MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE
REITORIA, CAMPUS CONCÓRDIA, RIO DO SUL, SOMBRIO E VIDEIRA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2009

CARGO: AUDITOR
PROVA OBJETIVA - 02 DE AGOSTO DE 2009.

INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO
1. O caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 40 (quarenta). Confira-o, se ele não estiver completo, chame o
fiscal.
2. Para evitar possíveis enganos no preenchimento do cartão-resposta oficial, anote, primeiramente no caderno de prova, as alternativas que entender
corretas, para, somente então, proceder o preenchimento definitivo. Observe atentamente as instruções de preenchimento.
3. Somente serão consideradas para avaliação as questões respondidas no cartão-resposta.
IMPORTANTE
A. O CARTÃO-RESPOSTA NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. Portanto, somente marque a resposta quando você tiver certeza que ela é correta.
B. O cartão-resposta não pode ser rasurado, sob pena de anulação das respostas.
C. Você deve marcar uma e apenas uma letra em cada questão objetiva, de todas as questões, de 01 (um) a 40 (quarenta), no cartão-resposta.
D. Não é admitido usar qualquer outro material estranho ao caderno de prova, mesmo para rascunho.
E. Você dispõe de 4 (quatro) horas para concluir a prova.
F. Ao final da prova você deverá devolver ao fiscal, este caderno de prova e o cartão-resposta devidamente assinado, sob pena de caracterização de sua
desistência no Concurso.
G. O IESES, responsável pelo planejamento e execução desse concurso público, deseja-lhe BOA PROVA.
1. Qual alternativa apresenta um exemplo de ambigüidade?
a)
b)
c)
d)

Regras não devem ser descumpridas.
Os fins justificam os meios.
Homens e mulheres têm direitos iguais.
O vereador conversou com a adversária na sua cidade.

6. O índice de desigualdade social é chamado de:
a)
b)
c)
d)

PIB.
IDS.
Ides.
Gini.

2. Qual alternativa reúne TODAS as palavras com grafia correta?
a)
b)
c)
d)

abscesso, introspeção, revindicar
abcesso, emtrospecção, reivindicar
abcesso, introspecção, revindicar
abscesso, introspecção, reivindicar

3. Assinale a alternativa INCORRETA:
a)
b)
c)
d)

Ficou sobre cuidados médicos.
Daqui a cerca de um ano viajarei aos Estados Unidos.
Estava sob sua proteção.
As notas estavam sobre o balcão.

4. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:
...........anos que não vejo um bom programa de debates; ..........algum
problema com a emissora.
a)
b)
c)
d)

Fazem, devem haver
Faz, deve haver
Faz, devem haver
Fazem, deve haver

5. Preencha V para Verdadeiro e F para Falso e em seguida assinale a
alternativa que corresponde à sequência correta:
( )

( )
( )

( )

a)
b)
c)
d)

Os preços mantiveram-se estáveis na zona do euro - grupo de
países que utilizam o euro como moeda única - nos últimos 12
meses, o que nunca tinha ocorrido antes na história do indicador.
Segundo o primeiro cálculo divulgado pelo Eurostat em 29 de
maio de 2009, o escritório estatístico comunitário, o índice de
inflação anualizado nos países que compartilham a moeda única
se situou em maio em 0%, contra alta de 0,6% de abril.
O aumento dos preços do petróleo preocupa o governo dos EUA
porque pode prejudicar a recuperação da economia do país.
A dívida pública federal - que engloba os endividamentos interno e
externo - caiu 1,02% em abril na comparação com março, para R$
1,384 trilhão, segundo dados do Tesouro Nacional. A queda se
deve ao resgate de títulos e à recente valorização do real ante o
dólar.
A economia subterrânea aumentou em 13,6% sua participação no
Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços
produzidos no país) entre setembro e dezembro do ano passado,
período em que a crise internacional começou a atingir o Brasil.
V, F, V, F.
F, V, F, F.
V, V, V, V.
V, F, F, V.

7. Assinale a alternativa correta:
a) O prazo de validade do concurso público será de até três anos,
prorrogável uma vez, por igual período.
b) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá, entre outros, aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
c) É vedado ao servidor público civil o direito à livre associação
sindical, salvo com expressa autorização da autoridade a que
estiver subordinado.
d) Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas e
privadas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias,
confessionais ou filantrópicas, definidas em lei.
8. Assinale a alternativa correta:
a) É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes
Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.
b) Não será aplicada ao servidor público da união a pena de cassação
de aposentadoria ou disponibilidade.
c) O servidor responde apenas civil e administrativamente pelo
exercício irregular de suas atribuições.
d) É direito do servidor público da união promover manifestação de
apreço ou desapreço no recinto da repartição.
9. Assinale a alternativa correta:
a) Os atos do processo administrativo poderão ser concluídos depois
do horário normal, quando já iniciados e cujo adiamento prejudique
o curso regular do procedimento.
b) Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da
relevância da questão, não poderá ser realizada audiência pública
para debates sobre a matéria do processo administrativo.
c) Quando a matéria do processo administrativo envolver assunto de
interesse geral, o órgão competente poderá, sem motivação, abrir
período de consulta pública para manifestação de terceiros.
d) O interessado poderá, mesmo depois da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo administrativo.
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10. Assinale a alternativa correta:
a) Não é dever do servidor público procurar prioritariamente resolver
situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de
qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo
setor em que exerça suas atribuições.
b) A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos
direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se
exige que a moralidade administrativa se integre no Direito, como
elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade,
erigindo-se, como conseqüência, em fator de legalidade.
c) Toda ausência do servidor de seu local de trabalho é fator de
desmoralização do serviço público, o que sempre conduz à
desordem nas relações humanas.
d) Não é dever do servidor público manter-se atualizado com as
instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao
órgão onde exerce suas funções.
11. Para os fins da Lei nº. 8.666/93 consideram-se serviços técnicos
profissionais especializados os trabalhos relativos a:
I. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos.
II. Pareceres, perícias e avaliações em geral.
III. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou
tributárias.
IV. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas.
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16. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
especial:
I.

Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança
nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da
República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional.
II. Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a
comprovação de exclusividade ser feita através de atestado
fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato,
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades
equivalentes.
III. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 da
Lei 8.666/93, de natureza singular, com profissionais ou empresas
de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços
de publicidade e divulgação.
IV. 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 seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva I está correta.
Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.

A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas a assertiva II está INCORRETA.

12. São Despesas de Capital, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Transferências de Capital.
Investimentos Inversões.
Transferências Correntes.
Financeiras.

13. São modalidades de licitação:
I.
II.
III.
IV.

Concorrência.
Convite.
Tomada de preços.
Leilão.

A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas a assertiva IV está INCORRETA.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.

14. São Receitas de Capital, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Transferência de Capital.
Amortização de Empréstimos.
Operações de Crédito.
Transferências Correntes.

15. A documentação relativa à habilitação jurídica nas licitações, conforme
o caso consistirá em:
I. Cédula de identidade.
II. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores.
III. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente
e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento
e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do
objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos
trabalhos.
IV. Registro comercial, no caso de empresa individual.
A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva I está correta.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.

17. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados,
exclusivamente, documentação relativa a:
I.
II.
III.
IV.

Habilitação jurídica.
Qualificação técnica.
Qualificação econômico-financeira.
Regularidade fiscal.

A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
Apenas a assertiva I está INCORRETA.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.

18. As receitas provenientes da realização de recursos financeiros
oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de
bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito
público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em
Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente, são
chamadas de:
a)
b)
c)
d)

Receitas Correntes.
Receita Patrimonial.
Receitas Diversas.
Receitas de Capital.

19. Considerando-se o Decreto nº 3.592 de 2000, o Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal tem as seguintes finalidades:
I.

Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
II. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias,
bem como dos direitos e haveres da União.
III. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e
à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos
órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal, bem
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito
privado.
IV. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas a assertiva II está correta.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas III e IV estão corretas.

20. São Receitas Tributárias, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Taxas.
Impostos.
Alienação de Bens.
Contribuições de Melhoria.

21. A dívida flutuante compreende, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Os depósitos.
Os serviços das receitas a receber.
Os débitos de tesouraria.
Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida.
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22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder
Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas Leis
Orgânicas dos Municípios, compor-se-á de:
I. Projeto de Lei de Orçamento.
II. Tabelas explicativas.
III. Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por
dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em
estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar,
acompanhadas de justificação econômica, financeira, social e
administrativa.
IV. Mensagem, que conterá: exposição circunstanciada da situação
econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida
fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e
outros compromissos financeiros exigíveis; exposição e justificação
da política econômico-financeira do Governo; justificação da receita
e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital.
A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva II está INCORRETA.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas III e IV estão corretas.

Municípios: 50% (cinqüenta por cento).
União: 50% (cinqüenta por cento).
Distrito Federal: 40% (quarenta por cento).
Estados: 50% (cinqüenta por cento).

24. Considera-se
público:
I.
II.
III.
IV.

necessidade

temporária

de

excepcional

interesse

Assistência a situações de calamidade pública.
Combate a surtos endêmicos.
Admissão de professor substituto e professor visitante.
Admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro.

A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas a assertiva II está correta.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.

25. Para os efeitos da Lei Complementar nº 101, são adotadas as
seguintes definições:
I.

Dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado
sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação,
assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e
da realização de operações de crédito, para amortização em prazo
superior a doze meses.
II. Dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos
emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil,
Estados e Municípios.
III. Operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão
de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição
financiada de bens, recebimento antecipado de valores
provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento
mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso
de derivativos financeiros.
IV. Refinanciamento da dívida mobiliária: compromisso de adimplência
de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da
Federação ou entidade a ele vinculada.
A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas a assertiva III está INCORRETA.
Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
o

26. A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2 do art. 165
da Constituição e disporá também sobre:
I. Equilíbrio entre receitas e despesas.
II. Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos
resultados dos programas financiados com recursos dos
orçamentos.
III. Critérios e forma de limitação de empenho.
IV. Condições e exigências para transferências de recursos a
entidades públicas e privadas.
A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)

I.

Ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada
Município.
II. Empresa estatal dependente: sociedade cuja maioria do capital
social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente
da Federação.
III. Empresa controlada: empresa controlada que receba do ente
controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com
pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último
caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária.
IV. Receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços,
transferências correntes e outras receitas também correntes,
deduzidos.
A seqüência correta é:
a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
b) Apenas a assertiva II está INCORRETA.
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
28. São beneficiários de pensões vitalícias:

23. Assinale a alternativa correta. Para os fins do disposto no caput do art.
169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de
apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os
percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:
a)
b)
c)
d)

27. Para os efeitos da Lei Complementar nº 101, entende-se como:

Apenas a assertiva II está correta.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.

I. O cônjuge.
II. A pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com
percepção de pensão alimentícia.
III. Os filhos, ou enteados.
IV. A mãe e o pai que comprovem dependência econômica do
servidor.
A seqüência correta é:
a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas a assertiva II está correta.
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
29. Sobre a Licença à Gestante, à Adotante e Licença-Paternidade, é
correto afirmar:
I.

Será concedida licença à servidora gestante por 120 (cento e vinte)
dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.
II. No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá
direito a 60 (sessenta) dias de repouso remunerado.
III. Pela adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-paternidade
de 5 (cinco) dias consecutivos.
IV. Para amamentar o próprio filho, até a idade de seis meses, a
servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, à uma
hora de descanso, que poderá ser parcelada em dois períodos de
meia hora.
A seqüência correta é:
a) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
b) Apenas a assertiva I está correta.
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
30. São formas de provimento de cargo público:
I. Nomeação.
II. Ascensão.
III. Redistribuição.
IV. Transferência.
A seqüência correta é:
a) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
c) Apenas a assertiva I está correta.
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
31. A vacância do cargo público decorrerá de:
I. Nomeação.
II. Demissão.
III. Aposentadoria.
IV. Transferência.
A seqüência correta é:
a) Apenas a assertiva I está correta.
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
32. Constituem indenizações ao servidor:
I. Ajuda de custo.
II. Diárias.
III. Transporte.
IV. Auxílio-moradia.
A seqüência correta é:
a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
b) Apenas a assertiva I está correta.
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
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33. Sobre as diárias é correto afirmar:
I.

A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela
metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede,
ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas
extraordinárias cobertas por diárias.
II. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência
permanente do cargo, o servidor fará jus a diárias.
III. Não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma
região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião,
constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas.
IV. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por
qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo
de 15 (quinze) dias.
A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva I está correta.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.

34. Conceder-se-á auxílio-moradia ao servidor se atendidos os seguintes
requisitos:
I. Não exista imóvel funcional disponível para uso pelo servidor.
II. O servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido
proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente
cessionário de imóvel no Município aonde for exercer o cargo,
incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção,
nos doze meses que antecederem a sua nomeação.
III. O deslocamento tenha ocorrido antes de 30 de junho de 2006.
IV. O servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar
cargo em comissão ou função de confiança do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS, níveis 4, 5 e 6, de Natureza
Especial, de Ministro de Estado ou equivalentes.
A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva II está correta.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.

35. Compete à Secretaria Federal de Controle Interno:
I.

Consolidar os planos de trabalho das unidades de auditoria interna
das entidades da Administração Pública Federal indireta.
II. Exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias,
direitos e haveres da União.
III. Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de controle
interno de suas unidades administrativas.
IV. Verificar a observância dos limites e das condições para realização
de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar.
A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I e III estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas a assertiva II está correta.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.

36. Sobre as Unidades de Auditoria Interna, é correto afirmar:
I.

A unidade de auditoria interna apresentará ao órgão ou à unidade
de controle interno a que estiver jurisdicionada, para efeito de
integração das ações de controle, seu plano de trabalho do
exercício seguinte.
II. Quando a entidade da Administração Pública Federal indireta não
contar com conselho de administração ou órgão equivalente, a
unidade de auditoria interna será subordinada diretamente ao
dirigente máximo da entidade, podendo ser delegado, por este, a
outra autoridade.
III. A auditoria interna vincula-se ao conselho de administração ou a
órgão de atribuições equivalentes.
IV. A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de
unidade de auditoria interna será submetida, pelo dirigente máximo
da entidade, à aprovação do conselho de administração ou órgão
equivalente, quando for o caso, e, após, à aprovação da
Controladoria-Geral da União.
A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
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37. A Controladoria-Geral da União contará com o apoio dos Assessores
Especiais de Controle Interno nos Ministérios, incumbidos de:
I.

Assessorar o Ministro de Estado nos assuntos de competência do
controle interno.
II. Orientar os administradores de bens e recursos públicos nos
assuntos pertinentes à área de competência do controle interno,
inclusive sobre a forma de prestar contas.
III. Auxiliar os trabalhos de elaboração da prestação de contas anual
do Presidente da República.
IV. Acompanhar a implementação, pelos órgãos e pelas unidades, das
recomendações do Sistema de Controle Interno e do Tribunal de
Contas da União.
A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva II está correta.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

38. No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional poderão ser objeto de execução indireta:
I.

Quaisquer atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas
pelo plano de cargos do órgão ou entidade.
II. As atividades de conservação, limpeza, segurança e vigilância.
III. As atividades de transportes, informática e copeiragem.
IV. As atividades de recepção, reprografia, telecomunicações e
manutenção de prédios, equipamentos e instalações.
A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas a assertiva II está correta.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

39. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis
independentemente de autorização orçamentária e os valores
numerários.
b) O Passivo Financeiro compreenderá os créditos e as dívidas
fundadas e outros pagamento que independam de autorização
orçamentária.
c) O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras
que dependam de autorização legislativa para amortização ou
resgate.
d) O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores,
cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
40. Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete:
I.

Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por
dinheiros, bens e valores públicos das unidades dos poderes da
União e das entidades da administração indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público
federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio
ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário.
II. Apreciar, para fins de registro, na forma estabelecida no regimento
interno, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer
título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações
instituídas e mantidas pelo poder público federal, excetuadas as
nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a
das concessões de aposentadorias, reformas e pensões,
ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o
fundamento legal do ato concessório.
III. Efetuar, observada a legislação pertinente, o cálculo das quotas
referentes aos fundos de participação a que alude o parágrafo
único do art. 161 da Constituição Federal, fiscalizando a entrega
dos respectivos recursos.
IV. Propor ao Congresso Nacional a fixação de vencimentos dos
ministros, auditores e membros do Ministério Público junto ao
Tribunal.
A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas a assertiva II está correta.

