecida por:
A)
B)
C)
D)
E)

57. A omissão e manipulação de transações, registros e
demonstrações contábeis, quando voluntários, são um
exemplo de:

concurso;
convite;
concorrência;
pregão;
tomada de preços.

A)
B)
C)
D)
E)

58. O parecer de auditoria que exprime a opinião de que as
demonstrações contábeis não representam,
adequadamente, a posição patrimonial e financeira, de
acordo com os princípios fundamentais da contabilidade, é
denominado:

52. A licitação é considerada inexigível:
A) nos casos de guerra;
B) nos casos de grave perturbação da ordem;
C) quando não acudirem interessados à licitação anterior e
esta, justificadamente, não puder ser repetida sem
prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso,
todas as condições preestabelecidas;
D) quando a União tiver que intervir no domínio econômico
para regular preços ou normalizar o abastecimento;
E) para contratação de profissional de qualquer setor
artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo,
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela
opinião pública.

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

fiscalizar a eficiência dos controles internos;
assegurar maior correção dos registros contábeis;
permitir maior exatidão das demonstrações contábeis;
opinar sobre a adequação das demonstrações contábeis;
assegurar maior exatidão dos resultados apurados.

circularização;
conferência;
inspeção;
contagem física;
confirmação.

60. Os testes de auditoria normalmente utilizados são:
A)
B)
C)
D)
E)

54. Os métodos aplicados pela técnica de auditoria são:
A)
B)
C)
D)
E)

com ressalva;
sem ressalva;
adverso;
negativo;
parcial.

59. Ao procedimento utilizado pelo auditor para confirmar, por
meio de carta, bens de propriedade da empresa em poder de
terceiros, dá-se o nome de:

53. Uma das principais vantagens da auditoria, sob a ótica
fiscal, é:
A)
B)
C)
D)
E)

irregularidade;
estorno;
fraude;
imperícia;
erro.

controle e fiscalização;
controle, análise e fiscalização;
retrospecção e análise;
análise e controle;
retrospecção, análise e fiscalização.

substantivos e correlacionais;
de procedimentos e de observância;
correlacionais e de procedimentos;
de observância e correlacionais;
substantivos e de observância.

DISCURSIVA
Desenvolver um texto em torno de 20 a 30 linhas sobre o
seguinte tema:
“Valendo-se de normas e padrões de natureza técnica e
ética claramente determinados, a auditoria torna-se
elemento fundamental no sistema de informações,
medição de desempenho e prestação de contas da
administração.”

55. Dentre as classificações da auditoria, aquela também
conhecida sob o nome de Auditoria Financeira e que se situa
mais na análise das peças de balanços e de suas conexões, é
denominada auditoria:
A)
B)
C)
D)
E)

sintética;
detalhada;
analítica;
interna;
externa.

Dentro do tema proposto, os seguintes aspectos do texto
serão objetos de avaliação:
1.
2.
3.
4.
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tipos de auditoria (conceitos e diferenças);
instrumentos usados no trabalho do auditor;
relatórios emitidos pela auditoria;
testes em auditoria.
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