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CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS ADMINISTRATIVOS

AUDITOR
CADERNO DE QUESTÕES
INSTRUÇÕES
1- Examine seu CADERNO DE QUESTÕES
• Este caderno contém 45 (quarenta e cinco) questões objetivas;
• Se apresentar alguma falha de impressão, dirija - se ao fiscal de sala antes de iniciar a
prova;
• No caso de dúvida sobre alguma questão, procure, ao final da prova, a Coordenação do
concurso e solicite REQUERIMENTO DE RECURSO;
• O fiscal não está autorizado a esclarecer nenhuma dúvida sobre as questões da prova.
2- Deixe para preencher o CARTÃO RESPOSTA após ter respondido às questões
• O CARTÃO RESPOSTA será distribuído depois do início da prova;
• NÃO dobre, não rasure e nem amasse o CARTÃO RESPOSTA;
• NÃO será distribuído novo CARTÃO RESPOSTA;
• Utilize caneta esferográfica de tinta PRETA ou AZUL para preenchimento do CARTÃO
RESPOSTA.
• Assine seu cartão resposta conforme documento oficial de identidade apresentado no
ato da prova. O NÃO CUMPRIMENTO DESTE ITEM DESCLASSIFICARÁ O CANDIDATO.
• Confira todos os seus dados no cartão resposta antes de preenchê-lo. Se houver qualquer
falha nos dados, informe imediatamente ao fiscal de sala, para que sejam tomadas as devidas
providências.
3- Será excluído da prova, e conseqüentemente eliminado, o candidato que usar de meios
fraudulentos. Estão proibidas as consultas de qualquer espécie e a utilização de máquinas de
calcular ou similares (relógios com calculadora) ou aparelhos eletrônicos (telefone celular, bip, ...)
4- Ao terminar a prova, verifique se está levando seus pertences.
5- Observe o preenchimento correto dos alvéolos correspondentes às respostas:
A

B

C

D

E

CANDIDATO:____________________________________________________
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2) Quanto à argumentação presente no texto, assinale a alternativa
Texto 1
coerente.
Numa era nuclear, somos a exceção ou a regra? O encontro
a) O texto não é argumentativo, é narrativo com passagens
internacional sobre segurança nuclear, que ocorreu nesta semana em
contendo um teor de argumentação.
Washington, dá-nos a oportunidade de refletir sobre as causas dessa
b) As diversas interrogações promovem uma interação com o
terrível situação. Considerando que nosso futuro será, em grande
leitor ao mesmo tempo em que desenvolvem a argumentação textual.
parte, determinado por nossa atitude perante a questão nuclear, é
c) O emprego da primeira pessoa torna o texto subjetivo o que
bom nos perguntarmos como chegamos até aqui, com o poder de
provoca, no leitor, uma postura cética diante das informações
destruir a civilização. O que isso nos diz sobre quem somos como
do autor.
espécie?
d) O paradoxo de Fermi é a principal ideia desenvolvida no texto
Talvez seja útil retornar a um tópico que, à primeira vista, pouco
e ela se refere às descobertas científicas que causam impacto.
tem a ver com essa discussão ética: a existência de civilizações
e) A conclusão se faz por meio de questões. Esse tipo de conclusão
extraterrestres. No início da década de 1950, enquanto almoçava na
é comum nos textos científicos.
lanchonete do laboratório de Los Alamos - o mesmo onde, alguns
anos antes, a primeira bomba atômica foi construída -, o grande físico 3) Ainda sobre o texto, todas as alternativas estão corretas, exceto:
Enrico Fermi parou de comer e perguntou aos seus companheiros:
a) O paradoxo de Fermi não pode ser exatamente um paradoxo
“Onde está todo mundo?”.
já que existem diversas respostas dadas a ele.
Seus amigos olharam em torno, procurando quem estava atrasado.
b) As fronteiras entre Brasil, Estados Unidos e a União europeia
“Não, estou falando dos alienígenas. Onde estão eles?”
estão fragilizadas.
Com um guardanapo e caneta, Fermi mostrou que, se nossa galáxia
c) Embora o texto esteja construído a partir de uma função
tem 10 bilhões de anos e um diâmetro de 100 mil anos-luz, uma
referencial, é perceptível o emprego de figuras de linguagem.
civilização que houvesse aparecido, digamos, um milhão de anos
d) Dado que o texto foi retirado de um blog, vê-se nele uma
antes da nossa teria tido tempo de sobra para colonizar a galáxia por
linguagem acessível ainda que se trate de um tema inerente ao
inteiro. Sendo assim, insistiu, onde está todo mundo?
mundo científico.
Existem várias respostas para essa questão, conhecida como
e) A nossa sobrevivência depende muito mais dos acordos
“Paradoxo de Fermi”. A que importa para a nossa discussão de hoje
existentes entre os países do que dos avanços científicos.
argumenta que os alienígenas não estão aqui porque toda civilização
que é capaz de fabricar bombas nucleares se autodestrói. Sem dúvida, 4) Em uma das opções abaixo, há redigidos dois enunciados que
uma visão extremamente pessimista da história das civilizações.
possuem o mesmo sentido e estão corretos de acordo com a
Dado isso, devemos nos perguntar se nossa história sob o jugo
norma culta. Assinale-a:
das armas nucleares nos últimos 65 anos é exceção ou regra. Somos
a) Existem várias respostas para essa questão – devem haver
como esses alienígenas suicidas ou mais espertos?
várias respostas para essa questão.
Nossa aniquilação é inevitável ou será que seremos capazes de
b) Somos como esses alienígenas suicidas ou mais espertos? –
garantir nossa sobrevivência mesmo tendo em mãos armas de
Somos como esses alienígenas suicidas ou mais expertos?
destruição em massa? Infelizmente, armas nucleares são monstros
c) Onde está todo mundo? – Aonde está todo mundo?
que jamais desaparecerão.
d) Com um guardanapo e caneta, Fermi mostrou que a nossa
Nenhuma descoberta científica “desaparece”. Uma vez revelada,
galáxia tem 10 bilhões de anos. – Fermi mostrou, com um
permanece viva, mesmo se condenada como imoral por uma maioria.
guardanapo e caneta, que a nossa galáxia tem 10 bilhões de anos.
A barganha faustiana que acabamos por realizar com o poder tem um
e) Não, estou falando dos alienígenas. – Não estou falando dos
preço muito alto. É irreversível. Não podemos mais contemplar um
alienígenas.
mundo sem armas nucleares. Sendo assim, será que podemos
contemplar um mundo com um futuro?
“Ou será que existe outro modo de garantir nossa sobrevivência
O medo e a ganância - uma combinação letal - trouxeram-nos até
a longo prazo com mísseis carregando armas nucleares
aqui. Por milhares de anos, cientistas e engenheiros serviram o Estado
apontados uns para os outros, prontos a serem detonados?”
em troca de dinheiro e proteção. Cercamo-nos de inimigos reais ou
virtuais e precisamos proteger nosso país e nossos lares a qualquer 5) Lendo o período acima, considere a resposta correta.
a) O sujeito de “existe” é indeterminado.
preço. O patriotismo é o maior responsável pela guerra. Não é à toa
b) O período é composto por subordinação e sua oração principal
que Einstein queria ver as fronteiras abolidas.
é “existe outro modo”.
Olhamos para o Brasil, os Estados Unidos e a Comunidade Europeia,
c)
“carregando armas nucleares” e “apontados uns para os
onde fronteiras são cada vez mais invisíveis, e temos evidência
outros” exercem função adjetiva.
empírica de que a união de Estados sem fronteiras leva à estabilidade
d) Armas nucleares é sujeito de carregando.
e à sobrevivência. A menos que as coisas mudem profundamente
(por exemplo, se São Paulo resolver se separar do resto do país...), é
e) Quanto à transitividade, existir é semelhante a carregar e garantir.
difícil ver essa estabilidade ameaçada. Será, então, que a solução Texto 2 (ARGOLLO, Antônio Alvino. Cotidiano, 1992, p. 44)
admito, extremamente remota - é um mundo sem fronteiras, uma
sociedade de fato globalizada e economicamente integrada? Ou será
Sonhos rasgados
que existe outro modo de garantir nossa sobrevivência a longo prazo
O canto rimado
com mísseis carregando armas nucleares apontados uns para os outros,
vive contido
prontos a serem detonados? O que você diz?
sofrido e rompido
http://marcelogleiser.blogspot.com/2010/04/barganha-de-fausto.html.
da boca da vida
Acesso em 25 de abril de 2010.
O seu criador
das páginas doiradas
1) De acordo com o texto, pode-se afirmar que
com a voz embargada
a) As descobertas científicas só permanecerão se servirem para
cala no peito
perpetuar a espécie.
os frutos do amor.
b) Apesar da construção de mísseis e bombas nucleares, o mundo
continuará a existir, pois as pessoas clamam por viver.
E os sonhos premiram-se
c) Com armas de destruição, o fim da terra é irremediável.
na íris do tempo
d) Einstein acreditava que o patriotismo gerava a guerra.
que o livro pousou fatigado
e) O físico Fermi era um homem sem fé.
na majestosa cadeira da vida.

PORTUGUÊS
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Texto 3
A carta
Na voz de cara enrugada
o texto não dito chocou.
A expressão refletida
amarelou os moldes
dos fortes pilares.
Os sons coxos
em tons marcados
sumiram das bocas vazadas.
Na voz de cara enrugada
chocou o texto não dito.
(ARGOLLO, Antônio Alvino. Cotidiano, 1992, p. 36)
6) Quanto ao texto 3, a assertiva correta é:
a) A expressão “o texto não dito” é sujeito no segundo verso
da primeira estrofe e objeto direto no segundo verso da
última estrofe.
b) Tons marcados é sujeito simples do verbo sumir na terceira
estrofe.
c) “Enrugada” e “vazadas” estão funcionando como adjetivos
e dão ao texto um teor de encantamento.
d) Não há relação entre o título e o texto: significante e
significado estão numa posição antitética.
e) Trata-se de um poema e, como tal, o eu lírico expressa-se
por meio de figuras de retórica.
“E os sonhos premiram-se
na íris do tempo
que o livro pousou fatigado
na majestosa cadeira da vida.”
7) Sobre a estrofe acima, é correto afirmar:
a) Equivale semanticamente à terceira estrofe do texto 03.
b) “E os sonhos premiram-se”. O termo em destaque é
pronome reflexivo.
c) “na íris do tempo”. O termo em destaque é agente da
passiva.
d) “premiram-se” pode ser substituído por premiaram-se sem
alteração de sentido.
e) As figuras de linguagem permitem que o texto seja fluido,
leve e pernóstico.
8) Comparando os textos 02 e 03, temos:
a) Ambos contêm função metalinguística.
b) Camuflam a presença de um eu lírico.
c) Constroem-se por meio de uma linguagem conotativa.
d) Comprometem-se com o engajamento político de promover
a justiça social.
e) Pertencem ao mesmo escritor. Em virtude disso, pode-se
afirmar, portanto, que há aí uma intertextualidade.

10) De acordo com os textos 01, 02 e 03, pode-se dizer:
a) Enquanto o primeiro texto é marcado por uma preocupação
que afeta o planeta, os dois últimos, em virtude de serem
poéticos, apresentam apenas preocupação estética.
b) Todos os três textos, cada um a seu modo, tentam transmitir
uma informação ao leitor.
c) O terceiro texto é muito mais poético que o segundo, que, por
sua vez, é mais poético que o primeiro.
d) O primeiro texto é escrito em prosa. Os dois últimos são
escritos em prosa poética.
e) Nenhum dos textos demonstra preocupação com o emprego
da escrita padrão.
TEXTO I
Quanto custa comprar uma criança? E um trabalhador?
21/02/2010 Leonardo Sakamoto
No Pará, ouvi um garimpeiro reclamar que o bordel que
frequentava só tinha “puta com idade de vaca velha”. Ou seja, 12 anos.
Para levar, de R$ 20,00 a R$ 40,00. Em um posto de combustível no
Tocantins, meninas, baixinhas, franzinas, ofereciam programas. Um
dos meus companheiros de viagem explicou que elas entram na boleia
do caminhão por menos de R$ 30,00
Um trabalhador no Maranhão me contou que, antes de se
tornar escravo, foi comprado por um fazendeiro para limpar pasto e
derrubar floresta amazônica. Seu preço: R$ 80,00.
A Belém-Brasília, que foi construída sob a justificativa de integrar
o país e ocupar o interior ajudou a enriquecer alguns poucos, trouxe outros
milhares que perseguiam um sonho de vida melhor e viu milhões serem
explorados em fazendas, carvoarias, bordéis, fábricas, garimpos,
mineradoras do seu entorno. Em sua região de influência, convivem a riqueza,
que manda suas filhas estudarem no exterior, e a pobreza, que empurra as
suas filhas para os postos nas madrugadas quentes. Ou seja, não faltam
exemplos do que acontece quando o desenvolvimento vem na forma de
grandes projetos, como hidrelétricas, siderúrgicas, estradas, estádios
da Copa, sem se preocupar com a qualidade de vida das pequenas pessoas.
O tema vai surgir nas eleições presidenciais e estaduais deste
ano como parte do debate sobre geração de empregos. Mas, tenha a
certeza, sem que se discuta que empregos são esses.
Pedro Casaldáliga, símbolo da luta pelos direitos humanos
no Brasil, nos contou que ouviu uma justificativa para toda essa
exploração da boca de um fazendeiro português com terras no Mato
Grosso: “Dom Pedro, o senhor é europeu, o senhor sabe. As calçadas
de Roma foram feitas por escravos. O progresso tem seu preço”.
11) Conclui-se através da leitura do texto que
a) No Norte do Brasil (Pará) se verificou através do depoimento
de um garimpeiro a presença de “puta com idade de vaca velha”.
b) Existem prostitutas de valor alto assim como prostitutas de
valor baixo.
c) Diferentemente das prostitutas, os trabalhadores braçais são
bem remunerados.
d) Os dois últimos períodos mostram uma visão de indignação
perante a realidade apresentada.
e) Existe um paradoxismo ao se falar de progresso brasileiro.

9) Abaixo as frases aparecem reescritas. Assinale o item em que
uma delas está errada de acordo com o padrão gramatical.
12) As palavras sublinhadas no 2° parágrafo devem ser interpretadas
a) O canto rimado vive contido sofrido e rompido da boca da
como casos de
vida.
a) Ironia
d) Denotação
O canto rimado vive contido, sofrido e rompido da boca da
b) Conotação
e) Metáfora
vida.
c) Hipérbole
b) A expressão refletida amarelou os moldes dos fortes pilares.
A expressão refletida, amarelou os moldes dos fortes pilares. 13) Analisando o 1° período do 3° parágrafo, estão corretas todas as
c) O criador das páginas doiradas com a voz embargada cala
afirmações, exceto:
no peito os frutos do amor.
a) As duas primeiras vírgulas estão bem empregadas na construção
O criador das páginas doiradas, com a voz embargada, cala
da oração subordinada adjetiva explicativa.
no peito os frutos do amor.
b) O emprego da conjunção traduz ideia de adição.
d) Na voz de cara enrugada o texto não dito chocou.
c) O adjetivo sublinhado está no grau comparativo sintético.
Na voz de cara enrugada, o texto não dito chocou.
d) Temos aí período composto misto.
e) Os sons coxos em tons marcados sumiram das bocas vazadas.
e) Em “...que foi construída sob a justificativa..” temos caso de
Os sons coxos, em tons marcados, sumiram das bocas vazadas.
voz passiva sem presença de agente da passiva.
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TEXTO II
Carta enviada de uma mãe para outra mãe em SP, após noticiário
na TV
DE MÃE PARA MÃE
Vi seu enérgico protesto diante das câmeras de televisão contra a
transferência do seu filho, menor infrator, das dependências da
FEBEM em São Paulo para outra dependência da FEBEM no interior
do Estado.
.
Vi você se queixando da distância que agora a separa do seu filho,
das dificuldades e das despesas que passou a ter para visitá-lo, bem
como de outros inconvenientes decorrentes daquela transferência.
Vi também toda a cobertura que a mídia deu para o fato, assim
como vi que não só você, mas igualmente outras mães na mesma
situação que você, contam com o apoio de Comissões Pastorais,
Órgãos e Entidades de Defesa de Direitos Humanos, ONGs,etc
Eu também sou mãe e, assim, bem posso compreender seu protesto.
Quero com ele fazer coro.
Enorme é a distância que me separa do meu filho.
Trabalhando e ganhando pouco, idênticas são as dificuldades e as
despesas que tenho para visitá-lo.
Com muito sacrifício, só posso fazê-lo aos domingos porque labuto,
inclusive aos sábados, para auxiliar no sustento e educação do resto
da
família...
Felizmente conto com o meu inseparável companheiro, que
desempenha para mim importante papel de amigo e conselheiro espiritual.
Se você ainda não sabe, sou a mãe daquele jovem que o seu filho
matou estupidamente num assalto a uma vídeo-locadora, onde ele,
meu filho, trabalhava durante o dia para pagar os estudos à noite.
No próximo domingo, quando você estiver abraçando, beijando e
fazendo carícias no seu filho, eu estarei visitando o meu e depositando
flores no seu humilde túmulo, num cemitério da periferia de São
Paulo...
.
Ah! Ia me esquecendo: e também ganhando pouco e sustentando a
casa, pode ficar tranquila, viu, que eu estarei pagando, de novo, o
colchão que seu querido filho queimou lá na última rebelião da Febem.
Nem no cemitério, nem na minha casa, NUNCA apareceu nenhum
representante destas “Entidades” que tanto lhe confortam, para me
dar uma palavra de conforto, e talvez me indicar “Os meus direitos”!
DIREITOS HUMANOS SÃO PARA HUMANOS DIREITOS?
14) Não se conclui através da leitura do texto que
a) A remetente da carta é uma pessoa vingativa.
b) A carta traz um tom melancólico.
c) Em certos momentos a autora da carta é debochada.
d) Há um grau de sinceridade muito forte no texto.
e) Há um certo tom de desabafo no texto.

INFORMÁTICA
16) Com relação aos conceitos de hardware e software, assinale a
opção INCORRETA:
a) Um programa (software), quando armazenado na memória
ROM, recebe o nome de firmware.
b) RAM, EPROM, EEPROM são tipos de memórias de
computadores.
c) Caches são memórias de alta velocidade usadas para
aumentar o desempenho dos computadores.
d) A unidade de controle, localizada internamente nos
processadores, é responsável pela execução das operações
lógicas e aritméticas.
e) Os processadores Pentium Pro, Pentium II e posteriores
possuem tanto a memória cache de nível 1 quanto de nível
2 dentro do próprio processador.
17) Suponha que um digitador, trabalhando continuamente dia e
noite, digite a uma velocidade constante de 60 palavras por
minuto. Pressupondo que uma palavra seja formada por 5
caracteres e que cada um ocupe um byte, quanto tempo o digitador
levará para preencher um CD de 640 MB (megabytes)?
a) Mais que um e menos que seis meses.
b) Mais que um e menos que dois anos.
c) Mais que dois e menos que quatro anos.
d) Mais que quatro e menos que cinco anos.
e) Mais que cinco anos.
18) Em um sistema GNU/Linux, a interface gráfica de uma aplicação
deixa de responder subitamente, quais devem ser os comandos
usados para identificar e destruir a aplicação?
a) ps e kill
d) top e del
b) ps e unlock
e) list e unlock
c) list e kill
19) Considerando os sistemas operacionais windows XP e Linux,
assinale a opção CORRETA:
a) O Linux é um sistema operacional monotarefa, enquanto
que o Windows é multitarefa.
b) O KDE e o Gnome são dois gerenciadores de usuários do
Linux.
c) A única maneira de executar um programa de usuário no
windows é através de um ícone na área de trabalho.
d) O Linux é um sistema operacional gratuito, de código
aberto, desenvolvido e lançado ao mundo pela primeira
vez por Linus Benedict Torvalds, enquanto que o Windows
é um sistema operacional de código fechado e pago.
e) O painel de controle de ambos os sistemas permitem a
criação de arquivos e pastas.

15) Julgue as afirmativas.
I. Em “...só posso fazê-lo aos domingos...” o elemento
20) O TCP/IP é um conjunto de protocolos para comunicação entre
sublinhado é um pronome pessoal oblíquo.
computadores na Internet. Assinale a alternativa que contém
II. O texto está rico de elementos de coesão textual que indicam
apenas protocolos do conjunto TCP/IP para a camada de transporte.
diversas circunstâncias, tais como finalidade, tempo, causa e
a) HTML, TCP, UDP
d) TCP, IP, UDP
condição.
b) TCP, UDP, ARP
e) FTP, TCP, UDP
III. A última frase do texto nos mostra que a anteposição ou
c) TCP, UDP, RTP
posposição dos termos pôde fazer alterações morfológicas,
semânticas e sintáticas.
21) Considere a planilha eletrônica ilustrada abaixo:
a) Todos os itens estão corretos.
b) Todos os itens estão incorretos.
c) I e III estão corretos.
d) I e II estão corretos.
e) II e III estão corretos.

Os valores apresentados nas células B3, B4 e B5 são resultantes
de uma fórmula que foi inserida na célula B3 e propagada para as
células B4 e B5. Assinale a alternativa que contém esta fórmula.
a) =A3+(A3*$B1)
d) =A3*(A3+$B$1)
b) =A3*B1
e) =A3+(A3*B1)
c) =A3+(A3*$B$1)
3
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22) A planilha eletrônica ilustrada abaixo foi criada com o BrOffice 27) Em relação à Ação Popular prevista na Constituição Federal de
Calc. Nesta planilha, a coluna C deve mostrar a soma dos
1988, é possível afirmar que:
valores nas colunas A e B quando esta soma for maior que 60,
a) Por sua natureza e finalidade, deve conter pedido
e zero quando a soma não for maior que 60. O valor da coluna
declaratório,pois tal ação não tem cunho condenatório/
C pode ser determinado aplicando a função lógica “IF”. Assinale
desconstitutivo.
a alternativa que apresenta corretamente o uso da função “IF”
b) Deve ser subscrita por, no mínimo, um por cento da
para determinar o valor da coluna C1.
comunidade atingida por ato lesivo ao patrimônio público.
c) O seu pólo ativo deve ser integrado por pessoa jurídica ou
pessoa física singular – cidadão eleitor.
d) O Ministério Público não possui legitimidade para assumir a
titularidade da ação em caso de desistência do autor.
e) O seu autor fica isento de custas judiciais e do ônus da
sucumbência, salvo comprovada má-fé.
a)
b)
c)
d)
e)

=IF((A1+B1)>60?A1+B1:0)
=IF((A1+B1)<=60;=A1+B1;=0)
=IF((A1+B1)<=60;0;A1+B1)
=IF((A1+B1)>60;C1=A1+B1;C1=0)
=IF((A1+B1)>60;0;A1+B1)

28) A garantia constitucional que deve ser invocada sempre que a falta
de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e
liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania, denomina-se:
a) Mandado de injunção.
d) Habeas data.
b)
Mandado
de
segurança.
e) Habeas corpus.
23) No MS Office Word 2003, ao clicar na barra de Ferramentas
c) Mandado de segurança coletivo.
Padrão no botão
o que ocorrerá com o texto previamente
29) São direitos dos trabalhadores previstos no texto constitucional
selecionado:
brasileiro, exceto:
a) Abrirá uma janela de configurar Parágrafo do texto
a) A proteção do mercado de trabalho da mulher, através de
b) Abrirá uma janela de inserir Tabela no texto
incentivos específicos, nos termos da lei.
c) Abrirá uma janela de configurar Colunas no texto
b) A proteção em face de automação, na forma da lei.
d) Abrirá uma janela de configurar Alinhamento do texto
c) A Irredutibilidade salarial, salvo o disposto em convenção ou
e) Abrirá uma janela de configurar Cabeçalho no texto
acordo coletivo.
d) O seguro-desemprego para os trabalhadores urbanos em caso
24) O Pacote BrOffice é composto por vários aplicativos com
de desemprego voluntário ou involuntário.
funcionalidades distintas, marque a opção INCORRETA:
e) O piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do
a) MATH – edição de equações
trabalho.
b) BASE – gestão de base de dados
c) DRAW - edição de imagem
30) Segundo a Constituição brasileira de 1988, compete privativamente
d) IMPRESS – apresentação de slides
ao Senado Federal:
e) CALC – calculadora eletrônica
a) Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da
União.
25) Dentre as funções de gerenciamento de pastas e/ou arquivos
b) Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia
pode-se dizer que dessas opções qual está ERRADA:
da União em operações de crédito externo e interno.
a) Classificar
d) Ocultar
c) Autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento
b) Selecionar
e) Justificar
de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais.
c) Recortar
d) Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da
República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos
de governo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
e) Autorizar, nos casos previstos em lei complementar, que forças
26) A respeito dos direitos e garantias fundamentais previstos na
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta:
permaneçam temporariamente.
a) Não será concedida extradição de estrangeiro, salvo o
31) Com relação aos dispositivos constitucionais sobre à ordem
naturalizado, em caso de crime político ou de opinião.
econômica e financeira, considere as seguintes afirmativas:
b) Não será admitida ação privada nos crimes de ação pública,
I. Como agente normativo da atividade econômica, o Estado
ainda que esta não seja intentada no prazo legal.
exercerá função de investidor determinante para o setor público
c) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre
e indicativa para o setor privado.
serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à
II. Constitui monopólio da União a pesquisa e a lavra das jazidas
família do preso ou à pessoa por ele indicada.
de petróleo, sendo vedada a contratação com empresas estatais
d) A sucessão de bens de estrangeiros situados no pais será
ou privadas a realização de tais atividades.
regulada, em qualquer hipótese, pela lei brasileira em
III.
A Constituição assegura, dentre os princípios gerais da atividade
benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros.
econômica, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante
e) Para assegurar a sua plena soberania, o Brasil não se
tratamento diferenciado conforme impacto ambiental dos produtos
submeterá à jurisdição de Tribunal Penal Internacional,
e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.
salvo quando resultante de tratado internacional aprovado
IV. Haverá tratamento especial para empresas de pequeno porte,
por um terço dos membros, de cada casa, do Congresso
desde que integrem redes de associativismo e participem de
Nacional.
arranjos produtivos locais.
V. A requisição de documento ou informação comercial por
autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física
ou jurídica residente ou domiciliada no País somente poderá ser
atendida mediante autorização do Poder competente.
Estão corretas SOMENTE:
a) I e III.
c) I e V.
e) III e V.
b) II e IV.
d) III e IV.
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32) No que concerne aos atos administrativos, considere as seguintes 37) Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela,
afirmativas:
vantagem indevida, constitui
I. Em relação à competência, esta decorre da lei, é irrenunciável
a) Crime de peculato.
e pode ser delegada desde que não seja ato de competência
b) Corrupção passiva.
exclusiva conferida por lei.
c) Prevaricação.
II. Os atos externos prescindem de publicação em órgão oficial e
d)Condescendência criminosa.
a sua publicidade dar-se-á nos limites da repartição em que foi
e) Concussão.
expedido.
III. São características do ato administrativo a presunção de 38) Além da previsão da receita e da fixação da despesa, a Lei
legitimidade, a imperatividade e a auto-executoriedade.
Orçamentária Anual poderá conter dispositivos relativos a:
IV. O ato discricionário permite ao administrador agir com
a) Despesas extraordinárias e receitas de capital;
liberdade, conforme critérios de oportunidade e conveniência,
b) Repasses constitucionais e transferências correntes;
não se vinculando aos pressupostos da competência, finalidade
c) Financiamento público e programas assistenciais;
e forma.
d) As diretrizes, objetivos e metas da administração pública;
V. Ato nulo é o que nasce contaminado por vícios insanáveis ou
e) Créditos suplementares e operações de crédito.
comprometido por ausência ou defeito substancial em seus
elementos constitutivos ou no procedimento formativo.
39) A União transferirá ao Estado do Sergipe, mediante a celebração
Estão corretas SOMENTE:
de convênio, recursos para a construção de ginásios poliesportivos
a) I, III e V.
d) I, II e IV.
em escolas da rede pública de ensino. A União classificará os
b) II, III e IV.
e) II, III e V.
recursos envolvidos nesta operação como:
c) I, III e IV.
a) Transferências Intergovernamentais – Transferência de
Capital – Despesa de Capital;
33) São princípios de licitação, além de outros:
b) Transferências Intragovernamentais – Transferência Corrente
a) Isonomia, legalidade e melhor preço;
– Receita Corrente;
b) Melhor preço, legalidade e publicidade;
c) Transferências Intergovernamentais – Transferência de
c) Melhor técnica, isonomia e legalidade;
Capital – Receita de Capital;
d) Isonomia, Impessoalidade e moralidade;
d) Transferências Intergovernamentais – Transferência Corrente
e) Melhor técnica, moralidade e julgamento objetivo.
– Despesa Corrente;
e) Transferências Intragovernamentais – Transferência de
34) É dispensável a licitação:
Capital – Despesa de Capital.
a) No caso de greve de categoria ligada à produção de bens
considerados essenciais, quando caracterizar urgência de
40) Segundo a Lei 4.320/64, o ato emanado de autoridade competente
atendimento à administração pública;
que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou
b) Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros
não de implemento de condição, é chamado de:
perecíveis, pelo tempo que a administração julgar necessário
a) Liquidação da despesa;
e sem previsão de processos licitatórios correspondentes;
b) Empenho da despesa;
c) Para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos
c) Pagamento da despesa;
históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis
d) Ordem de pagamento;
ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade;
e) Autorização para licitar.
d) Nas compras para o abastecimento de navios e unidades
aéreas, quando em estada por tempo indeterminado em portos
41) De acordo com a Lei 8.666/93, assinale a alternativa correta
ou aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes;
quanto aos contratos administrativos:
e) Para aquisição de bens destinados à ciência, tecnologia e
a) Somente podem ser consideradas modalidades de garantia:
Inovação, com recursos captados em empresas privadas.
caução em dinheiro ou cheque e o seguro-garantia;
b) A escolha da modalidade da garantia utilizada pelo contratado
35) Para a habilitação nas licitações, segundo a Lei 8.666/93, não
deverá ser a critério da Administração Pública;
caberia exigir-se dos interessados documentação relativa a:
c) A garantia prestada pelo contratado não será liberada ou
a) Habilitação jurídica.
restituída após a execução do contrato;
b) Metodologia de trabalho.
d) A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde
c) Qualificação técnica.
que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida
d) Qualificação econômico- financeira.
prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e
e) Regularidade fiscal.
compras;
e) A garantia na modalidade caução em dinheiro será prestada
36) Sobre o crime de peculato, assinale a alternativa correta:
pelo contratado e, quando concluído o contrato, será devolvida
a)O Código Penal não prevê a modalidade culposa para tal
em 70% do seu valor.
crime;
b) Extingue-se a punibilidade no peculato culposo quando a
reparação do dano é anterior à sentença irrecorrível;
c)A pena imposta é reduzida de metade no peculato culposo
quando a reparação do dano é anterior à sentença irrecorrível;
d) No peculato mediante erro de outrem a pena é reduzida em
um terço quando o sujeito ativo do delito ocupa função de
direção;
e) No peculato mediante erro de outrem, a apropriação tem
origem no erro de alguém que ocupe cargo ou função pública.
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42) Segundo a Lei 8.666/93, são consideradas dispensa de licitação,
EXCETO:
a) Aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou
representante comercial exclusivo, vedada a preferência de
marca;
b) Aquisição de materiais ou serviços nos casos de guerra ou
grave perturbação da ordem;
c) Aquisição de materiais ou serviços nos casos de emergência
ou calamidade pública;
d) Quando as propostas apresentadas consignarem preços
manifestamente superiores aos praticados no mercado
nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos
órgãos oficiais competentes;
e) Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros
perecíveis, no tempo necessário para a realização dos
processos licitatórios correspondentes, realizadas
diretamente com base no preço do dia.
43) Caso a administração da empresa auditada não forneça ao
auditor independente Carta de Responsabilidade, estará
incorrendo em:
a) Fraude de auditoria;
b) Renúncia ao trabalho de auditoria;
c) Limitação de escopo;
d) Suspensão dos trabalhos de auditoria;
e) Pagamento de multa contratual à empresa ou auditor
independente.
44) Ao deparar-se com as seguintes situações, o auditor as
classificaria como:
I. Um funcionário da Contabilidade, com três períodos de
férias não gozados, constantes da folha de pagamentos e da
provisão de férias reconhecendo os valores a serem recebidos.
II. Contrato vigente de prestação de serviços de manutenção
em máquinas xerográficas. A empresa nunca possuiu este
tipo de equipamento instalado em suas unidades.
III. O diretor financeiro da empresa comercial Ômega S.A.
possui um prédio fora de operação e resolve alugá-lo por 5
anos, recebendo o aluguel à vista, mas com cláusula de
devolução parcial, caso seja rescindido o contrato. O diretor
financeiro juntamente com o contador determinam que seja
contabilizado em Resultado de Exercícios Futuros.
a) Fraude, fraude e normal;
b) Erro, normal e erro;
c) Fraude, normal e normal;
d) Erro, erro e normal.
e) Normal, fraude e erro;
45) Havendo incerteza quanto à realização de um ativo mensurado
em bases razoáveis e considerado relevante para as
demonstrações contábeis da entidade auditada, o auditor é
levado à emissão de:
a) Parecer sem ressalva;
b) Parecer com ressalva;
c) Parecer com abstenção de opinião;
d) Parecer com parágrafo de ênfase;
e) Parecer adverso.
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