
 

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
FORMOSA DO SUL 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2017  

CARGO: CONTADOR 
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição, nº RG e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) questões de Português, 10 (dez) 

questões de Matemática (Raciocínio Lógico) e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

 
(Texto) 

 

QUESTÃO 01. A partir da análise do Texto, assinale a alternativa que apresenta uma interpretação correta do 
trecho destacado: 

 
(A) “A história da família da jornalista Mariana Alves Tavares, de Campinas (SP), pode se resumir à palavra 

educação” (linhas 1 a 3) – A educação é o bem mais valioso da vida da jornalista Mariana Alves Tavares. 
(B) “[...] e será a primeira geração a sair do Brasil para estudar e contar a história da família” (linhas 9 e 10) – 

Nunca antes um brasileiro foi a Genebra para cursar mestrado. 
(C) “Com toda a bagagem e o que ainda está por vir, Mariana diz que a intenção é olhar para o Brasil de forma 

a entender por que questões raciais ainda interferem na evolução do país.” (linhas 11 a 14) – Mariana busca 
através dos estudos evoluir o Brasil no que diz respeito às diferenças étnicas. 

(D) “Não dá para desenvolver um país desenvolvendo uma parcela pequena da sociedade, quando a maioria 
populacional é considerada minoria em acesso aos direitos” (linhas 14 a 18) – O desenvolvimento de uma 
parcela pequena da sociedade corresponde ao desenvolvimento da minoria populacional detentores de 
direitos. 

 
QUESTÃO 02. É correto afirmar que há verbo intransitivo ou locução intransitiva na seguinte oração retirada do 

Texto: 
 
(A) “A história da família da jornalista Mariana Alves Tavares, de Campinas (SP), pode se resumir à palavra 

educação” (linhas 1 a 3). 
(B) “[...] e será a primeira geração [...]” (linha 9). 
(C) “Sua tataravó, Sebastiana Sylvestre Correa, nasceu em 1859, em Minas Gerais” (linhas 19 e 20). 
(D) “[...] quando a Lei Áurea a alforriou em 1888 [...]” (linhas 21 e 22). 
 



QUESTÃO 03. “[...] mas lutou para que suas futuras gerações tivessem acesso à educação [...]” (linhas 24 e 25). 
A oração do Texto sublinhada acima classifica-se corretamente como: 

 
(A) Oração subordinada adverbial consecutiva. 
(B) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
(C) Oração subordinada substantiva predicativa do sujeito. 
(D) Oração subordinada adverbial final. 
 
QUESTÃO 04. No Texto, a locução verbal “pode se resumir [...]” (linha 2) encontra-se transformada para a voz 

passiva na seguinte forma: 
 
(A) “é resumida”. 
(B) “pode ser resumida”. 
(C) Não é possível a transformação para a voz passiva. 
(D) A locução já se encontra na voz passiva. 
 
QUESTÃO 05. “Ela foi escravizada até os 29 anos, quando a Lei Áurea a alforriou em 1888 [...]” (linhas 20 a 22). 

Ao analisar o trecho acima retirado do Texto, é correto afirmar que: 
 
(A) Possui uma oração principal que se encontra na voz passiva e sua alteração para a voz ativa resulta em uma 

oração com sujeito indeterminado. 
(B) O verbo da oração subordinada concorda em número e pessoa com seu sujeito oculto. 
(C) A preposição “até” é exigida pela regência nominal da expressão “escravizada”. 
(D) A palavra “quando” classifica-se como uma conjunção integrante. 
 
QUESTÃO 06. No trecho “[...] e será a primeira geração a sair do Brasil para estudar e contar a história da 

família” (linhas 9 e 10), o termo “da família” classifica-se sintaticamente como: 
 
(A) Complemento nominal. 
(B) Objeto indireto. 
(C) Adjunto adnominal. 
(D) Predicativo do sujeito. 
 
QUESTÃO 07. As vírgulas presentes no trecho do Texto “Sua tataravó, Sebastiana Sylvestre Correa, nasceu em 

1859” (linhas 19 e 20) são utilizadas pelo autor com o objetivo de: 
 
(A) Indicar a continuidade de uma ação ou fato. 
(B) Isolar expressão de valor meramente explicativo. 
(C) Representar na escrita hesitações comuns da língua falada. 
(D) Explicitar termo anteriormente utilizado. 
 
QUESTÃO 08. Em relação à partícula “que” presente no período abaixo retirado do Texto, é correto afirmar que: 
“[...] Mariana diz que a intenção é olhar para o Brasil [...]” (linha 12). 
 
(A) Retoma um substantivo e exerce a função de sujeito simples da oração a que pertence. 
(B) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 
(C) Introduz uma oração subordinada substantiva. 
(D) Poderia ser corretamente substituída por “em que”, sem quaisquer outras alterações no período. 
 
QUESTÃO 09. A crase utilizada no trecho “[...] pode se resumir à palavra educação [...]” (linhas 2 e 3) é justificada 

pela mesma regra gramatical que em: 
 
(A) Iremos sem dúvidas ao show às pressas. 
(B) O rapaz deu àquela mulher o livro. 
(C) Esperamos você à tarde. 
(D) A moça era intolerante à situação. 
 



QUESTÃO 10. “Ela conta que tentou desde cedo não se deixar abalar pelo racismo, mas relata que vivenciou 
momentos que a fazem acreditar que, mesmo com o fim da escravidão, o Brasil ainda não passou por uma 
mudança efetiva quando se trata da questão afrodescendente.” (Adaptado de G1, 14/06/2017). No texto 
acima, o termo “a” sublinhado classifica-se morfológica e sintaticamente como: 

 
(A) Pronome indefinido; objeto direto. 
(B) Pronome pessoal; sujeito. 
(C) Artigo definido; sujeito. 
(D) Pronome pessoal; objeto direto. 
 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA (Raciocínio Lógico) – (10 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. A água de uma piscina possui as seguintes dimensões: 
 

 
 
Se o nível de água aumentar 0,065 metros, é correto afirmar que o volume de água da piscina, em litros, passa 
a ser: 
 
(A) 32 
(B) 32.500 
(C) 33.220 
(D) 33.300 
 
QUESTÃO 12. Em uma sorveteria, um atendente trabalhando 5 horas por dia, 6 dias por semana, serve 620 

sorvetes. Considerando a mesma proporção, é correto afirmar que 6 atendentes, trabalhando 6 horas por 
dia, 4 dias por semana, servem: 

 
(A) 2.630 sorvetes 
(B) 2.976 sorvetes 
(C) 2.982 sorvetes 
(D) 3.120 sorvetes 
 
QUESTÃO 13. Em certo condomínio, os moradores só conseguem acessar suas residências se digitarem a senha 

na portaria de entrada. A senha consiste em 5 caracteres, sendo obrigatório que o primeiro caractere seja 
um número, já os demais caracteres podem ser números ou letras de “a” até “f”. Com base nisso, é correto 
afirmar que a quantidade de senhas possíveis é de: 

 
a) 9. 164 
b) 10. 164 
c) 10. 184 
d) 10. 205 

 
QUESTÃO 14. Considere a seguinte equação de 1º grau: “25. (𝑥 − 10) + 𝑥 = 50 + 20. (𝑥 + 2) + 𝑥" 
 
É correto afirmar que “x” é igual a: 
 
(A) 64 
(B) 66 
(C) 68 
(D) 70 



 
QUESTÃO 15. Uma dona de casa foi ao mercado e comprou 5 tipos de queijos diferentes. O valor total pela 

compra dos queijos foi de R$ 152,00. Com base nos valores de cada tipo de queijo, analise a tabela abaixo: 
 

Tipo de 
Queijo 

Descrição 

I - 

II Custou R$ 12,00 a mais que o Tipo I 

III Custou o triplo do Tipo II 

IV Custou um terço do Tipo III 

V Custou o dobro do Tipo I 

 
É correto afirmar que o valor pago pelo queijo Tipo V foi de: 
 
(A) R$ 23,00 
(B) R$ 25,00 
(C) R$ 26,00 
(D) R$ 28,00 
 
QUESTÃO 16. Um capital no valor de R$ 10.132,00 foi aplicado à taxa de juros compostos de 2% mensal, por um 

período de 3 meses. Com base nisso, é correto afirmar que o valor de juro rendido após esse período foi de 
aproximadamente: 

 
(A) R$ 610,16 
(B) R$ 615,20 
(C) R$ 620,16 
(D) R$ 640,50 

 
QUESTÃO 17. Nas funções trigonométricas representadas abaixo, a linha tracejada demonstra uma função 

trigonométrica básica, podendo ser, por exemplo: 𝑠𝑒𝑛(𝑥), cos(𝑥) 𝑜𝑢 tan (𝑥). Com base nisso, é correto 
afirmar que a função trigonométrica que rege a linha contínua deve ser: 

 

 
 
(A) 𝑓(𝑥) = sen(𝑥) − 3 
(B) 𝑓(𝑥) = cos(𝑥) − 3 
(C) 𝑓(𝑥) = 3cos (𝑥) 
(D) 𝑓(𝑥) = sen(𝑥) + 3 
 
QUESTÃO 18. Uma caixa possui 20 bolas. Cada bola está numerada com números de 1 a 20. Com base nisso, ao 

retirar uma bola, a probabilidade dessa bola ser divisível por 4 é de: 
 
(A) 12% 
(B) 15% 
(C) 20% 
(D) 25% 



 
QUESTÃO 19. Bernardo aplicou seu capital no valor de R$ 30.250,00 à taxa de juros simples de 6% ao ano 

durante 5 anos. O objetivo de Bernardo ao final desse período de 5 anos é comprar um carro no valor de R$ 
40.000,00 utilizando apenas o valor total resgatado no investimento. Com base nisso, é correto afirmar que: 

 
(A) Após 5 anos, Bernardo só conseguirá comprar o carro se investir, além do valor total resgatado, mais R$ 

1.025,00 
(B) Bernardo não conseguirá comprar o carro apenas com o valor total resgatado no investimento, pois ainda 

faltará R$ 775,00 
(C) Bernardo não conseguirá comprar o carro apenas com o valor total resgatado no investimento, pois ainda 

faltará R$ 675,00 
(D) Ao final de 5 anos, Bernardo conseguirá comprar o carro no valor de R$ 40.000,00 utilizando apenas o valor 

total resgatado no investimento 
 
QUESTÃO 20. Analisando o gráfico representado pela linha tracejada abaixo, é correto afirmar que a função que 

o representa é: 
 

 
 

(A) 𝑥2 
(B) (𝑥 + 2)² 
(C) (𝑥 − 2)² 
(D) 𝑥2 + 2 
 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (20 questões) 
 

 
QUESTÃO 21. Os indicadores de liquidez são medidas de avaliação da capacidade financeira da empresa em 

satisfazer os compromissos para com terceiros. Analise os dados abaixo da Empresa ABC LTDA e indique o 
ano no qual houve a melhor liquidez geral da empresa (dados em milhares de reais): 

 

  
Ativo Passivo 

Circulante Realizável Longo Prazo Circulante Não Circulante 

ANO 01 235 405 89 105 

ANO 02 188 256 108 135 

ANO 03 305 212 79 160 

ANO 04 389 354 101 104 

 
(A) Ano 01 
(B) Ano 02 
(C) Ano 03 
(D) Ano 04 
 
  



QUESTÃO 22. Na escrituração dos livros contábeis algumas formalidades devem ser observadas. Assinale a 
alternativa que apresenta uma formalidade intrínseca da escrituração contábil: 

 
(A) Rigorosa ordem cronológica. 
(B) Encadernação do livro. 
(C) Folhas numeradas tipograficamente. 
(D) Termo de abertura e de encerramento. 
 
QUESTÃO 23. No estudo das variações do patrimônio de uma entidade, pode-se classificar como uma variação 

patrimonial mista aumentativa a seguinte: 
 
(A) Compra de imóvel à vista com desconto comercial de 10% do valor total do imóvel. 
(B) Compra de ações em tesouraria com ágio inferior ao valor da ação. 
(C) Empréstimo de dinheiro a sócio da empresa. 
(D) Venda de ativo imobilizado totalmente depreciado pelo valor residual. 
 
QUESTÃO 24. Na União, para o exercício de 2016, incluindo a elaboração do Orçamento, entrou em vigor a nova 

estrutura de codificação das Naturezas de Receita, sobre a qual é incorreto afirmar que: 
 
(A) A estrutura da nova codificação não possibilita associar, de forma imediata, a receita principal com aquelas 

dela originadas, necessitando quadros auxiliares. 
(B) Ela prove melhorias na estrutura de formação dos códigos da classificação, aplicando lógica integralmente 

voltada para a gestão das receitas orçamentárias. 
(C) A nova codificação estrutura os códigos de forma a proporcionar extração de informações imediatas, sem a 

necessidade de qualquer procedimento paralelo para concatenar dados. 
(D) Tal codificação para os Municípios é válida a partir do exercício financeiro de 2018, inclusive no que se refere 

à elaboração do respectivo projeto de lei orçamentária. 
 
QUESTÃO 25. Acerca das diferenças entre Despesa de Exercícios Anteriores (DEA) e Ajustes de Exercícios 

Anteriores (AEA), analise as afirmativas abaixo: 
 
I. a DEA é uma classificação da despesa orçamentária quanto à natureza; o AEA é uma conta contábil do 

Patrimônio Líquido; 
II. a DEA pode ou não estar relacionada a eventos que geram registros patrimoniais na conta de Ajustes de 

Exercícios Anteriores; 
III. o movimento do AEA a débito pode ou não estar relacionado a uma despesa orçamentária classificada como 

Despesa de Exercícios Anteriores (DEA). 
 
Dos itens acima: 
 
(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 26. “__________são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente 

depositário” (MCASP, 7ª Edição). A lacuna acima pode ser corretamente preenchida por: 
 
(A) Ingressos extraorçamentários. 
(B) Receitas Públicas em sentido estrito. 
(C) Receitas Orçamentárias. 
(D) Receitas Públicas em sentido amplo. 
 
  



QUESTÃO 27. Toda ação do Governo está estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos 
estratégicos definidos no Plano Plurianual (PPA) para o período de quatro anos. Nesse sentido, pode-se 
definir “programa” como: 

 
(A) Operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para atender ao objetivo das 

ações. 
(B) Instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de uma ação, envolvendo um conjunto de 

operações que se realizam de modo contínuo e permanente. 
(C) Instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem 

para a concretização de um objetivo comum preestabelecido. 
(D) Despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo. 
 
QUESTÃO 28. Na Administração Pública, em alguns casos, pode ser que ocorra uma lacuna temporal significativa 

entre a entrega do bem, serviço ou fonte de origem daquele crédito, e a efetiva liquidação do crédito 
orçamentário. Nesse caso, é correto afirmar que surgirá na contabilidade pública um (a): 

 
(A) Passivo exigível. 
(B) Dívida ativa. 
(C) Pagamento. 
(D) Receita a realizar. 
 
QUESTÃO 29. Analise os itens abaixo: 
 
I. pela geração natural de novos ativos independentemente da intervenção de terceiros; 
II. quando deixar de existir o correspondente valor ativo, por transferência de sua propriedade para terceiro; 
III. diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo; 
IV. no recebimento efetivo de doações e subvenções; 
V. pelo surgimento de um passivo, sem o correspondente ativo. 
 
Considera-se realizada uma variação patrimonial diminutiva (VPD) apenas em: 
 
(A) I e II. 
(B) II, III e V. 
(C) I, II, IV e V. 
(D) III, IV e V. 
 
QUESTÃO 30. Sobre os restos a pagar da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, assinale a alternativa 

incorreta: 
 
(A) Tanto no caso de restos a pagar processados como não processados, poderá a Administração Pública 

cancelar tais despesas visando ao interesse público. 
(B) São restos a pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não 

pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. 
(C) Distinguem-se dois tipos de restos a pagar: os processados (despesas já liquidadas); e não processados 

(despesas a liquidar ou em liquidação). 
(D) A continuidade dos estágios de execução dessas despesas ocorrerá no próximo exercício, devendo ser 

controlados em contas de natureza de informação orçamentária específicas. 
 
QUESTÃO 31. Segundo a Lei 4.320/64, os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço 

Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais. 
O demonstrativo que expõe a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os 
pagamentos de natureza extraorçamentária é denominado: 

 
(A) Balanço Orçamentário. 
(B) Balanço Financeiro. 
(C) Balanço Patrimonial. 
(D) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
 



QUESTÃO 32. Sobre a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, segundo a Lei 4.320/64, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta: 

 
I. a contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, 

arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados; 
II. a escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas 

dobradas; 
III. a contabilidade não evidenciará os fatos ligados à administração financeira patrimonial e industrial. 
 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
 
QUESTÃO 33. As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto na 

Lei 8.666/93 e terão como etapa final, entre as alternativas abaixo: 
 
(A) Projeto básico. 
(B) Orçamento detalhado. 
(C) Execução das obras e serviços. 
(D) Projeto executivo. 
 
QUESTÃO 34. Em relação à licitação de acordo com a Lei 8.666/93, os serviços técnicos especializados relativos 

à fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, bem como a treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal da Administração Pública, deverão: 

 
(A) Em todos os casos, ser celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou 

remuneração. 
(B) Ser celebrados mediante inexigibilidade de licitação. 
(C) Preferencialmente, ser celebrados mediante concurso ou com dispensa de licitação. 
(D) Preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou 

remuneração, ressalvados os casos de inexigibilidade. 
 
QUESTÃO 35. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com 

a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas da Lei 101/00, conterá: 
 
(A) Demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os 

resultados pretendidos. 
(B) Avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. 
(C) Em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas 

definidos anteriormente. 
(D) Evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos 

recursos obtidos com a alienação de ativos. 
 
QUESTÃO 36. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito 

Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 116, 
ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Contudo, o imposto não 
incide sobre: 

 
(A) Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições 

financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. 
(B) Juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. 
(C) Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira 

de clientes e de cheques pré-datados. 
(D) Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade e atestado de capacidade 

financeira. 
 



QUESTÃO 37. Segundo a Constituição Federal e a Constituição do Estado de Santa Catarina, a criação, a 
incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por: 

 
(A) Lei Ordinária. 
(B) Lei Complementar. 
(C) Medida Provisória. 
(D) Decreto Legislativo. 
 
QUESTÃO 38. Acerca das Finanças Públicas, segundo a Constituição Estadual de Santa Catarina, assinale a 

alternativa correta: 
 
(A) Nenhuma operação de crédito, nem mesmo por antecipação de receita, poderá ser contratada por órgãos 

ou entidades da administração direta, autárquica ou fundacional, sem prévia e específica autorização 
legislativa. 

(B) As disponibilidades financeiras dos órgãos e entidades da administração pública serão depositadas em 
instituições financeiras oficiais do Estado e somente através delas poderão ser aplicadas. 

(C) A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e de seus Municípios não poderá exceder os limites 
estabelecidos em lei estadual. 

(D) O Poder Executivo publicará mensalmente relatório resumido da execução orçamentária, evidenciando as 
fontes e os usos dos recursos financeiros. 

 
QUESTÃO 39. Os três tipos principais de auditoria do setor público são a financeira, a operacional e a de 

conformidade. Sobre a auditoria financeira, assinale a alternativa correta: 
 
(A) Foca em determinar se intervenções, programas e instituições estão operando em conformidade com os 

princípios de economicidade, eficiência e efetividade, bem como se há espaço para aperfeiçoamento. 
(B) Foca em determinar se um particular objeto está em conformidade com normas identificadas como 

critérios. 
(C) O objetivo é responder a questões-chave de auditoria e apresentar recomendações para aperfeiçoamento. 
(D) Foca em determinar se a informação financeira de uma entidade é apresentada em conformidade com a 

estrutura de relatório financeiro e o marco regulatório aplicável. 
 
QUESTÃO 40. Acerca dos princípios gerais da auditoria pública, analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta: 
 
I. a atitude do auditor deve ser caracterizada pelo ceticismo profissional e pelo julgamento profissional, que 

devem ser aplicados quando tomam decisões sobre o curso de ação apropriado; 
II. os procedimentos de controle de qualidade devem abranger questões tais como a direção, revisão e 

supervisão do processo de auditoria e a necessidade de consulta a fim de alcançar decisões em assuntos 
difíceis ou controversos; 

III. os membros da equipe de auditoria devem possuir, coletivamente, o conhecimento, as habilidades e a 
competência necessários para concluir com êxito a auditoria. 

 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Nenhuma das afirmativas estão corretas. 
 
 
 

 


