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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Além das desculpas e das falhas 

  

A rede televisiva brasileira foi montada em bases comerciais, apesar de ter recebido grandes 

investimentos do Estado, seja por meio do sistema público de satélites e retransmissoras, por meio 

de concessões gratuitas das frequências ou por isenção de impostos, por financiamento e 

publicidade paga. 

 Segue, em geral, o modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-

se para a TV pública, criada e mantida com os recursos do Estado. Houve exemplos de sucesso, 

alguns de fracasso. O Brasil inicialmente tentou criar emissoras educativas, cujo potencial, em tese, 

estaria voltado à elevação da formação cultural e do conhecimento. A estratégia sofreu muitos 

reveses por décadas, com sucessos pontuais de alguns programas e experiências educacionais. 

(Adaptado de Revista Época, ago. 2018) 

01. Analise as assertivas abaixo: 

I. O Brasil não tem emissoras educativas. 

II. A rede televisiva comercial é mais dinâmica na programação. 

III. O Estado só investe diretamente nas TVs comercias. 

IV. A TV pública não tem sucesso, porque apresenta programas culturais. 

De acordo com o texto, não está correto o que se afirma em: 

A) I e II apenas. 

B) I, II, III apenas. 

C) II, III e IV apenas. 

D) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

02. Os vocábulos destacados no enunciado a seguir são respectivamente: “Segue, em geral, o 

modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-se para a TV pública, 

criada e mantida com os recursos do Estado”. 

A) Verbo conjugado no presente do indicativo e adjetivo feminino. 

B) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e substantivo feminino. 

C) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e verbo no particípio. 

D) Verbo conjugado no futuro do pretérito do indicativo e verbo no gerúndio. 
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03. Os vocábulos: televisão, brasileira, concessões e educacionais são formados respectivamente 

pelos processos de: 

A) Aglutinação; composição – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

B) Aglutinação; derivação – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

C) Hibridismo; composição – sufixação; composição – prefixação; derivação – sufixação.   

D) Hibridismo; derivação – sufixação; derivação – prefixação; derivação – sufixação.   

 

04. Com relação à concordância verbal, assinale as alternativas com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(   ) O verbo assistir no sentido de ajudar não aceita preposição.  

(   ) O verbo haver no sentido de existir aceita plural. 

(   ) O verbo aspirar no sentido de desejar é aplicado com a preposição “a”. 

(   ) O verbo preferir no sentido de ter preferência exige a preposição “de”. 

(   ) Os verbos chover e nevar, referindo-se a fenômenos da natureza, recebem plural. 

A) V, F, V, F, F. 

B) V, V, V, F, F. 

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

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

 

05. Marque a alternativa que apresenta pontuação correta: 

A) Na mesma época recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade, com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

B) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper, uma conceituada faculdade, com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

C) Na mesma época, recebeu um convite, para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

D) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta período composto por coordenação e subordinação. 

A) Chegou cedo, pois precisa atender às crianças. 

B) Ocorreu um acidente. A ambulância foi chamada. A vítima não resistiu. 

C) A mãe da criança não veio à escola, mas justificou a ausência. 

D) É necessário que todos participem do evento, pois serão discutidos temas importantes. 
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07. Considere os enunciados: 

I. A equipe de gravação definiu a ordem de apresentação do estudo. 

II. Existem, ainda, elementos deixados na cena do crime. 

III. No ambiente urbano, ocorrem cenas de violência. 

IV. Meus amigos assistiram ao filme de terror calados. 

Os termos sintáticos destacados são respectivamente: 

A) Objeto indireto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

B) Sujeito; objeto direto; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

C) Objeto direto; sujeito; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

D) Objeto direto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

 

08. Assinale o enunciado que apresenta ambiguidade de sentido. 

A) Saiu cedo de casa, pois morava longe do trabalho. 

B) Estava triste, no entanto, sorria para todos que se aproximavam. 

C) Encontrou a mãe e correu para abraçá-la, derrubando-a. 

D) A jovem encontrou o rapaz caído em seu quarto. 

 

09. Considerando o gênero textual, analise os enunciados. 

I. O infográfico apresenta informações visuais, números, imagens, resumindo o texto. 

II. A interpretação da charge depende do conhecimento de mundo e de conteúdo do leitor. 

III. A crônica caracteriza-se por não apresentar uma crítica social. 

IV. O texto informativo diferencia-se do texto opinativo por ser menos objetivo. 

Está correto: 

A) Apenas o que se afirma em IV. 

B) Apenas o que se afirma em III e IV. 

C) Apenas o que se afirma em I e II. 

D) Apenas o que se afirma em II. 

 

10. De acordo com a norma culta padrão, assinale o enunciado que não apresenta inadequação. 

A) Chegou à casa dos pais e foi a cozinha preparar um lanche. 

B) O professor visou o conhecimento dos estudantes quando prestou novas explicações. 

C) Traz contigo o anel, presente de noivado, para ser retificado pelo ourives. 

D) O jornal deverá ser distribuído de forma gratuíta aos associados adimplentes. 
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Matemática 

 

11. Uma turma de Administração da UNOMISTER do Oeste de Santa Catarina – SC, vai realizar 

um estudo estatístico sobre os salários recebidos por 5 vendedores de uma Loja de Móveis. Os 

salários ganhos pelos vendedores são: (2.800 - 1.100 - 2.600 - 2.400 - 1.800). A Média aritmética e 

a Mediana, são as seguintes, respectivamente: 

A) Média = 2.140 e Mediana = 2.600. 

B) Média = 2.140 e Mediana = 2.800. 

C) Média = 2.140 e Mediana = 1.800. 

D) Média = 2.140 e Mediana = 2.400. 

 

12. Temos um Triângulo Retângulo, um Isósceles, um Escaleno. Essas figuras pertencem, 

teoricamente a uma mesma família. Por pertencer a uma “mesma família” podemos encontrar 

algumas características ou uma característica a seguir, “comum para os três Triângulos”. Marcar a 

resposta Correta.   

A) Todos os lados são iguais para as três figuras. 

B) Todos os ângulos são iguais para as três figuras. 

C) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. 

D) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. 

 

13. Se colocarmos os pontos A(1,8), B(2,1) e C(4,2) e formarmos um triângulo poderemos calcular 

a área por Determinantes (em unidades de área). Nesse caso qual será a área desse triângulo 

formado no Sistema Cartesiano Ortogonal? 

A) Área = 15 unidades de área. 

B) Área = 7,5 unidades de área. 

C) Área = 30 unidades de área. 

D) Área = 1000 unidades de área. 

 

14. Na trigonometria pode-se através do Sistema Cartesiano Ortogonal e seus ângulos formados, 

utilizar o Teorema de Pitágoras. Como sabemos que essa aplicação pode ser realizada, pergunta-se: 

Qual o resultado de Sen²(x) + Cos²(x) = ? 

A) 60 graus. 

B) 180 graus. 

C) 0. 

D) 1. 
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15. Qual o volume de uma lata de querosene em forma de cilindro, com raio de 20 centímetros e 

altura de 50 centímetros (usar π = 3,14)?  

A) Volume = 62.800m³. 

B) Volume = 628cm³. 

C) Volume = 62.800cm³. 

D) Volume = 62,8m³. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. O Território do Iguaçu foi um território federal criado pelo Decreto-Lei n.º 5.812, de 13 de 

setembro de 1943, pelo governo brasileiro de Getúlio Vargas e extinto em 18 de setembro de 1946, 

pela Constituição de 1946. O Território do Iguaçu abrangia parte do atual estado do Paraná e parte 

do estado de Santa Catarina. A ideia de criar novos territórios federais estava relacionada 

principalmente com a soberania nacional sobre as regiões de fronteira. O Território do Iguaçu tinha 

como capital a cidade de: 

A) Aparecida dos Portos (atual Cascavel) – PR. 

B) Iguaçu (atual Laranjeira do Sul) – PR. 

C) Cruzeiro (atual Joaçaba) – SC. 

D) Xapecó (atual Chapecó) – SC. 

 

17. Desbravando a mata, abrindo estradas e construindo pontes à base de muito sacrifício, Romeu 

Granzotto, em companhia de seu irmão Rineu, instalou-se na gleba de terra a que deram o nome de 

Romelândia, topônimo derivado do prefixo Romeu e do sufixo lândia que significa (Romelândia – 

terra de Romeu). Romelândia (SC) foi elevado a categoria de Município em 23 de setembro de 

1963, (Fonte – IBGE). Romelândia (SC) foi emancipado do município de: 

A) Campo Erê (SC). 

B) Anchieta (SC). 

C) Chapecó (SC). 

D) São Miguel do Oeste (SC). 

 

18. Na História do Oeste Catarinense destaca-se a riqueza das matas. Araucárias, louros, cedros 

entre outras espécies, foram muito procuradas e moveu, em determinado momento, a economia da 

região. Também a erva mate foi bastante explorada e serviu, entre outros fatores, para dar início a 

colonização do Oeste catarinense. Esse território despertou o interesse da Argentina e do Paraná que 
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se diziam proprietários de parte das terras do Oeste Catarinense durante o processo de colonização. 

Sobre este fato, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos argentinos ficou conhecido como “Questão 

de Missiones”.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos brasileiros ficou conhecido como “Questão 

de Palmas”. 

(   ) Para justificar a posse das terras do oeste catarinense os argentinos afirmavam que o divisor 

entre Brasil e Argentina era o Rio das Antas, conhecido como Rio Peperi-Guaçu após o “Tratado de 

Santo Ildefonso”. 

(   ) O Conflito entre Brasil e Argentina, sobre as terras do Oeste catarinense, foi resolvido pelo 

Presidente dos Estados Unidos da América – Grover Cleveland. 

(    ) Atualmente, no oeste catarinense o marco divisor entre Paraná e Santa Catarina é o Rio Santo 

Antônio. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F, V. 

B) V, F, V, F, V.  

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

D) F, V, V, F, F. 

  

19. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os exércitos legais 

do governo brasileiro. O conflito ocorreu entre 1912 e 1916 em uma região rica em madeira e erva-

mate. Referente ao conflito do Contestado assinale a alternativa incorreta. 

A) O conflito do contestado teve característica messiânicas. 

B) Deodato Manuel Ramos, vulgo "Adeodato" foi apontado como um dos últimos líderes dos 

“Revoltosos do Contestado”. 

C) Os caboclos decidiam criar um governo independente à Republica Brasileira sob o comando do 

Monge Antônio Conselheiro. 

D) O primeiro monge que ganhou fama foi João Maria de Agostini que peregrinou pregando e 

atendendo doentes na região do Contestado. 

 

20. Fronteira é um limite (linha) que divide dois países, estados ou cidades. O Brasil possui uma 

extensa fronteira. No total são 15.179km de fronteiras com diversos países da América do Sul. 

Dentre os países abaixo assinale aquele que não faz fronteira com o Brasil. 

A) Suriname. 
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B) Chile. 

C) Venezuela. 

D) Guiana. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. Conforme a Resolução CFC nº 836/99, a auditoria interna deve assessorar a administração da 

entidade no trabalho de prevenção de fraudes e erros. Com base na normativa, leia atentamente as 

assertivas abaixo, e faça o que se pede. 

I. O termo fraude refere-se a ato intencional de omissão ou manipulação de transações, adulteração 

de documentos, registros e demonstrações contábeis. Como exemplo, podemos citar a apropriação 

indébita de ativos. 

II. O termo erro refere-se a ato não-intencional na elaboração de registros e demonstrações 

contábeis, como por exemplo, aplicação de práticas contábeis indevidas. 

III. A responsabilidade primeira na prevenção e identificação de fraudes e/ou erros é do profissional 

auditor que está auditando a entidade. 

IV. O auditor não é responsável nem pode ser responsabilizado pela prevenção de fraudes ou erros. 

Entretanto, deve planejar seu trabalho avaliando o risco de sua ocorrência. 

É correto o que se afirma em: 

A) I, II e IV. 

B) II e III, apenas. 

C) I e IV, apenas. 

D) II, III e IV. 

 

22. Os poderes administrativos são poderes inerentes à Administração Pública, por meios dos quais 

os poderes cumprem as funções que lhes são atribuídas pela Constituição Federal. Assinale a 

alternativa em que todas as opções são poderes instrumentais, como também são denominados os 

poderes administrativos. 

A) Poder vinculado, poder hierárquico e legislativo. 

B) Poder de polícia, poder regulamentar e poder disciplinar. 

C) Poder discricionário, poder de justiça e poder vinculado. 

D) Poder disciplinar, poder de força e poder hierárquico. 
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23. Planejamento não é uma fase isolada da auditoria, mas um processo contínuo e iterativo, que 

muitas vezes começa logo após (ou em conexão com) a conclusão da auditoria anterior, 

continuando até a conclusão do trabalho de auditoria atual. Conforme estabelece a NBC TA 300, os 

principais objetivos do Planejamento da Auditoria são, exceto: 

A) Propiciar o cumprimento dos serviços contratados com a entidade dentro dos prazos e 

compromissos, previamente, estabelecidos. 

B) Identificar os problemas potenciais da entidade. 

C) Estabelecer a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames a serem efetuados, em 

consonância com os termos constantes na sua proposta de serviços para a realização do trabalho. 

D) Avaliar a Administração quanto à responsabilidade que lhe tenha sido conferida, qualidade de 

seu desempenho e prestação de contas. 

 

24. Procedimento de auditoria é o conjunto de verificações e averiguações previstas num programa 

de auditoria, que permite obter evidências ou provas suficientes e adequadas para analisar as 

informações necessárias à formulação e fundamentação da opinião. Leia as afirmativas e 

classifique-as em (V), quando verdadeiras, e (F), quando falsas.  

(   ) A observação envolve o exame de registros ou documentos, internos ou externos, em forma de 

papel, em forma eletrônica ou em outras mídias, ou o exame físico de um ativo. 

(    ) A inspeção consiste no exame do processo ou procedimento executado por outros, fornecendo 

evidência de auditoria a respeito da execução de processo ou procedimento.  

(  ) A confirmação externa representa evidência de auditoria obtida pelo auditor como resposta 

escrita de terceiro (a parte que confirma) ao auditor, em forma escrita, eletrônica ou em outra mídia. 

(   ) A reexecução envolve a execução independente pelo auditor de procedimentos ou controles que 

já foram anteriormente realizados, por ele, para certificar-se dos resultados.  

Considerando as assertivas acima, qual a sequência correta: 

A) V, F, V, F. 

B) V, V, V, F. 

C) F, V, F, V. 

D) F, F, V, F. 

 

25. A NBC TA 230 (R1) define a documentação de auditoria como sendo o registro dos 

procedimentos de auditoria executados, da evidência de auditoria relevante obtida e conclusões 

alcançadas pelo auditor. Leia as assertivas com atenção.  

I. O auditor deve preparar tempestivamente a documentação de auditoria; 
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II. O auditor não deve documentar discussões de assuntos significativos com a administração ou 

com os responsáveis pela governança e outros. 

III. A documentação de auditoria pode ser registrada em papel, em formatos eletrônicos ou outros. 

É correto o que se descreve em: 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I e III, apenas. 

 

26. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções 

internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte, sobre 

tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. No que se refere a interpretação da legislação, o 

código tributário Municipal de Romelândia elenca em seu art.10, que na ausência de disposição 

expressa a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizar-se-á dos seguintes 

meios, exceto: 

A) A analogia. 

B) A comparabilidade. 

C) Os princípios gerais de direito tributário. 

D) Os princípios gerais de direito público. 

 

27. Denomina-se "obrigação tributária" o dever de fazer de um contribuinte, responsável ou terceiro 

em função da lei. A Lei 5172, que dispõe sobre o Sistema Tributário nacional (STN) menciona em 

seu art. 113, que a obrigação tributária classifica-se em principal e acessória. No que se refere a 

obrigação acessória, considere as informações abaixo. 

I. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto o pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária. 

II. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação 

principal relativamente à penalidade pecuniária. 

III. O fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, 

impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. 

IV. Fato gerador da obrigação acessória é a situação definida em lei como necessária e suficiente à 

sua ocorrência, ou qualquer ato que não configure obrigação principal. 

É correto o que é citado em: 

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

C) II e III, apenas. 

D) II, III e IV. 

 

28. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 

lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do 

fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do 

tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Nesse contexto, analise as alternativas abaixo. 

I. A moratória. 

II. A prescrição e a decadência. 

III. O depósito do seu montante integral. 

IV. A decisão judicial passada em julgado. 

V. A conversão de depósito em renda. 

De acordo com o Sistema Nacional Tributário, o crédito tributário, pode ser extinto, nas condições 

constantes nos itens: 

A) I, II, III e V. 

B) II, IV e V, apenas. 

C) III, apenas. 

D) II, III, IV, e V. 

 

29. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir. O Código Tributário Municipal de Romelândia, dispõe em seu art. 160 que integram o 

Sistema Tributário Municipal, os impostos, taxas e contribuições de melhoria. 

I. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer 

atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 

II. Taxa é o tributo que tem como gerador o exercício regular, pelo Município, de seu poder de 

polícia, ou a utilização efetiva, ou potencial, de serviço municipal específico e divisível, prestado ao 

contribuinte ou posto a sua disposição. 

III. Como exemplo de taxas municipais temos, de expediente e cemitério. 

IV. A Contribuição de Melhoria tem por fato gerador a realização de obras pública, incluindo o 

custo tido com os canteiros, contornos de praças, por exemplo.  

Com base no Código Tributário Municipal de Romelândia, é correto o que se afirma, em: 

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

C) II, III e IV. 

D) I e II, apenas. 

 

30. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer 

tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de acordo com a Lei 

8.429/1992. Como exemplo de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito 

temos, exceto: 

A) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação 

de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço 

superior ao valor de mercado. 

B) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação 

de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de 

mercado. 

C) Utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de 

qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° 

desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por 

essas entidades. 

D) Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das 

formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

31. Conforme a Constituição Federal (CF) 1988, em seu art. 156, compete aos Municípios instituir 

impostos sobre, exceto: 

A) Propriedade predial e territorial urbana. 

B) Serviços de qualquer natureza. 

C) Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 

acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos 

a sua aquisição. 

D) Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. 

 

32. Em razão da forma federativa adotada no Brasil, para que se possa garantir o exercício das 

competências que a Constituição distribuiu aos Estados e aos Municípios, torna-se indispensável 

que os mesmos tenham seus próprios recursos. Nesse sentido, é necessária a repartição das receitas 
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tributárias. Em conformidade com o texto constitucional, CF/88, em seu art. 158, pertencem aos 

Municípios, exceto: 

A) Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de 

veículos automotores licenciados em seus territórios. 

B) Vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do 

Distrito Federal (de 49%, de IR e IPI). 

C) Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação. 

D) O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, 

incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 

fundações que instituírem e mantiverem. 

 

33. Segundo a NBC TA 500 (R1), o objetivo do auditor é definir e executar procedimentos de 

auditoria que permitam ao auditor conseguir evidência de auditoria apropriada e suficiente que lhe 

possibilitem obter conclusões razoáveis para fundamentar a sua opinião. A evidência de auditoria é 

necessária para fundamentar a opinião e o relatório do auditor. Acerca das evidências, considere as 

seguintes assertivas. 

I. Ao estabelecer e executar procedimentos de auditoria, o auditor deve considerar a relevância e a 

tempestividade das informações a serem utilizadas como evidência de auditoria. 

II. Quando as informações a serem utilizadas como evidência de auditoria forem elaboradas com a 

utilização de um especialista da administração, o auditor deve, dentre outros, obter entendimento do 

trabalho do especialista.  

III. Ao usar informações apresentadas pela entidade, o auditor deve avaliar se as informações são 

suficientemente confiáveis para os seus propósitos, incluindo, a avaliação na adequação do trabalho 

desse especialista como evidência de auditoria para a afirmação relevante. 

É incorreto, o que se afirma em: 

A) I, II e III. 

B) I e II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) I e III, apenas. 
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34. Os poderes administrativos são ferramentas de regulação da atuação da Administração Pública. 

Leia as assertivas, e classifique-as em (V), se verdadeiras e (F), se falsas. 

(   ) O poder vinculado é aquele cuja atuação já é precisamente predefinida por alguma legislação, 

portaria ou regra formal. 

( ) O poder hierárquico, dentro dos poderes administrativos, é aquele que garante que a 

Administração Pública possa gerenciar, ordenar e fiscalizar seus órgãos e agentes de maneira 

subordinada. 

( ) O poder discricionário é aquele onde, de acordo com os limites legais estabelecidos, a 

Administração Pública tem capacidade de atuação e “vontade própria”. 

(   ) O poder disciplinar é, a versão punitiva do poder hierárquico. A Administração Pública não tem 

a opção de não aplicar seu poder disciplinar – ele é um dever. 

A sequência correta é: 

A) V, V, V, F. 

B) V, F, V, F. 

C) V, V, V, V. 

D) F, V, V, V. 

 

35. No que se refere aos princípios a serem seguidos mencionados no art. 37 da CF88, a 

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios:  

A) Obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

B) Seguirá os princípios de veracidade, impessoalidade, equidade, prudência e eficiência. 

C) Cumprirá os princípios de legalidade, pessoalidade, ficha limpa, prudência e eficiência. 

D) Observará os princípios de legalidade, transparência, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

36. A Lei 9784/99 estabelece normas para o processo administrativo no âmbito da Administração 

Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao 

melhor cumprimento dos fins da Administração. É direito do administrado: 

A) Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. 

B) Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. 

C) Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de 

consideração pelo órgão competente. 

D) Não agir de modo temerário. 
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37. Analise as informações a seguir. 

I. Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou 

no exercício do direito de representação. 

II. As organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos. 

III. As pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. 

IV. O Estado. 

São legitimados como interessados no processo administrativo, conforme dispõe no art. 9, da Lei 

9784/99, o que se apresenta nas assertivas: 

A) I, III e IV. 

B) II, III e IV. 

C) I, II e III. 

D) IV, apenas. 

 

38. Os servidores estão sujeitos, nos processos administrativos a não participarem, seja por 

impedimento legal ou suspeição. De acordo com o art. 18 da Lei que regula o processo 

administrativo, no âmbito da Administração Pública Federal, não é motivo para vedação de 

participação do servidor ou autoridade no processo administrativo, por meio de impedimento: 

A) Ter amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos 

cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. 

B) Ter interesse direto ou indireto na matéria. 

C) Ter participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais 

situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau. 

D) Estar litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou 

companheiro. 

 

39. Despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos a fim de saldar 

gastos fixados na lei do orçamento ou em lei especial, visando à realização e ao funcionamento dos 

serviços públicos. Em relação a despesa, é incorreto afirmar: 

A) As despesas são classificadas, quanto a natureza, como orçamentária e extra orçamentária. 

B) No que se refere a classificação econômica, as despesas podem ser despesas correntes ou de 

investimentos.  

C) Inversão financeira é um exemplo de despesa não efetiva, ou seja, que não altera a situação 

líquida patrimonial do Estado. 
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D) Quanto a competência institucional, a despesa pode ser de competência Federal, estadual ou 

municipal.  

 

40. Considerando o disposto na Lei 4320/64, leia as afirmativas e assinale a alternativa correta. 

I. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de 

Capital. 

II. São Receitas Capital as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, 

de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de 

direito público ou privado; 

III. São Receitas de Correntes as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de 

constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de 

outras pessoas de direito público ou privado. 

É correto o que se afira em: 

A) I e II, apenas. 

B) II, e III, apenas. 

C) I, II e III. 

D) I, apenas. 

 


