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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. É responsabilidade exclusiva do candidato à conferência de seus dados pessoais, em especial o nome, o
número de inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo de sua opção e a marcação do
gabarito na sua Folha de Respostas. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao fiscal/chefe de
sala, para registro em ata.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta e se este caderno de provas corresponde ao cargo
(cabeçalho desta página) para o qual você se candidatou.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 40 questões. Não serão consideradas reclamações posteriores
ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e E,
das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva utilizando caneta esferográfica azul ou preta,
preenchendo totalmente o campo de marcação, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta.
8. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido no cartão resposta
mais de uma opção, bem como questões em que o campo de marcação apresente rasuras, emendas ou
que não esteja preenchido integralmente.
9. O cartão resposta será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será
substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
10. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação.
11. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer outro
recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas do candidato.
12. A prova objetiva terá duração máxima de 4h, incluído o tempo para preenchimento do cartão de
respostas.
13. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 1h hora de seu início e poderá levar o caderno
de provas 1h hora antes de seu término.
14. Os (3) três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e
devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
15. As saídas para banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas durante a realização das provas.
Não será permitida a permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a
entrega do cartão respostas, devendo o candidato retirar-se imediatamente do local, não sendo possível
nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros.
16. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é
apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
17. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.

Boa prova!
______________________________________________________
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Língua Portuguesa
TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 01 a 03.

eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu
és responsável pela rosa...
- Eu sou responsável pela minha rosa... repetiu o
principezinho, a fim de se lembrar.
SAINT-EXUPÉRY, Antoine. O Pequeno Príncipe, capítulo XXI. Tradução: Dom
Marcos Barbosa. Editora Agir.

Assim o principezinho cativou a raposa. Mas, quando
chegou a hora da partida, a raposa disse:
- Ah! Eu vou chorar.
- A culpa é tua, disse o principezinho, eu não queria
te fazer mal; mas tu quiseste que eu te cativasse...
- Quis, disse a raposa.
- Mas tu vais chorar! disse o principezinho.
- Vou, disse a raposa.
- Então, não sais lucrando nada!
- Eu lucro, disse a raposa, por causa da cor do trigo.
Depois ela acrescentou:
- Vai rever as rosas. Tu compreenderás que a tua é
a única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus,
e eu te farei presente de um segredo.
Foi o principezinho rever as rosas:
- Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa,
vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou,
nem cativastes a ninguém. Sois como era a minha
raposa. Era uma raposa igual a cem mil outras. Mas
eu fiz dela um amigo. Ela á agora única no mundo.
E as rosas estavam desapontadas.
- Sois belas, mas vazias, disse ele ainda. Não se
pode morrer por vós. Minha rosa, sem dúvida um
transeunte qualquer pensaria que se parece
convosco. Ela sozinha é, porém, mais importante
que vós todas, pois foi a ela que eu reguei. Foi a ela
que pus sob a redoma. Foi a ela que abriguei com o
pára-vento. Foi dela que eu matei as larvas (exceto
duas ou três por causa das borboletas). Foi a ela que
eu escutei queixar-se ou gabar-se, ou mesmo
calar-se algumas vezes. É a minha rosa.
E voltou, então, à raposa:
- Adeus, disse ele...
- Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito
simples: só se vê bem com o coração. O essencial é
invisível para os olhos.
- O essencial é invisível para os olhos, repetiu o
principezinho, a fim de se lembrar.
- Foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez tua
rosa tão importante.
- Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa...
repetiu o principezinho, a fim de se lembrar.
- Os homens esqueceram essa verdade, disse a
raposa. Mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas
AUDITOR PÚBLICO INTERNO

Questão 01
Na frase "É muito simples: só se vê bem com o
coração. O essencial é invisível para os olhos", a
palavra destacada significa:
a) transparente.
b) fundamental.
c) correto.
d) desnecessário.
e) maravilhoso.
Questão 02
No trecho "Era uma raposa igual a cem mil outras.
Mas eu fiz dela um amigo. Ela é agora única no
mundo",
os
termos
destacados
são,
respectivamente:
a) Verbo, numeral, pronome, substantivo.
b) Advérbio, numeral, artigo, substantivo.
c) Interjeição, numeral, pronome, verbo.
d) Substantivo, numeral, conjunção, adjetivo.
e) Preposição, numeral, pronome, adjetivo.
Questão 03
No trecho "Tu te tornas eternamente responsável por
aquilo que cativas", o termo destacado é:
a) Primeira pessoa do singular.
b) Segunda pessoa do plural.
c) Segunda pessoa do singular.
d) Primeira pessoa do plural.
e) Terceira pessoa do singular.

TEXTO 02
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 04 a 05.
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Tirinhas Armandinho - Tudo Junto e Misturado - Litoral. Dsiponível em:
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=tirinhas+armandinho+
e&sa=X&ved=2ahUKEwj_qIK5s8XrAhXimuAKHZKcDkcQsAR6BAgKEAE&biw=13
66&bih=657#imgrc=CAzIcviW2wri4M

Questão 04
Assinale a alternativa CORRETA.
a) As palavras essencial e colocou têm 4 sílabas
cada uma.
b) A palavra essa têm o mesmo número de letras e
de fonemas.
c) A palavra água tem 4 letras e 3 fonemas.
d) A palavra óbvio tem a seguinte divisão silábica: ó
- b - vi - o.
e) A palavra essencial tem a seguinte divisão
silábica: es - sen - ci - al.
Questão 05
Sobre a pontuação utilizada nas falas das
personagens da tirinha, assinale a alternativa
CORRETA:
a) Empregou-se o ponto de interrogação apenas na
última fala da tirinha.
b) Na última fala da tirinha empregou-se o ponto de
exclamação.
c) O emprego das reticências ocorreu em todas as
falas das personagens da tirinha.
d) Em todas as falas empregou-se o ponto de
interrogação.
e) O emprego das aspas ocorreu em todas as frases
das personagens da tirinha.

TEXTO 03
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 06 a 07.
Empatia: capixabas dão show de solidariedade
em vários lugares do Espírito Santo
Diante do Novo Coronavírus, alguns capixabas
buscaram levar amor e ajudar os que mais
sofrem neste momento
AUDITOR PÚBLICO INTERNO

Atualizado 27/03/2020 07:01:11
Em meio à pandemia do Novo Coronavírus que
atinge o mundo todo e também o Espírito Santo,
capixabas esbanjam empatia e o sentimento de
solidariedade toma conta de muita gente! Foi o caso
do dono de um restaurante localizado em Vila Velha,
que abriu as portas do estabelecimento e distribuiu
pratos de comida para moradores em situação de
rua.
"A partir de hoje, quem mora na rua e precisa comer
vai vim até meu restaurante que eu vou distribuir
comida de forma gratuita para vocês", disse em um
vídeo gravado e publicado nas redes sociais.
No combate ao Novo Coronavírus, a Receita Federal
também ajudou. Todos os termômetros apreendidos
na Alfândega foram doados para a Secretaria de
Estado de Saúde do Espírito Santo (Sesa), uma
decisão tomada pelo delegado Fabrício Betto.
Além dele, outros casos de empatia também foram
vistos no Espírito Santo, como o caso do professor
de matemática que ofereceu aulas de reforço online
e também da dentista Mariella Gottardi, que criou
uma campanha para arrecadar sabão e abastecer as
comunidades. "Eu abri uma conta e juntei uma verba
com todos meus amigos. Recebi o apoio de
supermercados que me ajudaram a distribuir os
donativos. Além disso, reforço que toda minha ação
foi sem sair de casa", concluiu a profissional da área
de saúde.
Em uma rede de hotel, por exemplo, faltam turistas,
mas não falta amor. Luzes foram acessas em
formato de coração e fé. Um movimento voltado para
população em situação de rua, fez uma campanha
pedindo ajuda para todos os moradores que neste
momento enfrentam a falta de alimentos e produtos
de higiene. Em um vídeo publicado, os
organizadores pediam ajuda a toda população
capixaba.
Disponível

em:

https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/03/2020/empatia-capixabas-dao-sho
w-de-solidariedade-em-varios-lugares-do-espirito-santo. Acesso em 30/08/2020.

Questão 06
Sobre o trecho do título "Capixabas dão show de
solidariedade em vários lugares do Espírito Santo",
assinale a alternativa CORRETA:
a) Trata-se de uma oração com sujeito composto.
b) Trata-se de uma oração sem sujeito.
c) Trata-se
de
uma
oração
com
sujeito
indeterminado.
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d) Trata-se de uma frase nominal.
e) Trata-se de uma oração com sujeito simples.

Você culpa seus pais por tudo
Isso é absurdo
São crianças como você
O que você vai ser
Quando você crescer

Questão 07
Assinale a alternativa CORRETA sobre o texto:
a) Trata-se de uma entrevista e tem o objetivo
relatar algo aos leitores.
b) Trata-se de uma carta e tem o objetivo
informar algo aos leitores.
c) Trata-se de uma receita e tem o objetivo
instruir os leitores.
d) Trata-se de uma notícia e tem o objetivo
informar algo aos leitores.
e) Trata-se de um poema e tem o objetivo
sensibilizar os leitores.

de
de
de
de
de

TEXTO 04
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 08 a 09.

A figura de
destacados é:

linguagem

Nos versos

É preciso amar as pessoas
Como se não houvesse amanhã
Porque se você parar pra pensar
Na verdade não há

A palavra destacada indica:

em:

https://www.vagalume.com.br/legiao-urbana/pais-e-filhos.html.

Acesso em: 30/08/2020

Questão 08

versos

Questão 09

São crianças como você
O que você vai ser
Quando você crescer

Disponível

nos

a) Comparação.
b) Prosopopeia.
c) Hipérbole.
d) Eufemismo.
e) Metáfora.

[...]

Sou uma gota d'água
Sou um grão de areia
Você me diz que seus pais não entendem
Mas você não entende seus pais
Você culpa seus pais por tudo
Isso é absurdo
São crianças como você
O que você vai ser
Quando você crescer

presente

a) tempo.
b) intensidade.
c) modo.
d) lugar.
e) negação.
Questão 10
Sobre o texto, assinale a alternativa CORRETA:
a) Trata-se de um trecho de peça teatral.
b) Trata-se de um poema escrito em versos e
estrofes.
c) Trata-se de uma notícia.
d) Trata-se de um diálogo de um texto narrativo.
e) Trata-se de um texto instrucional, uma receita.

Conhecimentos Gerais

Releia os versos:
Questão 11
Sou uma gota d'água
Sou um grão de areia
Você me diz que seus pais não entendem
Mas você não entende seus pais
AUDITOR PÚBLICO INTERNO

O governo federal lançou recentemente um
programa chamado de "Casa Verde e Amarela",
tendo como foco a regularização fundiária e na
redução da taxa de juros, para aumentar o acesso
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dos cidadãos ao financiamento da casa própria.
https://agenciabrasil.ebc.com.br
Segundo o próprio governo este programa reformula
outro já vigente, com objetivos semelhantes. Qual o
nome deste programa?
a) Casa para o povo.
b) A casa do povo.
c) Minha vida em uma casa.
d) Minha casa feliz.
e) Minha casa minha vida.
Questão 12
Apesar de ter como principal atividade econômica a
agricultura, São Roque do Canaã também tem
expressão econômica na indústria, destacando-se
em três setores. Qual a alternativa que cita
corretamente as atividades industriais exercidas
neste município?
a) Indústria de olarias, esquadrias de madeira e
fabricação de aguardente.
b) Indústria de olarias, esquadrias de madeira e
fabricação de suco de frutas.
c) Indústria de mecânica, esquadrias de madeira e
fabricação de aguardente.
d) Indústria de olarias, móveis de madeira e
fabricação de açúcar.
e) Fabricação de peças automotivas, esquadrias de
madeira e fabricação de aguardente.
Questão 13
"O ___________ absorve 33% da população
economicamente ativa no Espírito Santo e é
responsável por 30% do PIB Estadual, sendo a
atividade econômica mais importante em 80% dos
municípios capixabas. O setor engloba desde a
produção agropecuária e extrativa não mineral até as
atividades de transporte, comércio e serviços ligados
à distribuição dos bens produzidos no campo."
https://www.es.gov.br
A palavra que completa corretamente o texto acima
é o termo que designa um setor da economia com
grande relevância no estado do Espírito Santo. Qual
dos termos abaixo completa corretamente o texto?
a) hidronegócio
b) agronegócio
c) frutinegócio

d) organicismo
e) ruralismo
Questão 14
Em São Roque do Canaã existem quatro bacias
hidrográficas principais que estão citadas entre os
itens abaixo. Analise cada um deles classificando-os
como certo (C) ou errado (E).
(__)Bacia Hidrográfica do Rio Santa Júlia e
Hidrográfica do Rio Mutum ou Boapaba.
(__)Bacia Hidrográfica do Rio Triunfo e
Hidrográfica do Rio Santa Maria do Rio Doce.
(__)Bacia Hidrográfica do Rio Jucu e
Hidrográfica do Rio São Francisco.
(__)Bacia Hidrográfica do Rio Beneventes e
Hidrográfica do Rio Paraíba.

Bacia
Bacia
Bacia
Bacia

No que diz respeito à denominação destas bacias,
assinale a alternativa que corresponde sequência
CORRETA.
a) C, E, E, E.
b) E, E, C, C.
c) C, E, C, E.
d) C, C, E, E.
e) E, C, C, E.
Questão 15
O ordenamento do ambiente urbano busca a
melhoria na qualidade de vida da população e serve
de base para o conceito de Cidades Sustentáveis,
que tem como principal objetivo a correta destinação
dos resíduos sólidos. A alternativa que traduz
corretamente a expressão "resíduos sólidos" é:
a) Material, substância, objeto ou bem descartado
resultante dos bens de consumo humano direto.
b) Material, substância, objeto ou bem descartado
resultante de atividades econômicas.
c) Material, substância, objeto ou bem descartado
resultante de todas as atividades industriais.
d) Material, substância, objeto ou bem descartado
resultante da indústria alimentícia.
e) Material, substância, objeto ou bem descartado
resultante de atividades humanas em sociedade.
Questão 16
O estado do Espírito Santo está dividido em dez
Microrregiões de Planejamento. Identifique a opção

AUDITOR PÚBLICO INTERNO
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que corresponde à região onde está localizado o
município de São Roque do Canaã.
a) Rio Doce.
b) Noroeste.
c) Centro-Oeste.
d) Caparaó.
e) Metropolitana.
Questão 17
O estado do Espírito Santo tem suas riquezas
naturais representadas principalmente por um dos
seis grandes biomas brasileiros e, entre estes seis,
podemos citar outro que não se encontra neste
estado, mas que tem grande relevância para o país,
pois é considerado o maior bioma brasileiro e
desperta as atenções mundiais por se tratar de uma
região com papel fundamental para o equilíbrio do
meio ambiente, mas também é alvo constante de
ações destrutivas.
Dois dos itens abaixo citam os nomes destes
biomas. Identifique-os e escolha a alternativa que
corresponde à resposta CORRETA.
I. Cerrado.
II. Mata Atlântica.
III. Amazônia.
IV. Caatinga.
V. Pampa.
VI. Pantanal.
a) As alternativas V e VI estão corretas.
b) As alternativas II e VI estão corretas.
c) As alternativas II e III estão corretas.
d) As alternativas II e IV estão corretas.
e) As alternativas I e III estão corretas.
Questão 18
Nos últimos anos os brasileiros têm visto com maior
frequência a divulgação e o apelo dos governantes
para que a população participe ativamente das
campanhas que visam promover o controle
epidemiológico de doenças como febre amarela,
sarampo, entre outras.
Recentemente, muito se têm ouvido falar sobre
pesquisas que buscam uma alternativa eficiente
contra o coronavírus, que causou uma grande
pandemia. Qual é o nome dado às substâncias
usadas nestes casos?

AUDITOR PÚBLICO INTERNO

a) Antídoto.
b) Remédio.
c) Toxina.
d) Vacina.
e) Placebo.
Questão 19
De acordo com informações históricas o nome do
município de São Roque do Canaã foi escolhido com
base em fatores culturais, geográficos e sociais que
alcançavam lugar de destaque à época. Qual a
alternativa que descreve corretamente estes fatores?
a) De acordo com a cultura da época o nome da
cidade era determinado exclusivamente pelo
governante local que, neste caso, escolheu o
nome de São Roque por considera-lo seu santo
protetor. Para se diferenciar de outras cidades
que já possuíam este nome acrescentou-se o
"Canaã", em homenagem ao Vale do Canaã.
b) De acordo com a cultura da época o nome da
cidade era determinado exclusivamente pelo
governante local que, neste caso, escolheu o
nome de São Roque por considera-lo seu santo
protetor e acrescentou o "Canaã" por ter sido
também ele quem nomeou o Vale do Canaã.
c) A cultura religiosa predominante entre os
habitantes e a presença de um grande número de
animais silvestres na região determinaram a
escolha pelo nome de São Roque, considerado
protetor dos animais. Para se diferenciar de
outras cidades que já possuíam este nome
acrescentou-se o "Canaã", em homenagem ao
Vale do Canaã.
d) A aparição misteriosa de uma imagem de São
Roque na principal estrada da localidade e a
influencia da cultura religiosa predominante à
época e uma homenagem ao Vale do Canaã.
e) A cultura religiosa predominante entre os
habitantes e a ocorrência de uma grande peste
que assolou a região determinaram a escolha
pelo nome de São Roque, considerado protetor
contra a peste. Para se diferenciar de outras
cidades
que
já
possuíam
este
nome
acrescentou-se o "Canaã", em homenagem ao
Vale do Canaã.
Questão 20
Diante da pandemia do novo coronavírus o Governo
Federal criou, com a aprovação do Congresso
Nacional, um auxílio com o intuito de amparar
financeiramente, mesmo que de forma parcial, os
trabalhadores que tiveram perdas financeiras neste
7
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momento. Qual foi o nome dado a este auxílio?
a) Vale corona.
b) Auxílio pandemia.
c) Bolsa família.
d) Auxílio emergencial.
e) Auxílio trabalhador.

Conhecimentos Específicos
Questão 21
O TCU é responsável pela fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
dos órgãos e entidades públicas do país quanto à:
I. Legalidade.
II. Legitimidade
III. Economicidade.
IV. Uniformidade.
V. Operacionalidade.
Estão CORRETAS apenas:
a) I, II, IV e V Apenas.
b) I, II e IV Apenas.
c) I, II e III Apenas.
d) II, III e V Apenas.
e) I, III e IV Apenas.
Questão 22
Sobre as espécies de "Fatos Contábeis", analise as
assertivas:
I.Esta espécie pode ser definida como os que
provocam alterações no valor do Patrimônio Líquido
(PL) ou Situação Líquida (SL), causando aumento ou
redução de valor idêntico no Passivo Exigível ou no
Ativo.
II.Esta espécie pode ser definida como os que
trazem variações do ponto de vista específico, sem
que haja alteração na situação líquida do patrimônio,
assim sendo, não provocam alterações no valor do
Patrimônio Líquido (PL) ou Situação Líquida (SL),
podendo modificar a composição dos demais
elementos patrimoniais.
III.Como exemplos desse tipo de fato contábil,
podemos citar: receitas de aluguel e receitas de
juros.

AUDITOR PÚBLICO INTERNO

Considerando os enunciados das assertivas,
pode-se identificar correta e respectivamente os
"Fatos Contábeis" em suas denominações:
a) Mistos ou Compostos; Modificativos; Permutativos
ou Compensativos.
b) Modificativos; Permutativos ou Compensativos;
Modificativos.
c) Permutativos ou Compensativos; Mistos ou
Compostos; Modificativos.
d) Permutativos ou Compensativos; Modificativos;
Modificativos.
e) Modificativos; Mistos ou Compostos; Permutativos
ou Compensativos.
Questão 23
O objetivo das convenções contábeis volta-se para
limitar ou restringir a abrangência dos Princípios
Contábeis, definindo com maior precisão e clareza o
seu alcance e significado. As convenções contábeis
representam o complemento dos Princípios e
Postulados, no sentido de delimitar conceitos,
atribuições e direções a serem seguidas no registro
das operações, tendo por fito facilitar o trabalho do
contador. Sobre "Convenções Contábeis", analise as
assertivas com V(Verdadeiro) ou F(Falso).
(__)Convenção da Objetividade alude ao sentido de
neutralidade que se deve atribuir à Contabilidade nos
registros dos fatos que envolvem a gestão do
patrimônio das entidades. O profissional contábil
deve escolher, entre vários procedimentos, o mais
adequado para descrever um evento contábil.
(__)Convenção da Materialidade estabelece que a
contabilidade não deve se preocupar com valores ou
fatos irrelevantes, tanto do ponto de vista de registro
como de controle. Logo, a informação contábil deve
ser relevante, justa e adequada e o profissional deve
considerar a relação custo x benefício da informação
que será gerada, evitando perda de recursos e de
tempo da entidade.
(__)Convenção da Consistência estabelece que os
critérios adotados no registro dos atos e fatos
administrativos devem mudar frequentemente.
Refere-se a uniformidade, utilizando métodos e
critérios uniformes ao longo do tempo para o registro
dos fatos contábeis e elaboração das demonstrações
financeiras.
(__)Convenção do Conservadorismo estabelece que
o profissional da Contabilidade deve manter uma
conduta mais conservadora em relação aos
resultados que serão apresentados, evitando que
projeções distorcidas sejam feitas pelos usuários. A
posição conservadora (precaução/prudência) do
8
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contador será evidenciada para antecipar prejuízo e
nunca antecipar lucro. Assim ele não estará
influenciando os acionistas, por exemplo, a um
otimismo que será ilusório (é preferível ter
expectativa de prejuízo e a entidade apresentar
resultados positivos do que o contrário). O objetivo
do conservadorismo é não dar uma imagem otimista
em uma situação alternativa que, com o passar do
tempo, poderá reverter-se.
Após análise, marque a alternativa com a série
CORRETA.
a) V; F; V; F.
b) V, V, F, V.
c) V, V, V, V.
d) F, F, V, V.
e) F, V, V, F.
Questão 24
Balanço Patrimonial é a demonstração que objetiva
expressar os elementos financeiros e patrimoniais de
uma entidade, através da apresentação ordenada de
suas aplicações de recursos (Ativos) e das origens
desses recursos (Passivo). No Balanço Patrimonial,
agrupam-se os elementos do patrimônio de modo a
facilitar o conhecimento e a análise da situação
financeira das entidades.
Marque o que não se comprova no âmbito do
"Balanço Patrimonial".
a) O Ativo Permanente compreende: Investimentos,
Imobilizado, Diferido.
b) Os critérios de classificação de curto prazo
contemplam: os bens, os direitos e as obrigações
com vencimento ou realização de um ano,
durante o curso do exercício social seguinte,
conforme institui a Lei nº 6.404/76.
c) No ativo, as contas são dispostas em ordem
decrescente do grau de liquidez, nos grupos:
Ativo Circulante (AC); Ativo Realizável a Longo
Prazo (ARLP) e Ativo Permanente (AP).
d) A longo prazo, estão classificados os bens, os
direitos e as obrigações com vencimento ou
realização acima de dois anos até o início do
exercício social imediato, seguindo a Lei nº
6.404/76.
e) O Ciclo Operacional representa a aplicação de
recursos na atividade da entidade até a formação
dos estoques que, mediante venda, voltarão a ser
valores disponíveis.

AUDITOR PÚBLICO INTERNO

Questão 25
Despesa Pública caracteriza um dispêndio de
recursos do Patrimônio Público, representado
essencialmente por uma saída de recursos
financeiros,
imediata
com
redução
de
disponibilidade - ou mediata - com reconhecimento
dessa obrigação.
Os estágios da despesa pública, de acordo com a
Lei 4.320/64, são classificados em:
a) Arrecadação, recolhimento e liquidação.
b) Empenho,
restos
a
pagar
e
previsão
orçamentária.
c) Previsão, fixação e recolhimento.
d) Empenho, liquidação e pagamento.
e) Fixação, lançamento, arrecadação e empenho.
Questão 26
O Tribunal de Contas da União - TCU - é o órgão de
controle externo do governo federal e auxilia o
Congresso Nacional na missão de acompanhar a
execução orçamentária e financeira do país e
contribuir com o aperfeiçoamento da Administração
Pública em benefício da sociedade. Para tanto, tem
como meta ser referência na promoção de uma
Administração Pública, EXCETO:
a) Ágil.
b) Responsável.
c) Ética.
d) Legítima.
e) Efetiva.
Questão 27
Em geral, as auditorias do setor público podem ser
classificadas em um ou mais de três tipos principais:
auditorias de demonstrações financeiras, auditorias
de conformidade e auditorias operacionais. Os
objetivos de cada auditoria irão determinar as
normas que lhe são aplicáveis. As auditorias do setor
público partem de objetivos que podem ser distintos,
dependendo do tipo de auditoria que está sendo
realizada. No entanto, todas elas contribuem para a
boa governança, conforme enunciação CORRETA
na alternativa:
a) Fornecendo aos usuários previstos, com
independência,
informações
objetivas
e
confiáveis, conclusões ou opiniões baseadas em
evidência suficientes e apropriada, relativas às
entidades públicas.
9
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b) Criando incentivos para mudança ao proporcionar
conhecimento,
análises
abrangentes
e
recomendações bem fundamentadas para
aprimoramentos.
c) Todas as alternativas estão corretas.
d) Fortalecendo a efetividade dos órgãos que, dentro
do ordenamento constitucional, exercem funções
gerais de controle e correição sobre o governo,
bem como dos responsáveis pela gestão de
atividades financiadas com recursos públicos.
e) Aperfeiçoando a accountability e a transparência,
promovendo melhorias contínuas e permanente
confiança no uso apropriado de recursos e bens
públicos e no desempenho da administração
pública.
Questão 28
Existem diversos métodos para determinar o valor
dos estoques em determinada data, bem como o
custo das mercadorias vendidas. Sobre "Sistema de
Inventário Permanente: métodos de valorização de
estoques", marque o que não se tem no rol dos
principais e mais frequentemente empregados.
a) Custo específico ou identificado.
b) Último a entrar, primeiro a sair (UEPS).
c) Planejamento prévio de custo.
d) Preço ou custo médio corrente.
e) Primeiro a entrar, primeiro a sair (PEPS).
Questão 29
A Resolução CFC nº 750/93 dispõe sobre os
"Princípios
Fundamentais
da
Contabilidade",
elencando-os em seu art. 3º e conceituando-os nos
seus artigos quarto ao dez.
Analise as enunciações seguintes:
I.O cerne do Princípio da Entidade, em conformidade
com o Art. 4º da Resolução enunciada, está na
autonomia do patrimônio a ela pertencente.
II.O Princípio da Entidade afirma que o patrimônio
deve revestir-se do atributo da autonomia em relação
a todos os outros patrimônios existentes,
pertencendo a uma Entidade, no sentido de sujeito
suscetível à aquisição de direitos e obrigações.
III.De acordo com o Princípio da Oportunidade, Art.
6º
da
Resolução
enunciada,
refere-se,
simultaneamente, à tempestividade e à integridade
do registro do patrimônio e das suas mutações,
determinando que este seja feito de imediato e com
extensão correta, independentemente das causas
que as originaram.
AUDITOR PÚBLICO INTERNO

IV.O Princípio da Atualização Monetária, Art. 8º da
Resolução enunciada, diz: os efeitos da alteração do
poder aquisitivo da moeda nacional devem ser
reconhecidos nos registros contábeis através do
ajustamento da expressão formal dos valores dos
componentes patrimoniais.
Estão CORRETOS:
a) I, III e IV apenas.
b) I, II, III e IV.
c) II e III apenas.
d) II e IV apenas.
e) I e II apenas.
Questão 30
As receitas e as despesas devem ser incluídas na
apuração do resultado do período em que
ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem,
independentemente
de
recebimento ou pagamento. O reconhecimento
simultâneo das receitas e despesas, quando
correlatas, é consequência natural do respeito ao
período em que ocorrer sua geração.
Sobre o contexto enunciado, marque a alternativa
INCORRETA.
a) Toda receita gera o aumento do ativo da
empresa.
b) As receitas operacionais decorrem da atividade
principal ou acessória que constituem objeto da
pessoa jurídica, incluindo-se entre elas as receitas
da atividade (industrial, comercial ou de serviços).
c) Todos os valores lançados como custo ou
despesa devem ser efetivos e comprovados com
documentação hábil e idônea.
d) O recebimento que gera a diminuição do ativo ou
o aumento do passivo exigível, denomina-se
receita.
e) Despesas financeiras são gastos pagos ou
incorridos pela pessoa jurídica pelo uso de
capitais de terceiros.
Questão 31
Um navegador é o programa que dá acesso aos
sites
hospedados
na
internet,
tanto
em
computadores quanto em dispositivos móveis como
celulares e tablets.
Dada a informação acima marque a alternativa
INCORRETA que indica um navegador de internet:
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a) Edge
b) Firefox
c) Avira
d) Internet Explorer
e) Chrome
Questão 32
Malware é um termo genérico para qualquer tipo de
"malicious software" ("software malicioso") projetado
para se infiltrar no seu dispositivo sem o seu
conhecimento. Existem muitos tipos de malware, e
cada um funciona de maneira diferente na busca de
seus objetivos. A grande maioria de malware se
enquadra nas seguintes categorias básicas,
dependendo de seu funcionamento:
( 1 ) Ransomware
( 2 ) Spyware
( 3 ) Worms
( 4 ) Adware
( 5 ) Cavalo de Troia
(__) É malware que se infiltra no dispositivo da vítima
apresentando-se como software legítimo. Uma vez
instalado, é ativado, ele às vezes até baixa malware
adicional.
(__) É gerar receita para o desenvolvedor exibindo
para a vítima anúncios indesejados. Tipos comuns
incluem alguns jogos gratuitos ou barras de
ferramentas do navegador. Eles coletam dados
pessoais sobre a vítima para usá-los para
personalizar os anúncios que exibem.
(__) São projetados com um objetivo em mente:
proliferação. Ele infecta um computador e se replica
em seguida, espalhando-se para dispositivos
adicionais enquanto permanece ativo em todas as
máquinas infectadas.
(__) É a versão malware da carta de resgate de um
sequestrador. Normalmente, ele bloqueia ou nega o
acesso ao dispositivo e arquivos até que ele receba
um resgate. Pessoas ou grupos que armazenam
informações vitais em seus dispositivos correm risco
com a ameaça.
(__) Coleta informações sobre um dispositivo ou
rede e transmite esses dados para o invasor. Os
cibercriminosos normalmente usam para monitorar a
atividade de uma pessoa na Internet e coletar dados
pessoais, incluindo credenciais de login, números de
cartão de crédito ou informações financeiras, para
fins de fraude ou roubo de identidade.

AUDITOR PÚBLICO INTERNO

Relacione as lacunas de acordo com a definição
CORRETA de cada malwares, e assinale a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
a) 5 - 4 - 3 - 2 - 1
b) 4 - 5 - 3 - 2 -1
c) 3 - 2 - 1 - 4 - 5
d) 1 - 2 - 3 - 4 - 5
e) 5 - 4 - 3 - 1 - 2
Questão 33
Para facilitar o gerenciamento e a análise de um
grupo de dados relacionados, você pode transformar
um intervalo de células em uma tabela do Excel
(anteriormente conhecido como uma lista do Excel).
Dada a tabela do Excel:

Marque a alternativa CORRETA que indica a fórmula
correta a ser digitada na célula L3 para calcular a
soma dos valores de Alberto do intervalo da
COLUNA1 à COLUNA10:
a) =SOMA(B3:K3)
b) =SOMA(B3;K3)
c) =(B3;K3)
d) =(B3:K3)
e) =SOMA(B3+K3)
Questão 34
Assinale a opção INCORRETA a respeito das regras
constitucionais sobre orçamento público.
a) A administração tem o dever de executar as
programações orçamentárias, adotando os meios
e as medidas necessários, com o propósito de
garantir a efetiva entrega de bens e serviços à
sociedade.
b) A lei orçamentária anual poderá conter previsões
de despesas para exercícios seguintes, com a
especificação dos investimentos plurianuais e
daqueles em andamento.
c) Aplica-se às programações incluídas pelas
emendas de iniciativa de bancada de
parlamentares de estados ou do DF a garantia de
execução obrigatória, no montante de até 2% da
receita corrente líquida realizada no exercício
anterior.
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d) Emendas individuais a projeto de lei orçamentária
serão aprovadas no limite de 1,2% da receita
corrente líquida realizada no exercício anterior, de
modo que um terço desse valor deverá ser
destinado a ações e serviços de saúde.
e) As emendas ao projeto de lei de diretrizes
orçamentárias não poderão ser aprovadas
quando incompatíveis com o plano plurianual.
Questão 35
Nos termos da Lei nº 4.320/64, é a receita derivada
instituída pelas entidades de direito público,
destinando-se o seu produto ao custeio de atividades
gerais ou especificas exercidas por essas entidades.
Marque a alternativa CORRETA.
a) Compensação financeira.
b) Tributo.
c) Fundo.
d) Reforço de Caixa.
e) Ingressos extraorçamentários.
Questão 36
De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal), é CORRETO afirmar:
a) Encargos sociais e contribuições recolhidas pelo
ente da Federação às entidades de previdência
devem ser deduzidos no cálculo da despesa total
com pessoal.
b) Os limites de despesas de pessoal dos entes
públicos são iguais e são fixados por meio de um
percentual de sua receita corrente líquida.
c) Se a despesa total com pessoal do ente
federativo exceder a 95% (noventa e cinco por
cento) do limite, é vedado ao Poder ou órgão que
houver incorrido no excesso a criação de cargo,
emprego ou função.
d) Em todo município brasileiro, tomando-se como
referência o total da receita corrente líquida em
cada período de apuração, deverá ser observado
o limite de 50% para gastos com pessoal.
e) Na verificação do atendimento dos limites de
despesa de pessoal, serão computadas as
despesas de indenização por demissão de
servidores ou empregados.
Questão 37
Nos termos da Lei n° 4.320/1964, as despesas
empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de
dezembro, distinguindo-se as processadas das não
processadas, consideram-se:
AUDITOR PÚBLICO INTERNO

a) Restos a pagar.
b) Transferências involuntárias.
c) Dívida ativa.
d) Seguro público.
e) Créditos adicionais.
Questão 38
Acerca dos estágios da realização de despesas
públicas é INCORRETO afirmar:
a) É vedada a realização de despesa sem prévio
empenho.
b) O empenho de despesa é o ato emanado de
autoridade competente que cria para o Estado
obrigação de pagamento pendente ou não de
implemento de condição.
c) O pagamento da despesa só será efetuado
quando ordenado após sua regular liquidação.
d) A nota de empenho nunca poderá ser
dispensada.
e) A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os
títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito.
Questão 39
Prescreve o art. 165, § 8º, da Constituição Federal
que: "A lei orçamentária anual não conterá
dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação
da despesa, não se incluindo na proibição a
autorização para abertura de créditos suplementares
e contratação de operações de crédito, ainda que
por antecipação de receita, nos termos da lei."
Referido dispositivo traduz o princípio orçamentário
da:
a) Não afetação.
b) Universalidade.
c) Anualidade.
d) Previsão pelo valor bruto.
e) Exclusividade.
Questão 40
A respeito do Plano Plurianual (PPA), assinale a
alternativa CORRETA:
a) Os projetos de lei relativos ao plano plurianual
serão apreciados pelo Senado Federal.
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b) Nenhum investimento cuja execução ultrapasse
um exercício financeiro poderá ser iniciado sem
prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei
que autorize a inclusão, sob pena de crime de
responsabilidade.
c) A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá,
de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e
metas da administração pública federal para as
despesas correntes e outras delas decorrentes e
para as relativas aos programas de duração
continuada.
d) O plano plurianual compreenderá as metas e
prioridades da administração pública, incluindo as
despesas de capital para o exercício financeiro
subsequente e disporá sobre as alterações na
legislação tributária.
e) É característica do Plano Plurianual (PPA) da
União estabelecer os prazos para que os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios elaborem seus
respectivos planos plurianuais.

AUDITOR PÚBLICO INTERNO
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