
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação   
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/11/2012, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA de 17/09/2012. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou    
a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2012 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

AUDITOR FISCAL 



 

 

 

  

PARTE I – AUDITOR FISCAL 
 
01 - É um princípio infraconstitucional: 

A) Impessoalidade 
B) Moralidade 
C) Isonomia 
D) Publicidade 
E) Eficiência 

 
02 - São ordens escritas e gerais a respeito do modo e 
forma de execução determinado serviço público, 
expedidas pelo supervisor hierárquico com escopo de 
orientar os subalternos no desempenho das atribuições 
que lhes estão afetas a assegurar a unidade de ação no 
organismo administrativo. 
Esta é a definição de: 

A) Circulares 
B) Portarias 
C) Instruções 
D) Provimentos 
E) Ofícios 

 
03 - Na interpretação racional da Constituição; Sobre 
Mens legislatóri é CORRETO afirmar: 

A) Busca verificar, ao contrário do anterior, o que o 
legislador quis efetivamente dizer, 
independentemente do que acabou efetivamente 
dizendo;  

B) Busca verificar o que o legislador realmente disse, 
independentemente de suas intenções;  

C) Conjunto de circunstâncias que determinaram a 
criação da lei;  

D) Componente da interpretação lógica que utiliza o 
fato de que a lei sempre faculta a conclusão pela 
exclusão, dada a regra hermenêutica que afirma 
que as exceções devem vir sempre expressas; e, 
por fim,  

E) Pode ser resumido pela máxima do Direito 
segundo a qual “quem pode o mais pode o 
menos”.  

 
04 - As Normas Constitucionais de Eficácia Jurídica 
Contida: 

A) São aquelas que têm aplicabilidade imediata, 
integral, indireta, mas que podem ter o seu alcance 
reduzido pela atividade do legislador 
infraconstitucional. 

B) São aquelas de aplicabilidade imediata, indireta, 
integral, independentemente de legislação 
posterior para sua inteira operatividade; 

C) São aquelas de aplicabilidade imediata, direta, 
integral, independentemente de legislação 
posterior para sua inteira operatividade; 

D) São aquelas de aplicabilidade imediata, indireta, 
parcial, independentemente de legislação 
posterior para sua inteira operatividade. 

E) São aquelas que têm aplicabilidade imediata, 
integral, direta, mas que podem ter o seu alcance 
reduzido pela atividade do legislador 
infraconstitucional. 

 
 
 

05 - São tipos de Impostos sobre Produtos Industrializados, 
EXCETO:  

A) Proporcional 
B) Real 
C) Extrafiscal 
D) Direto 
E) Instantâneo 

 
06 - Sobre tributo é CORRETO afirmar: 

A) O tributo da União deve ser igual em todo território 
nacional, sem distinção entre os Estados. 

B) Os impostos só podem ser cobrados 60 dias após a 
sua edição. 

C) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios podem, em alguns casos, instituir 
impostos sobre o patrimônio, renda ou serviço, uns 
dos outros. 

D) Não pode a lei tributária limitar o tráfego 
interestadual ou intermunicipal de pessoas ou bens, 
em hipótese alguma. 

E) O tributo deve sempre ser cobrado de forma 
igualitária, não podendo assim o tributo ser cobrado 
de acordo com as possibilidades de cada um. 

 
07 - De acordo com a Lei nº 10520/2002, que se refere a 
pregão, seu Art. 6º afirma que, se outro não estiver fixado no 
edital, o prazo de validade das propostas será de: 

A) 10 dias 
B) 30 dias 
C) 40 dias 
D) 90 dias 
E) 60 dias 

 
08 - Importação de matéria prima estrangeira que vai entrar em 
composição de produto nacional (com isenção) e que será 
exportado para baratear o produto nacional, para que tenha 
concorrência fora do país. 
Esta é a denominação de: 

A) Ad Valorem 
B) Drawback 
C) Backword 
D) Drimbrall 
E) Id Labore 

 
09 - O Diário é um livro utilizado para escrituração de todos os 
registros efetuados no decorrer do exercício pela, empresa ou 
entidade. Sendo um dos livros obrigatórios para efeitos de 
registros, e posteriores fiscalizações pelos órgãos competentes, 
deve seguir algumas formalidades para ser escriturado. Dentre 
estas formalidades estão, EXCETO: 

A) Deve conter numeração das páginas, que podem ser 
manuscritas. 

B) Deve ser escriturado em ordem cronológica de data do 
lançamento. 

C) Possuir termos de abertura e de encerramento. 
D) Não podem conter erros, rasuras, borrões nos 

lançamentos. 
E) Deve ser registrado na repartição competente: para 

comércios e indústrias na junta comercial, e 
sociedades civil em cartório de registro de títulos e 
documentos. 

 



 

 

 

  

10 - São variações patrimoniais que ocasionam a diminuição da 
situação líquida patrimonial: 

I. Superveniência Ativa  
II. Superveniência do Ativo  

III. Insubsistência Ativa  
IV. Insubsistência do Ativo 
V. Superveniência Passiva  

Estão CORRETAS: 
A) I, II, III 
B) II, IV, V 
C) I, III, IV 
D) I, II, III, IV 
E) IV e V 

 
11 - Em uma auditoria, terminando o trabalho (Coleta de 
Provas), o auditor chefe marca uma reunião das provas 
coletadas. Verificar se as provas (documentos) são válidos. 
Fazendo-se uma revisão utilizando a Regra Cartesizna de 
Investigação Científica ou Regra de RENÉ 
DESCARTES. Inclui-se nestas regras, EXCETO: 

A) Regra da Evidência: O auditor só deve manifestar-se 
afirmando ou reprovando as evidências, não deve 
opinar nem criticar aquilo que não for evidente. 

B) Regra da Análise: Em qualquer investigação 
científica devemos dividir, decompor para melhor 
conhecer, deve-se fazer um desmembramento para 
conhecer todos os componentes. 

C) Regra de Conservação das Verdades Descobertas: Se 
junta todos os documentos investigados e faz-se um 
relatório enumerado de todos os atos e fatos que 
ocorreram de forma clara, precisa e concisa. 

D) Regra da Síntese: Separados os elementos deve se 
ordenar partindo dos simples para chegar ao geral ou 
mais complexo. 

E) Regra da Revisão: É a segurança da investigação 
científica, rever tudo o que foi feito. 

 
12 - Riscos de auditoria É a possibilidade de o auditor vir a 
emitir uma opinião tecnicamente inadequada sob 
demonstrações contáveis. Desta forma, o risco de detecção: 

A) É a possibilidade de erros e irregularidades 
relevantes, sobretudo nos negócios de governo - 
geralmente ocorre nas entidades públicas. 

B) Ocorrem quando a auditoria utilizando nas suas 
investigações, testes de amostragem deixa de 
descobrir erros, fraudes, e irregularidades relevantes. 

C) É possível nas entidades que mantém controles 
internos inadequados, ineficazes, não constantes ou 
naquelas entidades cujos controles internos são 
inexistentes - o elemento fundamental contra a 
fraude, inclusive na informática, são os controles 
internos. 

D) É o conjunto de conhecimentos meios de que se 
valem os auditores para atingir os seus objetivos no 
desempenho das auditorias. É o caminho a seguir 
para se chegar as evidências; 

E) É uma das técnicas mais usuais em virtude do grande 
número de documentos, torna-se impossível 
examinar todos. 

 
 
 
 

13 - Na condução da auditoria, técnica de rastreamento Direto é 
denominada: 

A) Trace forward 
B) Trace back 
C) Trace random 
D) Trace room 
E) Trace intern 

 
14 - Do Controle Interno, o Controle Administrativo: Objetiva 
promover e fiscalizar a eficiência operacional e estimular o 
pessoal que entrega a empresa à disciplina empresarial, 
obediência e as diretrizes administrativas fixadas que são: 

A) Segurança Física; Segurança Lógica; 
Confidencialidade 

B) Segurança Lógica; Confidencialidade; Obediência à 
legislação em vigor 

C) Eficácia; Confidencialidade; Desempenho; 
Cumprimento das diretrizes da administração 

D) Confidencialidade; Desempenho; Cumprimento das 
diretrizes da administração 

E) Eficácia; Desempenho; Cumprimento das diretrizes 
da administração 

 
15 - São vantagens do Programa de Auditoria, EXCETO: 

A) Permitir a fixação da importância relativa de cada 
trabalho.  

B) Enfatizar o exame de áreas prioritárias, independente 
do tipo da empresa, do tipo de auditoria, onde todas 
pode se sublimar as etapas prioritárias.  

C) Facilitar a administração dos trabalhos.  
D) Antecipar a descoberta de problemas existentes na 

empresa examinada. 
E) Antecipar: provoca a evidência de irregularidades. 

 
16 - Ato que cria para o Estado obrigação de pagamento. 
Esta é a descrição de:  

A) Empenho do passivo. 
B) Lançamento de despesa. 
C) Empenho de despesa. 
D) Obrigação de despesa. 
E) Ordem de pagamento. 

 
17 - A atividade financeira do Estado consiste em: 

A) Relatar despesas: auditoria. 
B) Obter recursos: Receitas Públicas. 
C) Criar o crédito público: Endividamento Público. 
D) Gerir e planejar a aplicação dos recursos: Orçamento 

Público. 
E) Despender recursos: Despesa Publica. 

 
18 - Estipulado, de forma literal, pelo caput do art. 2o da Lei no 
4.320, de 1964, delimita o exercício financeiro orçamentário: 
período de tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação das 
despesas registradas na LOA irão se referir. 

A) Principio Orçamentário da Anualidade ou 
Periodicidade. 

B) Principio Orçamentário da Exclusividade. 
C) Principio Orçamentário da Universalidade. 
D) Principio Orçamentário da Unidade ou Totalidade. 
E) Principio Orçamentário da Publicidade. 

 
 
 



 

 

 

  

19 - O Plano Plurianual (PPA) deve expressar as intenções 
concretas dos compromissos assumidos pelo Governante 
com a população. Sendo assim, constituem-se como seus 
objetivos, EXCETO: 

A) Organizar, em programas, as ações que resultem 
em bens ou serviços que atendam as demandas da 
sociedade. 

B) Estabelecer a necessária relação entre as ações a 
serem desenvolvidas e a orientação estratégica de 
governo. 

C) Possibilitar que a alocação de recursos nos 
orçamentos anuais seja coerente com as suas 
diretrizes e metas. 

D) Fortalecer a inserção soberana internacional e a 
integração norte-americana. 

E) Facilitar o gerenciamento da administração, 
através da definição de responsabilidades pelos 
resultados, permitindo a avaliação do 
desempenho dos programas. 

 
20 - É o ingresso proveniente de outros entes ou entidades, 
referentes a recursos pertencentes ao ente ou entidade 
recebedora ou ao ente ou entidade transferidora. 
Efetivados mediante condições preestabelecidas ou mesmo 
sem qualquer exigência, desde que o objetivo seja a 
aplicação em despesas correntes. 

A) Receita Industrial. 
B) Receita de Serviços. 
C) Receita de Contribuições. 
D) Transferência Corrente. 
E) Contribuições de Intervenção no Domínio 

Econômico. 
 
21 - A identificação dos níveis da codificação da receita 
orçamentária que devem compor a elaboração do 
orçamento do governo. Desta forma, a Subalínea: 

A) Reflete a fase mais analítica das receitas, 
demonstrando qual o real fato gerador que 
originou o ingresso dos recursos financeiros nos 
cofres públicos.  

B) Identifica o nome da receita propriamente dita, 
após o registro dessas como entrada no recurso 
financeiro.  

C) Visa identificar dentro de cada espécie de receita 
uma qualificação mais especifica.  

D) Estabelecem as receitas oriundas do poder 
extroverso do Estado de tributar os atores sociais 
e da exploração das suas atividades econômicas. 

E) Formam-se da subdivisão das Categorias 
Econômicas, que tem por objetivo identificar a 
origem das receitas no instante em que elas 
ingressam nos cofres públicos. 

 
22 - De acordo com o Art. 57. Da Lei Complementar 
101/2000, Os Tribunais de Contas, se outro não estiver 
estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis 
orgânicas municipais, emitirão parecer prévio conclusivo 
sobre as contas no prazo de: 

A) 60 dias do recebimento. 
B) 15 dias do recebimento. 
C) 30 dias do recebimento. 
D) 45 dias do recebimento. 
E) 75 dias do recebimento. 

23 - Segundo a Lei Nº10.406/2002, Art. 1.336. São 
deveres do condômino, EXCETO: 

A) Contribuir para as despesas do condomínio na 
proporção das suas frações ideais, salvo 
disposição em contrário na convenção;  

B) Não realizar obras que comprometam a 
segurança da edificação; 

C) Votar nas deliberações da assembléia e delas 
participar, estando quite. 

D) Não alterar a forma e a cor da fachada, das partes 
e esquadrias externas; 

E) Dar às suas partes a mesma destinação que tem a 
edificação, e não as utilizar de maneira 
prejudicial ao sossego, salubridade e segurança 
dos possuidores, ou aos bons costumes. 

 
24 - A dívida pública pode se extinguir por: 

A) Renuncia do Estado 
B) Desapropriação 
C) Renuncia Fiscal 
D) Confusão 
E) Reintegração 

 
25 - Para os fins da Lei nº 8.666/93, Art. 6o considera-se 
Execução direta: 

A) Toda construção, reforma, fabricação, 
recuperação ou ampliação, realizada por 
execução direta ou indireta. 

B) A execução que é feita pelos órgãos e entidades 
da Administração, pelos próprios meios. 

C) Toda transferência de domínio de bens a 
terceiros. 

D) Toda aquisição remunerada de bens para 
fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

E) O seguro que garante o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas por empresas em licitações 
e contratos. 

 
26 - Referente a propriedade fiduciária é INCORRETO 
afirmar: 

A) O sistema (da alienação fiduciária) consiste na 
transmissão da propriedade do devedor ao credor 
(fiduciário) como direito de garantia de caráter 
resolúvel.  

B) A propriedade fiduciária é um direito real de 
garantia que surge para garantir um 
financiamento efetuado pelo devedor alienante 
junto ao credor adquirente da propriedade 
fiduciária.  

C) É nula a cláusula que autoriza o credor 
pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar 
com o objeto da garantia, se a dívida não for paga 
no vencimento. 

D) É nula a cláusula que autoriza o proprietário 
fiduciário a ficar com a coisa alienada em 
garantia, se a dívida não for paga no vencimento. 

E) O bem alienado fiduciariamente pode ou não ser 
objeto de penhora nas execuções ajuizadas contra 
o fiduciário. 

 
 
 
 



 

 

 

  

27 - A alíquota máxima de incidência do ISS fixada pelo 
art. 8, II, da Lei Complementar 116/2003 é de: 

A) 2% 
B) 3% 
C) 4% 
D) 5% 
E) 6% 

 
28 - São características do método das partidas dobradas, 
EXCETO: 

A) A soma dos saldos devedores é igual à soma dos 
saldos credores. 

B) As contas do ativo aumentam com débitos e do 
passivo com créditos. 

C) As contas do ativo são reduzidas com créditos e 
do passivo com débitos. 

D) Toda despesa é debitada e toda receita é 
creditada; todo custo é debitado e todo lucro é 
creditado. 

E) O ativo maior que o passivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
A questão 29 refere-se ao texto seguinte: 
 
 Estou com saudade de ficar bom. Escrever é 
consequência natural. 

(Jorge Amado, na Folha de São Paulo, 22/10/96) 
 
29- Das afirmações seguintes: 
I- É possível afirmar que o autor, na verdade, tem saudade 
de “escrever”. 
II- De acordo com o texto o autor está doente porque não 
escreve. 
III- Segundo o autor, “escrever” é consequência de voltar a 
trabalhar. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens II e III. 
C) Apenas o item III está correto. 
D) Todos estão incorretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
As questões de 30 a 32 referem-se ao texto seguinte: 
 
 Marx disse que Deus é o ópio do povo. Já 
sabemos que não entendia nem de Deus nem de ópio. Deus 
é uma experiência de fé. Impossível defini-lo. 

(Paulo Coelho, em O Globo, 25/2/96) 
 
30- Das afirmações seguintes: 
I- Segundo o autor, Marx falou a respeito de algo sobre o 
qual não tinha conhecido. 
II- Infere-se do texto que Deus deve ser admirado e 
conceituado. 
III- Considerando o período inicial do texto, para Marx 
Deus exclui do povo a condição de raciocinar. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Estão corretos apenas os itens I e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
31- O primeiro período do texto apresenta uma figura de 
linguagem denominada: 

A) hipérbole 
B) prosopopeia 
C) pleonasmo 
D) metáfora 
E) catacrese 

 
32- O vocábulo que poderia ter sido grafado no texto com 
letra maiúscula é: 

A) lo 
B) ópio 
C) povo 
D) experiência 
E) fé 

 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

  

A questão 33 refere-se a tira seguinte: 

 
 
33- Todas as afirmações são verdadeiras com relação a 
tira, exceto: 

A) O enunciado “Impulsos telefônicos” pode ser 
chamado de frase. 

B) O enunciado “Doutor: sou viciado em internet” 
pode ser considerado um período simples. 

C) A função sintática de “seres humanos” (2º 
quadrinho) é aposto. 

D) O enunciado “Impulsos telefônicos” constitui uma 
oração. 

E) “Sou viciado em internet” apresenta predicado 
nominal. 

 
34- Na frase “A seu lado, viajava um padre, alheio a tudo, 
mergulhado no breviário”, os vocábulos destacados têm, 
respectivamente a função sintática de: 

A) objeto direto e complemento nominal 
B) sujeito e objeto indireto 
C) sujeito e complemento nominal 
D) objeto indireto e complemento nominal 
E) sujeito e agente da passiva 

 
35- No período “Desde que houve a reunião em casa de 
Jandira, eu não pensava mais em Arabela”, a oração 
destacada classifica-se como: 

A) subordinada substantiva subjetiva 
B) subordinada adjetiva restritiva 
C) subordinada adverbial proporcional 
D) subordinada substantiva predicativa 
E) subordinada adverbial temporal 

 
36- Identifique a frase que apresenta desvio em relação a 
concordância. 

A) São duas horas e quarenta minutos. 
B) Naquele dia, faltou mais de meia sala. 
C) Vão inclusos à carta os meus documentos. 
D) Não havia motivos bastante para ele faltar. 
E) Bastam quatro pessoas para fazer o trabalho. 

 
37- Identifique a frase cuja preposição foi usada de forma 
inadequada: 

A) Sua atitude é passível de punição. 
B) Sua atitude é incompatível a esse ambiente. 
C) Marcos ficou indiferente a tudo o que ocorria. 
D) Ele está apto para frequentar a piscina. 
E) O fumo é nocivo ao organismo. 

 
38- Os elementos mórficos que compõem o vocábulo 
INAPTO são, respectivamente: 

A) radical – sufixo 
B) radical – desinência nominal 
C) prefixo – radical – desinência verbal 
D) prefixo – radical – desinência nominal 
E) prefixo – radical 

39- Identifique no texto seguinte, o número de vocábulos 
que devem receber o acento gráfico: 
 “Adoradora da historia de povos antigos e 
aficionada por reliquias arqueologicas, Lara Croft, 
acompanhada de sua amiga Jane, e surpreendida por 
ladrões inescrupulosos durante uma visita turistica ao 
museu de Manhattan. Sempre preparada para o combate, a 
heroina tenta evitar que os vilões desfalquem a coleção do 
museu.” 

NINTENDO WORLD. São Paulo: Futuro Comunicação, 
n. 37, set. 2002. p. 48. 

A) 05 
B) 04 
C) 06 
D) 03 
E) 07 

 
40- O período “Levantava cedo, tomava seu café com leite 
saía __ pressas para __ rua. Voltava, __ vezes, meia hora 
depois. No jantar era o primeiro __ chegar __ mesa”, é 
preenchido corretamente por: 

A) às – a – às – a – à 
B) às – a – as – a – à  
C) as – a – às – a – à 
D) às – a – às – a – a 
E) as – à – às – a – a 

 
 

 


