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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do 
cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de 
inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferen-
tes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, 
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova 
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e 
assinado.

junho

25 25 de junho

13h10 às 16h10

30 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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.
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Língua Nacional 5 questões

1. Leia o texto.

De que é feito um texto? Fragmentos originais, monta-
gens singulares, referências, acidentes, reminiscências, 
empréstimos voluntários. De que é feita uma pessoa? 
Migalhas de identificação, imagens incorporadas, 
traços de caráter assimilados, tudo (se é que se pode 
dizer assim) que se chama o eu.

Michel Schneider. Ladrões de palavras. Campinas. Editora da 
Unicamp. 1990.

Sobre o texto é correto afirmar.

1. É feita uma analogia entre a construção de um 
texto e a “construção” de uma pessoa.

2. Há, no texto, dois questionamentos. Ambos 
são respondidos pelo próprio texto.

3. As expressões sublinhadas no texto exercem 
a mesma função sintática, a saber: objeto 
indireto.

4. A frase colocada entre parênteses apresenta 
um pronome oblíquo em próclise.

5. As palavras “empréstimos e escrevêsseis” são 
acentuadas graficamente pela mesma razão: 
ambas são proparoxítonas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Classifique as orações destacadas na coluna 2 com 
as coordenadas discriminadas na coluna 1.

Coluna 1 Coordenada

1. sindética aditiva
2. sindética adversativa
3. sindética alternativa
4. sindética conclusiva
5. sindética explicativa
6. assindética

Coluna 2 Orações

( ) O médico atendia no hospital, os professores 
escreviam na biblioteca.

( ) Havia uma multidão, mas não existia tumulto.
( ) “Deixa em paz meu coração, que ele é um 

pote até aqui de mágoa”.
( ) Sou especialista, logo, só posso atender a 

casos específicos.
( ) Siga o mapa ou peça informação nos postos.
( ) O rapaz despediu-se de mim e tomou a 

estrada rumo à sua casa.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. (  )  1 • 3 • 4 • 5 • 6 • 2
b. (  )  2 • 6 • 5 • 4 • 1 • 3
c. (  )  4 • 6 • 2 • 1 • 3 • 5
d. (  )  6 • 2 • 4 • 3 • 5 • 1
e. ( X )  6 • 2 • 5 • 4 • 3 • 1

3. Assinale a alternativa em que a predicação verbal 
está corretamente identificada entre parênteses.

a. ( ) No hospital, todos gostavam dele. (intransitivo)
b. ( ) As frutas despencaram das árvores. (transitivo 

direto e indireto)
c. ( ) Os professores estavam na sala de aula. 

(de ligação)
d. ( X ) O povo não confiava mais em seu governo, 

naquele país distante. (transitivo indireto)
e. ( ) O jornal da cidade de Fraiburgo dedicou uma 

página inteira ao episódio com os grevistas. 
(transitivo direto)
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5. Identifique as afirmativas (em parênteses) verdadei-
ras ( V ) e as falsas ( F ) em cada uma das frases abaixo:

( ) Vou colocar minha rúbrica neste documento 
para que não haja fraudes. (presença de vício 
de linguagem)

( ) O policial interviu rapidamente e o tumulto 
cessou. (frase escrita de acordo com a norma 
culta)

( ) Sempre me ponho à pensar para que ser-
vem as leis neste país; vou me reportar à Sua 
Excelência, o senhor juiz, para fazer meu pro-
testo. (crase usada com correção)

( ) Enquanto não via, sofria; agora que sabe 
de tudo, sofre mais ainda, pois a consciên-
cia do erro o atormenta. (frase pontuada 
corretamente)

( ) Aos inimigos, não lhes daremos o prazer da 
vingança. (o termo sublinhado é um objeto 
indireto pleonástico)

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. (  )  V • V • F • F • V
b. ( X )  V • F • F • V • V
c. (  )  F • V • F • V • V
d. (  )  F • F • V • V • V
e. (  )  F • F • V • V • F

Temas de Atualidade 5 questões

6. Fraiburgo é famosa por seus vastos pomares de 
maçã, principalmente dos tipos:

a. ( X ) Gala e Fuji.
b. ( ) Gala e Granny Smith.
c. ( ) Arkansas Black e Granny Smith.
d. ( ) Granny Smith e Red Delicious.
e. ( ) Red Delicious e Fuji.

4. Leia o poema de Sérgio Capparelli.

Menina na janela 
A lua é uma gata branca, 
mansa, 
que descansa entre as nuvens.

O Sol é um leão sedento, 
mulambento, 
que ruge na minha rua.

[…]

Sobre o texto é correto afirmar:

1. As palavras sublinhadas são adjuntos 
adnominais.

2. As expressões “uma gata” e “um leão” são 
núcleos de predicativo dos sujeitos “lua” e 

“Sol”, respectivamente.
3. As frases “que descansa entre as nuvens” e 

“que ruge na minha rua” têm a mesma classi-
ficação, a saber: subordinadas substantivas 
apositivas.

4. A expressão “na minha rua” é um adjunto 
adverbial.

5. A expressão “entre as nuvens” é um comple-
mento do verbo “descansar”, por isso classifi-
cada como objeto direto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
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9. Em relatório das Nações Unidas, a guerra civil 
da Síria foi classificada como “grande tragédia do 
século 21”.

Sobre a Síria e esse conflito, é incorreto afirmar:

a. ( ) Apesar de ter assinado a Convenção de Armas 
Químicas, evidências apontam para o uso 
desse tipo de armamento pelo governo sírio.

b. ( X ) De caráter político, a guerra civil na Síria não 
envolve divergências religiosas.

c. ( ) Sucedendo seu pai Hafez al-Assad, Bashar al-
-Assad está à frente do governo Sírio desde 
2000.

d. ( ) Na tentativa de fugir do conflito, milhares 
de sírios buscam refúgio em outros países, 
incluindo o Brasil.

e. ( ) A guerra civil da Síria iniciou-se como uma 
revolta popular contra a forte repressão do 
líder do governo.

10. A Lei 13.185, aprovada em 6 de novembro de 
2015, institui o Programa de Combate à Intimidação 
Sistemática (bullying) que, conforme texto original, 
constitui-se “todo ato de violência física ou psicológica, 
intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evi-
dente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou 
mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-

-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação 
de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas”.

Entre as possíveis aplicações dessa lei, não caracteriza 
o bullying:

a. ( ) pilhérias.
b. ( ) insultos pessoais.
c. ( ) grafites depreciativos.
d. ( ) apelidos pejorativos.
e. ( X ) estupro.

7. Em 2016, os Jogos Olímpicos foram sediados pela 
primeira vez no Brasil, contemplando quarenta e 
duas modalidades esportivas, conforme divulgado 
pelo portal oficial do Governo Federal sobre os Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos (www.brasil2016.gov.br).

Assinale a alternativa que contém as cinco modalida-
des em que o Brasil estreou em Jogos Olímpicos na 
edição do Rio 2016:

a. ( ) Atletismo, Badminton, Esgrima, Ginástica de 
Trampolim e Rugby.

b. ( ) Basquete, Golfe, Tiro com arco, Tiro Esportivo 
e Rugby.

c. ( X ) Badminton, Ginástica de Trampolim, Golfe, 
Hóquei sobre grama e Rugby.

d. ( ) Badminton, Esgrima, Golfe, Judô e Hóquei 
sobre grama.

e. ( ) Golfe, Esgrima, Hóquei sobre grama, Nado 
Sincronizado e Rugby.

8. O rompimento da barragem de Fundão, da 
mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP 
Billinton, é considerado o pior acidente da mineração 
brasileira, com impactos ambientais incalculáveis e, 
em alguns casos, irreversíveis.

Sobre essa tragédia, assinale a alternativa correta.

a. ( ) Atingiu diversos municípios no Estado de Minas 
Gerais, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, 
resultando na destruição completa da cadeia 
alimentar do ambiente aquático do Rio Doce.

b. ( ) Atingiu apenas o município de Mariana, no 
Espírito Santo, e resultou na morte de 19 pes-
soas e em outras centenas de desabrigados.

c. ( ) Atingiu diversos municípios dos estados de 
Minas Gerais e do Espírito Santo, sem vítimas 
fatais, mas com impactos irreparáveis ao equi-
líbrio e à biodiversidade da região.

d. ( X ) Atingiu principalmente o município de 
Mariana, em Minas Gerais, e resultou na morte 
de milhares de peixes, no assoreamento de 
rios, na destruição da mata ciliar, entre outros 
danos ambientais.

e. ( ) Atingiu diversos municípios às margens do Rio 
Doce no Estado de Minas Gerais e do Espírito 
Santo, não afetando o Oceano Atlântico em 
virtude da rápida ação de contenção proposta 
pelas entidades competentes.
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Legislação Municipal 5 questões

11. Sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
do município de Fraiburgo, são requisitos básicos e 
obrigatórios para a investidura em cargo público:

1. ser brasileiro nato.
2. o gozo de direitos políticos.
3. idade mínima de dezoito anos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

12. Sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
do município de Fraiburgo, ao servidor investido em 
mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:

1. tratando-se de mandato federal ou estadual, 
ficará afastado do cargo efetivo, sem direito à 
remuneração.

2. investido no mandato de Prefeito e Vice-
Prefeito, ficará afastado do cargo efetivo, sem 
direito à remuneração.

3. investido no mandato de vereador, não 
havendo compatibilidade de horário, ficará 
afastado do cargo efetivo, sem direito à 
remuneração.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

13. Sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
do município de Fraiburgo, são também considerados 
como de efetivo exercício as licenças, os afastamentos 
e as concessões em virtude de:

1. licença à gestante, à adotante e à paternidade.
2. licença para tratamento de saúde até 5 dias.
3. licença-prêmio.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
c. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

14. Sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
do município de Fraiburgo, da sindicância poderá 
resultar:

1. direito de reparação ao servidor indevida-
mente acusado de ato ou fato.

2. aplicação de penalidade de advertência ou 
suspensão de até trinta dias.

3. arquivamento do processo administrativo 
disciplinar já instaurado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( X ) É correta apenas a afirmativa 2.
c. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
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15. Sobre o regime jurídico dos servidores públi-
cos do município de Fraiburgo, a ação disciplinar 
prescreverá:

1. em 2 anos, quanto às infrações puníveis com 
demissão qualificada.

2. em 1 ano, quanto às infrações puníveis com 
suspensão de até trinta dias.

3. em 180 dias, quanto às infrações puníveis 
com advertência.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
c. ( X ) É correta apenas a afirmativa 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

Conhecimentos Específicos 15 questões

16. Assinale a alternativa que apresenta a definição 
do Princípio da Oportunidade no setor público.

a. ( ) A autonomia patrimonial tem origem na des-
tinação social do patrimônio e a responsabi-
lização pela obrigatoriedade da prestação de 
contas pelos agentes públicos.

b. ( X ) Trata do reconhecimento das variações do 
patrimônio observando a relação essência 
sobre a forma.

c. ( ) A aplicação deste Princípio deve levar a exces-
sos ou a situações classificáveis como mani-
pulação do resultado, ocultação de passivos e 
similares.

d. ( ) Este Princípio da Contabilidade influencia 
outros Princípios à medida que estabelece 
que a mensuração e a apresentação dos com-
ponentes patrimoniais consideram o período 
de operacionalidade da entidade.

e. ( ) Aplicando-se integralmente ao setor público, 
este Princípio pressupõe a simultaneidade 
da confrontação de receitas e de despesas 
correlatas.

17. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) com base nas Normas Brasileiras de 
Contabilidade Técnicas Aplicadas ao Setor Público 
(NBC T SP).

( ) Gastos posteriores à aquisição ou ao regis-
tro de itens do imobilizado e do intangíveis 
devem ser reconhecidos como despesa do 
exercício a que se referem.

( ) No que se refere aos investimentos em empre-
sas e consórcios dos quais a administração 
pública participe, estes devem ser mensura-
dos ou avaliados conforme o custo de aquisi-
ção de tais investimentos.

( ) A reavaliação é uma política contábil de men-
suração alternativa em relação ao método 
do custo, útil para assegurar que o valor 
contábil de determinados ativos não difira 
materialmente daquele que seria determi-
nado, usando-se seu valor justo na data das 
demonstrações contábeis.

( ) Na administração pública, considerando a 
existência de empenho que deve respeitar a 
anualidade orçamentária, não é permitido o 
reconhecimento e a mensuração de provisões.

( ) Na geração de informação de custo, é obriga-
tória a adoção dos princípios de contabilidade 
em especial o da competência, devendo ser 
realizados os ajustes necessários quando 
algum registro for efetuado de forma diferente.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. (  )  V • V • V • F • F
b. (  )  V • F • V • F • V
c. (  )  V • F • F • F • V
d. (  )  F • V • F • V • F
e. ( X )  F • F • V • F • V
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18. Em 31/12/X14, o Balanço Financeiro de um ente 
apresentava os seguintes valores:

Ingressos Valores
 Orçamentários 275.000,00
 Extraorçamentários 225.000,00
Dispêndios
 Orçamentários 320.000,00
 Extraorçamentários 280.000,00
Saldo disponível para X17 100.000,00

Assinale a alternativa que contém o valor correto do 
saldo disponível no início do exercício de X16.

a. ( X ) R$ 300.000,00
b. ( ) R$ 200.000,00
c. ( ) R$ 150.000,00
d. ( ) R$ 100.000,00
e. ( ) R$ 50.000,00

19. Assinale a alternativa que apresenta o propósito 
das contas balanço patrimonial.

a. ( ) do ativo devem ser apresentadas em ordem 
decrescente do grau de exigibilidade e do 
passivo em ordem decrescente do grau de 
conversibilidade.

b. ( ) do ativo devem ser apresentadas em ordem 
decrescente do grau de conversibilidade e do 
passivo em ordem decrescente do grau de 
exigibilidade.

c. ( ) do ativo devem ser apresentadas em ordem 
crescente do grau de conversibilidade e do 
passivo em ordem crescente do grau de 
exigibilidade.

d. ( X ) do ativo devem ser apresentadas em ordem 
crescente do grau de conversibilidade e do 
passivo em ordem decrescente do grau de 
exigibilidade.

e. ( ) do passivo devem ser apresentadas em 
ordem crescente do grau de conversibilidade 
e do passivo em ordem crescente do grau de 
exigibilidade.

20. Assinale a alternativa correta no que se refere a 
licitações.

a. ( ) A vinculação ao edital é um dos princípios 
da licitação, a cujos termos ficam vinculados 
somente os licitantes.

b. ( ) Os editais de convocação devem ser levados 
ao conhecimento do público, o que não 
ocorre nas outras várias fases do procedi-
mento licitatório, que devem ser realizadas de 
forma sigilosa.

c. ( X ) Um cidadão comum, que não tenha partici-
pado de procedimento licitatório promovido 
pela prefeitura de Blumenau, pode impugnar 
o respectivo edital.

d. ( ) Os tipos de licitação são: a de menor preço, a 
de melhor técnica, a de técnica e preço e a de 
maior lance ou oferta; em qualquer uma delas, 
havendo empate entre duas ou mais propos-
tas, a comissão fará obrigatoriamente sorteio 
em caráter sigiloso.

e. ( ) Pregão é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de traba-
lho técnico, científico ou artístico, mediante 
a instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes de 
edital publicado na imprensa oficial com ante-
cedência mínima de 45 dias.

21. Assinale a alternativa que se refere aos subsis-
temas de informações da contabilidade aplicada ao 
setor público, quanto ao Subsistema de Custos.

a. ( ) Evidencia as obrigações conforme o Princípio 
da Competência, inclusive provisões.

b. ( ) Evidencia informações relacionadas às fontes/
destinações de recursos.

c. ( ) Apoia a avaliação de resultados e desempe-
nho, estimulando a melhoria do desempenho 
das entidades.

d. ( X ) Registra informações relacionadas à execução 
de programas, dentre os quais projetos, ativi-
dades e operações especiais.

e. ( ) Registra ações judiciais em trâmite em que 
a administração pública seja parte, dando 
suporte à elaboração do Anexo de Riscos 
Fiscais.
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22. Relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1 Demonstrações aplicadas no setor público

1. Balanço Orçamentário
2. Balanço Financeiro
3. Balanço Patrimonial
4. Demonstração das Variações Patrimoniais

Coluna 2 Características das demonstrações  
aplicadas no setor público

( ) Evidencia as receitas e despesas orçamen-
tárias, bem como os ingressos e dispêndios 
extraorçamentários, conjugados com os sal-
dos de caixa do exercício anterior e os que se 
transferem para o início do exercício seguinte.

( ) Para sua elaboração são utilizadas as contas 
do subsistema de informações orçamentárias 
somente.

( ) Evidencia as variações quantitativas aumenta-
tivas e diminutivas, o resultado patrimonial e 
as variações qualitativas decorrentes da exe-
cução orçamentária.

( ) Pode-se dizer que é estático, pois apresenta 
a posição patrimonial em determinado 
momento.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. (  )  1 • 2 • 4 • 3
b. (  )  1 • 3 • 4 • 2
c. ( X )  2 • 1 • 4 • 3
d. (  )  3 • 1 • 2 • 4
e. (  )  4 • 2 • 3 • 1

23. Assinale a alternativa que apresenta o reflexo na 
equação fundamental do patrimônio no estágio do 
pagamento (3o estágio da despesa pública).

(A = Ativo, P = Passivo e PL = Patrimônio Líquido).

a. ( X ) diminui A = diminui P + permanece PL
b. ( ) aumenta A = aumenta P + permanece PL
c. ( ) aumenta A = diminui P + permanece PL
d. ( ) aumenta e diminui A =  

permanece P + permanece PL
e. ( ) aumenta e diminui A =  

diminui P + permanece PL

24. Assinale a alternativa que contém o lançamento 
contábil do estágio da “liquidação (2o estágio)” refe-
rente às despesas de serviços contratados por uma 
entidade do setor público, sob o enfoque patrimonial 
(subsistema de informações patrimoniais).

a. ( )

D/C Código da Conta Título da Conta Valor (R$)
D 1.1.1.1.X.XX.XX Caixa e equivalentes de caixa em 

moeda nacional
R$ valor

C 2.1.3.3.X.XX.XX Obrigações em circulação R$ valor

b. ( X )

D/C Código da Conta Título da Conta Valor (R$)
D 3.7.2.X.X.XX.XX Variação Patrimonial Diminutiva R$ valor
C 2.1.3.3.X.XX.XX Obrigações em circulação R$ valor

c. ( )

D/C Código da Conta Título da Conta Valor (R$)
D 2.1.3.3.X.XX.XX Obrigações em circulação R$ valor
C 1.1.1.1.X.XX.XX Caixa e equivalentes de caixa em 

moeda nacional
R$ valor

d. ( )

D/C Código da Conta Título da Conta Valor (R$)
D 6.2.2.1.3.03.XX Crédito empenhado liquidado 

a pagar
R$ valor

C 6.2.2.1.3.01.XX Crédito empenhado a liquidar R$ valor

e. ( )

D/C Código da Conta Título da Conta Valor (R$)
D 3.7.2.X.X.XX.XX Variação Patrimonial Diminutiva R$ valor
C 1.1.1.1.X.XX.XX Caixa e equivalentes de caixa em 

moeda nacional
R$ valor



Página 10

Município de Fraiburgo • Edital 001/2017-PMF

S03 Auditor Fiscal

26. Na aplicação dos procedimentos de revisão analí-
tica, o auditor deve considerar:

a. ( ) A exatidão aritmética de documentos com-
probatórios, registros e demonstrações contá-
beis e outras circunstâncias.

b. ( ) O acompanhamento de processo ou proce-
dimento ou de situação de fato quando da 
execução de auditoria.

c. ( ) O exame das transações que geraram lan-
çamentos em determinada conta contábil, 
partindo dos lançamentos contábeis para a 
identificação dos fatos.

d. ( X ) O objetivo dos procedimentos e o grau de 
confiabilidade dos resultados alcançáveis. A 
natureza do órgão/entidade e o conheci-
mento adquirido nas auditorias anteriores. A 
disponibilidade de informações, sua relevân-
cia, confiabilidade e comparabilidade.

e. ( ) Existência: se o componente patrimonial 
existe em certa data. Direitos e obrigações: 
se, efetivamente, existem em certa data. 
Ocorrência: se a transação de fato ocorreu. 
Abrangência: se todas as transações estão 
registradas.

27. Os testes de observância visam à obtenção de:

a. ( ) conclusões e consequentes recomendações 
resultantes dos fatos constatados.

b. ( ) informações suficientes para fundamentar 
suas conclusões gerais e recomendações 
especificas à administração da entidade.

c. ( ) técnicas de Auditoria Interna, que demandem 
o emprego de recursos tecnológicos de pro-
cessamento de informações.

d. ( ) informações perante pessoas físicas ou jurídi-
cas conhecedoras das transações e das opera-
ções, dentro ou fora da entidade.

e. ( X ) razoável segurança de que os controles inter-
nos estabelecidos pela administração estão 
em efetivo funcionamento, inclusive quanto 
ao seu cumprimento pelos funcionários e 
administradores da entidade.

25. Assinale a alternativa que contém o lançamento 
contábil do estágio do “lançamento (1o estágio)” refe-
rente às receitas públicas tributárias, sob o enfoque 
patrimonial (subsistema de informações patrimoniais).

a. ( ) 

D/C Código da Conta Título da Conta Valor (R$)
D 1.1.1.1.X.XX.XX Disponível R$ valor
C 1.1.2.2.X..XX.XX Tributo a receber R$ valor

b. ( ) 

D/C Código da Conta Título da Conta Valor (R$)
D 1.1.2.2.X.XX.XX Tributo a receber R$ valor
C 1.1.1.1.X.XX.XX Disponível R$ valor

c. ( ) 

D/C Código da Conta Título da Conta Valor (R$)
D 4.1.X.X.X.XX.XX Variação Patrimonial 

Aumentativa - tributárias
R$ valor

C 1.1.2.2.X..XX.XX Tributo a receber R$ valor

d. ( ) 

D/C Código da Conta Título da Conta Valor (R$)
D 4.1.X.X.X.XX.XX Variação Patrimonial 

Aumentativa - tributárias
R$ valor

C 1.1.1.1.X.XX.XX Disponível R$ valor

e. ( X ) 

D/C Código da Conta Título da Conta Valor (R$)
D 1.1.2.2.X.XX.XX Tributo a receber R$ valor
C 4.1.X.X.X.XX.XX Variação Patrimonial 

Aumentativa - tributárias
R$ valor
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30. Na elaboração das questões de auditoria, devem-
-se levar em conta os seguintes aspectos:

a. ( ) metodologia, que compreende os métodos 
empregados na coleta e na análise dos dados.

b. ( X ) clareza e especificidade; uso de termos que 
possam ser definidos e mensurados; viabili-
dade investigativa (possibilidade de ser res-
pondida); articulação e coerência (o conjunto 
das questões elaboradas deve ser capaz de 
esclarecer o problema de auditoria previa-
mente identificado).

c. ( ) desenvolvimento dos trabalhos de campo; 
análise dos dados coletados; elaboração da 
matriz de achados; validação da matriz de 
achados.

d. ( ) identificação simplificada do objeto de audito-
ria; detalhes apresentados na visão geral; arca-
bouço conceitual básico, bem como a fonte 
dos padrões de desempenho utilizados.

e. ( ) antecedentes, que contemplam as razões que 
originaram a auditoria, a decisão que a auto-
rizou e a existência de fiscalizações anteriores 
no mesmo objeto.

28. Os testes substantivos visam à obtenção de:

a. ( ) auxilio à entidade para atingir suas metas.
b. ( ) evidência alcançável, por meio do uso apro-

priado das técnicas de Auditoria Interna.
c. ( X ) evidência quanto à suficiência, exatidão e 

validade dos dados produzidos pelos sistemas 
de informação da entidade.

d. ( ) suporte às conclusões e às recomendações da 
Auditoria Interna.

e. ( ) razoável segurança de que o objetivo do 
trabalho da Auditoria Interna está sendo 
atingido.

29. O planejamento da auditoria consiste nas seguin-
tes atividades:

a. ( X ) Análise preliminar do objeto de auditoria. 
Definição do objetivo e escopo da audito-
ria. Especificação dos critérios de auditoria. 
Elaboração da matriz de planejamento. 
Validação da matriz de planejamento. 
Elaboração de instrumentos de coleta de 
dados. Teste-piloto. Elaboração do projeto de 
auditoria.

b. ( ) A qualidade dos indicadores de desempenho 
já identificados, destacando oportunidades 
de melhoria e a disponibilidade de dados e 
sistemas de informações, abordando sua con-
fiabilidade e abrangência.

c. ( ) As limitações à execução da auditoria. 
A receptividade do gestor em participar da 
fiscalização. A necessidade de empregar habi-
lidades especializadas na auditoria.

d. ( ) Auxiliar no planejamento, na execução e na 
supervisão da auditoria. Subsidiar a elabora-
ção do relatório e a resposta a questionamen-
tos do auditado ou de outros atores interes-
sados. Aumenta a efetividade e a eficiência da 
auditoria. Auxiliar na revisão da qualidade da 
auditoria.

e. ( ) Analisar os resultados das técnicas de diag-
nóstico aplicadas e os resultados de questio-
nários, entrevistas e grupos focais realizados. 
Sugerir obtidas nos painéis de referência.
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