
Auditor de Controle Externo 
Área: Contábil 

1) O candidato receberá o Caderno de Provas contendo a Prova Objetiva, com 70 (setenta) questões, 
sendo 30 (trinta) de conhecimentos básicos e 40 (quarenta) de conhecimentos específicos, e a Prova 
Discursiva, bem como a Folha de Respostas;
2) São de responsabilidade do candidato a verificação e a conferência do material entregue para a 
realização da prova, inclusive a dos seus dados pessoais (itens 8.8 e 9.1 do Edital nº 001/2012);
3) As provas terão duração de 4 (quatro) horas corridas , incluindo o prazo de 
marcação da Folha de Respostas;

6) Não amasse e não dobre a Folha de Respostas 

8) Tenha a máxima atenção para não cometer rasuras na Folha de Respostas, já que ela não será 
substituída por falha ou erro do candidato  

12) Somente será permitida a saída da sala de provas depois de transcorrido o tempo de 2 (duas) horas 
após o seu início, devendo ser entregues ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o a 
Folha de Respostas 
13) O candidato, ao terminar sua prova, somente poderá levar a Folha Intermediária de Respostas 

14) O Caderno de Provas e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no primeiro dia útil 
subsequente à data de sua aplicação, no site www.institutocidades.org.br, no link respectivo do concurso 
TCM/GO  

ATENÇÃO: Forma de marcação correta para a Leitura Óptica.

(item 8 do Edital nº 001/2012)

4) O candidato resolverá as questões propostas e transcreverá as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta de tinta azul ou preta, assinando essas folhas somente no campo apropriado (item 9.4, do Edital 
nº 001/2012);
5) Cada questão possui apenas uma opção correta ("d", item 8.12.3 do Edital nº 001/2012);

("a", item 8.12.3 do Edital nº 001/2012);
7) Não poderá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura (item 9.6 do 
Edital nº 001/2012);

("b" e "e" , item 8.12.3 e item 9.7 do Edital nº 001/2012);
9) As marcações na Folha de Respostas devem ser feitas pelo próprio candidato, salvo quando tenha sido 
solicitado atendimento especial para esse fim (itens 8.12.6 e 9.2 do Edital nº 001/2012);
10) Não tente apagar uma questão já marcada, sob pena de sua nulidade ("c", item 8.12.3 do Edital nº 
001/2012); 
11) Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida 
ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta (itens 8.12.5 e 9.5 do Edital nº 
001/2012);

Caderno de Provas e 
(itens 8.12, 8.12.7 e 9.8 do Edital nº 001/2012);

(item 9.9 
do Edital nº 001/2012);

(item 9.10 do Edital nº 001/2012).

Concurso Público Realização
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Texto 01 

O barulho de um filme mudo 
Rodado em preto e branco e no estilo das produções do passado, o longa-metragem francês "O Artista" encanta o 

público e pode ser o grande vencedor do Oscar. 
 Ivan Claudio 
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Um filme mudo está fazendo o maior barulho no mundo inteiro. Ele se chama “O Artista”, foi rodado em preto e 
branco e não tem grandes estrelas no elenco. Mesmo assim, seus protagonistas (os franceses Jean Dujardin e Bérénice 
Bejo) concorrem, respectivamente, ao Oscar de melhor ator e atriz – e são fortes candidatos. Dujardin, que já havia sido 
premiado no Festival de Cannes, recebeu o Globo de Ouro e foi reconhecido pela associação dos atores americanos. 
Afora essas duas categorias, a produção francesa disputa ainda oito estatuetas, inclusive a mais importante, de melhor 
filme. Lançado na França no meio do ano passado, “O Artista” tinha tudo para acabar no escaninho do “cult movie para 
cinéfilos”. Mas caiu nas graças de Hollywood e ultrapassou os limites do público segmentado. Por que a Academia 
decidiu estender o tapete vermelho para um longa-metragem tão particular? A resposta é óbvia: porque “O Artista”, que 
estreia no Brasil na sexta-feira 10, trata justamente dos anos de ouro do cinema americano, hoje perdido numa voragem 
tecnológica que não acrescenta nada.  

Seu enredo, passado no final da década de 1920, centra-se justamente em um momento de transformações como 
a que a indústria cinematográfica vive agora: a chegada do cinema falado. George Valentin, papel de Dujardin, é um 
astro de filmes mudos que não acredita no futuro da nova invenção. Os estúdios pensam de maneira diferente e, 
enquanto Valentin cai no esquecimento, Peppy Miller (Bérénice Bejo), uma atriz aspirante que ele ajudou a iniciar na 
carreira, sobe ao posto de estrela. Nesse meio tempo, a dupla descobre que se ama. Há oito anos, quando o diretor 
Michel Hazanavicius propôs projeto para produtores franceses, todo mundo achou que ele estava louco. Mas outro 
maluco, o produtor Thomas Langmann, das aventuras de “Asterix”, gostou da ideia e ofereceu muito mais. Bancou as 
filmagens na própria Hollywood, nos estúdios Paramount e Warner. Dessa forma, a produção impecável pôde contar 
com luxos que só aumentaram seu charme. 

Para o cenário da casa de Petty foi escolhida a antiga residência de uma deusa do cinema mudo, Mary Pickford. 
Dujardin e Bérénice não fazem feio ao simular Gene Kelly e Debbie Reynolds nos números de sapateado: eles 
ensaiaram no mesmo galpão em que a dupla se preparou para “Cantando na Chuva”. Para “entrar” definitivamente no 
personagem, Dujardin morou durante as filmagens numa mansão dos anos 1930 em Beverly Hills, como os astros da 
época. Embora o cinema não dispusesse de muitos recursos naquele período, rodar um filme mudo nos dias de hoje não 
foi fácil. Hazanavicius fez questão de gravar todas as cenas com as pesadas câmeras do passado e não forneceu 
diálogos para os atores: eles falavam o que queriam, já que nada do que dizem é ouvido. O resto é pura expressão. O 
mínimo que se pode dizer é que se está diante de um show de atuação. 

Revista isto é - N° Edição: 2204 | 03.Fev.12 – Adaptado.  
 

1. A partir da leitura do texto, podemos afirmar que o 
principal fator que levou o filme “O Artista” a “cair nas 
graças” de Hollywood foi: 

 

A) O enredo do filme. 
B) A atuação dos seus protagonistas, que foi um espetáculo 

à parte. 
C) O fato de ter sido rodado sem diálogos. 
D) A fotografia proporcionada pela filmagem em preto e branco. 
E) O prestígio do produtor Thomas Langmann. 
 

2. Ainda de acordo com o texto, podemos afirmar sobre as 
filmagens de “O Artista” que: 
 

A) O filme foi inteiramente rodado na França. 
B) Foram feitas nos Estados Unidos. 
C) Incluíram uma cena no mesmo cenário em que foi 

filmado o longa “Cantando na Chuva”. 
D) Houve várias cenas na mansão dos anos 30 em que 

morava o ator Jean Dujardin. 
E) Foram realizadas com sérias restrições orçamentárias. 
 

3. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas: 

 O diretor Michel Hazanavicius só conseguiu realizar seu 
projeto depois de estar  frente___frente com o produtor 
Thomas Langmann. 

 Thomas Langmann observava ___ distância a realização do 
filme.  

 Certa vez, Hazanavicius gravou com sua equipe até ___ 
uma hora da madrugada. 

A) à, à à 
B) a, a, a 
C) a, à, a 
D) à, à, a 
E) a, a, à 

4. A partir da leitura do último parágrafo do texto, podemos 
inferir que seu autor acredita que: 

 

A) Rodar um filme mudo nos dias de hoje é mais difícil do 
que era antigamente. 

B) O uso das câmeras pesadas do passado foi um 
facilitador do processo de filmagem em preto e branco. 

C) Os fatos de o filme ser mudo e de não terem sido 
fornecidos diálogos aos atores são elementos que tornam a 
atuação dos protagonistas ainda mais impressionante. 

D) A sincronização entre as imagens dos diálogos e as 
legendas do filme ficaram prejudicadas. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 

5. Assinale a única alternativa, que ao revisar a pontuação 
empregada no período “O Artista” tinha tudo para acabar 
no escaninho do “cult movie para cinéfilos”. Mas caiu nas 
graças de Hollywood e ultrapassou os limites do público 
segmentado.”, se encontre de acordo com as normas 
gramaticais: 

 

A)  “O Artista”, tinha tudo para acabar no escaninho do “cult 
movie para cinéfilos”, mas caiu nas graças de Hollywood, e 
ultrapassou os limites do público segmentado. 

B)  “O Artista” tinha tudo para acabar no escaninho do, cult 
movie para cinéfilos. Mas caiu nas graças de Hollywood e 
ultrapassou os limites do público segmentado. 

C)  “O Artista” tinha tudo para acabar no escaninho do “cult 
movie para cinéfilos”, mas caiu nas graças de Hollywood 
e ultrapassou os limites, do público segmentado. 

D)  “O Artista” tinha tudo para acabar no escaninho do “cult 
movie para cinéfilos”, mas caiu nas graças de Hollywood 
e ultrapassou os limites do público segmentado. 

E) “O Artista”, tinha tudo para acabar no escaninho do “cult 
movie para cinéfilos”, mas caiu nas graças de Hollywood 
e, ultrapassou os limites, do público segmentado. 
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6. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas das frases a seguir: 

 
I. O filme “O Artista” agradou ____ todos em Hollywood. 

II. Este é um filme ____ a associação dos atores 
americanos reconheceu. 

III. O produtor Thomas Langmann bancou as filmagens na 
própria Hollywood, ____ os atores moraram durante a 
filmagem. 

 
A) ao, qual, em que 
B) a, quem, onde 
C) a, a quem, em que 
D) a, ao qual, onde 
E) quem, a quem, quando 

 
7. Assinale a análise correta do termo da oração 

destacado. 
 

O filme “O Artista” ultrapassou os limites do público 
segmentado. 

 

A) Objeto direto. 

B) Objeto indireto. 

C) Sujeito. 

D) Predicativo do sujeito. 

E) Agente da passiva. 

 
8. Marque a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas, de acordo com as regras de colocação 
pronominal da gramática normativa da língua 
portuguesa. 
 
“Mesmo quando o filme estrear, os produtores franceses 
que recusaram o projeto nunca ________.” 

 

A) irão arrepender-se 
B) arrepender-se-ão 
C) se arrependerão 
D) arrependerem-se-ão 
E) irão se arrepender-se 
 
 

9. Assinale o item que preenche corretamente as lacunas, 
do ponto de vista da concordância verbal. 
 
Já ___ muitos anos que não se lançava nenhum filme 
mudo, mas ___ muitas pessoas que ainda ____ por este 
tipo de filme. 

 
A) devem fazer, tem, se apaixona 
B) deve fazer, há, se apaixonam 
C) deve fazerem, há, se apaixona 
D) fazem, há, se apaixona  
E) faz, haviam, se apaixonarão 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO  
 
10. Observe a seguinte série: 
 

53, 53, 40, 40, 27, 27, ... 

Com base na sequência acima, indique a alternativa com o 
próximo número 

A) 14 

B) 17 

C) 20 

D) 23 

E) 24 

 

11. Vinte bilhetes são numerados de 1 a 20 e depois são 

misturados de forma aleatória. Determine a 

probabilidade de um bilhete ser sorteado sendo este 

múltiplo de 3 ou de 5. 
 

A) 
 

  
 

B) 
 

 
 

C) 
 

 
 

D) 
  

  
 

E) 
  

  
 

 

 
 
INFORMÁTICA  
 
 
 
12. Indique, nas alternativas abaixo, a ferramenta que 

permite o computador se desfazer de arquivos 
temporários desnecessários no sistema operacional 
Windows XP. 

 

A) Backup 

B) Agendador de Tarefas 

C) Limpeza de disco 

D) Desfragmentador de disco 

E) Restauração do sistema 

 

13.  Indique a funcionalidade da figura  no Microsoft 

Office Excel 2007. 

 

 

 

A) Remover duplicados. 

B) Habilita a filtragem das células selecionadas. 

C) Permite classificar os itens de uma coluna em ordem 

ascendente ou descendente. 

D) Impede que dados inválidos sejam digitados em uma 

célula. 

E) Torna todo o conteúdo visível em uma célula.  
 

 

14. Observe a seguinte figura. 

 

Figura extraída do Microsoft Office Word 2007 
 
 
 

Com base na figura, indique a alternativa com a 
funcionalidade desse ícone. 

 
A) Iniciar uma mala direta. 

B) Enviar uma mala direta. 

C) Criar e imprimir envelopes. 

D) Selecionar destinatários para mala direta. 

E) Realçar os campos inseridos em um documento. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
15. Sobre os processos formais de alteração do texto 

constitucional, é CORRETO afirmar: 

 

A) No sistema constitucional brasileiro, a emenda 

constitucional está submetida a limites materiais, no que 

diz respeito ao seu conteúdo. 

B) As emendas constitucionais resultam de processo 

legislativo idêntico ao adotado para as leis 

complementares. 

C) Caso não sancionada em quinze dias, a emenda 

constitucional é promulgada pela Mesa do Congresso 

Nacional. 

D) As revisões constitucionais, em nosso sistema, se dão 

de cinco em cinco anos. 

E) A iniciativa popular de emenda constitucional é 

expressamente prevista na Constituição brasileira. 

 

16. Acerca do perfil constitucional das Cortes de Contas, 

está CORRETA a seguinte proposição: 

 

A) A Constituição veda a criação de tribunais municipais de 

contas, mas essa vedação não alcança a esfera 

estadual.  

B) Compete ao Tribunal de Contas dos Municípios julgar as 

contas dos prefeitos municipais. 

C) O Tribunal de Contas dos Municípios exerce típico 

controle interno. 

D) O julgamento do Tribunal de Contas dos Municípios 

sobre as contas anuais do prefeito deixará de prevalecer 

por decisão da maioria absoluta dos vereadores. 

E) Os Procuradores das Cortes de Contas integram a 

carreira do Ministério Público Estadual. 

 

17. O princípio interpretativo que reza que o intérprete deve 

atribuir à norma constitucional o sentido que lhe dê 

maior eficácia é o: 

 

A) princípio da justeza. 

B) da força normativa da Constituição. 

C) da harmonização. 

D) da unidade da Constituição. 

E) do efeito integrador. 

 

18. Cabe o controle de constitucionalidade difuso: 

 

A) apenas ao Supremo Tribunal Federal. 

B) apenas ao Superior Tribunal de Justiça. 

C) a todos os órgãos do Poder Judiciário. 

D) a órgão específico do Poder Executivo. 

E) apenas ao Tribunal de Justiça, por meio da maioria 

absoluta de seus membros. 

 

19. O poder constituinte originário: 

 

A) é extrajurídico. 

B) é limitado. 

C) é condicionado. 

D) está sujeito a limitação material. 

E) subdivide-se em reformador, revisor e decorrente. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

20. Entre os requisitos ou elementos essenciais à validade 

dos atos administrativos, o que mais condiz, com o 

atendimento da observância do princípio fundamental da 

impessoalidade, é o relativo 

 

A) à competência. 

B) à forma. 

C) à  finalidade. 

D) à motivação. 

E) ao objeto lícito. 

 

21. Estão sujeitos à subordinação hierárquica os agentes 

públicos 
 

A) delegados. 

B) credenciados. 

C) políticos. 

D) administrativos. 

E) de colaboração. 
 

 

22. O princípio a que se refere o art. 37, caput, da CF/1988, 

que exige observância da lei na atuação administrativa, 

é conhecido como: 

 

A) Princípio da Segurança Jurídica. 

B) Princípio da Legalidade Geral. 

C) Princípio da Moralidade Administrativa. 

D) Princípio da Legalidade Estrita. 

E) Princípio da Razoabilidade. 
 

23. Acerca do sistema administrativo brasileiro, é 

CORRETO afirmar: 

 
 

A) Adota-se o sistema de jurisdição mediante o contencioso 

administrativo, excludente da atuação judicial 

B) O sistema de jurisdição dúplice, vigente no Brasil, 

permite a simultaneidade da atuação do contencioso 

administrativo e a atuação judicial. 

C) Embora existente decisão administrativa sobre 

determinado tema, esta é passível de apreciação 

judicial. 

D) As decisões administrativas não estão sujeitas a 

reexame recursal, devendo ser revistas pela via judicial. 

E) Baseia-se o sistema administrativo jurisdicional, em vigor 

no Brasil, no sistema francês. 

 

 

CONTROLE EXTERNO 
 
 
24. O controle externo exercido pelos Tribunais de Contas quando 

avalia o mérito da despesa sob o critério da obtenção dos 

resultados do cumprimento de metas e de programas de 

trabalho previamente estabelecidos, denomina-se: 
 

A) Controle da legalidade dos atos. 

B) Controle da economicidade. 

C) Controle da legitimidade. 

D) Controle da operacionalidade. 

E) Controle da fidelidade funcional. 
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25. Analise as assertivas abaixo, e marque a opção que se 

encontra de acordo com os disciplinamentos do Regimento 

Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 

Goiás – TCM/GO – acerca das competências dos 

integrantes do Ministério Público de Contas: 
 

I. Compete aos Procuradores requisitar informações, 
documentos e processos juntos às autoridades 
municipais, bem como dos órgãos e entidades da 
administração direta, indireta ou fundacional, instituídas 
ou mantidas pelo Poder Público Municipal. 

II. Compete aos Procuradores de Contas comparecer 
somente as sessões do Pleno do Tribunal de Contas a 
fim de, verbalmente, se pronunciar acerca dos assuntos 
que ali tramitam. 

III. Compete aos Procuradores de Contas se pronunciar por 
escrito ou verbalmente somente nos assuntos inerentes 
à decisão do Tribunal sobre os processos de tomada ou 
prestação de contas. 

IV. Compete aos Procuradores de Contas promover junto à 
Procuradoria-Geral da Justiça e Procuradoria Geral do 
Estado, as medidas previstas em lei, remetendo-lhes a 
documentação e instruções necessárias. 

V. Compete aos Procuradores de Contas interpor os 
recursos permitidos em lei.  

 

A) Todas as assertivas estão corretas. 
B) Estão corretas as assertivas I, IV e V. 
C) Estão corretas as assertivas I, III e V. 
D) Estão corretas as assertivas II, IV e V. 
E) Somente está incorreta a assertiva IV. 

 

26. Dentre as competências previstas para os Tribunais de 

Contas, pode-se dizer que elas são classificadas em 

constitucionais e infraconstitucionais. A seguir 

enumeram-se algumas competências:  

 

I. A apreciação de Contas anuais do Chefe do Poder 
Executivo. 

II. O controle das despesas decorrentes dos contratos firmados 
com os entes governamentais, será feito pelos Tribunais de 
Contas, ficando os órgãos da Administração Pública 
responsáveis pela demonstração da legalidade e 
regularidade de tais despesas no decorrer de sua execução. 

III. A fiscalização e o controle referentes ao cumprimento da 
aplicação da totalidade dos recursos destinados ao 
Fundo  de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB e da parcela correspondente à complemen-
tação da União. 

IV. O julgamento das infrações administrativas por ter deixado 
de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da lei, a 
execução de medida para a redução do montante da 
despesa total com pessoal que houver excedido a repartição 
por Poder do limite máximo. 

V. A representação ao Poder competente sobre 
irregularidades ou abusos praticados. 

 

Marque a opção que concentra somente as assertivas 
que demonstram competências infraconstitucionais. 

 
 

A) Apenas uma assertiva apresenta competência 
infraconstitucional dos Tribunais de Contas. 

B) Duas assertivas apresentam competências 
infraconstitucionais dos Tribunais de Contas. 

C) Três assertivas apresentam competências 
infraconstitucionais dos Tribunais de Contas. 

D) Quatro assertivas apresentam competências 
infraconstitucionais dos Tribunais de Contas. 

E) Todas as assertivas apresentam competências 
infraconstitucionais dos Tribunais de Contas. 

27. A exercer sua função institucional dentro do sistema de 

controle externo, os Tribunais de Contas são: 
 

A) Subordinados administrativamente ao Poder Legislativo.  
B) Possuidores de autonomia, entretanto, sem competências 

privativas fixadas em mandamentos jurídicos.  
C) Possuidores de natureza jurídica administrativa, com 

competências constitucionais privativas. 
D) Órgãos auxiliares do Poder Legislativo de funções 

estritamente opinativas.  
E) Órgãos que fiscalizam a aplicação dos recursos 

públicos, zelando pelo bom uso do dinheiro público, 
entretanto, detectando irregularidades nas contas 
examinadas, não podem aplicar aos responsáveis 
sanções previstas em lei, inclusive multas proporcionais 
ao dano causado, tendo que encaminhar o fato apurado 
ao Poder Judiciário para determinar tais cominações. 

 

28. O responsável pelo controle interno de uma entidade 

pública jurisdicionada ao Tribunal de Contas, ao proceder o 

seu acompanhamento no setor do almoxarifado daquela 

entidade, constatou a ausência física de 8 (oito) unidades 

de computadores, já que de acordo com o registro efetuado 

naquele setor, estes equipamentos deveriam estar ali 

armazenados, causando assim uma divergência na ordem 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) entre os controles e a 

existência real dos equipamentos. Diante desse fato, 

marque a opção correta.   

 

A) Uma vez detectada a irregularidade, pelo encarregado do 
controle interno no almoxarifado da entidade, somente o 
almoxarife é o responsável pela ausência dos bens. 

B) Uma vez detectada a irregularidade, pelo encarregado do 
controle interno no almoxarifado da entidade, esse não tem 
responsabilidade sobre os bens que não foram encontrados, 
pois, esse apurou devidamente a divergência relatada. 

C) Uma vez detectada a irregularidade, pelo encarregado do 
controle interno no almoxarifado da entidade, esse é o único 
responsável pelo fato, pois não comunicou à ocorrência ao 
Tribunal de Contas em que a entidade está jurisdicionada. 

D) Uma vez detectada a irregularidade, pelo encarregado 
do controle interno no almoxarifado da entidade, este 
deverá dar ciência do fato ao Tribunal de Contas a qual 
a entidade é jurisdicionada, sob pena de responder 
solidariamente sobre a divergência apontada. 

E) Uma vez detectada a irregularidade, pelo encarregado 
do controle interno no almoxarifado da entidade, 
somente responde pelo fato o almoxarife e 
solidariamente o seu chefe imediato.  
 

29. O que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 
Goiás – TCM/GO – considera como “transito em julgado”?  

 

A) Quando do julgamento das prestações de contas de gestão, 
considera como trânsito em julgado o parecer prévio sobre o 
qual não mais couber a interposição de recurso ordinário. 

B) Quando do julgamento das contas de governo, considera 
como trânsito em julgado, o acórdão sobre o qual não 
mais couber a interposição de recurso de revisão. 

C) Quando da apreciação das contas de governo, considera 
como trânsito em julgado, o parecer prévio sobre o qual 
não mais couber a interposição de recurso ordinário. 

D) Quando da apreciação das contas de gestão, considera 
como trânsito em julgado, o acórdão sobre o qual não 
mais couber a interposição de recurso ordinário. 

E) Quando da apreciação das contas de governo, considera 
como trânsito em julgado, o parecer prévio sobre o qual 
não mais couber a interposição de recurso de revisão. 
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30. Em obediência ao princípio da simetria concêntrica ou 

princípio da simetria constitucional, acerca dos Tribunais 

de Contas é correto afirmar que:  

 

A) Todos os Tribunais de Contas existentes no Brasil são 
formados por 9 (nove) conselheiros. 

B) As decisões tomadas pelos Tribunais de Contas dos 
Estados e dos Municípios, de que resulte em débito terão 
eficácia de título executivo. 

C) O modelo de fiscalização seguido pelos Tribunais de Contas 
dos Estados e dos Municípios não é definido utilizando o 
modelo aplicado pelo Tribunal de Contas da União. 

D) Os membros dos Tribunais de Contas estaduais e municipais 
serão escolhidos pelo Poder Legislativo entre os brasileiros 
natos, com mais de 35 (trinta e cinco) anos de idade. 

E) Os responsáveis por entidades privadas no âmbito estadual, 
que recebem subvenções custeadas com recursos públicos, 
não precisam prestar contas desses recursos, uma vez que 
não fazem parte da administração pública.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
CONTABILIDADE GERAL 

31.  Ao se analisar um Balanço Patrimonial de uma entidade, 
foram verificadas contas que representam Reservas e 
contas que representam Provisão. Assinale a opção 
correta.  

 
A) Provisão refere-se a fatos que podem ocorrer e Reserva 

refere-se a fatos já ocorridos; 
B) Provisões representam despesas incorridas e Reservas 

registram valores com o objetivo de compensar em 
exercícios futuros; 

C) O registro das Provisões é justificado em obediência aos 
princípios contábeis da competência, da oportunidade, da 
entidade e da prudência; 

D) A Provisão e a Reserva só deverão ser constituídas 
quando o resultado do exercício for positivo; 

E) A Provisão é reforço do capital, portanto, integra o 
patrimônio líquido, enquanto a Reserva representa 
redução de valores do ativo ou aumento do passivo, 
reduzindo o patrimônio líquido. 

 
32.  Ao classificar as contas mencionadas abaixo, entre Contas 
Patrimoniais e Contas de Resultado, aponte a opção correta.  
 

Bancos conta movimento;   despesas de aluguel; 
 

Prêmios e seguros a vencer;         impostos a recolher; 
 

Descontos obtidos;      juros ativos; ativos; 
 

Capital a integralizar;                      provisão para férias. 

A) Quatro Contas de Resultado e quatro Contas Patrimoniais; 
B) Cinco Contas de Resultado e três Contas Patrimoniais; 
C) Três Contas de Resultado e cinco Contas Patrimoniais; 
D) Seis Contas de Resultado e duas Contas Patrimoniais; 
E) Duas Contas de Resultado e seis Contas Patrimoniais.              

                  
33. O lançamento do pagamento de um título, na cifra de 

R$30.000,00, por meio de cheque, mais os juros por 
impontualidade na quantia de R$10.000,00, em dinheiro, 
registra um fato contábil classificado como: 
 

A) Permutativo; 
B) Modificativo aumentativo; 
C) Modificativo diminutivo; 
D) Misto aumentativo; 
E) Misto diminutivo. 

34. Aponte a opção que demonstra os elementos essenciais 

que devem compor um Plano de Contas. 
 

A) O elenco de contas, o grupo a que pertencem às contas e 

seus respectivos códigos; 

B) O elenco de contas, a função e o funcionamento destas 

contas; 

C) A natureza, a finalidade e a versatilidade das contas; 

D) A natureza e a estrutura das contas inseridas no Balanço 

Patrimonial; 

E) O elenco de contas, ordenando as Contas Patrimoniais, 

Contas de Resultados e Contas de Compensação.  

 

35. Considerando as informações adiante, aponte a opção 
correta.  

Descrição das contas        Valor R$ 
 

Máquinas e equipamentos                           240,00 
 

Empréstimos a pagar                                      160,00 
 

Encargos sociais                                                   180,00 
 

Bancos                                                                  120,00 
 

Duplicatas a receber                                            97,80 
 

Estoque de mercadorias                                    182,20 
 

Fornecedores                                                      240,00 
 

Terrenos                                                         1.600,00    

A) O total do patrimônio líquido é de R$1.620,00; 
B) O total do ativo real é de R$2.480,00; 
C) O total do patrimônio líquido é de R$1.820,00; 
D) O total do passivo real é de R$380,00; 
E) O total do ativo real é de R$1.948,20.  

 
36.  Assinale a opção correta que representa, 

respectivamente, os princípios da contabilidade da entidade 

e da competência. 
 

A) Reconhece a diferenciação do patrimônio da empresa do 

patrimônio dos particulares, as receitas e as despesas 

são reconhecidas no período em que ocorreram, 

resultando no aumento ou diminuição do patrimônio 

líquido; 

B) As despesas são reconhecidas no período em que 

ocorreram, resultando no aumento ou diminuição do 

patrimônio líquido; e reconhece a diferenciação do 

patrimônio da empresa do patrimônio dos particulares; 

C) Reconhece a diferenciação do patrimônio da empresa do 

patrimônio dos particulares; e determina a adoção do 

menor valor para os componentes do ativo e do maior 

valor para os componentes do passivo; 

D) A avaliação dos componentes do patrimônio deve ser 

feita com base nos valores de entradas; e as despesas 

são reconhecidas no período em que ocorreram, 

resultando no aumento ou diminuição do patrimônio 

líquido; 

E) Determina a adoção do menor valor para os componentes 

do ativo e do maior valor para os componentes do passivo; e 

os componentes patrimoniais devem ser registrados pelos 

valores originais das transações. 
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37. Assinale o princípio da contabilidade que evidencia o 
cuidado do Contador de nunca antecipar o lucro, antes que 
ele ocorra de fato, mas, se possível antecipar a informação 
de prejuízo que poderá ocorrer.  
 
A) Entidade; 
B) Continuidade; 
C) Registro pelo valor original; 
D) Prudência; 
E) Oportunidade. 

 

38. De conformidade com as Teorias de Contas, a Conta 

Veículos e as demais Contas que representam bens, a 

Conta Capital e as demais contas do Patrimônio Líquido, 

são respectivamente:  

 

A) Conta diferencial, segundo a teoria materialista e conta 

de proprietários, segundo a teoria patrimonialista; 

B) Conta dos agentes consignados, segundo a teoria 

personalista e conta de diferencial segundo a teoria 

materialista; 

C) Conta dos proprietários, segundo a teoria materialista e 

conta dos proprietários segundo a teoria personalista; 

D) Conta de resultado, segundo a teoria materialista e conta 

diferencial segundo a teoria personalista; 

E) Conta patrimonial, segundo a teoria materialista e conta   

dos proprietários segundo a personalista. 

 

CONTABILIDADE PÚBLICA 

 

39. Analisando as informações constantes no Balancete 

Hipotético do Município X, datado de 31/12/2011, 

demonstrado a seguir, e ainda tomando por base o que 

disciplina a Lei n.° 4.320/64. Aponte o item correto 

acerca do Balanço Patrimonial elaborado com base 

nessas informações: 

Balancete em 31 de dezembro de 2011 (em R$ mil) 

Conta Valor 

Bancos 16.962 

Diversos Responsáveis 1.200 

Bens imóveis 81.512 

Dívida ativa 4.587 

Bens móveis 25.916 

Consignações 3.759 

Operação de crédito interna 100.000 

Restos a pagar 8.349 

Almoxarifado 7.586 

 
A) O valor do Superávit Financeiro apurado no exercício de 

2011 é de R$4.854,00; 

B) A Dívida Flutuante do Município “X” demonstrada no 

Balanço Patrimonial é no montante de R$100.000,00, 

portanto superior  a Dívida Fundada de R$ 12.108,00; 

C) O resultado apurado no Balanço Patrimonial é 

superavitário no valor de R$25.655,00; 

D) O valor do Passivo Real é igual ao montante da 

Operação de Crédito Interna contraída no exercício de 

2011, R$100.000,00; 

E) O valor das Dívidas de Curto Prazo ao final do exercício 

de 2011 corresponde a R$100.000,00, ou seja, é 

representada pela Operação de Crédito interna. 

 

40. Determinado Município realizou uma aquisição de 10 

(dez) computadores e de 2 (dois) veículos em dezembro 

de 2011, com pagamento previsto no ato da entrega. 

Ocorre que ao chegar o dia 31 de dezembro de 2011, a 

contabilidade daquele Município só havia realizado o 

necessário processo licitatório, empenhado a despesa e 

recebido os 10 (dez) computadores, não ocorrendo mais 

nenhum fato relacionado com essas aquisições. Diante 

do exposto assinale a opção correta com relação aos 

registros efetuados pelo setor contábil.  
 

A) A despesa inerente à compra dos 2 (dois) veículos será 

inscrita em Restos a Pagar processados; 

B) No exercício de 2012, quando ocorrer a entrega dos 2 

(dois) veículos, o setor contábil vai empenhar essas 

despesas como de Exercícios Anteriores; 

C) Uma vez que nenhuma das duas despesas foi paga, o 

setor contábil deve inscrevê-las em Dívida Fundada; 

D) A despesa relacionada com a aquisição dos 10 (dez) 

computadores deverá ser inscrita como Restos a Pagar 

processados; 

E) As dotações fixadas no Orçamento do ano de 2012 é 

que irão ser comprometidas com tais Gastos em razão 

do princípio contábil da competência. 
 

41. Com relação às Receita Públicas aponte a assertiva correta: 
 

A) Todas as receitas são fatos modificativos aumentativos; 

B) O superávit do Orçamento corrente é classificado como 

receitas corrente;  

C) É classificado como receitas derivadas as que ingressam 

nos cofres públicos em face da supremacia do Poder 

Público, ou seja, são auferidas com coercitividade; 

D) A Arrecadação da Receita consiste na entrega dos 

recursos ao Tesouro Público; 

E) As receitas recebidas pelos Estados e Municípios, 

provenientes de Royalties pela produção de petróleo ou 

gás natural são classificadas nesses entes recebedores 

como receitas patrimoniais. 
 

42. Acerca das características do Orçamento Público, pode-

se afirmar que: 
 

I. No Orçamento Clássico ou Tradicional, o principal 

critério classificatório é o funcional; 

II. O Orçamento de Desempenho é um processo de 

evolução do orçamento-programa, pois se preocupava 

com o resultado dos gastos e não com o gasto em si; 

III. O orçamento-programa preocupa-se com a eficácia das 

ações de governo, portanto, com o atingimento de 

objetivos e metas programadas, o resultado; 

IV. Tanto o Orçamento Tradicional quanto o Orçamento de 

Desempenho são dissociados do planejamento e 

programação das ações do governo; 

V. O controle do Orçamento de Desempenho visa avaliar a 

honestidade dos agentes governamentais e a legalidade 

do seu cumprimento. 
 

A) Todos os itens estão corretos; 

B) Estão corretos os itens II, III e IV; 

C) Estão corretos os itens I, II e III; 

D) Somente estão corretos os itens IV e V; 

E) Somente estão corretos os itens III e IV. 
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43. Indique a única opção correta relacionada aos Princípios 

Orçamentários. 
 

A) Com base no Princípio da Anualidade, todas as receitas e 

despesas deve ser contempladas em um único Orçamento; 

B) De conformidade com o Princípio da Exclusividade não 

deve conter no Orçamento matéria estranha a Previsão 

da Receita e a Fixação da Despesa, não se incluindo na 

proibição autorização para Abertura de Créditos 

Especiais e a Contratação de Operações de Créditos por 

Antecipação da Receita. 

C) Em obediência ao Princípio da Exclusividade o conteúdo 

orçamentário deve ser divulgado por meio de veículos 

oficiais de comunicação, para conhecimento da 

sociedade e para a eficácia de sua validade; 

D) Segundo o Princípio da Anualidade o Orçamento deve 

conter todas as receitas e despesas pertinentes aos três 

Poderes da União;  

E) Em obediência ao Princípio do Orçamento Bruto, todas 

as receitas e despesas devem constar no Orçamento 

pelos seus valores totais, sem quaisquer deduções. 
 

44. É correto afirmar acerca das Leis Orçamentárias 

disciplinadas no art. 165 da Constituição Federal 

vigente, que: 
 

A) O Plano Plurianual terá vigência no ano de sua 

elaboração e vigorará até o término do mandato do 

Chefe do Poder Executivo que encaminhou a Proposta 

Orçamentária, portanto, vale por quatro anos; 

B) A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentária referente 

ao primeiro ano de mandato de um Chefe do Poder 

Executivo sempre será de iniciativa de seu antecessor, 

exceto em caso de reeleição; 

C) O Poder Legislativo deverá apreciar a Proposta de Lei 

de Diretrizes Orçamentárias até o encerramento da 

sessão legislativa do exercício em que for encaminhado; 

D) O Orçamento Fiscal e o Orçamento de Seguridade Social 

deverão ser compatibilizados com o Plano Plurianual e 

terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-

regionais, segundo critério populacional; 

E) O Chefe do Poder Executivo terá 30 dias para comunicar 

ao Presidente do Poder Legislativo as razões do Veto, 

caso existam. 
 

45. As despesas que ficarem sem créditos orçamentários 

correspondentes em face de decorrência de Veto, 

Emenda ou Rejeição da Proposta Orçamentária poderão 

ser realizadas mediante Abertura de Créditos Adicionais: 
 

A) Especiais e Extraordinários com prévia e específica 

autorização legislativa; 

B) Especiais e Suplementares, no caso de ocorrência de 

Veto total da Proposta Orçamentária, utilizando a fonte 

de recurso Excesso de Arrecadação; 

C) Extraordinários e Especiais, conforme o caso, utilizando 

a fonte de recurso Superávit da Execução Orçamentária; 

D) Especiais e Suplementares, conforme o caso, com 

prévia e específica autorização legislativa, utilizando a 

fonte de recurso Superávit Financeiro; 

E) Extraordinários e Suplementares, conforme o caso, com 

prévia e específica autorização legislativa, utilizando a 

fonte Economia Orçamentária. 

46. Considere os itens a seguir, e assinale a assertiva 

correta: 

 

I. São tipos de Empenhos: Extraordinário, Especial, 

Global e Ordinário; 

II. A Ordem de Pagamento da despesa será 

materializada em documentos processados pelo 

serviço de contabilidade; 

III. A Anulação de Restos a Pagar será considerada 

como Receita no Exercício em que se efetivar; 

IV. É vedada a Realização de Despesa sem Prévio 

empenho e sob hipótese alguma será dispensada a 

emissão da Nota de Empenho; 

V. Podem ser classificadas como “Transferências 

Correntes” as despesas públicas referentes às 

Subvenções Sociais, inativos e pensionistas, juros 

da dívida e contribuições de previdência social. 

 

A) O único item incorreto é o I; 

B) Estão corretos somente os itens II, III, IV; 

C) Estão corretos somente os itens III, IV e V; 

D) Estão corretos somente os itens III e V; 

E) Estão corretos somente os itens II e V. 

 

 

47. A respeito das Alterações no Patrimônio que podem 

ocorrer em um determinado exercício financeiro e a 

evidenciação dessas alterações na Demonstração das 

Variações Patrimoniais é correto afirmar que: 

 

A) As inscrições em Dívida Ativa são classificadas como 

Variações Passivas Independentes da Execução 

Orçamentária – Superveniências Passivas; 

B) Os cancelamentos de Restos a Pagar são classificados 

como – Variações Ativas Independentes da Execução 

Orçamentária - Superveniências Ativas; 

C) As Alienações de Bens são classificadas como Variações 

Ativas Resultantes da Execução Orçamentária; 

D) A cobrança da Dívida Ativa é classificada como 

Variações Passivas Resultantes da Execução 

Orçamentária; 

E) A Desincorporação de um Bem que foi furtado é 

classificada como Variações Ativas - Independente da 

Execução Orçamentária - Insubsistência Ativa. 

 

 

48. As Autorizações de Créditos e de recursos financeiros 

feitas, de uma unidade orçamentária a uma Unidade 

Administrativa a ela subordinada, para processar 

Despesas Orçamentárias denominam-se, respectiva-

mente, de: 

 

A) Provisão e sub-repasse; 

B) Destaque e repasse; 

C) Provisão e repasse; 

D) Destaque e sub-repasse; 

E) Cota e repasse. 
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AUDITORIA E ANÁLISE CONTÁBIL 

49.  Aqueles que praticam as normas de Auditoria devem agir 

dentro da ética profissional, educando a sua 

personalidade e condicionando seus comportamentos de 

forma que na execução dos trabalhos atendam aos 

seguintes princípios éticos profissionais, dentre outros:  

 

A) Parcialidade, confidencialidade, eficiência e integridade. 

B) Confidencialidade, independência, imparcialidade e 

eficiência. 

C) Integridade, responsabilidade, parcialidade e dependência. 

D) Dependência, negligência, imparcialidade e 

confidencialidade. 

E) Independência, inconfidencialidade, integralidade e 

ineficiente. 

 

50. Um Auditor ao verificar a existência, efetividade e 

continuidade dos Controles Internos elaborados em uma 

Entidade e os tomando por base conclui pela ocorrência 

de uma transação contábil, utiliza respectivamente das 

provas obtidas através de:  

 

A) Testes de observância e testes substantivos; 

B) Testes de procedimentos e testes de observância; 

C) Em ambos os casos o Auditor utilizou testes de 

observância;  

D) Testes de Revisão Analítica e Testes de Transações e 

Saldos; 

E) Testes de Revisão Analítica e Testes de Observância. 

 

 

51.  Relacione a primeira coluna com a segunda e,  

posteriormente, assinale qual a alternativa correta. 

 

 

1 – Auditoria Interna 

 

 

2 – Auditoria Externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) A – 1; B – 2; C – 1; D – 2; E – 1; 
B) A – 2; B – 1; C – 1; D – 1; E – 2; 
C) A – 1; B – 1; C – 1; D – 2; E – 2; 
D) A – 1; B – 2; C – 2; D – 2; E – 1; 
E) A – 2; B – 1; C – 1; D – 1; E – 1. 
 

52. O Plano de Amostragem Probabilística em que a escolha 

dos itens a serem testados ocorre de forma aleatória, 

mas dentro de uma parte da população que se apresenta 

um comportamento homogêneo, é do tipo: 
 

A) Amostragem aleatória; 

B) Amostragem randômica; 

C) Amostragem por conglomerado; 

D) Amostragem sistemática; 

E) Amostragem extratificada. 
 

53. A principal finalidade de uma Auditoria Patrimonial é: 
 

A) Elaboração do Fluxo Financeiro; 

B) Conferência física dos elementos do Ativo; 

C) Elaboração e Avaliação dos Registros Contábeis; 

D) Confirmação das informações constantes nas 

Demonstrações Contábeis; 

E) Levantamento e Registro dos Fatos Patrimoniais. 
 

54. Quais os procedimentos de auditorias respectivamente 

utilizados pelos Auditores quando enviaram às 

instituições financeiras solicitação para confirmação de 

saldos de contas bancárias existentes na organização e 

ao compararem os valores constantes no Orçamento 

Anual da Entidade auditada com os valores realizados, 

demonstrados no Balancete Analítico. 
 

A) Inspeção e Observação; 

B) Circularização e Inspeção; 

C) Confirmação e Revisão Analítica; 

D) Observação e Revisão Analítica; 

E) Confirmação e Observação. 
 

55.  Ao finalizar os trabalhos de auditoria em uma Entidade, 

não foi possível se obter a certeza acerca da realização 

de um Elemento do Ativo com valor relevante escriturado 

nas Demonstrações Contábeis da Entidade Auditada. 

Tal fato implica a emissão de: 
 

A) Parecer Adverso. 

B) Parecer de Irregularidade; 

C) Parecer com Ressalva; 

D) Parecer sem Ressalva; 

E) Parecer com Abstenção de Opinião; 
 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
 

56. A respeito de Créditos Orçamentários e Adicionais, 
aponte a alternativa correta. 
 

A) O período de vigência dos Créditos Orçamentários é 

plurianual; 

B) Os Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários 

dependem da existência de recursos disponíveis para 

que se possa realizar a abertura dos mesmos; 

C) Os Créditos Adicionais Especiais são destinados a atender 

despesas para as quais não haja dotações no Orçamento; 

D) São fontes de Abertura de Créditos Adicionais: Anulação 

Parcial ou Total de Dotações; Excesso de Arrecadação, 

Superávit Orçamentário e Operações de Créditos; 

E) Em razão da viabilidade de Abertura de Créditos 

Adicionais, para ajustar o Orçamento Anual, é permitida 

a realização de despesas que excedam os Créditos 

Orçamentários e Adicionais abertos. 

(   ) A – revisar internamente os 
controles efetuados pela 
Entidade. 

(      )  B – a função primordial é avaliar 
o Controle da Organização e 
fornecer informação de 
interesse da organização. 

(   ) C – as áreas da Entidade são 
continuadamente revisadas. 

(   ) D – o profissional que realiza o 
trabalho de auditoria não 
possui qualquer vínculo 
empregatício com a 
organização. 

(   ) E - o Parecer expedido sobre a 
adequação das demonstra-
ções contábeis.  
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57. Os princípios orçamentários objetivam assegurar o 
cumprimento dos fins a que se propõe o Orçamento. 
Assim é correto afirmar acerca desses princípios: 
 

A) O Princípio do Equilíbrio estabelece que a receita 

prevista deve ser igual à despesa empenhada; 

B) O Princípio da Especificação estabelece que no 

Orçamento deverão ser incluídos todos os Programas a 

serem executados, bem como todas as Fontes de 

Receitas que atenderão a realização desses Programas; 

C) O Princípio da Anualidade estabelece que o Orçamento 

deve ser uno; 

D) O Princípio da Exclusividade prevê a inclusão no texto 

da lei Orçamentária a possibilidade de contratação de 

Operações de Crédito por antecipação da Receita; 

E) O Princípio da não afetação da receita permite o 
aumento de alíquotas de impostos.  

 
58. A Lei de Responsabilidade Fiscal reforçou o processo de 

planejamento governamental e a responsabilidade fiscal. 
Não faz parte das ações estabelecidas neste 
instrumento: 
 

A) Obediência ao limite de inscrição de Restos a Pagar; 

B) Prevenção de riscos e correção de desvios que afetem o 

equilíbrio das contas públicas; 

C) Condições para admitir Renúncia de Receitas; 

D) Obediência ao limite de geração de Despesas com 

Pessoal; 

E) Obediência ao limite de inscrição de Impostos. 
 

59. A Constituição Federal de 1988 reservou uma sessão 
aos Orçamentos. Com base nos dispositivos 
apresentados nesta sessão analise as assertivas abaixo 
e marque a opção correta. 
 

I. As leis de iniciativa do Poder Legislativo estabelecerão o 

Plano Plurianual, as Leis de Diretrizes Orçamentárias e 

os Orçamentos Anuais; 

II. As Emendas ao Projeto de Leis de Diretrizes 

Orçamentárias não poderão ser aprovadas quando 

trouxerem em seu texto, dispositivos que permitam a 

modificação do projeto com base em Anulação de 

Despesas; 

III. É vedado a realização de Operações de Créditos que 

excedam o montante das Despesas de Capital, 

ressalvadas as autorizadas mediante Abertura de 

Créditos Adicionais Suplementares e Especiais com 

finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo; 

IV. Quando ocorrer o Veto Total ou Parcial da Lei 

Orçamentária Anual, as despesas que ficarem sem 

créditos suficientes poderão ser realizadas por meio de 

Abertura de Créditos Adicionais Extraordinários; 

V. O Projeto de Lei Orçamentária será acompanhado de 

demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas 

e despesas, decorrente de isenções, anistias, 

remissões, subsídios e benefícios de naturezas 

financeira, tributária e creditícia. 

 

A) Encontram-se corretas as assertivas I, III e IV; 

B) Encontram-se corretas as assertivas III e V; 

C) Encontra-se correta somente a assertiva III; 

D) Encontram-se corretas as assertivas II, III e V; 

E) Encontram-se corretas as assertivas IV e V; 

60. Considerando a situação hipotética, a seguir. Aponte a 
alternativa que indica o saldo das disponibilidades para o 
exercício seguinte: 

 

Saldo do ano anterior...................................................... R$   25.000,00 
Receita orçamentária arrecadada no corrente ano ........ R$ 800.000,00 
Pagamento de Retos a Pagar no corrente ano .............. R$ 100.000,00 
Despesa empenhada no corrente ano ........................... R$ 755.000,00 
Despesa Paga no corrente ano ..................................... R$ 710.000,00 
Consignações recebidas ...............................................  R$   80.000,00 
Repasse concedido .......................................................  R$   90.000,00 

 
A) O saldo para o exercício seguinte é de R$ 45.000,00; 

B) O saldo para o exercício seguinte é de R$ 35.000,00; 

C) O saldo para o exercício seguinte é de R$ 25.000,00; 

D) O saldo para o exercício seguinte é de R$ 15.000,00; 

E) O saldo para o exercício seguinte é de R$   5.000,00; 

 

61. Tomando por base a classificação da receita pública por 
origem dos recursos, correlacione a primeira coluna com 
a segunda e marque a opção que evidencia a seqüência 
correta de cima para baixo: 
 

1 – Receita Tributária    (   ) foros e laudêmios; 
 
 
2 – Outras Receitas      (   ) recebimento de 

Correntes         convênio da União 
             para Merenda Escolar; 
 
 
3 – Receita Patrimonial                  (   ) multa e juros de mora; 
 
 
4 – Transferências Correntes    (   ) recebimento de 

convênio da União  
para compra de 
ônibus escolar 
 
 

5 – Transferências de Capital  (    ) Imposto Predial 
  Territorial Urbano 
 

A) 2, 5, 3, 4 e 1; 

B) 3, 4, 2, 5 e 1; 

C) 2, 1, 3, 5 e 4; 

D) 3, 5, 2, 4 e 1; 

E) 1, 5, 3, 4 e 2. 

 
 

62. Relativo à Receita Pública é correto afirmar que: 
 

A) A receita proveniente de Cobrança de Dívida Ativa é 

classificada como Receita de Capital e efetiva: 

B) Os recursos pertinentes a multas recebidas são 

classificados como Receitas Tributárias; 

C) As Receitas e Despesas Orçamentárias possuem em 

comum a classificação por funções; 

D) Receitas Orçamentárias são recursos financeiros que 
ingressam nos cofres públicos sem ter o caráter 
devolutivo; 

E) Receitas extraorçamentárias constituem Excesso de 
Arrecadação a ser utilizado em Programas de Trabalhos 
não contemplados no Orçamento. 
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63. A Portaria n.º 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão 
atualizou a discriminação das despesas por funções, bem 
como estabeleceu os conceitos de função, subfunção, 
programa, projeto, atividade, operações especiais. Com 
base na referida norma assinale a opção correta: 
 

A) As funções referem-se ao maior nível de agregação das 

diversas áreas de despesa que competem ao setor 

público, sendo os encargos especiais a subfunção 

vinculada a função administração; 

B) A subfunção representa uma partição da função, visando 

a agregar determinado subconjunto de despesa do setor 

público, podendo ser combinada com diferentes funções; 

C) Os programas são instrumento de organização da ação 

governamental visando à concretização dos objetivos 

pretendidos, sendo mensurado por indicadores 

estabelecidos na de Diretrizes Orçamentárias; 

D) São instrumentos de programação para que o objetivo 

de um Programa seja alcançado: o Projeto e a Atividade; 

E) Projeto é o instrumento de programação para alcançar o 

objetivo de um Programa, envolvendo um conjunto de 

operações, que se realizam de modo contínuo, enquanto 

atividade é o instrumento de programação para alcançar 

o objetivo de um Programa, envolvendo um conjunto de 

operações limitadas no tempo, das quais resulta um 

produto que concorre para a expansão ou o 

aperfeiçoamento da ação de governo. 
 

64. Analisando o Balanço Financeiro não é possível afirmar que: 
 

A) Os valores relativos à inscrição de Restos a Pagar são 

computados como Receitas Extraorçamentárias; 

B) Os dispêndios com Restos a Pagar são computados nas 

Despesas Extraorçamentárias; 

C) Informa os saldos das disponibilidades vindos do ano anterior; 

D) Registra as contas referentes às dívidas de longo prazo; 

E) Demonstra tanto o Fluxo Financeiro Orçamentário 

quanto o Extraorçamentário. 

 

65. A metodologia brasileira utilizada para a elaboração da 
Lei Orçamentária é chamada de Orçamento-Programa. 
Marque a opção que não evidencia uma característica 
desta metodologia: 
 

A) Na elaboração do orçamento são consideradas as 

necessidades das unidades organizacionais; 

B) Introduziu o critério de classificação funcional 

programático; 

C) O controle visa avaliar a eficiência e a eficácia das ações 

de governo; 

D) A alocação de recursos visa à consecução de objetivos e 

metas; 

E) As decisões orçamentárias são tomadas com base em 
avaliações e análises técnicas de alternativas possíveis. 
 

66. As despesas com o pagamento dos Proventos de 
Aposentadoria são classificadas respectivamente, 
quanto ao grupo de natureza da despesa e a categoria 
econômica em: 
 

A) Despesas Correntes e Outras Despesas Correntes; 

B) Despesas Correntes e Pessoal e Encargos Sociais; 

C) Despesas Correntes e Reserva de Contingência; 

D) Pessoal e Encargos Sociais e Despesas Correntes; 

E) Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes. 

67. O Orçamento no Brasil é do tipo misto, onde a 
participação dos dois poderes: Legislativo e Executivo. 
Pode-se afirmar então que as fases do ciclo 
orçamentário são dispostas na seguinte ordem e de 
responsabilidade dos seguintes poderes: 
 

A) Legislativo, execução – Executivo; 

B) Coleta de necessidades – Legislativo; Elaboração da 

Proposta Orçamentária – Executivo; execução – 

Legislativo e Avaliação final – Executivo; 

C) Elaboração da Proposta Orçamentária – Executivo; 

aprovação da Proposta – Legislativo; execução – 

Executivo e avaliação do Orçamento – Legislativo; 

D) Coleta de necessidades e elaboração da Proposta 

Orçamentária – Legislativo; execução – Executivo e 

Avaliação final – Legislativo; 

E) Elaboração e aprovação da Proposta Orçamentária – 

Legislativo e execução e Avaliação Final do Orçamento – 

Executivo. 

 
 

68. O art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que o 
Relatório de Gestão Fiscal conterá: 
 

A) O montante das Despesas com Pessoal, distinguindo as 

com inativos e pensionistas; 

B) O Balanço Orçamentário por categoria econômica; 

C) O demonstrativo da execução das despesas por 

categoria econômica e grupo de despesas; 

D) O demonstrativo da Receita Corrente Líquida; 

E) Os resultados primários e nominal. 

 
69. Verificou-se que o Orçamento do Município de Estrela do 

Norte referente ao exercício financeiro de 2011 havia 
previsto uma receita no montante de R$240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais). Ao término do exercício 
em referência constatou-se que foi arrecadada a quantia 
de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), 
sendo realizado no mesmo período despesas na cifra de 
R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), das quais 
somente foi paga a quantia de R$190.000,00 (cento e 
noventa mil reais). Analisando esta situação hipotética, 
assinale a opção correta: 
 

A) Houve um Superávit Orçamentário de R$50.000,00 

(cinquenta mil reais); 

B) Registrou-se um Excesso de Arrecadação de 

R$30.000,00 (trinta mil reais); 

C) Constatou-se um Restos a Pagar no montante de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais); 

D) Houve uma economia orçamentária de R$10.000,00 

(dez mil reais); 

E) O Orçamento aprovado demonstrava um déficit de 
R$40.000,00 (quarenta mil reais); 

 
70. No Balanço Patrimonial o Passivo real é composto de: 

 
A) Passivo Financeiro e Passivo Compensado; 

B) Passivo Permanente e Passivo Financeiro; 

C) Passivo Descoberto e Passivo Financeiro; 

D) Passivo Permanente e Passivo Compensado; 

E) Passivo não Financeiro e Passivo Permanente. 
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PROVA DISCURSIVA: 

 
Parecer: A instrução processual técnica, bem como o Parecer 
Jurídico emitido por membro do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, sobre a 
Prestação de Contas do Prefeito Municipal, apontaram 
irregularidades relevantes dentre as quais foram detectadas: 
 
- Compras de medicamentos superfaturadas na ordem de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), causando prejuízo aos cofres 
públicos. Aludido fato foi originário da realização de despesas 
com aquisição de medicamentos sem a necessária licitação. Foi 
registrado que os gastos foram ordenados pelo Secretário 
Municipal de Saúde. Ressalte-se que o montante destes gastos 
contribuiu para a obtenção do percentual mínimo de despesas 
com as ações e serviços públicos de saúde, portanto, devendo 
ser excluído do valor antes apurado; 
 
- Foi registrado ainda nas peças processuais que as 
aquisições dos referidos medicamentos ocorreram sem o 
necessário Empenho Prévio, haja vista que a dotação 
destinada a esse tipo de gasto não possuía saldo 
orçamentário suficiente para comportá-las. 
 
Levando em consideração a situação hipotética acima, 
elabore um Parecer que, necessariamente, contemple 
considerações acerca das irregularidades apontadas, 
registrando quais dispositivos constitucionais e legais foram 
desrespeitados e como o Tribunal de Contas dos Municípios 
do Estado de Goiás deve apreciar as referidas contas, 
devendo ser citadas ainda quais medidas cabem a este 
Tribunal determinar. 
 
Questão 01 – Ingressou no Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de Goiás uma Consulta formulada pelo 
Prefeito de Alvorada do Norte, acerca de procedimentos que 
havia tomado conhecimento, referentes à aplicação indevida 
de recursos federais por parte do Diretor do Fórum situado 
naquele Município, relatando a ocorrência de fatos em que 
os recursos públicos estavam sendo utilizados para atender 
despesas particulares do próprio dirigente e não para suprir 
as necessidades de manutenção da aludido Fórum. 
 
Acrescente-se que se encontra anexo ao processo consultivo 
somente o texto relatando o fato descrito. 
 
Diante dessa situação, disserte se a Consulta formulada será 
conhecida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
de Goiás, levando-se em consideração a existência 
necessária dos critérios para essa aceitação. 
 
Questão 02 – A Lei Orçamentária do Município de Goiânia 
para o exercício financeiro de 2012 não havia contemplado 
dotação destinada à ampliação do Estádio Serra Dourada, 
em razão desse Projeto não ter sido priorizado pelo Governo 
Municipal, haja vista que a Cidade de Goiânia não foi 
selecionada entre as 12 sedes da Copa do Mundo em 2014.  
 
Ocorre que uma das sedes previamente escolhidas 
encontra-se com os trabalhos de construção de seu Estádio 
atrasados, surgindo então assim a possibilidade de Goiânia 
sediar os jogos da copa do mundo em 2014, para isso, 
recebeu recursos financeiros vindos da União e do Estado de 
Goiás para dar início às obras do Estádio. 
 
Em face ao exposto, elabore um texto dissertativo, 
demonstrando que medidas devem ser tomadas e por quem, 
para que seja possível, de acordo com os mandamentos 
legais, a devida e necessária ampliação do Estádio. 
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RASCUNHO 
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RASCUNHO 
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RASCUNHO 

RASCUNHO – Questão 01 
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RASCUNHO 

RASCUNHO – Questão 02 
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