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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31

QUESTÃO 34

De acordo com a INTOSAI (International Organization of Supreme
Audit Institutions), assinale a opção correta, acerca da auditoria
governamental.

A respeito de controles internos, de acordo com o Manual
de Gerenciamento de Riscos Corporativos — Estrutura Integrada
(COSO II), do Committee of Sponsoring Organization, assinale
a opção correta.

A O controle prévio, também denominado pré-auditoria, e o
controle posterior, ou pós-auditoria, constituem etapas de
controle.
B As vantagens do controle prévio, ou pré-auditoria, incluem
a possibilidade de impedir que prejuízos ocorram e de gerar
pequeno volume de trabalho.
C As auditorias de legitimidade, de regularidade e operacional
são os tipos de auditoria que a entidade de fiscalização
superior utiliza para cumprir suas finalidades.
D Para o sucesso de uma auditoria governamental, é suficiente
que a entidade de fiscalização não sofra influências externas
e que seus membros e diretores sejam independentes da
entidade auditada.
E O objetivo específico de uma auditoria governamental consiste
em encontrar e responsabilizar civil e penalmente aqueles que
incorrerem em desvios.

A Nas atividades de monitoramento, a organização deve escolher
e executar avaliações para averiguar se os componentes do
controle externo estão em operação.
B Segundo o COSO II, são quatro os componentes para
o gerenciamento de riscos corporativos: ambiente externo;
fixação de objetivos; estabelecimento de riscos; atividades de
controle; e monitoramento.
C No gerenciamento de riscos corporativos, a fixação dos
objetivos será realizada após a identificação dos eventos, a fim
de se determinar quais ações serão realizadas para cada tipo de
risco.
D Risco inerente é aquele que perdura mesmo depois da resposta
dos dirigentes da organização.
E Em uma organização, o gerenciamento de riscos corporativos,
processo conduzido pelos seus membros, consiste em
estabelecer estratégias para identificar e administrar potenciais
eventos capazes de afetá-la.

QUESTÃO 32

A respeito de auditoria interna, assinale a opção correta de acordo
com o IIA (Institute of Internal Auditors).
A As normas de atributos se restringem às características dos
profissionais que realizam as atividades de auditoria.
B As regras de conduta do auditor interno limitam-se a três
aspectos: discrição, integridade e objetividade.
C A auditoria interna é uma atividade de avaliação e consultoria,
independente e objetiva, desenvolvida para agregar valor
e melhorar as operações da organização.
D Os serviços de avaliação, normalmente, compreendem dois
participantes: o auditor interno e o cliente do trabalho.
E Normas de atributos, de desempenho e de responsabilização
correspondem aos tipos de normas a serem seguidas pela
auditoria.
QUESTÃO 33

QUESTÃO 35

No que tange ao exercício profissional da auditoria, de acordo com
a INTOSAI, assinale a opção correta.
A O auditor deverá emitir o parecer adverso quando restrições
à execução de sua atividade o impedirem de obter evidências
suficientes acerca da veracidade das demonstrações contábeis.
B A integridade constitui um dos princípios de conduta do
profissional de auditoria: ele deve valer-se de honradez
e imparcialidade na execução de seu trabalho.
C O auditor, a fim de chamar a atenção do leitor para
determinados pontos importantes de seu relatório de auditoria,
vale-se do denominado parágrafo de epíteto.
D São três as exigências éticas para o exercício profissional do
auditor: integridade; independência e objetividade; e
publicidade.
E O parecer pleno será emitido pelo auditor mesmo quando
houver incertezas relacionadas às demonstrações contábeis.
QUESTÃO 36

Assinale a opção correta, a respeito de governança no setor público.

Com relação ao exercício profissional de auditoria, assinale a opção
correta de acordo com o IIA.

A A auditoria é entendida como um instrumento de verificação da
governança.
B Um dos princípios de governança no setor público, a prestação
de contas por responsabilidade conferida ao gestor público será
obrigatória apenas em determinadas situações.
C As instâncias externas de governança responsáveis pelo
exercício de fiscalização e controle são autônomas, mas podem
depender de outras organizações.
D As instâncias internas de governança responsáveis pela
avaliação de estratégias e políticas e pelo monitoramento de
conformidade estão impedidas de atuar nas situações em que
desvios forem identificados.
E No setor público, a governança é analisada sob
três perspectivas: sociedade e Estado; atividades
extraorganizacionais; e órgãos e entidades.

A Ao realizar trabalho de consultoria, o auditor interno
deve ater-se aos seguintes pontos chave: necessidades e
expectativas do cliente; complexidade e extensão requeridas
para sua execução.
B A independência da auditoria interna não deve ser prejudicada
pelo fato de ela estar integrada à estrutura do órgão auditado:
a influência do auditado implicaria prejuízo ao propósito das
avaliações.
C As avaliações internas de qualidade dos trabalhos da auditoria
incluem os seguintes tipos de revisão: contínuas, preventivas
e periódicas.
D As avaliações externas de qualidade dos trabalhos da auditoria
terão de ser realizadas a cada dois anos, por auditores
qualificados e independentes.
E Não há impedimento a que auditor interno preste serviços de
consultoria relacionados a operações pelas quais tenha sido
responsável anteriormente. Nesse caso, ele próprio deverá
avaliar tais operações.
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QUESTÃO 37

Assinale a opção correta, com referência à auditoria de
regularidade.
A Veracidade, confiabilidade e relevância são os atributos de
evidência considerados suficientes nos trabalhos da auditoria
de regularidade.
B O requisito de exatidão para o relatório de auditoria de
regularidade estabelece que ele discorra apenas e tão somente
a respeito do que é importante dentro do contexto do trabalho.
C Auditoria contábil e auditoria patrimonial constituem
subespécies de auditoria de regularidade.
D Impropriedades relacionadas a achados negativos em uma
auditoria de regularidade referem-se à prática de atos de gestão
ilegal que impliquem danos ao erário.
E A auditoria de regularidade visa examinar a legalidade e a
legitimidade de atos de gestão de agentes sujeitos à jurisdição
de tribunal de contas.
QUESTÃO 38

Com relação à auditoria operacional, assinale a opção correta.
A Um exemplo de ferramenta de controle de qualidade na
execução de uma auditoria operacional é a matriz de achados,
que, entre outros usos possíveis, auxilia no exame de
evidências, causas e efeitos e demais elementos do relatório de
auditoria.
B Comparadas às auditorias de regularidade, as auditorias
operacionais são menos flexíveis na escolha de temas, objetos
de auditoria e metodologias de trabalho.
C O monitoramento de uma auditoria operacional consiste no
exame da situação existente, identificada e documentada
durante a execução dos trabalhos.
D Em auditoria operacional, o requisito eficácia refere-se ao
alcance dos resultados pretendidos por prazo indeterminado.
E São as seguintes as etapas de planejamento de uma auditoria
operacional: especificação dos critérios, sistematização dos
instrumentos de coleta de dados, teste final e elaboração do
projeto.
QUESTÃO 39

Uma auditoria em empresa pública de determinado estado
da Federação constatou várias irregularidades. O tribunal de contas
estadual deliberou, em acórdão, por vários mandados, e o plenário
autorizou a verificação de seu cumprimento.
Nesse caso hipotético, o instrumento de fiscalização a ser adotado
para verificação de cumprimento dos mandados é denominado
A
B
C
D
E

acompanhamento.
monitoramento.
levantamento.
validação.
inspeção.

QUESTÃO 40

Acerca dos instrumentos de fiscalização, assinale a opção correta.
A Inspeção é o instrumento de fiscalização que examina
a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avalia
o desempenho das organizações auditadas.
B Auditoria consiste no instrumento de fiscalização utilizado
para suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer
dúvidas ou apurar denúncias quanto à organização auditada.
C O levantamento tem como função o acúmulo de informações
acerca do funcionamento da instituição e dos objetos a serem
auditados.
D O monitoramento é o instrumento de fiscalização empregado
para examinar e avaliar, ao longo de período predeterminado,
o desempenho da organização auditada.
E O acompanhamento corresponde ao instrumento de
fiscalização utilizado pelo tribunal de contas para a verificação
do cumprimento de suas deliberações e dos resultados delas
advindos.
QUESTÃO 41

A respeito dos procedimentos preliminares de auditoria
relacionados à identificação e avaliação de riscos, assinale a opção
correta.
A Todas as informações obtidas pelo auditor em auditorias
prévias na mesma entidade auditada terão de ser consideradas
na avaliação de riscos.
B No exame dos riscos decorrentes do uso da tecnologia de
informação, cabe exclusivamente ao auditor a tarefa de
verificar a fidedignidade dos relatórios eletrônicos que forem
gerados.
C As conclusões e os pareceres da auditoria interna a respeito das
demonstrações contábeis são considerados irrelevantes para o
auditor independente.
D Os riscos de negócio devem constituir declarações da
administração, explícitas ou não, incorporadas às
demonstrações contábeis.
E Procedimentos analíticos de avaliação de riscos incluem a
análise de informações como, por exemplo, a relação entre
compras e volume de produtos em estoque.
QUESTÃO 42

Assinale a opção correta, com referência à determinação da
materialidade e da relevância no planejamento e na execução da
auditoria.
A No caso de entidades com fins lucrativos, as demonstrações
contábeis tidas como relevantes para o público em geral podem
não ser relevantes para os investidores que fornecem o capital
de risco para o empreendimento.
B Na determinação da materialidade, o auditor deve pressupor
que os usuários do relatório de auditoria desconhecem os
negócios e a atividade da entidade auditada.
C É indispensável determinar um valor mínimo para a
classificação de relevância das distorções encontradas.
D Nas auditorias das demonstrações contábeis, a definição de
materialidade para entidades públicas segue as mesmas regras
e condições adotadas para as entidades privadas.
E Determinada distorção pode ser considerada irrelevante em
termos materiais, ainda que afete a decisão de um usuário
específico da informação contábil.
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QUESTÃO 43

No que se refere à documentação de auditoria, assinale a opção
correta.
A Discussões entre auditor e administração devem ser mantidas
em sigilo, devendo, portanto, ser excluídas da documentação.
B Procedimentos podem ser executados mesmo depois da
conclusão do relatório de auditoria, desde que sejam
devidamente documentados.
C A documentação de auditoria deve limitar-se aos registros
elaborados pelo auditor, para fins de confirmação da
autenticidade.
D De acordo com as normas em vigor, os termos arquivo de
auditoria e documentação de auditoria são sinônimos.
E Por exigência da preservação probatória estabelecida nas
normas de auditoria, a documentação de auditoria deve incluir
todos os documentos, inclusive versões superadas de
documentos e notas que reflitam entendimento incompleto.
QUESTÃO 44

QUESTÃO 47

Nas empresas de auditoria, o monitoramento destina-se a garantir
que o controle de qualidade seja efetivo. Para concretizar esse
objetivo, o(s) responsável(is) pela execução do monitoramento
deve(m)
A requerer que as pessoas que executarão a revisão do controle
de qualidade de determinados trabalhos não sejam envolvidas
na inspeção desses mesmos trabalhos.
B comunicar os requisitos de independência da empresa a seu
pessoal e, quando aplicável, a outras pessoas sujeitas a ela.
C identificar e avaliar circunstâncias e relações que criem
ameaças à independência, e tomar as medidas apropriadas.
D aplicar medidas disciplinares contra aqueles que deixarem de
cumprir políticas e procedimentos da empresa, especialmente
os reincidentes.
E tratar de maneira apropriada as reclamações e alegações de que
o trabalho realizado pela empresa não está de acordo com as
normas técnicas.
QUESTÃO 48

Assinale a opção correta, relativamente aos procedimentos
analíticos em trabalhos de auditoria.

Constitui atribuição do responsável pela supervisão do trabalho de
auditoria

A Os procedimentos analíticos, em função do seu caráter
detalhista, só devem ser aplicados a pequenos volumes de
transações.
B Com o fim de evitar a ocorrência de algum viés em seu
trabalho, nos procedimentos analíticos o auditor deve
desconsiderar o desempenho de entidades do mesmo setor de
atividade da entidade auditada.
C A fim de manter a consistência do relatório, em cada auditoria
realizada o auditor deve selecionar um procedimento analítico
único e específico para ser executado.
D Os procedimentos analíticos que forem realizados por
administradores da própria entidade auditada deverão ser
desprezados ou realizados novamente pelo auditor.
E Nos procedimentos analíticos, podem-se incluir informações
que se mostrem contraditórias ou inconsistentes com outras
informações relevantes ou que produzam valores inesperados.

A avaliar se o trabalho realizado é compatível com as conclusões
obtidas.
B examinar se os objetivos dos procedimentos do trabalho foram
alcançados.
C identificar os assuntos que deverão ser submetidos à consulta
de membros mais experientes.
D certificar se o trabalho concluído foi realizado de acordo com
as normas técnicas.
E verificar se foram levantados assuntos significativos para
consideração adicional.

QUESTÃO 45

Uma evidência de auditoria que tenha sido obtida comprovando-se
a existência real de recursos humanos, instalações, imóveis ou
equipamentos é denominada evidência
A
B
C
D
E

analítica.
física.
testemunhal.
por confirmação de terceiros.
documental.

QUESTÃO 46

No relatório, o auditor deverá especificar, em determinada seção,
que a auditoria foi conduzida em conformidade com as normas
vigentes e indicar a origem dessas normas. Essa declaração de
conformidade normativa deverá constar da seção do relatório de
auditoria intitulada
A
B
C
D
E

parágrafo de opinião.
outras responsabilidades.
responsabilidades do auditor.
parágrafo introdutório.
responsabilidades da administração.

QUESTÃO 49

De acordo com os postulados básicos de auditoria governamental,
é obrigação dos órgãos de controle externo
A apresentar recomendações acerca de controles inadequados ou
inexistentes nas entidades auditadas.
B alertar a autoridade administrativa para que instaure tomada de
contas especial em relação a irregularidades conhecidas.
C realizar auditorias solicitadas pelo sistema de controle interno.
D estabelecer, juntamente com a administração, um sistema
adequado de controle interno no âmbito da entidade auditada.
E enviar, no caso de auditoria em órgão da administração direta,
relatório de auditoria ao titular do Poder Executivo.
QUESTÃO 50

Com base nas normas de auditoria governamental relativas a
planejamento e execução dos trabalhos, assinale a opção correta.
A Concluída a auditoria, os correspondentes papéis de trabalho
ficarão sob a guarda do sistema de controle interno da entidade
auditada.
B Na hipótese de suspeita de irregularidades fora do escopo da
auditoria em curso, o auditor deverá solicitar ao tribunal de
contas a realização de uma nova auditoria para confirmar ou
afastar essa suspeita.
C A previsão de auditorias deve ser independente e desvinculada
de outras modalidades de fiscalização.
D Na auditoria de regularidade, deve-se verificar a conformidade
de leis e regulamentos aplicáveis.
E Por motivos de economia e eficiência, a seleção do objeto de
auditoria deve restringir-se aos critérios de relevância e
materialidade.
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QUESTÃO 51

QUESTÃO 53

A respeito das características das teorias da administração,

Em relação às funções administrativas planejamento, organização,

da abordagem clássica à contingencial, assinale a opção correta.

direção e controle, assinale a opção correta.

A Os princípios gerais e universais de administração são

A A finalidade do controle como função administrativa é inibir

reforçados na teoria da contingência, por serem utilizados

desvios comportamentais indesejáveis e não aceitáveis na

conforme a exigência do contexto.

organização.

B A incerteza, a mudança e a inovação, com ênfase no ambiente,

de planejamento, com foco na eficiência requerida nos planos

são características da teoria comportamental.
C As interações entre organização formal e informal, organização
e ambiente externo, flexibilidade e ajustamento caracterizam
abordagens da teoria estruturalista.
D O estabelecimento de métodos de trabalho e incentivos, com
ênfase nas tarefas, é característico da administração clássica.
E O desenho organizacional, a departamentalização e a
organização

formal,

com

ênfase

na

B A ênfase na qualidade é uma abordagem típica da função

estrutura,

são

características da administração científica.
QUESTÃO 52

Acerca de transparência, governança, accountability, processos
participativos, qualidade e gestão por resultados na administração
pública, assinale a opção correta.
A A transparência na gestão pública inclui a divulgação de

estabelecidos.
C Todas

as

funções

administrativas

—

planejamento,

organização, direção e controle — são interpessoais e se
correlacionam entre si, e somente a função de planejamento
possui segregações conforme o nível institucional, seja
estratégico, tático ou operacional.
D A maneira como as atividades de uma organização serão
estruturadas, divididas e coordenadas é definida na direção
e, quando dessa definição, devem ser direcionados os esforços
à orientação estratégica.
E Melhoria no controle e administração do tempo, foco
e flexibilidade são benefícios alcançados por meio da
elaboração de planos orientados para o alcance de objetivos
propostos no planejamento.
QUESTÃO 54

informações relativas a despesas de viagens pagas a servidores

Assinale a opção correta, a respeito de aspectos de governança,

públicos, inclusive a colaboradores eventuais, em viagens

de governabilidade e do Plano Diretor da Reforma do Aparelho

no interesse da administração.

do Estado (PDRAE).

B Governança na administração pública está relacionada ao uso
do poder expresso por meio da obrigação de prestar contas,
enquanto accountability está relacionada à capacidade
de governar, decidir e implantar políticas públicas.
C A participação dos cidadãos na gestão pública brasileira em
assuntos econômicos, políticos e sociais tornou-se possível
somente a partir da Constituição Federal de 1988, estando
ainda hoje excluídos da participação popular os assuntos
de teor orçamentário.
D O princípio da gestão participativa, referente ao Programa
da Qualidade e Participação na Administração Pública,

A O projeto das organizações sociais, previsto no PDRAE, tem
por finalidade centralizar na administração pública o controle
das atividades do setor de prestação de serviços não
exclusivos.
B O PDRAE foi elaborado com a finalidade de promover
a reforma administrativa e financeira do Estado brasileiro em
virtude da crise iniciada em meados da década de 80 do século
passado e que se tornou evidente somente no final da década
de 90.
C O PDRAE ampliou o poder do Estado como executor direto
de produção de bens, de serviços de infraestrutura e produção

pressupõe a convocação de toda a sociedade para participar da

de alimentos e regulador de serviços sociais como educação,

melhoria dos processos de trabalho no âmbito da administração

saúde e segurança.

pública.
E A gestão por resultados no serviço público tem como premissa
substituir os procedimentos adotados pelo modelo burocrático
de administração e implantar um modelo gerencial, com foco
na otimização dos processos.

D A política de profissionalização do serviço público, contida
no PDRAE, visa modernizar a administração burocrática
no núcleo estratégico da administração pública.
E A implementação de políticas públicas de maneira eficiente,
prevista no PDRAE, caracteriza o aumento da governabilidade.
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QUESTÃO 55

QUESTÃO 57

A respeito das ferramentas utilizadas para a elaboração do
planejamento estratégico e a definição de visão e missão, assinale
a opção correta.
A A ferramenta 5W2H corresponde a um formulário cuja
finalidade é auxiliar no controle e execução das tarefas da
organização.
B Na análise SWOT de um tribunal, a identificação da existência,
no mercado, de cursos altamente recomendados para
capacitações

em

assuntos

jurídicos

representa

uma

oportunidade.
C Inspirar, na sociedade, a certeza do controle dos recursos
públicos caracteriza uma visão de futuro, por se referir àquilo
que determinado órgão almeja alcançar em um determinado
período de tempo.
D Na análise SWOT de um órgão, as forças do ambiente interno
juntamente com as oportunidades do mercado promovem uma
situação de estabilidade, com predominância de crescimento.
E O aspecto tendência, na matriz GUT (gravidade, urgência
e tendência), representa o potencial de resolução de um
problema: atribui-se maior pontuação conforme seja grande
a probabilidade de solucionar a situação.
QUESTÃO 56

Assinale a opção correta, no que se refere a planejamento
estratégico, tático e operacional, administração por objetivos
e balanced scorecard.
A A perspectiva financeira da metodologia balanced scorecard
trata da criação de valor para o cliente, devido ao foco na
obtenção de resultados sustentáveis.
B O estabelecimento de objetivos nos diversos níveis

Assinale a opção correta, a respeito de organização informal,
de cultura organizacional e das características, vantagens e
desvantagens da departamentalização.
A No caso da departamentalização com abordagem de equipes,
as pessoas ou órgãos são agrupados em departamentos
considerando-se habilidades e competências similares e
atividades comuns de trabalho.
B As vantagens da departamentalização na abordagem divisional
incluem o uso eficiente de recursos, a forte especialização
de atividades e a boa solução de problemas técnicos.
C As desvantagens da departamentalização na abordagem
funcional incluem resposta lenta às mudanças externas,
responsabilidade parcial por problemas e visão limitada dos
objetivos organizacionais.
D Comportamentos característicos da organização informal
devem ser eliminados para que a gestão administrativa não
sofra interferências imprevisíveis.
E Percepções e sentimentos relevantes dos membros de uma
organização são considerados valores compartilhados na
cultura organizacional.
QUESTÃO 58

Assinale a opção correta, acerca de motivação e liderança,
comunicação, descentralização e delegação.
A Em ambientes organizacionais, delegar limita-se a repassar
responsabilidades a empregado hierarquicamente subordinado.
B Energização e estímulo da liderança são aspectos
determinantes e suficientes para que os subordinados fiquem
motivados para o alcance dos resultados organizacionais.
C Comunicações referentes à solução de problemas
intradepartamentais e de coordenação interdepartamental são
caracterizadas como comunicações verticais.
D Volume excessivo de informações nos canais de comunicação
acarreta sobrecarga, o que pode ocasionar omissão e distorção
no processo de comunicação.
E A realização de metas é aspecto de menor importância no
exercício da liderança; a comunicação e as relações
interpessoais são preponderantes.
QUESTÃO 59

Em relação às características de controle, tipos, vantagens
e desvantagens e sistema de medição de desempenho
organizacional, assinale a opção correta.

organizacionais, com a finalidade de motivar as pessoas para
o alcance das estratégias, é aderente à administração por
objetivos.
C A perspectiva interna da metodologia balanced scorecard
corresponde aos ativos intangíveis da organização e ao papel
desses ativos na estratégia.
D Os planos financeiros elaborados para médio prazo, que
englobam a captação e a aplicação de recursos para operações
de departamentos da organização, são característicos
do planejamento estratégico.
E Os planos elaborados para procedimentos relacionados
a métodos, programações e regulamentos para dar cobertura
à realização de tarefas são típicos do planejamento tático.

A Entre os sistemas de medição de desempenho organizacional,
a metodologia balanced scorecard é reconhecida por ser
orientada para a verificação de informações.
B Uma das características do controle é a orientação estratégica
para resultados, que consiste em apoiar planos estratégicos
e focalizar as atividades essenciais da organização.
C A flexibilidade, como uma característica de controle, consiste
em enfatizar desenvolvimento, mudança e melhoria, alavancar
a iniciativa das pessoas e minimizar o papel da penalidade
e das punições.
D O controle de estoques de materiais de escritório em uma
organização deve ser realizado por departamento e constitui-se
um tipo de controle tático.
E O controle anual de custos fixos e variáveis, realizados nos
departamentos de uma organização, com a finalidade de se
obter o controle orçamentário, é considerado um controle
estratégico.
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QUESTÃO 60

No que diz respeito aos objetivos, aos desafios e às características
da gestão de pessoas, assinale a opção correta.
A A adoção do conceito de estratégia incentiva a centralização
das ações de implementação das políticas e práticas de pessoal
nos próprios setores de gestão de pessoas.
B Práticas de gestão alheias às orientações estratégicas das
organizações tendem a contribuir pouco para o desempenho
das empresas e o bem-estar de seus profissionais.
C O principal objetivo de setores estratégicos de gestão de
pessoas é integrar os interesses conflitantes dos grupos que
operam na organização, favorecendo a implementação dos
planos e projetos da área.
D As características do ambiente e do contexto de cada
organização resultam em interações particulares entre as
dimensões instrumental, política e estratégica de recursos
humanos.
E Aspectos políticos devem ser desconsiderados pelos setores de
gestão de pessoas na medida em que restringem as
possibilidades de sucesso dos planos e projetos da área.
QUESTÃO 61

Assinale a opção correta, com relação a recrutamento e seleção.
A As taxas de rotatividade interna de pessoal podem ser
reduzidas na medida em que os métodos utilizados nos
processos seletivos se aproximem das competências exigidas
para o bom desempenho dos cargos vacantes.
B A abertura de concurso para provimento efetivo de cargos
públicos se justifica tecnicamente em caso de vacância de
cargos, de solicitação da alta direção dos entes e órgãos
públicos ou da necessidade de agregação de novas
competências às organizações.
C Um concurso público será considerado possuidor de validade
de conteúdo caso os instrumentos de seleção a que os
candidatos sejam submetidos abarquem os conhecimentos, as
habilidades e as atitudes exigidos para o desempenho do cargo.
D A inaptidão para exercer certa função aferida em um certame
também será verificada em processos seletivos subsequentes,
uma vez que os testes psicológicos revelam características
estáveis dos candidatos.
E Em seleções para provimento efetivo de cargos públicos,
é proibida a aplicação do modelo de cortes múltiplos que
elimine os candidatos que não obtiverem um grau mínimo de
proficiência em todas as provas.

QUESTÃO 62

Acerca da análise de cargos, que é fundamental para os setores de
gestão de pessoas, pois provê insumos para processos diversos, tais
como recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento,
avaliação de desempenho e gestão da remuneração, assinale a opção
correta.
A No setor público, a análise e a descrição de cargos não se
aplicam a cargos comissionados, pois estes são passíveis de
ocupação por indivíduo sem vínculo funcional anterior com
o órgão.
B Os conceitos de cargo e competência, por serem ambos
fundamentados nos princípios da flexibilidade, da autonomia
e da amplitude funcionais, podem substituir um ao outro.
C Consultas ao Catálogo Brasileiro de Ocupações e entrevistas
com especialistas e gerentes são recursos que podem contribuir
para o controle da exatidão das informações sobre os cargos
obtidas a partir de coleta de dados efetuadas junto dos
trabalhadores de uma organização.
D A especificação dos conteúdos das atividades dos cargos deve
ser orientada pelo princípio da rigidez, tanto na alocação de
pessoal quanto na distribuição e movimentação dos cargos ao
longo da estrutura organizacional.
E A fim de evitar a proliferação de cargos e os consequentes
conflitos e desentendimentos entre empregados, recomenda-se
que cada descrição de cargo seja genérica o suficiente para
capturar toda a sorte de tarefas, deveres, responsabilidades,
experiências e capacidades exigidas dos trabalhadores.
QUESTÃO 63

Acerca da gestão de políticas e práticas de capacitação
e desenvolvimento, assinale a opção correta.
A As ações formais de aprendizagem são mecanismos úteis
para a resolução de problemas de desempenho decorrentes
da falta de qualificação para a tarefa, da baixa motivação para
o trabalho e da insatisfação com o trabalho.
B Se a capacitação é estratégica para as organizações, então as
iniciativas de avaliação de treinamento têm de reunir
informações não apenas sobre a satisfação e a aprendizagem do
público-alvo, mas também acerca dos desempenhos posteriores
às ações de aprendizagem e respectivos contextos em que tais
efeitos se notam.
C O planejamento instrucional das ações de capacitação deve ser
atribuído aos docentes; aos setores de gestão de pessoas
compete fornecer para os docentes as informações sobre as
necessidades de aprendizagem do público-alvo da ação, antes
identificadas, e preparar a logística do evento.
D De maneira geral, ações de treinamento implementadas a partir
de determinado planejamento instrucional tendem a não
acarretar prejuízo à aprendizagem do público-alvo, mesmo que
não tenha havido um processo sistemático de levantamento de
necessidades de aprendizagem para tal fim.
E Necessidades de aprendizagem podem ser identificadas por
meio da indicação de eventos pelos empregados, da escolha de
cursos pelos gestores e de pesquisas dos setores de gestão de
pessoas a respeito do domínio de conteúdos de tarefas
alinhadas com a estratégia organizacional.
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QUESTÃO 64

Haja vista que, atualmente, se reconhece que as tecnologias de
gestão de desempenho e de competências são similares, porquanto
pressupõem o alinhamento entre comportamentos individuais
e objetivos e resultados organizacionais, assinale a opção correta,
a respeito da avaliação de desempenho.
A O feedback gerencial e a revisão dos planos de trabalho devem
ser executados ao final dos ciclos avaliativos, quando há
evidências suficientes sobre os desempenhos individuais
e coletivos, pois, se forem executados durante os ciclos,
resultarão em erros de leniência, severidade e tendência
central.
B Se as avaliações de desempenho focalizam os comportamentos
necessários à consecução de objetivos e resultados individuais
e organizacionais, então é correto afirmar que resultados
inapropriados se devem ou a fatores relativos às tarefas ou
a características dos próprios trabalhadores.
C Embora assentadas em pressupostos similares, a gestão do
desempenho e a gestão de competências se distinguem no
seguinte: aquela avalia os empregados a partir dos resultados
de seus trabalhos; esta considera os conhecimentos, as
habilidades e as atitudes individuais necessários ao trabalho.
D Gerir o desempenho humano no trabalho implica a adoção
tanto de práticas de monitoramento de comportamentos
e resultados, tais como as técnicas de incidentes críticos
e de autorregistros, quanto de avaliação, como, por exemplo,
os métodos de escala gráfica, de observação comportamental
e de padrão misto.
E Resultados de avaliações que indiquem deficiências de
desempenho decorrentes das características dos trabalhadores
devem ser tratados a partir de planos de desenvolvimento de
competências técnicas e comportamentais.
QUESTÃO 65

Considerando que a gestão de pessoas por competências tem sido
o modelo adotado por organizações de setores públicos de diversos
países, inclusive no Brasil, assinale a opção correta, relativamente
a gestão de pessoas por competências e à prática dessa modalidade
de gestão no setor público brasileiro.
A A adoção do modelo de gestão por competências representa
uma tentativa de se eliminar os traços de subjetividade
e imprevisibilidade que ainda permeiam o cenário da
administração pública e respectivas organizações e setores de
gestão de pessoas.
B Nas organizações públicas, o mapeamento de competências
é dispensável, já que diversos documentos oficiais, como, por
exemplo, os regimentos internos, dispõem sobre as atribuições
e responsabilidades das unidades organizacionais e de seus
respectivos servidores.
C Provas de conhecimentos em seleções públicas de pessoal
exemplificam uma das práticas da gestão por competências, na
medida em que o conceito de competências remete ao conjunto
de conhecimentos, habilidades e atitudes integrantes dos
repertórios cognitivos e afetivos dos candidatos.
D As recentes políticas de pessoal no setor público visam
à utilização da noção de competências em todas as funções de
administração de recursos humanos desempenhadas pelos
setores de gestão de pessoas.
E São preceitos da gestão por competências: alinhamento das
políticas de recursos humanos com a estratégia organizacional;
coerência entre as políticas de recursos humanos; convergência
de atitudes e comportamentos dos gestores organizacionais
com a unidade de recursos humanos; integração entre força de
trabalho e objetivos organizacionais.

QUESTÃO 66

Considerando o fato de que o sistema de gestão de pessoas de uma
organização é composto por uma série de práticas alinhadas entre
si, de modo que algumas proveem insumos a outras, cujos
resultados tornam possíveis retroalimentações com vistas ao
contínuo aperfeiçoamento do sistema, assinale a opção correta
a respeito da interdependência entre os diversos subsistemas de
gestão de pessoas.
A Gratificações, bonificações e premiações exemplificam
alternativas de reconhecimento que os setores de gestão de
pessoas, na tentativa de reforçar o bom desempenho, devem
associar diretamente aos resultados das avaliações individuais.
B Para serem aproveitados no planejamento de ações de
capacitação, os descritores dos diagnósticos de competências
devem ser claros e mensuráveis, além de representarem para os
indivíduos desafios laborais passíveis de satisfação por meio
da aprendizagem formal e informal no trabalho.
C Resultados de seleções públicas são determinantes no
planejamento de ações de capacitação e desenvolvimento
porque revelam discrepâncias entre as competências exigidas
para o preenchimento dos cargos efetivos e os conhecimentos,
as habilidades e as atitudes expressos pelos candidatos quando
da realização das provas pertinentes.
D Diagnósticos de competências não substituem as práticas de
levantamento de necessidades de treinamento, pois, enquanto
com aqueles se avalia a capacidade cognitiva e afetiva de um
indivíduo no desempenho de suas tarefas, com estas se
mensura o domínio do indivíduo sobre os conteúdos dessas
tarefas.
E Os resultados das avaliações de reação e de aprendizagem das
ações de capacitação e desenvolvimento constituem evidências
de superação das falhas reveladas nos processos precedentes de
diagnóstico de competências individuais.
QUESTÃO 67

Acerca de gestão de projetos, assinale a opção correta.
A O conjunto de projetos que compõem um programa deve ser
administrado de forma coordenada e executado de forma
sequencial.
B Uma ideia central da moderna gestão de projetos é o
fornecimento de um produto singular, também denominado
entregável (deliverable).
C Os subprojetos podem ser executados independentemente do
projeto principal, podendo sua execução continuar ainda que
o projeto principal seja descontinuado.
D A implantação de um sistema de gestão da qualidade não é
considerada um projeto, uma vez que não gera um resultado
tangível.
E Se uma instituição dispuser de recursos abundantes, os
aspectos relacionados a custos poderão ser desconsiderados
entre os requisitos do projeto, uma vez que atingir os objetivos
do projeto no prazo determinado é o que importa para as partes
interessadas.
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QUESTÃO 68

Acerca do gerenciamento de projetos, assinale a opção correta.
A Atualmente, o que define o sucesso do projeto é a sua
adequação em relação ao que foi previamente estabelecido,
ainda que se ultrapassem os custos estimados.
B As partes interessadas do projeto incluem apenas pessoas da
organização envolvidas diretamente com o projeto ou cujos
interesses podem ser afetados.
C Para que o gerente de projeto exerça de forma plena sua
função, é indispensável que ele tenha profundo conhecimento
técnico do negócio.
D As linhas de base e os planos dos projetos são referenciais que
permitem a realização de medições e comparações para efeito
de controle.
E O guia PMBOK é uma metodologia que descreve o passo
a passo de como se gerenciar um projeto e define os processos
que devem ser utilizados pelas organizações conforme a área
de atuação.
QUESTÃO 69

A respeito do ciclo de vida dos projetos, assinale a opção correta,
de acordo com o guia PMBOK.
A Em qualquer fase do projeto, alterações feitas no produto
implicam excesso de retrabalho.
B À medida que o projeto vai sendo executado, decresce
a quantidade de pessoas nele envolvidas.
C O nível de esforço é elevado no início do projeto, diminui
durante a execução e volta a ser elevado no final.
D Os riscos e as incertezas crescem à medida que o projeto
se aproxima do final.
E Os custos de um projeto são baixos no início, aumentam
gradativamente durante a execução e caem rapidamente
quando o projeto se aproxima do final.

QUESTÃO 71

Assinale a opção correta, a respeito do ciclo de vida de um
processo, de acordo com o BPM CBOK (corpo comum de
conhecimentos em gerenciamento de processos de negócio) e a
literatura pertinente.
A O conceito de gerenciamento do ciclo de vida do processo
é originário da reengenharia.
B As etapas planejamento, implementação, controle e melhorias
compreendem todo o ciclo de vida de um processo.
C O gerenciamento do ciclo de vida de um processo objetiva
assegurar que a organização entenda as necessidades de seus
clientes e, na expectativa de melhor atendê-los, modifique
a forma de realizar o trabalho.
D Entre as causas que motivam a ocorrência de lacunas
de desempenho em um processo inclui-se a má execução de
rotinas, problema que se soluciona com o redesenho do
processo.
E O gerenciamento do ciclo de vida de um processo provoca
alterações de vulto na estrutura organizacional da empresa.
QUESTÃO 72

Com base no BPM CBOK, bem como na literatura pertinente,
assinale a opção correta, acerca de gestão do negócio orientada por
processos.
A O sistema de gestão do negócio da empresa mantém-se
inalterado com a implantação da gestão orientada por
processos.
B A gestão orientada por processos é um modelo de gestão
revolucionário que se baseia na autorregulação das pessoas em
uma estrutura organizacional sem hierarquia funcional.
C A gestão orientada por processos não trata de aspectos
relacionados à gestão orçamentária e de pessoas.
D Um modelo de governança com ênfase em processos cria uma
estrutura paralela na organização ao eliminar as deficiências
da estrutura funcional de gestão.
E Os propósitos da gestão orientada por processos incluem
a definição, o desdobramento e o acompanhamento de
estratégias a partir do entendimento de seus impactos nos
processos.
QUESTÃO 73

QUESTÃO 70

Com base no guia PMBOK, assinale a opção correta, acerca dos
processos de iniciação e de planejamento de projetos.
A A elaboração da estrutura analítica do projeto faz parte do
processo denominado definir escopo.
B Segurança, performance e confiabilidade são exemplos de
requisitos funcionais do projeto.
C Com a finalidade de primar pela satisfação do cliente,
o responsável pela execução do projeto deve entregar mais do
que o solicitado pelo cliente.
D No processo de planejar o gerenciamento do escopo, não se
deve descartar a possibilidade de criação de um comitê de
controle de mudanças.
E O nível mais elevado da estrutura analítica do projeto
é denominado de pacote de trabalho.

À luz do BPM CBOK e da literatura pertinente, assinale a opção
correta, acerca dos papéis e das responsabilidades inerentes à gestão
orientada por processos.
A Tanto o arquiteto de processos quanto o designer têm a função
de desenhar novos processos e transformar processos de
negócio.
B O especialista é responsável pela metodologia, pelos modelos
de referência e por padrões relativos aos processos.
C Denomina-se dono do processo o responsável pelo desenho do
processo e pela prestação de contas relativas ao desempenho
do processo.
D Por ter seu foco direcionado para o dia a dia da organização,
o gestor do processo é responsável pelo desempenho do
processo e pelas iniciativas propostas para a transformação
deste.
E O analista de processos, também chamado de analista de
negócios, é responsável pelo levantamento de propostas
de solução na área da tecnologia da informação.
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QUESTÃO 74

No programa GESPÚBLICA — modelo de excelência em gestão
pública —, pensamento sistêmico é um fundamento que consiste
A na compreensão e segmentação do conjunto das atividades
e dos processos da organização que agreguem valor para
as partes interessadas.
B na busca contínua por novos patamares de conhecimento
individual e coletivo, por meio de percepção, reflexão,
avaliação e compartilhamento de informações e experiências.
C no alcance de resultados consistentes que assegurem aumento
de valor tangível e intangível de forma sustentada para todas as
partes interessadas.
D nas relações de interdependência entre os diversos
componentes da organização, bem como entre a organização
e o ambiente externo, com foco principal na sociedade.
E na indicação do rumo da organização e na constância de
propósitos que a mantêm nesse rumo, estando diretamente
relacionado à capacidade de se estabelecer um estado futuro
desejado para a organização.
QUESTÃO 75

Com relação às dimensões do programa GESPÚBLICA, assinale
a opção correta.
A O gerenciamento da qualidade do atendimento ao público é um
aspecto que compõe a dimensão interesse público e cidadania.
B O ciclo PDCA está representado no GESPÚBLICA pelos
blocos e pelas dimensões que o compõem.
C A estruturação do processo decisório de forma a favorecer
a decisão célere, concertada e voltada para a geração de valor
social é um aspecto que compõe a dimensão estratégias
e planos.
D As melhorias nos processos e a incorporação de inovações
para assegurar alto desempenho institucional são aspectos
contemplados na dimensão resultados.
E Aspectos relacionados a poder de governo e exercício de
autoridade não estão contemplados nas dimensões previstas
no GESPÚBLICA.
QUESTÃO 76

Com base na Lei Estadual n.º 6.174/1970, que estabelece o regime
jurídico dos funcionários civis do Poder Executivo do estado
do Paraná, assinale a opção correta.
A É vedada a conversão da licença compulsória em
aposentadoria por invalidez antes do prazo mínimo de vinte
e quatro meses de afastamento do servidor.
B Servidor denunciado por crime funcional, que esteja ou não em
estágio probatório, só será afastado do exercício após a decisão
final do processo em que for réu.
C O servidor, após admissão, não poderá desempenhar
atribuições distintas daquelas pertinentes a sua classe, ainda
que seja designado para o exercício de função gratificada.
D A eficiência é um dos requisitos a serem observados para
aprovação do servidor no estágio probatório.
E É garantido ao servidor em estágio probatório o direito de
afastamento, limitado a dois anos de licença, para a realização
de curso de especialização stricto sensu — mestrado ou
doutorado.

QUESTÃO 77

Com base na Resolução TCE/PR n.º 55/2016, que dispõe sobre
os procedimentos de avaliação de desempenho e de capacitação
dos servidores do TCE/PR, assinale a opção correta.
A Servidor em estágio probatório poderá realizar a autoavaliação,
que será utilizada apenas como documento de referência em
seu processo avaliativo.
B Os resultados da avaliação de capacitação, cuja finalidade
é a formação de banco de talentos, serão considerados,
na avaliação de desempenho, para efeito de aquisição da
estabilidade funcional.
C Após o estágio probatório, período em que o servidor será
avaliado por suas competências técnicas e comportamentais,
devem ser realizadas as avaliações gerenciais, utilizadas para
mensurar, por exemplo, a capacidade de liderança dos
servidores.
D A qualidade do trabalho, devido à subjetividade inerente aos
critérios utilizados para mensurar esse grau de
desenvolvimento profissional, não é um dos quesitos
considerados na avaliação de desempenho.
E Servidor efetivo que ocupa cargo de auditor poderá integrar
o corpo de gestores de avaliação de outros servidores, desde
que o auditor e o avaliado não estejam lotados no mesmo
gabinete.
QUESTÃO 78

Assinale a opção correta, a respeito dos princípios orçamentários.
A Na elaboração da proposta orçamentária, um dos princípios
determina a não consignação de dotações globais para as
despesas, mas esse grau de detalhamento não exige a separação
de valores destinados a despesas de pessoal daquelas
destinadas a serviços de terceiros, por serem ambas de mesma
natureza.
B De acordo com o dispositivo constitucional, para conferir
celeridade ao processo orçamentário, a unidade gestora deverá
desenvolver sua proposta com matéria orçamentária,
sem a inclusão de assuntos estranhos; caso esse protocolo
seja quebrado, a unidade gestora estará descumprindo
o denominado princípio da universalidade.
C As finalidades do princípio da discriminação incluem fornecer
detalhamento de receitas e despesas e prestar suporte ao
trabalho daqueles que fiscalizam as finanças públicas.
D Auxiliar o controle parlamentar no que se refere às ações do
executivo constitui uma das funções dos princípios
orçamentários, motivo pelo qual esses princípios são tratados
como mandamentos, sem admissão de ressalvas.
E Conforme o princípio da anualidade, as previsões de receitas
e de despesas se referem sempre a um período limitado de
tempo, denominado exercício financeiro. Se os parlamentares
não aprovam o orçamento no prazo determinado, o orçamento
do exercício seguinte se inicia descumprindo o referido
princípio.
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QUESTÃO 79

Acerca das etapas do processo orçamentário e dos instrumentos
do orçamento público, assinale a opção correta.
A No processo orçamentário, a aprovação da lei orçamentária
anual representa a fase final de um processo complexo,
formado por diversas etapas que antecedem essa aprovação.
B No modelo de integração entre planejamento e orçamento,
o plano plurianual representa um instrumento que
operacionaliza os programas de curto prazo do governo
federal.
C A apreciação de emendas ao projeto de lei orçamentária,
apresentadas por parlamentares, prevê a solicitação de
informações a especialistas, a participação em audiências
públicas bem como discussões e consultas, em razão das
determinações legais que as disciplinam.
D A dimensão estratégica da lei de diretrizes orçamentárias pauta
a agenda de governo e as políticas públicas que serão
implementadas e que devem ser apresentadas na forma de
objetivos e programas temáticos a serem cumpridos no médio
prazo.
E Ainda que a etapa de controle, prevista no processo
orçamentário e exercida pelos tribunais de contas, compreenda
avaliações que são realizadas antes dos atos de gestão, os
dispositivos legais determinam que a verificação da legalidade
desses atos se restrinja ao período da execução orçamentária.
QUESTÃO 80

QUESTÃO 81

Com relação ao Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal (SIAFI), principal instrumento utilizado para
registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária,
financeira e patrimonial, assinale a opção correta.
A Apesar de ter sido reconhecido como válido pelo Fundo
Monetário Internacional, o SIAFI representou retrocesso para
a contabilidade pública da União.
B Nos trabalhos de auditagem e fiscalização, o SIAFI permite
apurar, com facilidade, irregularidades na aplicação de
recursos públicos.
C Embora o SIAFI disponibilize, ao público interessado, acesso
a informações, ele não é validado como instrumento de
transparência em razão das deficiências decorrentes da
descentralização do sistema e da linguagem técnica utilizada.
D Devido à existência de rotinas padronizadas, inclusive aquelas
relativas à gestão de recursos, o SIAFI apresenta elevado grau
de rigidez e restrição de atividades dos ordenadores de
despesas.
E Como a situação da dívida pública do governo federal é um
tema que demanda sigilo, as informações acerca de
transferências realizadas em decorrência das dívidas interna
e externa não são disponibilizadas no sistema.
QUESTÃO 82

A respeito do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento
(SIOP), assinale a opção correta.

No que se refere a receitas públicas, suas classificações

A Apesar de algumas entidades estatais receberem recursos
públicos destinados à aplicação em investimentos, essas
empresas não possuem acesso ao SIOP para acompanhamento
da execução orçamentária.

A O primeiro estágio da receita, determinado pela previsão de

B O SIOP–Legis disponibiliza relatórios que permitem aos
servidores o acompanhamento da execução orçamentária do
ano corrente.
C O sistema em questão é utilizado pelos servidores da
administração pública das áreas de orçamento, finanças,
compras públicas e controle, com previsão de acesso aos
cidadãos, desde que solicitado formalmente e com fundamento
na lei de acesso à informação.

e características, assinale a opção correta.

receitas das unidades orçamentárias, não segue o modelo
incremental.
B Na elaboração da proposta orçamentária dos tribunais,
a previsão das receitas econômicas é tão complexa quanto
a definição das despesas a serem executadas no decorrer
do exercício social seguinte.
C Os ingressos extraorçamentários são considerados receitas
públicas por serem utilizados na cobertura de despesas
públicas a encargo do ente público que as arrecada.
D Os tribunais não estão autorizados a arrecadar tributos nem

D O referido sistema pode ser utilizado para facilitar o processo
de elaboração tanto da lei de diretrizes orçamentárias como da
lei orçamentária anual.

contribuições como receitas correntes, por isso, na elaboração

E Uma das limitações do SIOP–Gerencial, que fornece
robusta base de dados para subsidiar decisões gerenciais,
é disponibilizar somente a relação de valores referentes aos
anos corrente e anterior.

E Na elaboração de sua proposta orçamentária, as unidades

da proposta orçamentária dessas entidades, constam quase
integralmente receitas de capital como obtenção de recursos.
devem considerar o histórico de arrecadação de períodos
anteriores, associado a aspectos legais que possam afetar
a previsão, os índices de preços e o crescimento econômico.
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QUESTÃO 83

A respeito de despesa pública, que se refere a pagamentos efetuados
por parte do agente público competente, assegurados por
autorização legislativa, para a execução de finalidade
governamental, assinale a opção correta.
A A classificação institucional da despesa é fundamental ao
exercício do controle social porque possibilita ao usuário da
informação identificar todos os programas de governo.
B O gestor de unidade orçamentária com servidores ativos
e inativos deverá, no orçamento programa, classificar o
dispêndio, com as respectivas remunerações, como operações
especiais, por representarem a contraprestação direta sob
a forma de serviços.
C A classificação funcional, uma das classificações econômicas
da despesa, objetiva apresentar as ações e os programas de
governo realizados no atendimento às demandas da sociedade.
D Na elaboração da proposta orçamentária de tribunal, a verba
destinada à construção de um prédio será classificada,
conforme a classificação programática, como atividade, visto
que o edifício irá atender a meta de estender as atividades
administrativas.
E As despesas do governo federal incluem as transferências
constitucionais decorrentes do rateio da receita corrente de
impostos entre os entes federados, cuja finalidade é reduzir as
desigualdades sociais.
QUESTÃO 84

No que se refere à despesa pública, especialmente suprimento de
fundos, restos a pagar e despesas de exercícios anteriores, assinale
a opção correta.
A A imprevisibilidade de valores que serão necessários ao
pagamento de despesas de exercícios anteriores não permite
incluí-los na lei orçamentária anual; a liquidação dessas
despesas será realizada por meio de créditos adicionais.
B Servidor que recebe numerário para pagar despesa do tribunal
ao qual pertence, despesa esta que não possa se enquadrar no
processo normal de aplicação, o receberá na forma de
suprimento de fundos, podendo ser responsável, ao mesmo
tempo, por até três suprimentos distintos.
C No caso de valores destinados a suprimento de fundos, os
estágios da despesa acontecem de forma invertida: primeiro
o pagamento da despesa, seguido da liquidação e do empenho
no momento da prestação de contas.
D Os valores inscritos em restos a pagar de tribunal, referentes
a despesas não liquidadas, se caracterizam como dívidas
flutuantes, uma vez que sua previsão de pagamento é de curto
prazo.
E Se o fato gerador de despesa de tribunal tiver ocorrido em
determinado ano e, por alguma razão, a despesa ficar para ser
paga somente no ano seguinte, considerando a mudança de
exercício, essa despesa, para que possa ser paga, deverá ser
inscrita, ao final do primeiro ano, como despesa de exercícios
anteriores.

QUESTÃO 85

Com base na Lei Complementar n.º 101/2000, denominada Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), assinale a opção correta.
A Entidades como fundos e fundações estatais, autarquias e
empresas estatais, devido a sua natureza distinta, não são
afetadas pela LRF.
B O plano plurianual (PPA), a lei de diretrizes orçamentárias
(LDO) e a lei orçamentária anual (LOA) são instrumentos de
planejamento e gestão da LRF.
C Em razão do caráter sigiloso de algumas operações financeiras
da gestão fiscal do Estado, é vedada a realização de audiências
públicas para discussão de lei de diretrizes orçamentárias e
orçamentos.
D Devido a sua importância estratégica, a receita tributária é a
principal fonte de receita a ser monitorada pela LRF.
E O foco principal da LRF é o equilíbrio orçamentário, ou seja,
o Estado não deverá realizar despesa cuja receita ainda não
tenha sido arrecadada.
QUESTÃO 86

Considerando o conceito de receita pública da LRF, assinale a
opção correta.
A Os requisitos essenciais da responsabilidade fiscal incluem a
instituição, a previsão e a arrecadação efetiva de tributos que
incidem somente sobre a renda.
B Metas semestrais de arrecadação são definidas e monitoradas
principalmente para facilitar o fluxo de caixa do governo e
a realização de gastos correntes.
C Renúncia de receita deve ser acompanhada de análise de
viabilidade econômica centrada no custo de arrecadação
da receita para a qual está sendo feita a referida análise.
D É permitida, ao Poder Legislativo local, a realização de
revisões trimestrais da estimativa de receita dos estados,
dos municípios e do Distrito Federal, exceto em casos
comprovados de erro ou omissão de ordem técnica e legal.
E Estimativas de receitas para exercícios subsequentes bem como
estimativas da receita líquida corrente e de sua respectiva
memória de cálculo devem ser apresentadas antes do prazo
final de encaminhamento de propostas orçamentárias.
QUESTÃO 87

A respeito de despesa pública na LRF, assinale a opção correta.
A A despesa total com pessoal nos estados e municípios,
em determinado ano fiscal, não poderá ser superior a 60% da
receita corrente líquida do ente federativo em questão.
B A geração de despesa deve ser orientada para o apoio
de atividades finalísticas e estar sempre acompanhada
por projeto de implementação física e proposta de
monitoramento financeiro.
C Despesa obrigatória de caráter continuado consiste na despesa
que demanda pagamento mensal recorrente.
D A repartição dos limites das despesas com pessoal entre os
diversos Poderes da República mostra que a maior parte dessas
despesas ocorre no Poder Legislativo.
E Despesas com a seguridade social, em razão do seu caráter
humanitário e estratégico, podem ser criadas sem a devida
indicação de fonte de custeio total.
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QUESTÃO 88

QUESTÃO 90

Acerca de dívida e endividamento na LRF, assinale a opção correta.

Considerando a Lei n.º 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação

A Dívida pública consolidada ou fundada representa as
obrigações financeiras de determinado ente federativo,
eliminadas as duplicidades, cujas origens são contratos,
convênios, tratados, leis, e operações de crédito com prazo de
amortização superior a doze meses.
B Os limites globais para a dívida consolidada da União,
dos estados e dos municípios bem como os limites para o total
da dívida mobiliária federal são estabelecidos como uma
porcentagem do faturamento bruto do respectivo ente
federativo.
C Dívida pública mobiliária se refere a obrigações financeiras
oriundas da manutenção física de bens de posse estatal,
incluindo instalações esportivas, prédios de uso comercial,
fazendas experimentais de universidades públicas, centros de
pesquisas e apartamentos funcionais.
D Propostas de limites globais para a dívida consolidada da
União, dos estados e dos municípios são encaminhadas ao
Ministério da Fazenda; projeto de lei que estabeleça limites
para o total da dívida mobiliária federal deve ser encaminhado
ao Ministério de Planejamento.
E Ente federativo cuja dívida consolidada ultrapassar o
respectivo limite terá acesso especial a linhas de crédito
facilitado para reorganizar suas finanças, exceto nos casos
de refinanciamento do principal atualizado de sua dívida
mobiliária.

(LAI) —, assinale a opção correta.

QUESTÃO 89

A Devido ao seu caráter confidencial, informações a respeito de
violações de direitos humanos praticadas por agentes do
Estado são mantidas sob sigilo pelo período mínimo de quinze
anos.
B A busca e o fornecimento da informação devem ser gratuitos,
com exceção de documentos que tenham custos de produção.
Nesses casos, os custos devem ser pagos pelo requerente,
que poderá ser isento se, comprovadamente, não tiver
condições financeiras para arcar com os custos de obtenção da
informação.
C Após a correta petição, o órgão ou entidade que recebeu
o pedido tem até trinta dias para apresentar resposta por
escrito, conforme a instrução do peticionário.
D Apenas as entidades da administração direta estão obrigados
a fornecer informações solicitadas por pessoas nascidas no
Brasil, desde que o pedido seja feito por meio legítimo e traga
discriminada a identificação de quem apresentou o pedido
e a especificação da informação que foi pedida.
E Não há previsão de recursos nos casos de respostas negativas

No que se refere à promoção da transparência, conforme
preconizado pela LRF, assinale a opção correta.

de acesso à informação ou nos casos em que o órgão

A No âmbito da LRF, é facultativo o uso de sistema integrado de
administração financeira e controle com padrões mínimos de
qualidade, uma vez que cada ente federativo pode optar por um
modelo específico, de acordo com seu interesse e sua
capacidade de gestão.
B É vedada a veiculação de informações detalhadas sobre a
execução orçamentária e financeira por meios eletrônicos de
qualquer tipo, devido à necessidade de assinatura
comprobatória em documentos de autorização de gastos.
C Com relação às receitas, a informação disponibilizada por meio
da transparência deve conter, de forma detalhada e precisa, o
lançamento e o recebimento de todas as receitas de unidades
gestoras, incluindo o lançamento e o recebimento de recursos
extraordinários.
D Devido ao fato de existirem vários instrumentos de
transparência, a exemplo do PPA, da LDO e da LOA, que
garantem aos entes federativos o acesso irrestrito aos dados da
gestão financeira, orçamentária e fiscal, não há a necessidade
de se promover a participação popular como ferramenta de
transparência.
E Contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão
disponíveis durante todo exercício fiscal, no órgão técnico
responsável por sua elaboração e no Poder Legislativo
respectivo, para garantir acesso de organizações da sociedade
civil que tenham sido previamente cadastradas nos órgãos
competentes do Poder Executivo em questão.

à informação ter sido negado.

peticionado se recuse a responder o porquê de o acesso

QUESTÃO 91

No que se refere à classificação da informação, conforme
estabelecido na LAI, assinale a opção correta.
A Conforme o valor estratégico da informação, o prazo de sigilo,
após seu término, poderá ser renovado por mais dez anos.
B Devido à dificuldade operacional, não é possível acessar dados
relativos a metas e indicadores de resultados de projetos,
programas e políticas públicas financiadas com recursos
estatais.
C Informações cuja disseminação coloque em risco a defesa e a
soberania nacional, além da integridade do território brasileiro,
são passíveis de classificação como sigilosas.
D Em razão de seu valor estratégico, as informações sigilosas são
classificadas como secretas, limitadas ou reguladas.
E Para os municípios, o menor prazo de restrição de acesso
à informação é de oito anos; para os estados e a União, esse
prazo é de dezesseis anos.
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QUESTÃO 92

QUESTÃO 95

A respeito de responsabilidades dos agentes públicos, conforme
disposto na LAI, assinale a opção correta.

Assinale a opção correta a respeito de indicadores de desempenho.

A É permitido ao agente público usar de suas prerrogativas para
destruir documentos referentes a violações de direitos humanos
por parte de agentes do Estado.
B É lícito que o agente público se negue a fornecer, de forma
deliberada, informações que impliquem prejuízo financeiro
para o ente estatal onde a informação se localiza.
C Caracteriza conduta ilícita por parte do agente público se
recusar a fornecer a informação requisitada, ou demorar para
atender ao pedido de acesso à informação ou, ainda, fornecer
aos cidadãos informações incompletas, imprecisas ou
incorretas.
D Informações pessoais relativas à intimidade, vida privada,
honra e imagem não podem ser divulgadas pelo agente público,
independentemente de consentimento expresso da pessoa a que
elas se referirem.
E Caracteriza conduta ilícita por parte do agente público
controlar o acesso a informações sigilosas e pessoais de
terceiros.

A As variáveis que compõem um indicador de desempenho
são custo, tempo e qualidade.

QUESTÃO 93

A prefeitura de determinado município pretende contratar
empresa para prestar serviço continuado de desenvolvimento
e manutenção de software (fábrica de software). O referido serviço
está orçado em R$ 5 milhões anuais e será mensurado mediante
o emprego da análise de pontos de função, que facilita a aferição
do padrão de desempenho e qualidade do serviço por meio
de especificações usuais.
Nessa situação hipotética, a modalidade de licitação correta a ser
adotada será o(a)
A
B
C
D
E

leilão.
pregão.
convite.
concorrência.
tomada de preço.

QUESTÃO 94

Com relação à licitação pública, assinale a opção correta de acordo
com as disposições da Lei n.º 8.666/1993 e da Lei Estadual/PR
n.º 15.608/2007 e suas respectivas alterações.
A De acordo com a legislação pertinente, são as seguintes
as possíveis modalidades de licitação pública: convite,
concorrência, tomada de preços e pregão.
B Pregão é a modalidade de licitação utilizada para a aquisição
de bens e serviços comuns com valores de contratação
estimados em até R$ 10.000.
C A administração pública poderá utilizar a modalidade convênio
para a descentralização dos recursos públicos destinados
aos programas municipais de merenda escolar, cabendo
ao estado o repasse dos recursos, e aos municípios, a compra
e a distribuição da merenda.
D A execução de contrato com a administração pública deverá
ser acompanhada por gestor de contrato, obrigatoriamente
ocupante de cargo efetivo do quadro permanente da
administração.
E Se determinado município pretende adquirir medicamento
produzido por uma única indústria farmacêutica, então
o responsável pela licitação deverá considerar o certame
dispensável.

B Para melhorar a qualidade dos serviços prestados por
determinada organização, um indicador que pode ser
considerado é o índice que mede a reclamação dos usuários.
C Os indicadores de desempenho não são úteis para a tomada
de decisão.
D Os valores do índice e da meta associada são suficientes
para o entendimento do significado de determinado indicador
de desempenho.
E Uma das dimensões dos indicadores de desempenho é a
eficiência, que mede a conformidade com critérios e padrões
de qualidade e excelência.
QUESTÃO 96

Com relação ao cadastramento de fornecedores e inadimplentes,
assinale a opção correta de acordo com o Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAF) e o Cadastro Informativo
de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN).
A Dívida com o governo federal de valor inferior a R$ 1.000
poderá ser inscrita no CADIN.
B Para a celebração de convênios com estados e municípios
que envolvam desembolso de recursos públicos a qualquer
título, é obrigatória a consulta prévia ao CADIN pelos órgãos
da administração pública federal.
C Mesmo para empresa fornecedora de bens e serviços já inscrita
no SICAF, é obrigatória a apresentação da documentação
exigida no ato convocatório de licitação.
D Ainda que o estado de calamidade pública decretado em
determinado município tenha sido reconhecido pelo governo
federal, não se poderá dispensar a consulta prévia ao CADIN
para fins de concessão de auxílio a esse município.
E Para a habilitação prévia no SICAF, o fornecedor deve
apresentar comprovação de: habilitação jurídica, regularidade
fiscal, qualificação econômico-financeira e qualificação
técnica.
QUESTÃO 97

A modalidade de licitação pública concorrência é obrigatória
no caso de
A escolha de trabalho técnico, científico ou artístico.
B contratação de obras ou serviços de engenharia de qualquer
valor.
C concessão real de direito de uso.
D venda de bens móveis inservíveis.
E alienação de produtos legalmente apreendidos.
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QUESTÃO 98

Com referência aos princípios gerais de alavancagem operacional
e financeira e à análise de balanços, assinale a opção correta.
A Os recursos próprios de uma empresa têm a capacidade
de elevar o resultado do lucro líquido dessa empresa.
A medição dessa capacidade de elevação é denominada grau
de alavancagem financeira.
B A análise dos índices financeiros de uma empresa avalia,
em relação a determinados padrões, a situação
econômico-financeira da empresa: os índices de liquidez
medem a capacidade da empresa em satisfazer suas obrigações
de curto prazo.
C Ativos de alta liquidez correspondem a ativos que não
melhoram a capacidade da empresa em fazer caixa e que,
por isso, contribuem para a rápida falência da organização.
D Liquidez refere-se à velocidade de conversão de um ativo
em dinheiro; assim, quanto maior a liquidez, maior a perda
de valor desse ativo.
E Se uma empresa apresenta grau de alavancagem operacional
igual a três, isso significa que as vendas dessa empresa crescem
três vezes mais rápido que o seu lucro líquido.
QUESTÃO 99

A indústria AlphaPar S.A., inaugurada em maio de 2016,
está desenvolvendo orçamento de caixa para os meses de julho,
agosto e setembro de 2016. Em maio, as vendas atingiram
R$ 200.000 e, em junho, R$ 400.000. Preveem-se vendas nos
valores de R$ 600.000, R$ 500.000 e R$ 400.000, respectivamente,
para julho, agosto e setembro. Das vendas realizadas, 20% foram
feitas à vista; 50%, no cartão de crédito, com prazo de 30 dias;
e 30%, no cartão de crédito, com prazo de 60 dias.
Nessa situação hipotética, a previsão de recebimentos da indústria
AlphaPar S.A., no mês de agosto de 2016, corresponde a
A
B
C
D
E

R$ 550.000.
R$ 40.000.
R$ 190.000.
R$ 380.000.
R$ 520.000.

QUESTÃO 100

O valor do ativo circulante da empresa XYZ Ltda.
é de R$ 50.000, e o do ativo permanente líquido, de R$ 350.000.
Essa empresa acumula dívidas de curto prazo no valor de
R$ 50.000 e de longo prazo, no valor de R$ 100.000.
Nessa situação hipotética, o valor do patrimônio líquido dessa
empresa é igual a
A
B
C
D
E

R$ 135.000.
R$ 165.000.
R$ 250.000.
R$ 300.000.
R$ 600.000.

Espaço livre

