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� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
� Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum
problema, informe ao fiscal da sala.
� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
� A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
� Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua
prova, assinando termo respectivo.
� Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito,
localizado em sua carteira, para futura conferência.
� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

Aguarde

a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.

10.11.2013

02. O termo epidemia, em destaque no terceiro parágrafo, é
usado para se referir à obesidade como

CONHECIMENTOS GERAIS

(A) um hábito difícil de ser alterado.

Língua Portuguesa

(B) um problema que já foi solucionado.
Leia o texto para responder às questões de números 01 a 09.

(C) um defeito hereditário, próprio de algumas etnias.
(D) um mal que se alastra rapidamente.

Refrigerantes açucarados

(E) uma doença que dispensa tratamento.

A obesidade é a maior das ameaças à saúde do século 21.
O tecido adiposo acumulado em excesso gera um processo
inflamatório crônico que, somado aos hormônios e aos mediadores químicos produzidos e liberados no organismo da
pessoa obesa, aumenta o risco de doenças cardiovasculares,
metabólicas, pulmonares e de diversos tipos de câncer.
No Brasil, metade da população adulta está acima da faixa
de peso saudável. Nos Estados Unidos, esse número ultrapassa
70%: cerca de 30% estão com excesso de peso, 30% são obesos
e 10% sofrem de obesidade grave. A continuarmos no mesmo
ritmo, é provável que nos próximos dez ou vinte anos estejamos
na situação deles.
A característica mais assustadora dessa epidemia é o número crescente de crianças e adolescentes obesos, consequência do
acesso ilimitado a alimentos de alta densidade energética e da
vida em frente da TV e dos computadores.
O impacto dessa nova realidade será tão abrangente, que
a próxima geração provavelmente terá vida mais curta do que
a atual, previsão demográfica que os avanços da medicina não
conseguirão reverter. Os custos da assistência médica aos portadores das doenças crônicas associadas à obesidade arruinarão as
finanças dos sistemas de saúde de países como o nosso.
O consumo de refrigerantes e sucos açucarados é uma das
maiores fontes de calorias ingeridas por crianças e adolescentes.
Um levantamento mostrou que os adolescentes americanos consomem em média 357 calorias diárias dessa fonte. É possível que
os nossos não fiquem para trás.
Recentemente, um grupo de pesquisadores da Universidade de Amsterdã distribuiu refrigerantes com e sem açúcar para
641 crianças de 5 a 12 anos. As bebidas vinham sem nenhuma
indicação no rótulo que permitisse à criança identificar se continham açúcar ou adoçante artificial. Depois de 18 meses, os
que recebiam os refrigerantes com açúcar pesavam em média
1,02 kg a mais, apresentavam maior relação cintura/altura e
maior quantidade de gordura no corpo. Isso mostra que as recomendações do Ministério da Saúde para que crianças e adultos
evitem refrigerantes e sucos açucarados, além de aumentar os
níveis de atividade física, devem ser levadas à sério.

03. Ao afirmar que “o número crescente de crianças e adolescentes obesos” é consequência “da vida em frente da TV e
dos computadores”, o autor destaca como uma das causas
da obesidade
(A) o comportamento sedentário, ou seja, a escassez de atividades físicas.
(B) a exposição a programas que têm modelos obesos como
ideal de saúde.
(C) o estresse gerado pela ausência de horas dedicadas ao
entretenimento.
(D) a preferência por alimentos com boa aparência e baixo
valor calórico.
(E) a má qualidade dos programas sobre alimentação
produzidos pela TV.
04. Um dos possíveis resultados do aumento do número de
obesos no Brasil será, segundo o autor,
(A) a alta dos preços de alimentos saudáveis.
(B) a maior oferta de médicos especialistas em obesidade.
(C) a redução da expectativa de vida da população.
(D) o corte de gastos com a saúde pública.
(E) o crescimento desordenado da população.
05. A partir de seu estudo, os pesquisadores da Universidade de
Amsterdã concluíram que
(A) a ingestão de refrigerantes é a principal causa da obesidade infantil.
(B) o consumo de açúcar e o ganho de peso estão relacionados.
(C) os aditivos químicos dos refrigerantes levam à obesidade.
(D) os refrigerantes açucarados contêm gordura em sua
composição.

(Drauzio Varella, www1.folha.uol.com.br, 15.12.2012. Adaptado)

(E) o uso de adoçantes estimula o consumo de alimentos
menos gordurosos.

01. No primeiro parágrafo, o autor apresenta a obesidade como
(A) uma doença causada por processos inflamatórios
crônicos.

06. Com as formas verbais destacadas na frase do segundo parágrafo – A continuarmos no mesmo ritmo, é provável que
nos próximos dez ou vinte anos estejamos na situação deles.
– o autor inclui o leitor em sua argumentação e supõe que
esse leitor seja um

(B) uma condição relacionada ao desenvolvimento de várias
doenças.
(C) tão perigosa quanto as doenças cardiovasculares e até
o câncer.

(A) adolescente.
(B) médico.

(D) resultante do consumo de alimentos com alterações
químicas.

(C) obeso.
(D) americano.

(E) uma enfermidade crônica, que não tem cura, assim
como o câncer.

(E) brasileiro.
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07. Na frase – A continuarmos no mesmo ritmo, é provável que
nos próximos dez ou vinte anos estejamos na situação deles.
– o termo em destaque expressa uma

Matemática
11. Duzentas pessoas inscreveram-se em um curso sobre hotelaria. Da região Norte, inscreveram-se 48 pessoas; da região
Centro-Oeste, 88; e, da região Sul, 64 pessoas. Para a realiza
ção de uma atividade prática, a organização do curso decidiu
montar grupos com esses inscritos de modo que os grupos
tivessem o mesmo número de pessoas e também cada grupo
tivesse pessoas somente de uma mesma região. Como cada
grupo terá um instrutor, o menor número de instrutores que
devem ser contratados para essa atividade prática é

(A) concessão e equivale a Embora.
(B) conformidade e equivale a Segundo.
(C) condição e equivale a Se.
(D) contradição e equivale a Entretanto.
(E) finalidade e equivale a Para.
08. O termo Isso, em destaque no último parágrafo, refere-se
(A) ao grupo de pesquisadores da Universidade de Amsterdã
que distribuiu refrigerantes com e sem açúcar para crianças de até 12 anos.

(A) 8.

(B) aos refrigerantes com e sem açúcar que foram servidos
a 641 crianças de 5 a 12 anos.

(C) 21.

(B) 12.

(D) 25.

(C) ao fato de as crianças não saberem distinguir as bebidas
com açúcar daquelas com adoçante artificial.

(E) 32.

(D) ao resultado do estudo feito pelos pesquisadores da
Universidade de Amsterdã.
(E) à quantidade excessiva de refrigerantes que as crianças
consumiram ao longo da pesquisa.

12. Os chamados de suporte feitos no mês de setembro por três
dos quatro departamentos de uma empresa estão registrados
na tabela seguinte.

09. O autor expressa sua opinião de forma categórica na frase:

Departamento

(A) A obesidade é a maior das ameaças à saúde do século 21.
(B) Nos Estados Unidos, esse número ultrapassa 70%: cerca
de 30% estão com excesso de peso, 30% são obesos e
10% sofrem de obesidade grave.
(C) Um levantamento mostrou que os adolescentes americanos consomem em média 357 calorias diárias dessa
fonte.

Finanças

13

Jurídico

12

RH

38

Sabendo-se que nesse mês a média de chamados de suporte foi de 23 por departamento, o número de chamados
do departamento comercial supera o número de chamados do
departamento de finanças em

(D) Recentemente, um grupo de pesquisadores da Universidade de Amsterdã distribuiu refrigerantes com e sem
açúcar para 641 crianças de 5 a 12 anos.

(A) 14.

(E) As bebidas vinham sem nenhuma indicação no rótulo
que permitisse à criança identificar se continham açúcar
ou adoçante artificial.

(B) 15.
(C) 16.
(D) 17.

10. Seguindo a norma-padrão da língua portuguesa, a frase –
Um levantamento mostrou que os adolescentes americanos consomem em média 357 calorias diárias dessa fonte.
– recebe o acréscimo correto das vírgulas em:

(E) 18.

(A) Um levantamento mostrou, que os adolescentes americanos consomem em média 357 calorias, diárias dessa
fonte.
(B) Um levantamento mostrou que, os adolescentes americanos consomem, em média 357 calorias diárias dessa
fonte.
(C) Um levantamento mostrou que os adolescentes americanos consomem, em média, 357 calorias diárias dessa
fonte.
(D) Um levantamento, mostrou que os adolescentes americanos, consomem em média 357 calorias diárias dessa
fonte.
(E) Um levantamento mostrou que os adolescentes americanos, consomem em média 357 calorias diárias, dessa
fonte.
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Número de chamados
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13. Um automóvel, que estava com o tanque de combustível vazio, foi abastecido com 40 litros de gasolina e 10 litros de
álcool puro. A gasolina contém 25% de álcool puro e 75% de
gasolina pura, e, após abastecido, o combustível dentro do
tanque é consumido proporcionalmente às quantidades de
álcool puro e gasolina pura. A quantidade de gasolina pura,
em litros, que sobra no tanque após o automóvel consumir
30 litros de combustível é

RA

S

C

U

N H

O

(A) 10.
(B) 12.
(C) 14.
(D) 16.
(E) 18.

14. Em um boleto de pagamento, consta uma instrução indicando a cobrança de 0,2% de juro simples por dia de atraso
sobre o valor do boleto. O número de dias em atraso, de um
boleto no valor R$ 700,00, que terá de pagar R$ 102,20 de
juros, é
(A) 47.
(B) 59.
(C) 61.
(D) 67.
(E) 73.

15. Os alunos do último ano de uma escola ou têm 16 anos ou
têm 17 anos de idade. Semana passada, a razão entre o número de alunos de 16 anos e o número de alunos de 17 anos,
nessa ordem, era

. Esta semana, Verônica e Mayara com-

pletaram 17 anos e nenhum outro aluno aniversariou. Assim,
a nova razão, na mesma ordem, passou a ser

. O número de

alunos do último ano dessa escola é
(A) 42.
(B) 52.
(C) 62.
(D) 72.
(E) 82.

5
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16. O trapézio retângulo ABCD tem área 72 cm2, altura 6 cm e
base menor de medida 6 cm. O triângulo isósceles BCE,
com BE  EC, tem área 45 cm2.

RA

O comprimento do segmento BE, em cm, vale
(A)   
(B)
(C)
(D)
(E)

17. O retângulo da figura tem lados de medidas 6 cm e 4 cm.
A semicircunferência tem como diâmetro um lado de 6 cm
do retângulo. O triângulo é isósceles e tem vértices nas extremidades de um dos lados do retângulo e sobre a circunferência, conforme a figura.

A área da região sombreada, em cm2, vale
(A) 21 – 4,5π.
(B) 5 + 1,5π.
(C) 22 – 5,5π.
(D) 6 + 0,5π.
(E) 24 – 6,5π.
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18. Uma equipe de instalação de internet e televisão a cabo
consegue fazer 5 instalações por dia em casas que solicitam apenas a televisão, e 3 instalações por dia em casas que
solicitam internet e televisão. Para otimizar o material a ser
levado em um mesmo dia, essa equipe ou faz a instalação
apenas de televisão ou faz a instalação dos dois produtos.
Se essa equipe fez 50 instalações em 14 dias, o número
de dias em que a equipe realizou instalação de televisão e
internet supera o número de dias em que instalou apenas
televisão em

RA

S

C

U

N H

O

(A) 4.
(B) 6.
(C) 8.
(D) 10.
(E) 12.

19. Duas amigas, ao resolverem uma mesma equação do
segundo grau, chegaram a resultados diferentes. Juliana
obteve 3 e – 4, enquanto Bárbara obteve 1 e 2. Ao consultarem a professora, descobriram que Juliana tinha utilizado
um valor errado para o coeficiente do termo de primeiro
grau, enquanto Bárbara usou um valor errado para o termo
independente. A solução da equação, como foi proposta
pela professora, tem como resultado duas raízes
(A) naturais.
(B) inteiras e negativas.
(C) racionais não inteiras.
(D) irracionais.
(E) complexas.

20. Gabriel ganhou uma caixa com 20 barras de chocolate
caseiro, todas de mesmo tamanho, e decidiu que iria comer
apenas 1/3 de cada barra, guardando os demais 2/3. Após
consumir, dessa maneira, as 20 barras, Gabriel fez novas
barras de chocolate, com os pedaços restantes, de modo que
tivessem o mesmo tamanho que as barras originais. Gabriel
consumiu cada nova barra da mesma forma, comendo 1/3
e guardando 2/3. Gabriel continuou nesse processo até
que, com os pedaços guardados, não pôde fazer uma barra
inteira, isto é, uma barra com o mesmo tamanho das barras
originais. Nesse processo, o número de vezes que Gabriel
começou a comer uma barra de chocolate foi
(A) 50.
(B) 52.
(C) 54.
(D) 56.
(E) 58.

7
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23. Na última semana, as investigações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Ministério Público
mostraram a abrangência nacional do cartel na área de (...).
A tramoia, concluíram as apurações, reproduziu em diversas
regiões do país a sistemática observada em São Paulo, de
conluio nas licitações, combinação de preços superfaturados
e subcontratação de empresas derrotadas. (...)

Atualidades
21. A Casa Branca parabenizou os iranianos pela eleição presidencial, mas disse que o governo de Teerã criou um ambiente
intimidatório que limitou a liberdade de expressão. (...)
Neste sábado, o candidato moderado Hasan Rowhani venceu as eleições presidenciais do Irã, informou o ministro do
Interior, Mostafa Mohammad Najjar. Em comunicado à imprensa, o ministro disse que Rowhani obteve mais de 50%
dos mais de 36 milhões de votos na eleição que aconteceu na
sexta-feira.

O governo federal pagou entre 2004 e 2013 mais de R$ 460
milhões para as empresas Siemens, Alstom e CAF, três das
19 empresas suspeitas de envolvimento no propinoduto paulista.

(http://www.estadao.com.br. 15.06.2013)

(Istoé, 21.08.2013)

A vitória desse candidato e as medidas iniciais de seu governo
indicaram

Esse esquema atinge a área de

(A) o fortalecimento da repressão aos opositores políticos.

(A) infraestrutura portuária.

(B) a intensificação do programa nuclear do Irã para uso
militar.

(B) transporte sobre trilhos.

(C) o aumento das tensões com Israel, o maior inimigo do país.

(C) aparelhamento de hospitais.

(D) a tentativa de normalizar as relações do Irã com o Ocidente.

(D) administração de aeroportos.

(E) a anulação das leis islâmicas em defesa do pluralismo
religioso.

(E) construção de moradias populares.

22. Leia os trechos de reportagens.
24. O ministro das Relações Exteriores Antonio Patriota deixou
o posto (...). O substituto é Luís Alberto Figueiredo Machado, que ocupava o cargo de representante do Brasil na ONU.

O ex-prestador de serviços da Agência Nacional de Segurança (NSA, sigla em inglês) Edward Snowden deixou a
zona de trânsito do aeroporto de Moscou e entrou na Rússia
depois que as autoridades do país garantiram a ele asilo temporário por um ano, disse seu advogado nesta quinta-feira.

A saída de Antonio Patriota foi selada no início da noite desta segunda-feira (26) no Palácio do Planalto. Em nota, a Presidência informou que Dilma Rousseff aceitou o pedido de
demissão do ministro e indicou o embaixador Luiz Alberto
Figueiredo, representante do Brasil junto às Nações Unidas
em Nova York, para ser o novo ministro das Relações Exteriores.

Os EUA exigiam que a Rússia extraditasse Snowden para
que ele enfrentasse as acusações na Justiça, mas o presidente
Vladimir Putin descartou o pedido.
(http://ultimosegundo.ig.com.br. 01.08.2013. Adaptado)

O soldado Bradley Manning (...) foi sentenciado a 35 anos
de prisão (...). Ele também sofrerá uma dispensa desonrosa
do exército, de acordo com a juíza do caso, a coronel Denise
Lind.

(http://g1.globo.com. 27.08.2013)

A demissão do ministro ocorreu após o constrangimento diplomático com a Bolívia, causado

(...) classifica a pena como uma “vitória estratégica”, uma
vez que o soldado poderá pleitear liberdade condicional em
menos de nove anos.
(http://g1.globo.com. 21.08.2013. Adaptado)

(A) pela expropriação de empresas brasileiras na Bolívia,
nacionalizadas pelo presidente Evo Morales.

Esses norte-americanos foram, respectivamente, acusado e
sentenciado

(B) pelo pedido, feito pelo Brasil, de exclusão da Bolívia
como membro-associado do Mercosul.

(A) pela difusão de dados falsos às forças militares da Otan
no ataque à Líbia e por maus-tratos aos prisioneiros na
base americana de Guantánamo.

(C) pela violação do espaço aéreo brasileiro por aviões
bolivianos de combate ao narcotráfico.

(B) pelo compartilhamento de códigos de segurança do
Pentágono nas redes sociais e pela responsabilidade por
abusos cometidos na Guerra do Iraque.

(D) pelo rompimento, pelo Brasil, do acordo bilateral de
intercâmbio de tecnologia de produção de gás.

(C) por contraespionagem para favorecer o programa nuclear do Irã e pela divulgação de informações sigilosas
sobre a morte de Osama Bin Laden.

(E) pela transferência, para o Brasil, de um senador oposicionista refugiado na embaixada brasileira.

(D) pelo planejamento da invasão ao site da agência espacial norte-americana e pelo fornecimento de armas químicas aos rebeldes da Primavera Árabe.
(E) pela revelação do monitoramento norte-americano de
telefones e internet e pelo vazamento de documentos
confidenciais para o site WikiLeaks.
CREN1301/017-Auditor
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27. No MS-Word 2010, em sua configuração original, o estilo
Normal utiliza o seguinte espaçamento entre linhas:

25. A presidente Dilma Rousseff cancelou a viagem oficial que
faria aos EUA, em outubro (...). A Casa Branca disse que
Obama “entende e lamenta” as preocupações e está disposto
a trabalhar para resolver essa fonte de tensão.

(A) Simples.

(O Estado de S.Paulo, 18.09.2013)

(B) 1,5 linhas.

Essa “fonte de tensão” refere-se

(C) Duplo.

(A) à adoção de tarifas protecionistas nos EUA, que prejudicarão as exportações brasileiras de etanol, soja e suco
de laranja.

(D) Exatamente.
(E) Múltiplos.

(B) ao veto do governo norte-americano à indicação do
Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU.

28. Considere o texto inserido em um slide do MS-PowerPoint
2010, na sua configuração padrão:

(C) à falta de explicação oficial do governo norte-americano
para a espionagem feita contra a presidente brasileira e a
Petrobras.
(D) ao impedimento arbitrário da entrada de alguns cidadãos brasileiros nos EUA, alegando-se razões de segurança nacional.
(E) à violação de acordos comerciais por parte dos norte-americanos, que restringiram a entrada de produtos
oriundos do Mercosul.

Noções de Informática
26. Observe a lista de arquivos gerenciados pelo MS-Windows 7,
em sua configuração original, exibidos na figura:

Assinale a alternativa que identifica corretamente a opção de
direção que foi aplicada no texto.
(A) Horizontal.
(B) Empilhado.
(C) Girar todo o texto em 90º.

Assinale a alternativa que contém o arquivo que, por padrão,
o MS-Windows 7 sugere que seja armazenado na biblioteca
de imagens.

(D) Girar todo o texto em 270º.
(E) Vertical.

(A) Aulas.
(B) Agente.docx.
(C) Matéria.ppt.
(D) Revisor.jpg.
(E) Notas.txt.

9

CREN1301/017-Auditor

29. Considere o conteúdo das células da planilha do MS-Excel
2010, em sua configuração original:

Conhecimentos Específicos
31. Considerando seus conhecimentos sobre improbidade administrativa, assinale a alternativa correta.
(A) O Ministério Público deve aprovar, desde a peça inicial,
o ato supostamente lesivo à moralidade administrativa,
não bastando que se afirme que o fará ao longo da fase
probatória.
(B) O entendimento majoritário é de que a ação judicial
cabível para processar e aplicar as penas decorrentes
dos atos de improbidade de natureza civil deve ser
titularizada, com exclusividade, pelo ministério público
federal.

Ao copiar a fórmula da célula A3 para a célula B3, teremos
o seguinte resultado nessa célula:
(A) R$ 455,00.

(C) O entendimento majoritário é de que a ação judicial
cabível para processar e aplicar as penas decorrentes
dos atos de improbidade de natureza civil deve ser
titularizada, com exclusividade, pelo ministério público
estadual.

(B) R$ 680,00.
(C) R$ 840,00.
(D) R$ 910,00.

(D) Só o Superior Tribunal de Justiça é o foro competente
para apurar ato de improbidade de governador do
estado.

(E) R$ 1.590,00.

(E) O prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata
o art. 23 da Lei n.º 8.429/92 tem como termo inicial o término do exercício de mandato, de cargo em
comissão ou de função de confiança.

30. Considere o e-mail preparado no MS-Outlook 2010, na sua
instalação padrão:

32. “O servidor responde civil, penal e administrativamente
pelo exercício irregular de suas atribuições”.
Tendo em vista este comando legal, é correto afirmar:
(A) pode haver responsabilidade civil sem que haja penal,
mas inexoravelmente haverá a obrigação administrativa.
(B) sempre que houver a responsabilidade penal, por consequência lógica, haverá a responsabilidade administrativa
e civil.
(C) a administração pode não aplicar a pena de demissão ao
servidor em processo disciplinar se este for absolvido
em processo criminal.
(D) o estatuto do servidor público federal prevê que as sanções
penais, cíveis e administrativas podem ser cumuladas.
(E) ação penal só pode ser intentada após o fim do processo
disciplinar.
Assinale a alternativa que contém o tipo de formatação
encontrado no grupo Formatar, da guia de opções Formatar
Texto, aplicado na mensagem.

33. Um determinado funcionário público deixou de praticar
ato de ofício, com infração de dever funcional, ao atender à
influência de sua namorada. Neste cenário, a conduta desse
funcionário se amolda ao tipo penal de

(A) Texto sem Formatação.

(A) peculato.

(B) Rich Text.

(B) tráfico de influência.

(C) WordPad.

(C) corrupção passiva.

(D) NotePad.

(D) prevaricação.

(E) HTML.
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(E) concussão.
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34. Sobre os crimes contra administração pública, é correto
afirmar:

36. De acordo com o artigo 3.º da Lei n.º 8.666/93, a licitação
destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, bem como

(A) no crime de peculato culposo, a reparação do dano que
precede à sentença penal condenatória irrecorrível é
causa de redução da pena.
(B) tão somente o funcionário público pode ser sujeito ativo
do crime de prevaricação, embora o particular possa ser
responsabilizado a título de coautoria e participação.

(A) da propaganda, da probidade administrativa, da veiculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo.

(C) o delito de corrupção ativa é considerado crime próprio.
(D) o crime de concussão é considerado crime material.

(B) da probidade administrativa, da veiculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo direto e
dos que lhes são correlatos.

(E) para os fins de aplicação da lei penal, só o servidor
concursado é considerado sujeito ativo dos crimes de
funcionário público contra a administração.

(C) da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

35. As normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações foram estabelecidas
pela Lei n.º 8.666/93, que determina, ainda, que estão
subordinados ao regime dessa Lei, além dos órgãos da
administração direta,

(D) da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo direto e
dos que se convergem administrativamente.
(E) da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que convergem administrativamente.

(A) os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal
e Municípios.

37. A modalidade de licitação entre interessados devidamente
cadastrados ou 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 denominada

(B) as autarquias, as fundações em geral, as empresas
públicas, as sociedades de economia mista e demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
(C) os fundos regulados e especiais, as fundações públicas
privadas, as sociedades de economia mista e demais
entidades da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

(A) concorrência.
(B) leilão.

(D) os fundos regulados e especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e privadas, as
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios.

(C) concurso.
(D) carta-convite.
(E) tomada de preços.

(E) os fundos regulados, as autarquias mistas, as fundações
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas ou consolidadas direta ou indiretamente pela União, Estados e
Municípios.
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41. Considera-se a construção, total ou parcial, conservação,
reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de
interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante
licitação, na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica
ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para
a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o
investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por
prazo determinado, como

38. Leia o texto e classifique os itens que o completam como
verdadeiros (V) ou falsos (F).
O regime jurídico dos contratos administrativos instituído
pela Lei n.º 8.666/93 confere à Administração Pública, em
relação a eles, a prerrogativa de:
( ) modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os direitos
do contratado;

(A) concessão de serviço público precedida da execução de
obra pública.

( ) em casos específicos rescindi-los, unilateralmente;
( ) tornar pública qualquer improbidade administrativa do
contrato;

(B) terceirização dos serviços públicos com obras de infraestrutura.

( ) fiscalizar sua respectiva execução;

(C) consorciação dos serviços públicos de obras civis com
retorno financeiro.

( )
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou
parcial do ajuste;

(D) concessão dos serviços públicos procedida de plano,
execução e transferência de obra pública.

( ) nos casos de serviços essenciais, ocupar definitivamente
bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao
objeto do contrato.

(E) consorciação dos serviços públicos precedida de execução e planejamento de obra pública.

A classificação correta obtida, de cima para baixo, é:
42. Atendendo ao disposto na Constituição Federal, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) além de compreender as
metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subsequente, orientar a elaboração da Lei Orçamentária
Anual, dispor sobre as alterações na legislação tributária e
estabelecer a política de aplicação das agências financeiras
oficiais de fomento, disporá ainda sobre

(A) V, V, V, F, V, V.
(B) V, V, F, V, V, F.
(C) F, F, V, V, V, V.
(D) V, V, V, V, V, F.
(E) F, V, F, V, V, F.

(A) o balanço social.
(B) as demonstrações de execução orçamentária.

39. A Lei n.º 10.520/02 instituiu, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, a modalidade de licitação, para
aquisição de bens e serviços comuns, denominada

(C) o lucro ou prejuízo orçamentário ou de execução.
(D) o equilíbrio entre receitas e despesas.
(E) os restos a pagar.

(A) pregão.
(B) concurso.

43. No caso de aumento da despesa pública por ocasião da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental,
deverá ser apresentada estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos
dois subsequentes, bem como declaração do ordenador da
despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e
financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade
com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes o Orçamentárias sob o risco de:

(C) leilão eletrônico.
(D) concorrência.
(E) licitação.

40. De acordo com a Lei n.º 11.079/04, que instituiu normas gerais
para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública, é vedada a celebração de contrato de parceria público-privada (PPP) cujo período de prestação
do serviço seja inferior a 5 (cinco) anos, que tenha como objeto
único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública e cujo
valor do contrato seja inferior a

(A) que essas despesas sejam transferidas para aprovação
no exercício orçamentário subsequente.
(B) a geração de despesa ou assunção de obrigação serem
consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao
patrimônio público.
(C) o poder executivo edite medida provisória específica
para inclusão de tais despesas em caráter extraordinário
no orçamento do corrente exercício.

(A) R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
(B) R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

(D) transferência de responsabilidade pela aprovação da
Lei de Diretrizes Orçamentárias, diante da exceção do
assunto.

(C) R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
(D) R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).

(E) utilização indevida do orçamento público diante das
despesas extraordinárias frente ao orçamento do corrente exercício orçamentário.

(E) R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
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48. Considere o enunciado a seguir, classificando os itens que o
completam como verdadeiros (V) ou falsos (F).

44. No que tange à Preservação do Patrimônio Público, salvo
se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral
e próprio dos servidores públicos, a aplicação da receita de
capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa
corrente será

De acordo com as normas brasileiras de contabilidade (atuais),
as notas explicativas devem:
( ) apresentar informação acerca da base para a elaboração
das demonstrações contábeis e das políticas contábeis
específicas utilizadas;

(A) transferida.
(B) cancelada.

( ) divulgar a informação requerida pelos Pronunciamentos
Técnicos, Orientações e Interpretações do CPC que não
tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis;

(C) deferida.
(D) aprovada.

( ) divulgar as ações financeiras e sociais e previdenciárias
da comunidade onde a Entidade esteja contextualizada;

(E) vedada.

( ) prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis, mas que seja relevante
para sua compreensão;

45. Os Princípios de Contabilidade representam a essência das
doutrinas e teorias relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento predominante nos universos científico
e profissional de nosso País. Concernem, pois, à Contabili
dade no seu sentido mais amplo de ciência social, cujo objeto
é o patrimônio das entidades. Nesse sentido, o princípio que
refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e
tempestivas é o da

( ) prover de informações para contextualização do relatório da Administração da Entidade.
A classificação correta obtida, de cima para baixo, é:
(A) V, V, V, V, F.
(B) V, V, F, V, F.

(A) Continuidade.
(B) Entidade.

(C) F, V, F, V, V.

(C) Essência sobre a forma.

(D) F, F, F, F, F.

(D) Oportunidade.

(E) V, V, V, V, V.

(E) Competência.
49. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou
não tributária, serão escriturados como receita do exercício
em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias, sendo que os exigíveis pelo transcurso do prazo
para pagamento serão inscritos, na forma da legislação própria, como
, em registro próprio,
após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita
será escriturada a esse título.

46. Dentre as características qualitativas da informação contábil-financeira útil, de acordo com as normas brasileiras de
contabilidade, aquela que ajuda a assegurar aos usuários
que a informação representa fidedignamente o fenômeno
econômico que se propõe representar, bem como significa
que diferentes observadores, cônscios e independentes, podem chegar a um consenso, embora não cheguem necessariamente a um completo acordo, quanto ao retrato de uma
realidade econômica em particular ser uma representação
fidedigna, é a da

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna
do texto.
(A) restos a pagar

(A) Verificabilidade.
(B) Comparabilidade.

(B) receita imobiliária

(C) Tempestividade.

(C) receita a apropriar

(D) Compreensibilidade.

(D) créditos transitórios

(E) Consistência.

(E) dívida ativa
50. De acordo com a Lei do Orçamento, recursos alocados em
Constituição de Fundos Rotativos deverão ser classificados
como

47. O tempo entre a aquisição de ativos para processamento e
sua realização em caixa ou seus equivalentes corresponde
(A) à maturação de um estoque.
(B) ao ciclo de apuração de receita.

(A) Despesas de capital – investimentos.

(C) ao ciclo operacional da entidade.

(B) Transferências de capital – despesas mobiliárias.

(D) ao giro dos estoques.

(C) Despesas correntes – transferências correntes.

(E) ao giro das contas a receber.

(D) Despesas de capital – inversões financeiras.
(E) Transferências correntes – subvenções econômicas.
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55. Risco de auditoria é

51. É o ato emanado de autoridade competente que cria para o
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, cujo valor não poderá exceder o limite
dos créditos concedidos.

(A) o risco de que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo não detectem uma distorção existente
que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto com outras distorções.

O texto refere-se à denominação de
(A) restos a pagar.

(B) a métrica pela qual o auditor avalia a materialidade de
um assunto a ser avaliado ou não.

(B) crédito consignado a fornecedores.
(C) credito de pagamento.

(C) a insuficiência das evidências de auditoria à medida da
quantidade de evidência de auditoria necessária.

(D) nota de pagamento.

(D) o risco de que o auditor expresse uma opinião de audi
toria inadequada quando as demonstrações contábeis
contiverem distorção relevante.

(E) nota de empenho.
52. Tem como objetivo atender, de maneira uniforme e sistematizada, ao registro contábil dos atos e fatos praticados pela
entidade. Desta forma, proporciona maior flexibilidade no
gerenciamento e consolidação dos dados e alcança as necessidades de informações dos usuários. Sua entrada de informações deve ser flexível de modo a atender aos normativos,
gerar informações necessárias à elaboração de relatórios e
demonstrativos e facilitar a tomada de decisões e a prestação
de contas.

(E) o risco que o auditor corre ao identificar fatos relevantes
frente à entidade auditada.
56. De acordo com as normas internacionais da profissão de
auditor interno, especificamente sobre a proficiência da
profissão, nos casos em que a equipe de auditoria interna não disponha de conhecimentos, habilidades ou outras
competências necessárias à execução de todo ou de parte
do trabalho de auditoria, o diretor executivo de auditoria,
ou o profissional que estiver encarregado pela auditoria
deverá

O texto refere-se
(A) ao plano de contas aplicado ao setor público.
(B) à demonstrações financeiras públicas.

(A) cancelar os trabalhos.

(C) à razão contábil.

(B) informar ao conselho de administração da entidade.

(D) ao relatório gerencial.

(C) contratar terceiros para realizar os trabalhos.

(E) ao diário contábil.

(D) obter orientação e assistência competentes.
(E) executar os trabalhos com essa equipe e redobrar sua
coordenação.

53. O auditor interno, ao realizar exames e investigações, incluindo testes de observância e testes substantivos, que
permitem obter subsídios suficientes para fundamentar
suas conclusões e recomendações à administração da entidade, estará

57. Os princípios básicos da Governança Corporativa são:
(A) prestação de contas, responsabilidade social, sustentabilidade e comitês.

(A) aplicando programa de auditoria.

(B) transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.

(B) aplicando procedimentos de auditoria.
(C) formalizando papéis de trabalho da auditoria.

(C) controle, sistemas, informações e gestão.

(D) preparando o relatório da auditoria.

(D) gestão, transparência, responsabilidade social e controles
internos.

(E) planejando técnicas de avaliação da auditoria

(E) equidade, prestação de contas e gestão.

54. De acordo com o NBC TI 01 – Auditoria Interna – as técnicas que visam à obtenção de evidência quanto à suficiência,
exatidão e validade dos dados produzidos pelos sistemas de
informação da entidade são denominadas testes
(A) de observância.
(B) de investigação.
(C) substantivos.
(D) de inspeção.
(E) analíticos.
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58. Um dos objetivos dos controles internos numa organização
é o relativo à salvaguarda dos interesses, que por sua vez
refere-se à proteção do patrimônio contra quaisquer perdas e
riscos devidos a erros ou irregularidades. Nesse sentido, um
dos meios que pode dar suporte necessário à salvaguarda
dos interesses da organização e que estabelece a independência para as funções de execução operacional, custódia
física e contabilização, e que cada uma dessas fases da operação deve ser executada por pessoal diferente e independente entre si, é a(o)
(A) departamentalização.
(B) monitoramento.
(C) rotação de profissionais.
(D) política de alçadas.
(E) segregação de funções.
59. Segundo a metodologia COSO II (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission), os objetivos
que deverão ser tratados como objetos de gerenciamento de
risco, conforme modelo (framework) apresentado por aquela
entidade são:
(A) estratégico, operacional, de comunicação e de conformidade.
(B) estratégico, financeiro, patrimonial e de monitoramento.
(C) operacional, financeiro, de patrimônio e de monitoramento.
(D) estratégico, operacional, financeiro e de observância.
(E) operacional, de comunicação, de conformidade e de
observância.
60. De acordo com o Diagrama de Pareto, efeitos e causas estão
relacionados na seguinte paridade:
(A) 90/10.
(B) 85/15.
(C) 80/20.
(D) 75/25.
(E) 70/30.
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