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CARGO: CONTADOR – PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 6. 

Texto I 
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A moça em prantos 
 
RIO DE JANEIRO – O poeta encontrou uma pedra no meio do caminho, nunca esqueceu dessa 
pedra, que lhe deu assunto para o seu poema mais conhecido. Não sendo poeta, encontrei não 
uma, mas infinitas pedras no meio do caminho, e não só no meio, mas no início e no fim de cada 
caminho. Não me renderam um único poema, nem mesmo uma modesta crônica. 
 
Mas jamais esqueci a primeira moça que vi chorando. Eu devia ter seis ou sete anos, achava que 
só as crianças podiam e deviam chorar, tinham motivos bastante para isso, desde as fraldas 
molhadas nos primeiros meses de existência até a inexpugnável barreira dos "não pode", que 
emparedam a infância e criam neuras para o resto da vida. 
 
Um adulto chorando era incompreensível para mim, um acontecimento pasmoso, uma aberração 
da natureza, pois os adultos podiam tudo e tudo lhes era permitido. E a moça era um adulto, ao 
menos para mim, embora ela fosse realmente moça, aí pelos 15 anos ou pouco mais. 
 
E chorava. Não abrindo o berreiro, como as crianças, mas dolorosamente, e na certa misturando 
motivos. Mesmo assim, fiquei imaginando a causa do seu pranto. Faltara à escola e por isso ficara 
sem sobremesa? Fora proibida de brincar na calçada? Queria ganhar uma bicicleta e fora 
convencida a continuar com o insípido velocípede? 
 
Vi muita gente chorando depois, homens feitos, mulheres maduras. Eu mesmo, quando levo meus 
trancos, repito o menino que ia para debaixo da mesa de jantar para poder chorar sem passar 
recibo da minha dor. Hoje, ficaria feio esconder-me debaixo das mesas, mas sei que é um bom 
lugar para isso. Melhor do que a cama, onde devemos fazer outras coisas. 
 
A moça que chorava não se escondera, chorava de mansinho, na verdade nem parecia estar 
chorando. Devia apenas estar muito triste porque misturava todos os motivos para a sua tristeza. 

 
(CONY, Carlos Heitor. A moça em prantos. Folha de S. Paulo, São Paulo, 7 maio 2003. Primeiro Caderno, p. 2.) 

 

1ª QUESTÃO. A partir da leitura do Texto I, depreende-se que, para o autor, 

A) o choro só é permitido às crianças, que sempre têm boas razões para chorar. 

B) o choro de um adulto é uma aberração da natureza, pois adultos não choram. 

C) o pranto é um meio de aliviar as tristezas, não importando a idade de quem chora. 

D) o pranto significa a vontade de lutar pelo que se deseja na vida adulta. 

E) o pranto é uma válvula de escape para a conquista de problemas recorrentes. 
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2ª QUESTÃO. Considere o excerto “Um adulto chorando era incompreensível para mim, um 
acontecimento pasmoso, uma aberração da natureza, pois os adultos podiam tudo e tudo lhes era 
permitido” (linhas 9-10).  Considere, ainda, os seguintes fragmentos desse excerto:  

(1) “Um adulto chorando era incompreensível para mim, um acontecimento pasmoso, uma 
aberração da natureza,” 

(2) “pois os adultos podiam tudo e tudo lhes era permitido”. 

 
Estabelecendo-se uma relação de sentido entre (1) e (2), é CORRETO afirmar que o excerto apresenta 

A) uma aparente contradição: se, em (2), tudo é permitido aos adultos, isso incluiria permissão para 
chorar; no entanto, em (1), o fato de o adulto poder tudo não justifica a incompreensão do choro. 

B) duas opiniões divergentes: em (1), o autor refere-se à incompreensão em relação ao choro do 
adulto, enquanto, em (2), restringe o choro à criança por esta ser mais sensível e ter motivos para 
chorar. 

C) uma oposição: se, em (2), tudo é permitido aos adultos, e isso prevê o choro, em (1) não existe 
sentido em dizer que somente a criança tem muitas razões para chorar, mesmo que seja 
escondido. 

D) duas possibilidades de interpretação: em (1), o fato de que o adulto tem autonomia e, portanto, não 
precisa conter o choro; em (2), o fato de que a criança tem vários motivos para chorar, desde o seu 
nascimento. 

E) um contraste entre a infância e a vida adulta: em (1), o adulto pode fazer e querer tudo; em (2), o 
adulto está circunscrito a uma situação que restringe suas escolhas e o obriga a se contentar com o 
que lhe é oferecido. 

 

3ª QUESTÃO. Com a expressão “O poeta encontrou uma pedra no meio do caminho” (linha 1), o 
autor faz referência a 

A) um belo conto, tendo em vista o recurso da coesão referencial. 

B) outra crônica, usando o recurso da coesão anafórica. 

C) um triste poema, fazendo uso da metaforização. 

D) um famoso poema, utilizando-se da intertextualidade. 

E) outra peculiar crônica, por meio do intertexto.  

 

4ª QUESTÃO. O prefixo “in-”, geralmente, é anexado a uma palavra a fim de produzir um sentido de 
negação do seu significado, como ocorre em “inexpugnável” (linha 7). Esse sentido de negação NÃO 
está presente em 

A) inalienável. 

B) inexprimível. 

C) intocável. 

D) inaudível. 

E) inflamável. 
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5ª QUESTÃO. No excerto “Queria ganhar uma bicicleta e fora convencida a continuar com o insípido 
velocípede?” (linhas 14 e 15), a expressão “fora convencida” pressupõe a ação de alguém 

A) capaz de persuadir a moça. 

B) impossibilitado de atender à moça. 

C) obrigado a modificar a atitude da moça.  

D) preparado para prender a atenção da moça. 

E) incapaz de lidar com as escolhas da moça. 

 
6ª QUESTÃO. No excerto “[...] achava que só as crianças podiam e deviam chorar [...]” (linhas 5 e 6), 
o elemento “que” apresenta a mesma função sintática daquele destacado em: 

A) “[...] nunca esqueceu dessa pedra, que lhe deu assunto para o seu poema mais conhecido” (linhas 
1 e 2). 

B) “Mas jamais esqueci a primeira moça que vi chorando” (linha 5). 

C) “[...] até a inexpugnável barreira dos "não pode", que emparedam a infância [...]” (linhas 7 e 8). 

D) “[...] o menino que ia para debaixo da mesa de jantar [...]” (linha 17). 

E) “[...] mas sei que é um bom lugar para isso” (linhas 18 e 19). 

 
Leia o texto a seguir e responda às questões de 7 a 10. 

Texto II 

 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

 

London is hot 
[...] 

Rolling Stones são definitivamente roqueiros. Há 50 anos oferecem mais do mesmo, e nenhum 
problema em não mudar. O mundo em volta é que mudou. Em 1969, quando tocaram no Hyde Park 
pela primeira vez, a plateia era formada por simpatizantes do flowerpower, todos curtindo paz e 
amor, muitos em viagem de ácido. Em julho de 2013, a plateia era formada por simpatizantes do 
Steve Jobs, todos assistindo ao show pelo monitor do seu iPad, iPhone, e tuitando com uma 
obsessão de viciado. Milhares de cinegrafistas amadores reunidos a fim de documentar o que 
estavam – estavam? – vendo. 

Só o meu queixo tremido é que ninguém viu nem filmou. Ficou sem registro digital. Minha emoção 
segue totalmente analógica. 

[...] 
(MEDEIROS, Martha. Um lugar na janela 2: relatos de viagem. Porto Alegre: L&PM, 2016, p. 27-28.) 
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7ª QUESTÃO. Sobre o Texto II, é CORRETO afirmar: 

A) Trata-se de um aconselhamento às novas gerações, que usam aparelhos celulares em shows de 
rock. 

B) Trata-se de uma resenha depreciativa dos Rolling Stones, pois eles não oferecem nenhuma 
inovação musical desde a década de 1950. 

C) Trata-se de uma crônica elogiosa aos Rolling Stones, em que a autora descreve sua experiência ao 
presenciar um show da banda. 

D) Trata-se de uma resenha musical, em que se apresentam aspectos negativos e positivos de 
determinado show dos Rolling Stones. 

E) Trata-se de um artigo de opinião, criticando um tempo em que havia paz e amor e pouca repressão 
ao uso de drogas. 

 
8ª QUESTÃO. No excerto “Rolling Stones são definitivamente roqueiros” (linha 1), o termo 
“definitivamente” pode ser substituído, sem prejuízo do sentido original do texto, por 

A) Rolling Stones são sensíveis roqueiros. 

B) Rolling Stones são radicais roqueiros. 

C) Rolling Stones são rebeldes roqueiros. 

D) Rolling Stones são estranhos roqueiros. 

E) Rolling Stones são genuínos roqueiros. 

 

9ª QUESTÃO. Sobre a expressão “simpatizantes do Steve Jobs” (linhas 4 e 5), é CORRETO afirmar: 

A) Trata-se de uma metonímia, em que se substitui a referência ao produto pela referência ao seu 
produtor. 

B) Trata-se de uma metáfora, em que se compara implicitamente os amigos do Steve Jobs com os 
aparelhos criados por ele. 

C) Trata-se de uma metáfora, pois se atribui a Steve Jobs uma característica de objeto inanimado. 

D) Trata-se de uma metonímia, pois o continente de origem dos produtos é substituído pelo conteúdo 
da marca. 

E) Trata-se de uma metáfora, em que o participante de uma comunidade virtual na internet assumiu a 
identidade de simpático. 

 

10ª QUESTÃO. Considerando a construção linguístico-discursiva do excerto “Milhares de cinegrafistas 
amadores reunidos a fim de documentar o que estavam – estavam? – vendo” (linhas 6 e 7), é 
INCORRETO afirmar: 

A) A utilização de uma pergunta no meio da frase cria um efeito de sentido semelhante ao de alguém 
que autointerrompe sua fala para refletir sobre o que está falando. 

B) A repetição dos termos “estavam”, um imediatamente após o outro, evidencia uma falha na edição 
do texto final. 

C) Ao se questionar se os cinegrafistas amadores presentes estavam de fato vendo o show, a autora 
lança uma crítica sobre o modo como a nova geração participa de eventos hoje em dia. 

D) A referência aos que estavam presentes na plateia como “cinegrafistas amadores” ironiza uma 
nova forma de participação em eventos públicos. 

E) A utilização do termo “documentar” revela que os participantes do show, na perspectiva da autora, 
se preocuparam em não ter o evento marcado somente na memória.  
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 RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES 

 

11ª QUESTÃO. Júlia, Maria e Regina disputaram um torneio com várias partidas de xadrez em que 
não houve empates. Cada partida foi disputada por duas delas e a terceira disputava com quem venceu 
a partida anterior. Ao final do torneio, Júlia disputou de 13 partidas e Maria disputou de 27. O número de 
partidas que Regina disputou é igual a 

A) 12 

B) 13 

C) 14 

D) 15 

E) 16 

 
 
12ª QUESTÃO. Em um determinado grupo de pessoas, 

• 20% do total de pessoas são capixabas, 
• 10% do total de homens são capixabas, 
• 40% do total de mulheres não são capixabas. 

 
A porcentagem do total de homens, em relação ao total de pessoas do grupo, é igual a 
 
A) 65% 

B) 70% 

C) 75% 

D) 80% 

E) 85% 

 
 
13ª QUESTÃO. No regime de juros compostos, os juros em cada período de tempo são calculados 
sobre o montante do início do período. Um capital inicial �� foi aplicado a juros compostos de 20% ao 
mês. Se � é o montante quando decorridos � meses, o menor valor inteiro para �, tal que � seja 
maior que o dobro de ��, é 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 
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14ª QUESTÃO. Uma loja tinha 20 funcionários e a média aritmética das idades desses funcionários 
era igual a 35 anos. Prevendo um aumento das vendas, o dono da loja contratou mais 5 funcionários, 
cada um deles com a idade de 60 anos. Após a contratação dos 5 funcionários, a média aritmética das 
idades dos funcionários da loja, em anos, passou a ser igual a 

A) 38 

B) 40 

C) 42 

D) 44 

E) 46 

 
15ª QUESTÃO. Uma urna contém � bolas numeradas de 1 até �. Ao serem extraídas da urna 2 bolas, 
sucessivamente e sem reposição, a quantidade de sequências de 2 números, que podem ser obtidas, é 
igual a 182. É CORRETO afirmar que � é divisível por 

A) 4 

B) 5 

C) 6 

D) 7 

E) 13 

 
 
16ª QUESTÃO. Um dado cúbico de seis faces, em que cada uma dessas tem um número distinto, de 1 
a 6, é considerado honesto quando, após ser lançado, cada uma de suas faces tem a mesma 
probabilidade de estar voltada para cima. Três dados honestos, desse tipo, são lançados 
simultaneamente. A probabilidade de que a soma dos números mostrados, nas faces voltadas para 
cima, NÃO seja 5 é igual a 

A) 25 27⁄  

B) 27 28⁄  

C) 35 36⁄  

D) 41 42⁄  

E) 53 54⁄  

 
 
17ª QUESTÃO. Quando um recipiente está totalmente cheio de água, nele cabem � gramas de água. 
Ao se pesar o recipiente totalmente cheio com água, aferiu-se 510 gramas. Ao se pesar o recipiente 
cheio com � 3⁄  gramas de água, aferiu-se 235 gramas. O valor de � é igual a 

A) 412,5 

B) 421 

C) 430,5 

D) 435 

E) 440,5 
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18ª QUESTÃO. Carlos encontrou um livro que estava danificado. A primeira página do livro estava 
numerada com o número 281 e a última página estava numerada com um número com os mesmos 
algarismos do número da primeira página, mas em uma ordem diferente. As páginas do livro estavam 
numeradas consecutivamente, ou seja, a primeira página da primeira folha estava numerada com o 
número 281, a segunda página da primeira folha estava numerada com o número 282, a primeira 
página da segunda folha estava numerada com o número 283, a segunda página da segunda folha 
estava numerada com o número 284, e assim por diante. O número de folhas que ainda constavam no 
livro era igual a 

A) 198 

B) 266 

C) 301 

D) 312 

E) 322 

 
 
19ª QUESTÃO. Em um grupo de 500 pessoas, 

• 100 pessoas não gostam do artista A, nem do artista B e nem do artista C, 
• 120 pessoas gostam do artista A, 
• 150 pessoas gostam do artista B, 
• 70 pessoas gostam do artista A e do artista B. 

No grupo, o total de pessoas que gostam do artista C, mas não gostam do artista A e nem do artista B, 
é igual a 

A) 160 

B) 170 

C) 180 

D) 190 

E) 200 

 
 
20ª QUESTÃO. Considere as seguintes afirmações: 

• Todos os médicos são inteligentes. 
• Alguns jornalistas são desonestos. 
• Alguns advogados são médicos. 
• Todas as pessoas desonestas não são inteligentes. 

 

A partir dessas afirmações, é CORRETO afirmar, que 

A) alguns advogados são honestos. 

B) alguns médicos são desonestos. 

C) alguns jornalistas não são advogados. 

D) todos os advogados são inteligentes. 

E) todas as pessoas não inteligentes são desonestas. 

  



 

INFORMÁTICA 

21ª QUESTÃO. Segundo Capron & Johnson (2004), em “Introdução
básicos de hardware de um computador são:

A) o gabinete, o monitor, o teclado e o 

B) o servidor, as estações de trabalho e a rede.

C) a placa-mãe, as portas de entrada e de saída e os discos rígidos.

D) o processador e os dispositivos de entrada, de saída e de armazenamento.

E) os circuitos eletrônicos, a BIOS

 
22ª QUESTÃO. Um componente de 
que consiste em uma coleção de dados relaciona
Dados (SGBD) fornece um ambiente adequado para a manipulação, a visualização, a recuperação e o 
armazenamento de dados. NÃO é um SGBD:

A) Microsoft SQL Server. 

B) SQuirreL. 

C) MySQL. 

D) PostgreSQL. 

E) Microsoft Access. 

 

23ª QUESTÃO. Observe a figura a seguir:

A figura acima reproduz, de forma ampliada, um conjunto de controles que compõe a Barra de Tarefas 
do Windows 10, aqui numerados de 1 a 5.  Esses controles representam, respectivamente:

A) 1 - mostrar ícones ocultos, 2 -
teclado. 

B) 1 - mostrar ícones ocultos, 2 - 
editor de texto. 

C) 1 - mostrar ícones ocultos, 2 - 
idioma do teclado. 

D) 1 - listar aplicativos abertos, 2 
editor de texto. 

E) 1 - listar aplicativos abertos, 2 -
idioma do teclado. 
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INFORMÁTICA – 05 QUESTÕES 

Segundo Capron & Johnson (2004), em “Introdução à Informática”, os componentes 
de um computador são: 

o gabinete, o monitor, o teclado e o mouse. 

o servidor, as estações de trabalho e a rede. 

mãe, as portas de entrada e de saída e os discos rígidos. 

dispositivos de entrada, de saída e de armazenamento.

BIOS, o sistema operacional e os aplicativos. 

Um componente de software bastante utilizado em computadores é o banco de dados, 
que consiste em uma coleção de dados relacionados entre si. Um Sistema Gerenciador de Banco de 
Dados (SGBD) fornece um ambiente adequado para a manipulação, a visualização, a recuperação e o 
armazenamento de dados. NÃO é um SGBD: 

bserve a figura a seguir: 

A figura acima reproduz, de forma ampliada, um conjunto de controles que compõe a Barra de Tarefas 
do Windows 10, aqui numerados de 1 a 5.  Esses controles representam, respectivamente:

- nível de energia, 3 - conexão de rede, 4 

 nível de energia, 3 - configurações de tela, 4 

 nível de energia, 3 - configurações de tela, 4 

listar aplicativos abertos, 2 - brilho do monitor, 3 - conexão de rede, 4 

- brilho do monitor, 3 - configurações de tela, 4 

à Informática”, os componentes 

dispositivos de entrada, de saída e de armazenamento. 

bastante utilizado em computadores é o banco de dados, 
dos entre si. Um Sistema Gerenciador de Banco de 

Dados (SGBD) fornece um ambiente adequado para a manipulação, a visualização, a recuperação e o 

 
A figura acima reproduz, de forma ampliada, um conjunto de controles que compõe a Barra de Tarefas 
do Windows 10, aqui numerados de 1 a 5.  Esses controles representam, respectivamente: 

conexão de rede, 4 - volume, 5 - idioma do 

configurações de tela, 4 - volume, 5 - idioma do 

ela, 4 - conexão de rede, 5 - 

conexão de rede, 4 - volume, 5 - idioma do 

configurações de tela, 4 - conexão de rede, 5 - 
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24ª QUESTÃO. O Ubuntu Linux 16.04.2 LTS possui um navegador de arquivos chamado Nautilus. 
Considere que esse navegador de arquivos esteja exibindo o conteúdo da pasta pessoal do usuário e 
que, nessa pasta, exista um arquivo chamado Documento. Uma forma de fazer com que esse se torne 
um arquivo oculto é 

A) clicar com o botão direito sobre o arquivo, selecionar Propriedades e marcar a opção Oculto. 

B) acessar o menu de aplicativo Editar e selecionar o item Ocultar arquivo. 

C) abrir uma janela do terminal e utilizar o comando hide Documento. 

D) clicar com o botão direito sobre o arquivo e selecionar Ocultar arquivo. 

E) renomeá-lo, inserindo um ponto antes de seu nome: .Documento. 

 

25ª QUESTÃO. No Microsoft Word 2013, os elementos copiados ficam na Área de Transferência. 
Considere as afirmativas a seguir sobre a Área de Transferência: 

I. Ao se selecionar parte de um documento do Microsoft Word 2013 e se utilizar a função “Copiar” 
(Ctrl+C), a informação copiada fica guardada na Área de Transferência. 

II. A Área de Transferência pode guardar várias informações copiadas, e não apenas a última 
delas, há, porém, um limite máximo de informações que podem ser guardadas. 

III. A Área de Transferência armazena apenas informações copiadas de documentos do Microsoft 
Word 2013. Utilizar a função “Copiar” (Ctrl+C) em outros aplicativos não armazena nessa área 
nenhuma informação. 

IV. A fim de exibir a Área de Transferência e ver os conjuntos de informações nela armazenados, 
utiliza-se o botão iniciador de caixa de diálogo, localizado no canto inferior direito do grupo “Área 
de Transferência” na guia “PÁGINA INICIAL”. 

V. A fim de se transferir informações armazenadas na Área de Transferência para um arquivo de 
texto, deve-se, apenas, clicar a informação a ser transferida, no painel de tarefas “Área de 
Transferência”. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I, III, IV e V, apenas. 

B) I, II, III e IV, apenas. 

C) I, II, IV e V, apenas. 

D) I, II, III e V, apenas. 

E) I, II, III, IV e V. 
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LEGISLAÇÃO – 05 QUESTÕES 

26ª QUESTÃO. De acordo com o Estatuto da UFES, essa universidade 

A) não poderá ser beneficiária de pessoa física, nem dessa receber herança. 

B) pode ser beneficiária de doações feitas por pessoas físicas que não pertençam à sua comunidade 
acadêmica. 

C) somente poderá receber valores pecuniários advindos de entidades públicas, em caso de convênio 
com essas entidades.  

D) somente poderá receber valores pecuniários advindos de entidades privadas, em caso de convênio 
com essas entidades. 

E) não pode celebrar convênios com entidades privadas classificadas como de fins lucrativos.  

 
 
27ª QUESTÃO. Sobre as unidades que compõem a estrutura da UFES, é CORRETO afirmar: 

A) Todos os órgãos, à exceção da Reitoria, dos Centros de Ensino e dos Departamentos de Ensino, 
estão vinculados a pelo menos uma Pró-Reitoria. 

B) O Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES) compõe a UFES formalmente, mas tem 
independência administrativa e não se subordina à Administração Central da Universidade.  

C) Os Centros de Ensino dividem-se em subunidades denominadas Departamentos, cujos chefes 
serão, automaticamente, membros do Conselho Departamental desse Centro. 

D) A Prefeitura Universitária é um órgão suplementar da UFES, subordinado à Pró-Reitoria de 
Administração. 

E) A Biblioteca Central é o único órgão suplementar da UFES subordinado a duas Pró-Reitorias 
simultaneamente: a de Graduação (PROGRAD) e a de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG).  

 
28ª QUESTÃO. De acordo com o “Regime Disciplinar do Corpo Discente”, previsto no Regimento 
Geral da UFES, 

A) uma das sanções aplicáveis ao discente infrator é a repreensão, que consiste na publicação de 
uma censura, nos quadros de avisos dos Departamentos que ministrem disciplinas em que o aluno 
estiver matriculado, também a ele comunicada por escrito. 

B) a pena de suspensão implica o afastamento do aluno de todas as atividades universitárias, por um 
período não inferior a 30 (trinta) dias, nem superior a 90 (noventa) dias.  

C) a advertência verbal pode ser aplicada mesmo em caso de reincidência infracional. 

D) a sanção aplicada ao discente é registrada em seu histórico escolar. 

E) ao estudante estrangeiro aplica-se somente a sanção de desligamento, independentemente de 
reincidência infracional.  
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29ª QUESTÃO. Sobre as informações que dizem respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem 
do servidor público, de acordo com a Lei nº. 12.527/2011, é CORRETO afirmar: 

A) A divulgação dessas informações ou o seu acesso por terceiros poderão ser autorizadas mediante 
previsão legal ou consentimento expresso do servidor público a que os dados se referirem. 

B) O consentimento expresso do servidor público para divulgação de informações relativas à sua vida 
pessoal somente é obrigatório nos casos de prevenção e diagnóstico médico, e para utilização 
única e exclusivamente para tratamento médico. 

C) A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem do servidor público 
poderá ocorrer em caso de processo de apuração de irregularidades no qual o titular das 
informações estiver sendo investigado. 

D) As informações pessoais terão seu acesso restringido, independentemente de classificação de 
sigilo, pelo prazo máximo de dez anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos 
legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem. 

E) O consentimento expresso do servidor público sobre informações relativas à sua vida pessoal, 
exclusivamente para a realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse 
público ou geral, depende de sua assinatura em termo de autorização. 

 

30ª QUESTÃO. Sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, aprovado pelo Decreto nº. 1.171/1994, analise as afirmativas abaixo: 

I. O servidor público não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o 
conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e 
o desonesto. 

II. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como 
acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito 
desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. 

III. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o 
esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente 
significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao 
patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma 
ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade 
que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. 

 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES 

 
Leia as informações a seguir e responda às questões de 31 a 34:  
 
A Indústria Glória produziu e comercializou 180.000 unidades de seu produto, que foram vendidas no 
valor de R$ 25,00 por unidade, em 2016. O custo variável por unidade é R$ 20,00 e o custo fixo total 
é R$ 800.000,00 por ano. 
 
31ª QUESTÃO. Com base nas informações apresentadas, os valores da margem de contribuição e 
do lucro operacional da Indústria Glória são, respectivamente, 

A) R$ 600.000,00 e R$ 100.000,00. 
B) R$ 800.000,00 e R$ 200.000,00. 
C) R$ 800.000,00 e R$ 300.000,00. 
D) R$ 900.000,00 e R$ 200.000,00. 
E) R$ 900.000,00 e R$ 100.000,00. 

 

32ª QUESTÃO. Com base nas informações apresentadas, os pontos de equilíbrio da Indústria 
Glória, em unidades e em valor de venda, são 

A) 140.000 unidades e R$ 3.200.000,00. 
B) 150.000 unidades e R$ 3.800.000,00. 
C) 160.000 unidades e R$ 4.000.000,00. 
D) 170.000 unidades e R$ 4.200.000,00. 
E) 180.000 unidades e R$ 4.500.000,00. 

 

33ª QUESTÃO. Com base nas informações apresentadas, as margens de segurança da Indústria 
Glória, em quantidade de produtos e em valor de venda, são 

A) 10.000 unidades e R$ 200.000,00. 
B) 20.000 unidades e R$ 500.000,00. 
C) 30.000 unidades e R$ 600.000,00. 
D) 40.000 unidades e R$ 400.000,00. 
E) 40.000 unidades e R$ 600.000,00. 

 

34ª QUESTÃO. Para que a Indústria Glória obtenha um lucro de R$ 200.000,00, o valor da receita 
dessa indústria deve ser 

A) R$ 3.000.000,00. 
B) R$ 3.500.000,00. 
C) R$ 4.000.000,00. 
D) R$ 4.500.000,00. 
E) R$ 5.000.000,00. 
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35ª QUESTÃO. A empresa Parker Ltda produz calculadoras científicas e calculadoras financeiras. 
Os dados relacionados a esses dois produtos são apresentados a seguir: 

  Calculadoras 
Científicas Financeiras 

Produção anual em unidades 50.000  100.000 
Custos dos materiais diretos R$ 150.000,00 R$ 300.000,00 
Custo da mão de obra direta R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 
Horas de mão de obra direta 2.500 5.000 
Horas-máquina 25.000 50.000 

 
Os custos indiretos de fabricação no período são:  
- Custos com máquinas e equipamentos do processo de produção: R$ 375.000,00; 
- Custos com mão de obra indireta: R$ 120.000,00.  

Os dois custos indiretos apresentados acima foram atribuídos aos produtos com base no critério de 
rateio.  Esse critério é o que melhor representa o uso desses custos para a fabricação dos produtos 
da empresa Parker Ltda.  
 
Com base nas informações apresentadas, os custos unitários da calculadora científica e da 
calculadora financeira produzidas pela empresa Parker Ltda são, respectivamente, 
 
A) R$ 5,80 e R$ 4,10. 
B) R$ 6,30 e R$ 4,20. 
C) R$ 7,30 e R$ 4,40. 
D) R$ 8,80 e R$ 4,40. 
E) R$ 9,20 e R$ 4,50. 
 
36ª QUESTÃO. Uma empresa fabrica dois produtos, X e Y, sobre os quais são apresentadas as 
seguintes informações, relativas ao mês de junho de 2017: 

 
Produtos 

X Y 
Custo do material direto unitário R$ 25,00 R$ 50,00 
Custo da mão de obra direta unitária R$ 50,00 R$ 25,00 
Quantidade produzida e vendida 4.000 2.000 
Preço de venda unitário R$ 200,00 R$ 220,00 
Despesas comerciais dos produtos no período R$ 50.000,00 R$ 75.000,00 

 
Os custos indiretos de fabricação totalizaram R$ 600.000,00 no período e foram atribuídos a X e a Y 
com base no custo direto total de cada produto. Os lucros operacionais dos produtos X e Y, no mês 
de junho de 2017, foram, respectivamente, 
 
A) R$ 10,00 e R$ 9,50. 
B) R$ 10,50 e R$ 9,00. 
C) R$ 11,00 e R$ 8,50. 
D) R$ 11,50 e R$ 8,00. 
E) R$ 12,50 e R$ 7,50. 
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37ª QUESTÃO. A Indústria Pau Brasil Ltda produziu e comercializou 5.000 casas de madeira para 
passarinhos, vendidas a R$ 75,00 por unidade. Os custos variáveis e fixos são, respectivamente, R$ 
25,00 por unidade e R$ 200.000,00 por mês. Devido ao aumento na demanda, a indústria estima que 
as vendas aumentarão 6% no próximo período.  Caso isso aconteça, o lucro líquido dessa indústria 
aumentará   

A) 10%. 
B) 15%. 
C) 20%. 
D) 30%. 
E) 35%. 
 
38ª QUESTÃO. O quadro a seguir apresenta alguns dados da composição dos custos dos estoques 
relativos à movimentação de um produto, nos meses de janeiro a março de 2017. 

Item Janeiro  Fevereiro  Março  
Compra R$ 600,00  R$ 1.800,00 
Estoque inicial    
Disponibilidade para aplicação    
Estoque final R$ 200,00 R$     500,00  
Custo dos materiais aplicados R$ 800,00 R$  1.900,00 R$ 1.500,00 

 
Considerando as informações disponíveis, os valores do estoque inicial nos meses de janeiro, 
fevereiro e março de 2017 são, respectivamente: 
 
A) R$ 300,00, R$ 200,00 e R$ 500,00. 
B) R$ 200,00, R$ 100,00 e R$ 400,00. 
C) R$ 200,00, R$ 300,00 e R$ 400,00. 
D) R$ 300,00, R$ 100,00 e R$ 400,00. 
E) R$ 400,00, R$ 200,00 e R$ 500,00. 
 
Leia as informações a seguir e responda às questões 39 e 40.  

Um fabricante de agendas apresentou as seguintes informações contábeis em determinado período: 

Compras de matérias-primas  R$  72.000,00  
Estoque final de matérias-primas  R$  48.000,00  
Consumo de matérias-primas no processo industrial  R$  24.000,00  
Mão de obra  R$  12.000,00  
Ordenados e encargos do pessoal de supervisão e de controle de produção  R$    8.000,00  
Quotas de depreciação de equipamentos industriais  R$    6.000,00  
Outros custos indiretos do processo de produção  R$  16.000,00  
Estoque inicial de produtos em elaboração  R$    4.500,00  
Estoque final de produtos em elaboração  R$    3.000,00  

 
39ª QUESTÃO. Com base nas informações apresentadas, o custo de fabricação do período é 

A) R$ 65.500,00. 
B) R$ 66.000,00. 
C) R$ 66.500,00. 
D) R$ 67.000,00. 
E) R$ 67.500,00. 
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40ª QUESTÃO. Com base nas informações apresentadas, o custo dos produtos fabricados no 
período é 

A) R$ 65.500,00. 
B) R$ 66.000,00. 
C) R$ 66.500,00. 
D) R$ 67.000,00. 
E) R$ 67.500,00. 
  
41ª QUESTÃO. A classificação orçamentária por fontes/destinações de recursos tem como objetivo 
identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos. Esse mecanismo contribui para o 
atendimento ao que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sobre essa classificação, analise 
as seguintes afirmativas: 

I. O código de fonte/destinação de recursos exerce um duplo papel no processo orçamentário já 
que é um mecanismo integrador entre a receita e a despesa. Para a receita orçamentária, a 
finalidade desse código é indicar a destinação de recursos para a realização de determinadas 
despesas orçamentárias, enquanto para a despesa orçamentária sua finalidade é identificar a 
origem dos recursos utilizados. 

II. A destinação ordinária é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em 
atendimento às finalidades específicas estabelecidas em lei. 

III. Por meio da classificação por fonte/destinação de recursos é possível identificar se os recursos 
são vinculados ou não e, no caso dos vinculados, a classificação é indicativa de sua finalidade. 

 
É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) I, II e III. 

 
42ª QUESTÃO. A dívida ativa é um conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da 
Fazenda Pública, não recebidos no prazo para pagamento definido em lei ou em decisão proferida 
em processo regular. Essa dívida é inscrita pelo órgão ou pela entidade competente, após apuração 
de certeza e liquidez. Sobre a contabilização da dívida ativa, é INCORRETO afirmar: 

A) A inscrição do crédito em dívida ativa configura fato contábil permutativo, pois não altera o valor 
do patrimônio líquido do ente público.  

B) No órgão ou entidade de origem, é baixado o crédito a receber contra uma variação patrimonial 
diminutiva (VPD). 

C) No órgão ou entidade competente para a inscrição, é reconhecido um crédito de dívida ativa 
contra uma variação patrimonial aumentativa (VPA).  

D) Na contabilização da dívida ativa de um ente federativo, há apenas a troca da conta “crédito a 
receber não inscrito” pela conta “crédito inscrito em dívida ativa”, sem alteração do valor do 
patrimônio líquido. 

E) Para a contabilização da dívida ativa, é necessário apenas que seja realizado um lançamento 
contábil na natureza da informação orçamentária, uma vez que, patrimonialmente, não existe 
alteração do valor do patrimônio líquido. 
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43ª QUESTÃO. O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) visa permitir a consolidação 
nacional das contas públicas, além de contribuir para a transparência da gestão fiscal e para o 
controle social. Sobre o PCASP, é INCORRETO afirmar: 

A) O PCASP está estruturado de acordo com as seguintes naturezas das informações contábeis: 
orçamentária, patrimonial e de compensação. 

B) Cabe à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), como órgão central de contabilidade da União, 
criar, alterar, excluir, codificar, especificar e detalhar as contas contábeis que compõem o 
PCASP. 

C) A utilização do PCASP é obrigatória para todos os órgãos e entidades da administração direta e 
da administração indireta dos entes da Federação, incluindo seus fundos, autarquias, inclusive 
especiais, fundações e empresas estatais dependentes. 

D) O PCASP é dividido em oito classes, e suas contas contábeis são classificadas segundo a 
natureza das informações. 

E) As contas contábeis do PCASP são identificadas por códigos com sete níveis de desdobramento 
e nove dígitos. 

44ª QUESTÃO. As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas 
pelas demonstrações exigidas pela Lei nº 4.320/1964, pela Lei Complementar nº 101/2000 e pela 
NBC T 16. 6 – Demonstrações Contábeis. O conjunto das DCASP obrigatórias é composto por:  

A) Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações 
Patrimoniais, Demonstração das Variações Econômicas, Notas Explicativas.  

B) Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações 
Financeiras, Demonstração do Resultado Econômico, Notas Explicativas. 

C) Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações 
Patrimoniais, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, 
Notas Explicativas. 

D) Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações 
Econômicas, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido; Notas Explicativas. 

E) Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações 
Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido; Notas Explicativas. 
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45ª QUESTÃO. Os institutos da depreciação, amortização e exaustão têm como característica 
fundamental a redução do valor do bem. A depreciação considerada para elementos patrimoniais 
tangíveis e tem início a partir do momento em que o item do ativo tornar-se disponível para uso, 
sendo múltiplas as causas para a redução de valor desse item. De acordo com o Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 7ª edição), é (são) fator(es) considerado(s) na 
estimativa de vida útil econômica de um item do ativo imobilizado:  

A) o desgaste físico do ativo intangível, pelo uso ou não, quando a estimativa desse desgaste 
estiver de acordo com a tabela da Secretaria da Receita Federal. 

B) o tempo pelo qual o ativo manterá a sua capacidade de gerar benefícios futuros para o ente e a 
obsolescência tecnológica desse ativo, quando a estimativa de vida útil do bem estiver de acordo 
com a tabela da Secretaria da Receita Federal. 

C) o desgaste físico do ativo intangível, pelo uso ou não, o tempo pelo qual o ativo manterá a sua 
capacidade de gerar benefícios futuros para o ente e a obsolescência tecnológica desse ativo, 
quando a estimativa de vida útil do bem estiver de acordo com a tabela da Secretaria da Receita 
Federal. 

D) o desgaste físico do ativo intangível, pelo uso ou não, os limites legais e contratuais sobre o uso 
ou a exploração desse ativo e sua obsolescência tecnológica. 

E) o desgaste físico do ativo, pelo uso ou não, o tempo pelo qual o ativo manterá sua capacidade 
para gerar benefícios futuros para o ente, os limites legais e contratuais sobre o uso ou a 
exploração desse ativo e sua obsolescência tecnológica. 
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46ª QUESTÃO. No estudo e acompanhamento de seu objeto, o patrimônio público, a Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público deve evidenciar as variações patrimoniais, sejam elas independentes ou 
resultantes da execução orçamentária, conforme previsto na Lei nº 4.320/1964. Considere que os 
valores seguintes são de um balancete contábil, ainda não encerrado, de um órgão público: 

Conta Valor (R$)  
Previsão da Receita Orçamentária 2.000.000,00 

Fixação da Despesa Orçamentária 2.000.000,00 

Softwares 100.000,00 

Férias a pagar 80.000,00 

Salários a pagar 130.000,00 

RP não processado a liquidar 150.000,00 
VPD – Aposentadorias e reformas 60.000,00 

Crédito Empenhado liquidado a pagar 300.000,00 

Obrigações fiscais a longo prazo 40.000,00 

VPD – Remuneração a pessoal 130.000,00 

VPD – Encargos patronais 10.000,00 

Apuração de custos 200.000,00 
Crédito disponível 600.000,00 

VPA – Transferências intragovernamentais 500.000,00 

Receita Orçamentária realizada 600.000,00 

Provisão trabalhista 45.000,00 

Reservas de reavaliação 150.000,00 

Depreciação acumulada 40.000,00 
VPA – Valorizações e ganhos de ativos 250.000,00 

Com base nessas informações, o Resultado Patrimonial do Período desse órgão público é 

A) R$ 450.000,00. 
B) R$ 500.000,00. 

C) R$ 550.000,00. 

D) R$ 600.000,00. 

E) R$ 650.000,00. 

47ª QUESTÃO. Com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 7ª 
edição), sobre os ativos intangíveis no setor público e sua respectiva amortização, analise as 
seguintes afirmativas: 

I. A amortização de ativos intangíveis com vida útil definida deve ser iniciada a partir do momento 
em que o ativo estiver disponível para uso.  

II. O ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado. 
III. A amortização para cada período deve ser reconhecida no resultado contra uma conta 

retificadora do ativo.  

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) I, II e III. 
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48ª QUESTÃO. O Balanço Orçamentário demonstra as receitas detalhadas por categoria 
econômica e por origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a 
receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou à insuficiência de arrecadação. 
Demonstra, também, as despesas por categoria econômica e o grupo de natureza da despesa, 
discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as 
despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. Analise as informações a seguir, 
relativas a um Balanço Orçamentário: 

Dados Valores (R$) 
Receitas Correntes previstas 24.000,00 
Receitas de Capital previstas 16.000,00 
Despesas Correntes fixadas 21.000,00 
Despesas de Capital fixadas 19.000,00 
Receita Corrente arrecadada 23.000,00 
Receita de Capital arrecadada 14.000,00 
Despesa Corrente empenhada 21.000,00 
Despesa de Capital empenhada 18.000,00 
Despesa Corrente liquidada 20.000,00 
Despesa de Capital liquidada 16.000,00 
Despesa Corrente paga 20.000,00 
Despesa de Capital paga 10.000,00 

 
Com base nessas informações, o Resultado Orçamentário Geral é: 
 
A) superávit orçamentário de R$ 2.000,00. 

B) superávit orçamentário de R$ 1.000,00. 

C) superávit orçamentário de R$ 7.000,00. 

D) déficit orçamentário de R$ 2.000,00. 

E) déficit orçamentário de R$ 3.000,00. 
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49ª QUESTÃO. A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) foi um 
importante avanço na área das finanças públicas, pois estabeleceu, para toda a Federação, os 
limites de dívida consolidada, de garantias, de operações de crédito, de restos a pagar e de 
despesas de pessoal, entre outros, com o intuito de proporcionar o equilíbrio das finanças públicas e 
de instituir instrumentos de transparência da gestão fiscal. Sobre os conceitos e limites definidos pela 
Lei Complementar nº 101/2000, analise as seguintes afirmativas: 
 
I. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram 

o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo as destinadas por lei aos 
regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. 

II. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua 
execução por um período superior a dois exercícios. 

III. A despesa total com pessoal será apurada somando-se a despesa realizada no mês em 
referência com as despesas dos onze meses imediatamente anteriores, adotando-se para esse 
cálculo o regime orçamentário. 

 
É CORRETO o que se afirma em 
 
A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) I, II e III. 

 
50ª QUESTÃO. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável. Com base na Lei nº 8.666/1993, que institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública, analise as seguintes afirmativas a respeito da 
dispensa de licitação: 

I. A licitação é dispensável quando houver necessidade de a União intervir no domínio econômico 
para regular preços ou normalizar o abastecimento. 

II. A licitação é dispensável para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que esse artista seja consagrado pela 
crítica especializada ou pela opinião pública. 

III. A licitação é dispensável para a contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com 
profissionais de notória especialização ou quando não acudirem interessados à licitação anterior 
e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração. 

 
É CORRETO o que se afirma em 
 
A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) I e II, apenas. 

E) I e III, apenas. 

 



21 
 

51ª QUESTÃO. Com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TI 01), a respeito da 
Auditoria Interna, analise as afirmativas a seguir. 

 
I. A Auditoria Interna é exercida junto a pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e 

de direito privado. 
II. A atividade da Auditoria Interna está estruturada em procedimentos contábeis, gerenciais, 

administrativos e financeiros, cujas finalidades são agregar valor ao resultado da organização e 
apresentar subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, 
por meio da recomendação de soluções para as não conformidades apresentadas nos relatórios 
relativos a pessoas jurídicas de direito público. 

III. A atividade da Auditoria Interna está estruturada em procedimentos, de enfoque técnico, 
objetivo, sistemático e disciplinado, e tem por finalidade agregar valor ao resultado da 
organização, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos 
controles internos, por meio da recomendação de soluções para as não conformidades 
apontadas nos relatórios. 

 
É CORRETO o que se afirma em 
 
A) I e II, apenas. 
B) II, apenas. 
C) III, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) I, II e III. 
 
52ª QUESTÃO. De acordo com os princípios basilares e com os pré-requisitos para o 
funcionamento dos Tribunais de Contas, previstos nas Normas Brasileiras de Auditoria Aplicadas ao 
Setor Público (NBASP), Nível 1, é INCORRETO afirmar: 

A) As NBASP, Nível 1, abrangem os princípios basilares e os pré-requisitos para o adequado 
funcionamento dos Tribunais de Contas, relacionados à independência, à transparência, à 
accountability, à ética e ao controle de qualidade, que são relevantes para todas as auditorias. 

B) O objetivo da NBASP é contribuir para o aprimoramento dos Tribunais de Contas e estabelecer 
um padrão nacional de atuação para comunicação e promoção dos valores e dos benefícios 
para a sociedade por meio das auditorias que esses tribunais realizam. 

C) Os Tribunais de Contas não têm a responsabilidade de assegurar que seja cumprida a prestação 
de contas por parte de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais a 
Administração responda, ou que, em nome dessa, assuma obrigações de natureza pecuniária, já 
que sua função é fiscalizar as contas públicas. 

D) Os Tribunais de Contas demonstram sua relevância respondendo apropriadamente às 
demandas e expectativas das partes interessadas e mantendo uma boa comunicação no sentido 
de demonstrar como as auditorias realizadas proporcionam o aperfeiçoamento da Administração 
Pública. 

E) Os princípios e requisitos em torno da expectativa fundamental dos Tribunais de Contas de 
demonstrarem o seu valor para a sociedade e de fazerem a diferença na vida dos cidadãos 
encontram-se divididos pelas seguintes ações: fortalecer a accountability, a transparência e a 
integridade dos órgãos/entidades governamentais; demonstrar relevância contínua para os 
cidadãos, para o Legislativo e para outras partes interessadas; ser uma organização modelo, 
que lidera pelo exemplo. 
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53ª QUESTÃO. NÃO é (são) componente(s) da metodologia COSO (Comitee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission): 

A) a cultura gerencial.   
B) o ambiente de controle.  
C) a avaliação de risco.  
D) a atividade de controle.  
E) a informação e a comunicação. 
 
54ª QUESTÃO. A independência é condição fundamental para o exercício da atividade de auditoria 
independente das demonstrações contábeis. NÃO é uma ameaça para a auditoria independente 

A) a ameaça de interesse próprio. 
B) a ameaça de autorrevisão. 
C) a ameaça de defesa de interesses do cliente. 
D) a ameaça de certificação. 
E) a ameaça de familiaridade. 

55ª QUESTÃO. A auditoria das demonstrações contábeis envolve a obtenção e a avaliação de 
evidências, por meio de procedimentos de auditoria, para a emissão de uma opinião do auditor sobre 
as adequações dessas demonstrações. Sobre os procedimentos de auditoria, é INCORRETO 
afirmar: 

A)  A contagem de caixa é aplicável para as empresas que efetuam as suas vendas a vista e que, 
consequentemente, podem ter uma quantia significativa de recursos em caixa, na data do 
balanço patrimonial. 

B) A avaliação e a classificação são os dois requisitos principais que a auditoria deve analisar nas 
contas a receber, e, em caso de evidências de fraude, a existência do ativo deve ser verificada. 

C) No teste das depreciações, deve-se verificar se a vida útil, estabelecida para cada classe de 
bens, é adequada e está consistente com a conta de depreciação do ano anterior. 

D) O teste da conta fornecedor deve ser desenvolvido utilizando-se a lista dos fornecedores a 
pagar, organizada por fornecedor e nota fiscal por esse emitida ou por duplicata, na data base 
de encerramento do exercício social, conferindo-se a soma dos valores relacionados nessa lista, 
com os valores do livro razão contábil. 

E) A revisão analítica deve ser efetuada na visita preliminar do auditor à empresa e antes dos 
testes nas contas de ativo, de passivo, de receitas e de despesas, de forma a possibilitar ao 
auditor o planejamento do serviço de auditoria e a determinação do volume, dos tipos e das 
épocas de aplicação dos procedimentos de auditoria. 
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56ª QUESTÃO. De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC PI 01), sobre o 
Profissional Auditor Interno, é INCORRETO afirmar: 

A) O auditor interno deve manter o seu nível de competência profissional pelo conhecimento 
atualizado das Normas Brasileiras de Contabilidade, das técnicas contábeis, especialmente na 
área de auditoria, da legislação inerente à profissão, dos conceitos e técnicas administrativas e 
da legislação aplicável à Entidade. 

B) O auditor interno, independentemente de sua posição funcional, deve preservar sua autonomia 
profissional. 

C) O auditor interno deve ter o máximo de cuidado, imparcialidade e zelo durante a realização dos 
trabalhos e durante a exposição das conclusões. 

D) O auditor interno pode realizar trabalhos de forma compartilhada com profissionais de outras 
áreas, situação em que a equipe de auditoria fará a divisão de tarefas, segundo a habilitação 
técnica e legal dos seus participantes. 

E) O auditor interno deve respeitar o sigilo relativo às informações obtidas durante o seu trabalho, 
divulgando-as para terceiros, depois de terminado o seu vínculo empregatício ou contratual 
somente. 

 
57ª QUESTÃO. No Artigo 74 da Constituição Federal de 1988, está definido que os Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno. Analise 
as afirmativas, a seguir, acerca das finalidades do controle interno dos Poderes.  

I. É finalidade do sistema de controle interno dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário julgar 
as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
Administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo 
Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.  

II. É finalidade do sistema de controle interno dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Federal, bem 
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 

III. É finalidade do sistema de controle interno dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário apoiar 
o exercício da missão institucional do controle externo. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 
B) II, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E) I e III, apenas. 

 

58ª QUESTÃO. De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica (NBCT 16.8), o 
controle interno é classificado em 

A) orçamentário, financeiro e patrimonial. 
B) operacional, financeiro e patrimonial. 
C) operacional, contábil e normativo. 
D) orçamentário, contábil e patrimonial. 
E) operacional, financeiro e normativo. 
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59ª QUESTÃO. Analise as afirmativas a seguir, sobre a estrutura e os componentes do Controle 
Interno, de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica (NBCT 16.8). 

I. O ambiente de controle deve demonstrar o grau de comprometimento, em todos os níveis da 
administração, com a qualidade do controle interno em seu conjunto. 

II. A estrutura de controle interno compreende ambiente de controle, qualidade do risco, 
procedimentos de controle, informação e comunicação, e monitoramento. 

III. O mapeamento de riscos é a identificação dos eventos ou das condições que podem afetar a 
qualidade da informação contábil. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 
B) II, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E) I e III, apenas. 

 

60ª QUESTÃO. Sobre os controles na Administração Pública, no Artigo 70 da Constituição Federal 
de 1988, está determinado que “a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.” 
Sobre o controle na Administração Pública é INCORRETO afirmar: 

A) Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, 
poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os 
responsáveis por bens ou valores públicos. 

B) O controle da execução orçamentária pelo Poder Legislativo terá por objetivo verificar a 
probidade da Administração, a guarda, o legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento 
da Lei de Orçamento. 

C) O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido nas 
Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios. 

D) Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade 
solidária. 

E) Não cabe ao cidadão, ao partido político, à associação ou ao sindicato denunciar irregularidades 
ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União, já que não são parte legítima para essa 
ação, na forma da lei. 

 


