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Antes de começar a fazer as provas:
Verifique se este caderno contém •	
proVas de: Língua portuguesa, com 11 
questões; Legislação, com 4 questões e 
Conhecimentos Específicos do Cargo, com 
30 questões. Cada uma dessas questões, 
sequencialmente numeradas de 01 a 45, 
possui 4 alternativas.

Caso haja algum problema, solicite a 
substituição do seu caderno de provas.

Na Folha de Respostas:
Confira seu nome e número de inscrição.•	
assine, a TINTa, no espaço indicado.•	

ao transferir as respostas para a Folha de 
respostas:

UsE somENTE CaNETa azUL •	 ou prETa  
para preencher a área reservada à letra 
correspondente a cada resposta, conforme o 
modelo:

00-
A B C D

sua resposta NÃO será computada, se houver 
marcação de mais de uma alternativa.

NÃo DEIXE NENHUma QUEsTÃo sEm 
rEsposTa.

a FoLHa DE rEsposTas não deve ser 
dobrada, amassada ou rasurada. 

sua prova somENTE poDErá sEr 
ENTrEgUE após o TÉrmINo Do 
pEríoDo DE sIgILo. Levante o braço, para 
que o fiscal possa recolhê-la.

Você deverá aguardar o fiscal se aproximar 
para, então, entregar o CaDErNo DE proVas 
e a FoLHa DE rEsposTas.

Você NÃo poderá levar consigo o Caderno de 
provas.

O rascunho de gabarito, localizado ao final 
do Caderno de Provas, só POdeRá seR 

destACAdO PelO FisCAl.

recolha seus objetos, deixe a sala e, em 
seguida, o prédio. a partir do momento em que 
sair da sala e até a saída do prédio, continuam 
válidas as proibições do uso de aparelhos 
eletrônicos e celulares, bem como não lhe é 
mais permitido o uso dos sanitários.

duração total das provas,  
incluindo transcrição da  
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PROVA de lÍNGUA PORtUGUesA

iNstRUÇÃO: Leia este texto e, com base nele, responda às questões 01 a 05.

saúde e dinheiro

Os norte-americanos perdem qualidade de vida. Com isso, perdem condição de viver mais

Dinheiro não traz felicidade, diz o povo. Embora haja controvérsias, a julgar pelo exemplo dos Estados 
Unidos, nem saúde: pelo segundo ano consecutivo, a expectativa de vida dos americanos diminuiu.

Em 1960, eles tinham a expectativa de vida mais alta do mundo. Chegava a 2,4 anos a mais do que 
a média dos países da organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (oCDE). Em 
1998, sua expectativa de vida ficou para trás da média da oCDE. Hoje, a diferença já é de 1,6 ano.

Um painel conjunto do National Research Council e do Institute of Medicine investigou as causas dessa 
desvantagem crescente. a conclusão foi a de que a saúde dos americanos é mais pobre em diversos 
aspectos: obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, ferimentos, homicídios, complicações de 
parto, gravidez na adolescência, consumo de drogas ilícitas e infecções pelo HIV.

Ficou evidente, também, que o estilo de vida é menos saudável do que o dos países da oCDE: as 
cidades privilegiam o automóvel, a população costuma ingerir alimentos altamente calóricos, abusar 
de álcool e possuir armas de fogo. aqueles com renda familiar mais baixa têm menos suporte social, 
previdenciário e acesso limitado à assistência médica.

as mortes por overdose aumentam a cada ano. Em 2015, foram 64 mil; neste ano, serão 70 mil, 
números que ultrapassam o total das mortes de soldados americanos na guerra do Vietnã. Numa 
análise publicada no Bristish Medical Journal, steven Woolf e Laudan aron consideraram esses óbitos 
a “ponta do iceberg” de uma crise de saúde mais abrangente: a mortalidade associada ao abuso de 
álcool e aos suicídios, que afeta especialmente os brancos de meia-idade e certas comunidades rurais. 
as causas estariam ligadas ao colapso das indústrias locais, à erosão dos laços comunitários, ao 
isolamento social, à pressão financeira e à consciência dos trabalhadores de que perderam o padrão de 
vida que os pais um dia tiveram.

ao contrário, entre os negros o número de suicídios e de mortes por overdose não aumentou. os autores 
atribuem a esse fenômeno a maior resiliência de mulheres e homens negros, habituados a enfrentar 
desvantagens econômicas, discriminação, preconceito social e mortalidade geral mais elevada.

De outro lado, nos últimos anos, as diferenças sociais se acentuaram, a performance escolar piorou, 
os salários da classe média estagnaram e os níveis de pobreza aumentaram em relação aos dos países 
desenvolvidos. o país é rico, mas desigual: os mais pobres têm dificuldade de acesso a serviços sociais, 
à assistência médica, à prevenção e ao tratamento de transtornos psiquiátricos e dependência química.

os Estados Unidos investem em saúde 17 % de um pIB de 19 trilhões de dólares, ou seja, cerca 
de 3,2 trilhões de dólares. É mais do que o pIB inteiro do Brasil. para justificar esse gasto, o americano 
médio deveria viver 110 anos, pelo menos. Quem nasce em santa Catarina vive mais.

VarELLa, Drauzio. saúde e dinheiro. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/revista/1024/
saude-e-dinheiro. acesso em 21 nov.2018. (adaptado)
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QUestÃO 01

Em relação ao texto, constata-se que

  I - os americanos tinham a expectativa de vida mais alta do mundo; 2,4 anos a mais do que a 
média dos países da organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.

 II - a queda na expectativa de vida, que ficou para trás da média dos países da organização para 
a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, tem como uma das causas as mortes de 
soldados americanos na guerra do Vietnã.

III - a saúde dos americanos piorou em diversos aspectos e seu estilo de vida é menos saudável 
do que o dos países da organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.

são CORRetAs as afirmativas

a) I e II, apenas.

B) I e III, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II e III.

QUestÃO 02

De acordo com o texto lido, as causas da mortalidade associada ao abuso de álcool e aos suicídios 
NÃO estariam ligadas

a) à alimentação menos saudável.

B) ao colapso das indústrias locais.

C) ao isolamento social.

D) à pressão financeira.

QUestÃO 03

a coesão textual resulta de uma rede de relações criadas por meio de procedimentos e recursos, tais 
como a repetição, a substituição, a seleção lexical.

Nas alternativas a seguir, há exemplos de retomada de elementos por meio da substituição lexical, 
eXCetO em:

a) [...] steven Woolf e Laudan aron consideraram esses óbitos a “ponta do iceberg” de uma crise de 
saúde mais abrangente [...]

B) Em 1960, eles tinham a expectativa de vida mais alta do mundo.

C) os autores atribuem a esse fenômeno a maior resiliência de mulheres e homens negros [...]

D) Um painel conjunto do National Research Council e do Institute of Medicine investigou as causas 
dessa desvantagem crescente.
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QUestÃO 04

Nas alternativas a seguir, os termos e/ou orações destacados exercem a função sintática de complemento 
nominal, eXCetO em:

a) aqueles com renda familiar mais baixa têm menos suporte social, previdenciário e acesso limitado 
à assistência médica.

B) [...] os mais pobres têm dificuldade de acesso a serviços sociais, à assistência médica, à 
prevenção e ao tratamento de transtornos psiquiátricos e dependência química.

C) [...] habituados a enfrentar desvantagens econômicas, discriminação, preconceito social e 
mortalidade geral mais elevada.

D) [...] à consciência dos trabalhadores de que perderam o padrão de vida que os pais um dia 
tiveram.

QUestÃO 05

Nas alternativas a seguir, considerando seu uso no texto lido, o que os termos em destaque denotam 
está apresentado entre parênteses, eXCetO em:

a) [...] a mortalidade associada ao abuso de álcool e aos suicídios, que afeta especialmente os brancos 
de meia-idade e certas comunidades rurais. (moDo) 

B) [...] pelo segundo ano consecutivo, a expectativa de vida dos americanos diminuiu. (orDEm)

C) Ficou evidente, também, que o estilo de vida é menos saudável do que o dos países da oCDE [...] 
(INCLUsÃo)

D) a conclusão foi a de que a saúde dos americanos é mais pobre em diversos aspectos [...] 
(INTENsIDaDE)

QUestÃO 06

a conexão promove a sequencialização e o encadeamento de partes e subpartes de um texto.

Nas alternativas a seguir, os termos destacados são elementos que atuam na conexão, eXCetO em:

a) a melhor maneira de identificar novos neurônios é executar extensivas análises a fim de determinar 
quais células são neurônios novos ou neurônios progenitores.

B) o cérebro contém uma rede de vasos sanguíneos e neurônios de altíssima complexidade. Portanto, 
é melhor evitar pancadas na cabeça.

C) o país é rico, mas desigual, pois os mais pobres têm pouco acesso à assistência médica, à 
prevenção e ao tratamento de transtornos psiquiátricos ou dependência química.

D) os seres humanos queimam em repouso cerca de 10 % a mais de calorias no fim da tarde do que 
à noite, devido aos ritmos circadianos, que controlam o relógio interno do corpo.
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QUestÃO 07

assinale a alternativa em que o pronome ‘que’ em destaque NÃO exerce a função sintática de sujeito 
da oração.

a) aponta-se a existência de 60 rankings universitários nacionais que analisam o desempenho das 
instituições, proporcionando-lhes reconhecimento e visibilidade.

B) Cabe às instituições de ensino que se empenham em conquistar premiações e reconhecimento 
tomar os rankings internacionais como bússola para suas ações.

C) o modelo de universidade que os rankings delineiam tem características padronizadas, 
independentemente de localização geográfica ou de índice de desenvolvimento.

D) os rankings universitários globais constituem-se em ferramentas que contribuem para a compreensão 
do estado da educação e da pesquisa ao redor do mundo.

QUestÃO 08

Leia este enunciado:

milhares de pessoas se reuniram, na manhã de hoje, na famosa Champs-Elysees, onde entraram, 
violentamente, em confronto com a polícia, que tentava impedi-las de se deslocarem para a place de la 
Concorde, perto do museu do Louvre.

assinale a alternativa em que a mudança no uso dos sinais de pontuação altera o sentido desse 
enunciado.

a) milhares de pessoas se reuniram, na manhã de hoje, na famosa Champs-Elysees, onde entraram, 
violentamente, em confronto com a polícia que tentava impedi-las de se deslocarem para a place 
de la Concorde, perto do museu do Louvre.

B) milhares de pessoas se reuniram na manhã de hoje, na famosa Champs-Elysees, onde entraram, 
violentamente, em confronto com a polícia, que tentava impedi-las de se deslocarem para a place 
de la Concorde, perto do museu do Louvre.

C) milhares de pessoas se reuniram na manhã de hoje na famosa Champs-Elysees, onde entraram, 
violentamente, em confronto com a polícia, que tentava impedi-las de se deslocarem para a place 
de la Concorde, perto do museu do Louvre. 

D) milhares de pessoas se reuniram, na manhã de hoje, na famosa Champs-Elysees, onde entraram 
violentamente em confronto com a polícia, que tentava impedi-las de se deslocarem para a place 
de la Concorde, perto do museu do Louvre.
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QUestÃO 09

Nos termos destacados nas alternativas a seguir, o único que NÃO exerce a função de sujeito é

a) Obesidade, cigarro e causas ambientais também podem causar alterações na tireoide e com isso 
provocar o tratamento por meio de reposição hormonal.

B) Normalmente ricos em iodo, peixes de águas salgadas, mariscos e algas são uma ótima fonte 
para obter o nutriente que garante o bom funcionamento da tireoide. 

C) a tireoide, glândula endócrina situada próxima à garganta, é responsável pela produção de 
hormônios fundamentais para o funcionamento de todas as células do nosso corpo.  

D) sem iodo, além de ter a fabricação de hormônios afetada, a pessoa pode desenvolver bócio 
endêmico – doença erradicada no Brasil e que deixa o volume da tireoide bastante aumentada. 

QUestÃO 10

assinale a alternativa em que a palavra ou expressão destacada NÃO atua como um conector que 
sinaliza a relação expressa nos parênteses.

a) a enxaqueca afeta uma em cada cinco mulheres, mas ela pode estar com os dias contados visto 
que uma nova forma de tratamento promete livrar as pessoas dessa dor. (CaUsaLIDaDE)

B) Feita com uma planta rica em sais minerais e vitaminas essenciais à saúde humana, está disponível 
no Brasil uma nova fórmula que devolve a qualidade de vida para quem sofre com açúcar alto no 
sangue. (DELImITaÇÃo)

C) Existem canais de reclamação para que os consumidores denunciem qualquer irregularidade no 
processo de compra e venda on-line. (FINaLIDaDE)

D) Concussões cerebrais aumentam o risco de demência e declínio cognitivo, caso as pessoas se 
envolvam em acidentes que resultam em perda de consciência.  (CompLEmENTaÇÃo)

QUestÃO 11

Nas alternativas a seguir, as orações destacadas expressam a mesma relação de sentido, eXCetO 
em:

a) alguns alimentos têm mais calorias do que outros, portanto é fundamental a ajuda de um nutricionista 
ou médico nutrólogo para orientar as pessoas nas necessidades e escolhas para o seu caso 
individualmente.

B) Em média, um adulto necessita de 0,8 g a 1 g de proteína por quilo de peso, por dia, mas atletas, 
idosos e gestantes têm necessidades diferentes, sendo, assim, importante a consulta a um 
nutricionista para que acertem na seleção dos alimentos.

C) as proteínas vegetais são boas opções nutricionais para quem quer reduzir o consumo de 
carnes, porque fornecem os aminoácidos necessários para o organismo produzir músculos, células 
e hormônios, enzimas e anticorpos.

D) o ideal, para as pessoas que praticam esportes, é ingerir mais de um tipo de vegetal que possui maior 
quantidade de proteína todos os dias para fornecer as quantidades e qualidades adequadas de 
aminoácidos.
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PROVA de leGislAÇÃO

QUestÃO 12

Com relação às responsabilidades previstas na Lei 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, assinale a opção 
CORRetA:

a) a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em 
prejuízo ao erário ou a terceiros.

B) a responsabilidade penal será afastada no caso de absolvição administrativa que negue a existência 
do fato.

C) a responsabilidade civil-administrativa abrange os crimes e as contravenções imputadas aos 
servidores, nessa qualidade.

D) a responsabilidade penal resulta de atos omissivos ou comissivos praticados no desempenho do 
cargo ou função pelos servidores.

QUestÃO 13

a Lei nº 8.112/1990 prevê que quando o servidor, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual 
ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias 
destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção 
urbana, conforme dispuser em regulamento. 

Tendo por referência a lei supracitada e considerando a necessidade de um servidor se deslocar, a 
serviço e sem pernoite fora da sede, não constituindo exigência permanente do cargo, o pagamento de 
diária é devida em

a) 100 % do valor integral.

B) 50 % do valor integral.

C) 30 % do valor integral.

D)  70 % do valor integral.

QUestÃO 14

o Estatuto da Universidade Federal de minas gerais define o Conselho Universitário como órgão 
máximo de deliberação da instituição, responsável por formular a política geral da Universidade nos 
planos acadêmico, administrativo, financeiro, patrimonial e disciplinar. 

são atribuições do Conselho Universitário:

a) estabelecer a política de pessoal e aprovar a organização dos respectivos quadro e plano de cargos 
e salários.

B) regulamentar a matrícula, estabelecer o regime escolar e aprovar o calendário escolar da 
Universidade.

C) pronunciar-se sobre a aquisição, a locação, a gravação, a permuta e a alienação de bens imóveis 
pela Instituição. 

D) prover apoio institucional e técnico, além de subsídios de natureza crítica, visando à maior integração 
da Universidade com a sociedade.
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QUestÃO 15

De acordo com o Estatuto da Universidade Federal de minas gerais, a Universidade é composta de 
unidades acadêmicas e unidades especiais.

Com relação à estrutura dessas unidades, assinale a opção CORRetA:

a) a unidade especial será definida pelo Conselho de Curadores, após consulta ao Conselho de 
Diretores.

B) a unidade especial pode realizar atividades de extensão, conduzindo à concessão de diploma de 
curso de graduação.

C) a unidade acadêmica é o estabelecimento de ensino que possui sede e estrutura administrativa 
próprias.

D)  a unidade acadêmica poderá manter, ao mesmo tempo, diversos tipos de estrutura de nível 
hierárquico a ela inferior.
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PROVA de CONHeCiMeNtOs esPeCÍFiCOs – AUditOR

QUestÃO 16

Com relação ao que se refere à Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao setor público NBC Tsp 
08 – ativo Intangível, considere as seguintes afirmativas:

I – o ativo intangível deve ser reconhecido se, e somente se: (a) for provável que os benefícios 
econômicos futuros ou potencial de serviços esperados atribuíveis ao ativo forem gerados em 
favor da entidade e (b) o custo ou o valor justo do ativo puder ser mensurado confiavelmente.

II – o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura gerado internamente deve ser reconhecido 
como ativo.

III – para avaliar se o ativo intangível gerado internamente atende aos critérios de reconhecimento, 
a entidade deve classificar a geração do ativo em: (a) fase de pesquisa e (b) fase de 
desenvolvimento.

Estão CORRetAs as afirmativas:

a) I e II, apenas.

B) I, II e III.

C) II e III, apenas.

D) I e III, apenas. 

QUestÃO 17

acerca do orçamento público, é CORRetO afirmar:

a) a Lei de Diretrizes orçamentárias estabelece as metas relativas a resultados primário e nominal a 
serem cumpridas pelos governos.

B) a competência para elaboração do orçamento é do poder legislativo. 

C) o orçamento público fixa a arrecadação de receitas para o período de um ano.

D) os investimentos constantes do plano plurianual são considerados despesas obrigatórias de caráter 
continuado.

QUestÃO 18

marque a alternativa iNCORRetA com relação às Demonstrações Contábeis aplicadas ao setor 
público:

a) o resultado patrimonial do exercício é apurado na demonstração das variações patrimoniais pelo 
confronto entre as variações qualitativas aumentativas e diminutivas.

B) No balanço financeiro são evidenciadas as receitas e despesas do período, os saldos do exercício 
anterior e o saldo que irá para o exercício seguinte, e também os pagamentos e recebimentos 
orçamentários e extraorçamentários.

C) No balanço patrimonial, especificamente no quadro referente às compensações, devem ser incluídos 
os atos potenciais do ativo e do passivo que possam, imediata ou indiretamente, vir a afetar o 
patrimônio,como, por exemplo, as obrigações conveniadas ou contratadas.

D) o valor referente à reabertura de créditos extraordinários e especiais reabertos no exercício é 
evidenciado no balanço orçamentário sob o título de saldo de exercícios anteriores.



CoNCUrso pÚBLICo UFmg – EDITaL 645/2018 CONHeCiMeNtOs esPeCÍFiCOs 11

QUestÃO 19

Determinado ente público realizou uma operação de crédito com o objetivo de angariar recursos 
financeiros. o lançamento contábil da contabilização dessa arrecadação de receita orçamentária, 
referente à informação de natureza de controle, é:

a) Crédito – Execução da disponibilidade de recursos - Disponibilidade por Destinação de recursos.

 Débito – Execução da disponibilidade de recursos Disponibilidade por Destinação de recurso (DDr) 
comprometida por empenho.

B) Débito – Controle da disponibilidade de recursos.

 Crédito – Execução da disponibilidade de recursos - Disponibilidade por Destinação de recurso 
(DDr).

C) Crédito – Controle da disponibilidade de recursos.

 Débito – Execução da disponibilidade de recursos - Disponibilidade por Destinação de recurso 
(DDr).

D) Débito – Execução da disponibilidade de recursos - Disponibilidade por Destinação de recursos.

 Crédito – Execução da disponibilidade de recursos Disponibilidade por Destinação de recurso 
(DDr) comprometida por empenho.

QUestÃO 20

Quanto às classificações das despesas públicas, considere as seguintes afirmativas:

  I – para classificação institucional, considera-se órgão orçamentário o agrupamento de serviços 
subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias.

 II –  a classificação funcional é composta de um rol de funções e subfunções prefixadas, que 
servem como agregador dos gastos públicos por área de ação governamental nas três esferas 
de governo.

III – Na classificação programática, considera-se ‘atividade’ o instrumento de programação utilizado 
para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no 
tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da 
ação de governo.

Estão iNCORRetAs as afirmações:

a) I e II, apenas.

B) I, II e III.

C) II e III, apenas.

D) I e III, apenas.

QUestÃO 21

No que se refere às variações patrimoniais, marque a alternativa iNCORRetA:

a) ganhos com desincorporação de passivos são variações patrimoniais diminutivas.

B) ações de assistência social, que são políticas de seguridade social não contributiva, visando ao 
enfrentamento da pobreza, são variações patrimoniais diminutivas. 

C) Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo são variações patrimoniais diminutivas. 

D) Transferências e delegações recebidas são variações patrimoniais aumentativas e podem ser 
advindas de transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos.
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QUestÃO 22

sobre os restos a pagar, é iNCORRetO afirmar:

a) a inscrição de restos a pagar deve observar as disponibilidades financeiras e condições da legislação 
pertinente, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas.

B) É vedado ao titular do poder ou órgão público,nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, 
contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente no mandato, ou que tenha 
parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para 
este efeito.

C) Não serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício 
atual na determinação da disponibilidade de caixa quando o titular do poder ou órgão público 
desejar contrair obrigação de despesa nos últimos dois quadrimestres do seu mandato.

D) o serviço contratado que tenha sido prestado e que se encontre, em 31 de dezembro do exercício 
financeiro vigente, em fase de verificação do direito adquirido pelo credor (despesa em liquidação), 
será inscrito em restos a pagar não processados as despesas não liquidadas.

QUestÃO 23

De acordo com a Lei no 8.666 de 1993, a qual institui normas para licitações e contratos da administração 
pública e dá outras providências,é iNCORRetO afirmar:

a) as licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços terão que obedecer a seguinte 
sequência: I - projeto executivo, II - projeto básico e III - execução das obras e serviços.

B) a lentidão do cumprimento do contrato, levando a administração a comprovar a impossibilidade 
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento nos prazos estipulados,constitui motivo para 
rescisão do contrato.

C) a execução do contrato de execução de uma obra deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 
representante da administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros 
para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

D) os serviços técnicos profissionais especializados são os trabalhos relativos a patrocínio ou defesa 
de causas judiciais ou administrativas.

QUestÃO 24

o tratamento contábil para ativos imobilizados é estabelecido pela Norma Brasileira de Contabilidade 
aplicada ao setor público NBCTsp 07 – ativo Imobilizado. Considere as afirmativas sobre essa norma:

I – Valor depreciável do ativo imobilizado é o custo do ativo ou outro montante que substitua seu 
custo, menos seu valor recuperável.

II – perda por redução ao valor recuperável de ativo imobilizado é o montante pelo qual o valor 
contábil do ativo excede seu valor residual de serviço.

III – após o reconhecimento como ativo imobilizado, este deve ser apresentado pelo custo menos 
qualquer depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas.

Está(ão) CORRetA(s) a(s) afirmativa(s):

a) I e II, apenas. 

B) III, apenas.

C) II, apenas.

D) I, II e III.
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QUestÃO 25

Com relação às peças orçamentárias plano plurianual, Lei de Diretrizes orçamentárias e a Lei 
orçamentária anual, NÃO se pode afirmar: 

a) o plano plurianual deve conter o demonstrativo do efeito no orçamento sobre isenções, anistias, 
subsídios, dentre outros, de natureza financeira, tributária e creditícia.

B) a vigência da Lei de Diretrizes orçamentárias extrapola o exercício financeiro, uma vez que ela 
é aprovada até o encerramento do primeiro período legislativo e orienta a elaboração da Lei 
orçamentária anual no segundo semestre, bem como estabelece regras orçamentárias a serem 
executadas ao longo do exercício financeiro subsequente. 

C) a Lei de Diretrizes orçamentárias orienta a elaboração da Lei orçamentária anual quanto às metas 
fiscais, alterações na legislação tributária (arrecadação), despesas de capital, dentre outros.

D) o plano plurianual é um plano de médio/longo prazo, sendo elaborado de 4 em 4 anos, iniciando no 
2º ano do mandato atual, até o 1º ano do mandato seguinte.

QUestÃO 26

a representação Fidedigna é uma das características qualitativas fundamentais da informação contábil-
financeira útil. segundo a resolução CFC n.º 1.374/11, é iNCORRetO afirmar que:

a) a representação Fidedigna não significa exatidão em todos os aspectos.

B) a representação Fidedigna, por si só, não resulta necessariamente em informação útil.

C) a realidade retratada precisa ser completa, material e livre de erro para ser representação 
perfeitamente fidedigna.

D) o retrato da realidade econômica completo deve incluir toda a informação necessária para que o 
usuário compreenda o fenômeno retratado.

QUestÃO 27

ativos e passivos são elementos das demonstrações contábeis. sobre tais elementos, julgue as 
afirmações abaixo em verdadeiras (V) ou falsas (F):

(   ) a forma física não é essencial para a existência de ativo.

(   ) alguns passivos somente podem ser mensurados por meio do emprego de significativo grau de 
estimativa.

(   ) o ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual 
se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

(   ) ativos e passivos são elementos diretamente relacionados com a mensuração do desempenho 
da entidade.

 segundo a resolução CFC n.º 1.374/11, a sequência CORRetA é dada por:

a) F, F, V, V.

B) V, V, V, F.

C) V, V, F, F.

D) F, V, F, V.
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QUestÃO 28

a norma NBC Ta 210 (r1) trata da responsabilidade do auditor independente em estabelecer os termos 
de um trabalho de auditoria com a administração e, quando apropriado, com os responsáveis pela 
governança. De acordo com a referida norma, é iNCORRetO afirmar:

a) se as normas de contabilidade estabelecidas por organização normatizadora autorizada ou 
reconhecida são complementadas por lei ou regulamento, o auditor deve determinar se há conflito 
entre as normas de contabilidade e os requisitos adicionais.

B) se os termos do trabalho de auditoria são alterados, o auditor e a administração devem concordar 
com os novos termos do trabalho e formalizá-los na carta de contratação ou outra forma adequada 
de acordo por escrito.

C) se não existirem as condições prévias para o trabalho de auditoria, o auditor independente deve 
discutir o assunto com a administração.

D) se o auditor não concordar com a mudança dos termos do trabalho de auditoria e a administração 
não permitir que ele continue o trabalho de auditoria original, o auditor pode retirar-se do trabalho de 
auditoria, quando permitido por lei ou regulamento aplicável.

QUestÃO 29

Considere as afirmações abaixo:

 I. as demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são as da entidade, elaboradas pela sua 
administração, com supervisão geral dos responsáveis pela governança, sendo que as NBCs 
Ta impõem responsabilidades à administração ou aos responsáveis pela governança, mas não 
se sobrepõem às leis e regulamentos que governam as suas responsabilidades.

 II. ao conduzir um trabalho de auditoria das demonstrações contábeis, é importante que o auditor 
obtenha segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro, possibilitando assim 
que o auditor expresse sua opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, 
em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro 
aplicável.

 III. o objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por 
parte dos usuários, sendo que isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo 
auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os seus aspectos 
(relevantes ou não), em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável.

De acordo com a NBC Ta 200 (r1), está(ão) CORRetA(s) a(s) afirmação(ões):

a) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) II e III, apenas.

D) II, apenas.
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QUestÃO 30

assinale a alternativa que NÃO define adequadamente um termo para fins das NBCs Ta:

a) Distorção é a diferença entre o valor, a classificação, a apresentação ou a divulgação de uma 
demonstração contábil relatada e o valor, a classificação, a apresentação ou a divulgação que é 
exigida para que o item esteja de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável.

B) risco de detecção é o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorção relevante 
antes da auditoria.

C) risco de auditoria é o risco de que o auditor expresse uma opinião de auditoria inadequada quando 
as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante.

D) Evidências de auditoria são as informações utilizadas pelo auditor para fundamentar suas conclusões 
em que se baseia a sua opinião.

QUestÃO 31

Considere as afirmações a seguir sobre as finalidades adicionais da documentação de auditoria:

 I. assistir a equipe de trabalho no planejamento e execução da auditoria.

 II. manter um registro de assuntos de importância recorrente para auditorias futuras.

 III. permitir a condução de inspeções externas em conformidade com as exigências legais, 
regulamentares e outras exigências aplicáveis.

 IV. permitir que a equipe de trabalho possa ser responsabilizada por seu trabalho.

De acordo com a NBC Ta 230 (r1), estão CORRetA(s) as afirmações:

a) I, II, III e IV.

B) I, II e IV, apenas.

C) I e II, apenas.

D) II, III e IV, apenas.

QUestÃO 32

a NBC Ta 240 (r1) apresenta informações sobre a responsabilidade do auditor. De acordo com essa 
norma, é CORRetO afirmar:

a) a principal responsabilidade pela prevenção e detecção da fraude em uma entidade é do auditor.

B) o auditor, na obtenção de segurança razoável, não tem a responsabilidade de manter atitude de 
ceticismo profissional durante a auditoria.

C) o risco do auditor não detectar uma distorção relevante decorrente de fraude da administração é 
maior do que no caso de fraude cometida por empregados.

D) o auditor que realiza auditoria de acordo com as normas de auditoria não é responsável por obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, como um todo, não contém distorções 
relevantes, causadas por fraude ou erro.
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QUestÃO 33

a norma NBC Ta 320 (r1) trata da responsabilidade do auditor independente de aplicar o conceito de 
materialidade no planejamento e na execução de auditoria de demonstrações contábeis. Essa norma 
apresenta que é razoável que o auditor assuma algumas premissas sobre os usuários. sobre tais 
premissas, é iNCORRetO afirmar que é razoável que o auditor assuma que os usuários 

a) entendem que as demonstrações contábeis são elaboradas, apresentadas e auditadas considerando 
níveis de materialidade.

B) não reconhecem as incertezas inerentes à mensuração de valores baseados no uso de estimativas, 
julgamento e a consideração sobre eventos futuros.

C) possuem conhecimento razoável de negócios, atividades econômicas, de contabilidade e a 
disposição de estudar as informações das demonstrações contábeis com razoável diligência.

D) tomam decisões econômicas razoáveis com base nas informações das demonstrações contábeis.

QUestÃO 34

Considere as seguintes afirmações:

  I. a evidência de auditoria inclui as informações contidas nos registros contábeis que suportam 
as demonstrações contábeis e informações obtidas de outras fontes.

 II. adequação da evidência de auditoria é a medida da quantidade da evidência de auditoria, 
sendo que a quantidade necessária da evidência de auditoria é afetada pela avaliação do 
auditor dos riscos de distorção relevante e também pela qualidade da evidência de auditoria.

III. Especialista da administração é uma pessoa ou organização com especialização em 
contabilidade ou auditoria, cujo trabalho é utilizado pela entidade para ajudá-la na elaboração 
das demonstrações contábeis.

IV. registros contábeis compreendem os registros de lançamentos contábeis e sua documentação-
suporte (cheques e registros de transferências eletrônicas de fundos, faturas, contratos).

Com base na NBC Ta 500 (r1), estão CORRetAs as afirmações:

a) I e IV, apenas.

B) I, II e III, apenas.

C) I, II, III e IV.

D) I e II, apenas.

QUestÃO 35

segundo a Instrução Normativa nº 3, de 09 de Junho de 2017 do ministério da Transparência de 
Controladoria-geral da União, é iNCORRetO afirmar:

a) a atividade de auditoria interna governamental tem como propósito aumentar e proteger o valor 
organizacional das instituições públicas, fornecendo avaliação, assessoria e aconselhamento 
baseados em risco.

B) os órgãos e entidades da administração pública Federal devem atuar de forma regular e alinhada 
ao interesse público.

C) os órgãos e entidades da administração pública Federal devem exercer o controle permanente 
sobre seus próprios atos, considerando o princípio da autotutela.

D) o estabelecimento, a manutenção, o monitoramento e o aperfeiçoamento dos controles internos da 
gestão é responsabilidade exclusiva da alta administração das organizações públicas.
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QUestÃO 36

De acordo com a Instrução Normativa nº 3, de 09 de Junho de 2017 do ministério da Transparência de 
Controladoria-geral da União, a estrutura de controles internos dos órgãos e entidades da administração 
pública Federal deve contemplar as três linhas de defesa da gestão ou camadas, a qual deve comunicar, 
de maneira clara, as responsabilidades de todos os envolvidos, provendo uma atuação coordenada e 
eficiente, sem sobreposições ou lacunas. Considere as seguintes afirmações sobre essas linhas de 
defesa:

I. a primeira linha de defesa é responsável por identificar, avaliar, controlar e mitigar os riscos, 
guiando o desenvolvimento e a implementação de políticas e procedimentos internos 
destinados a garantir que as atividades sejam realizadas de acordo com as metas e objetivos 
da organização.

II. a segunda linha de defesa contempla os controles primários, que devem ser instituídos e 
mantidos pelos gestores responsáveis pela implementação das políticas públicas durante a 
execução de atividades e tarefas, no âmbito de seus macroprocessos finalísticos e de apoio.

III. a terceira linha de defesa é representada pela atividade de auditoria interna governamental, 
que presta serviços de avaliação e de consultoria com base nos pressupostos de autonomia 
técnica e de objetividade.

IV. as instâncias de primeira linha de defesa estão situadas ao nível da gestão e objetivam 
assegurar que as atividades realizadas pela primeira linha sejam desenvolvidas e executadas 
de forma apropriada.

De acordo com a referida instrução normativa, estão CORRetAs as afirmações:

a) I e III, apenas.

B) I, II e III, apenas.

C) I e II, apenas.

D) III e IV, apenas.

QUestÃO 37

De acordo com a Instrução Normativa nº 9, de 09 de outubro de 2018 do ministério da Transparência de 
Controladoria-geral da União sobre o plano anual de auditoria Interna (paINT), é CORRetO afirmar:

a) a proposta de paINT das Unidades de auditoria Interna (audin) deve ser encaminhada ao ministério 
da Transparência e Controladoria-geral da União (CgU), às secretarias de Controle Interno (Ciset) 
ou às unidades setoriais do sistema de Controle Interno (sCI), conforme o caso, até o primeiro dia 
útil do mês de outubro do exercício anterior ao de sua execução.  

B) o ministério da Transparência e Controladoria-geral da União (CgU), as secretarias de Controle 
Interno (Ciset) e as unidades setoriais do sistema de Controle Interno (sCI) devem comunicar os 
seus paINT às Unidades de auditoria Interna (audin) no prazo de 60 dias úteis após a aprovação 
do plano, de forma a estabelecer um ambiente de cooperação e harmonia, excetuando-se os casos 
que possam comprometer sua efetividade.

C) o paINT aprovado das secretarias de Controle Interno (Ciset), juntamente com os paINT das 
respectivas unidades setoriais do sistema de Controle Interno (sCI), devem ser encaminhados ao 
ministério da Transparência e Controladoria-geral da União (CgU) até o último dia útil do mês de 
março do ano da execução para exercício da supervisão técnica.

D) o paINT aprovado das Unidades de auditoria Interna (audin) singulares e das unidades setoriais 
do sistema de Controle Interno (sCI) deve ser encaminhado ao ministério da Transparência e 
Controladoria-geral da União (CgU), às secretarias de Controle Interno (Ciset) ou às unidades 
setoriais do sCI, conforme o caso, até o último dia útil do mês de janeiro do ano da execução para 
exercício da supervisão técnica.
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QUestÃO 38

segundo a Instrução Normativa nº 9, de 09 de outubro de 2018 do ministério da Transparência de 
Controladoria-geral da União, o plano anual de auditoria Interna (paINT) deverá conter os seguintes 
itens mínimos, eXCetO:

a) Exposição, sempre que possível, das premissas, restrições e riscos associados à execução do 
plano de auditoria Interna.

B) previsão da atividade de monitoramento das recomendações emitidas em trabalhos anteriores e 
ainda não implementadas pela Unidade auditada.

C) relação das atividades a serem realizadas para fins de gestão e melhoria da qualidade da atividade 
de auditoria interna governamental.

D) previsão de, no mínimo, 60 horas de capacitação para cada auditor interno governamental.

QUestÃO 39

almeida (2012) define os procedimentos de auditoria como um conjunto de técnicas que o auditor utiliza 
para colher as evidências sobre as demonstrações financeiras. De acordo com esse autor, sobre esses 
procedimentos, é iNCORRetO afirmar:

a) a contagem física é utilizada para as contas do ativo e consiste em identificar fisicamente o bem 
declarado nas demonstrações financeiras.

B) a inspeção de documentos se refere ao exame de documentos exclusivamente externos, com o 
objetivo de constatar a veracidade dos valores registrados.

C) a confirmação com terceiros é utilizada pelo auditor para confirmar bens de propriedade da empresa 
em poder de terceiros, direitos a receber e obrigações.

D) a conferência de cálculos se refere ao procedimento de conferir cálculos que o contador efetua 
durante todo o processo de elaboração das demonstrações financeiras, tais como os cálculos de 
valorização do estoque e de amortização de despesas antecipadas.

QUestÃO 40

Considere as afirmações sobre o controle interno:

  I. o controle interno visa proteger ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a 
administração na condução ordenada dos negócios da empresa. 

 II. o auditor, ao avaliar o controle interno de uma organização, deve levantar o sistema de controle 
interno e pressupor que esse sistema levantado está sendo seguido na prática. 

III. o auditor pode reduzir o volume de testes de auditoria na hipótese de a empresa ter um sistema 
de controle interno forte. 

IV. o auditor não precisa executar testes caso o sistema de controle seja classificado como 
excelente.

Com base em almeida (2012), estão CORRetAs as afirmações:

a) I e II, apenas.

B) I e IV, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e IV, apenas.
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QUestÃO 41

sobre os papéis de trabalho, é iNCORRetO afirmar, conforme almeida (2012), que eles:

a) auxiliam o auditor durante a execução do trabalho.

B) Espelham as características dos auditores que os elaboram.

C) Não podem ser usados como evidências do trabalho executado. 

D) servem como base para a avaliação dos auditores.

QUestÃO 42

Considere as  afirmações abaixo sobre controle interno na perspectiva de attie (2007) e as classifique 
em verdadeiras (V) ou falsas (F):

(   ) os controles administrativos compreendem o plano de organização e todos os métodos e 
procedimentos que dizem respeito à eficiência operacional.

(   ) os controles administrativos geralmente incluem sistemas de autorização e aprovação. 

(   ) os controles contábeis compreendem o plano de organização e todos os métodos e 
procedimentos diretamente relacionados, principalmente com a salvaguarda de patrimônio e a 
fidedignidade dos registros contábeis. 

(   ) os controles contábeis geralmente incluem análises estatísticas, relatórios de desempenho e 
programas de treinamento.

a sequência CORRetA é:

a) F, V, F, V.

B) V, F, V, F.

C) F, F, V, V.

D) V, V, F, F.
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QUestÃO 43

o risco de amostragem, que pode ser segregado em diferentes tipos, está relacionado à possibilidade 
de que uma amostra adequadamente coletada não seja representativa de uma população (BoYNToN; 
JoHNsoN; KELL, 2002). Considere as afirmações sobre os diferentes tipos de riscos de amostragem:

I. o risco de avaliação do risco de controle em nível baixo demais é o risco de que o nível avaliado 
de risco de controle baseado na amostra dê suporte ao nível avaliado planejado, quando de 
fato a verdadeira eficácia operacional da estrutura de política ou procedimentos de controle, se 
conhecida, não seria considerada adequada.

II. o risco de avaliação de controle em nível alto demais é o risco de que o nível avaliado do 
risco de controle baseado na amostra não der suporte para o nível planejado, quando de 
fato a verdadeira eficácia operacional da estrutura política ou procedimentos de controle, se 
conhecida, seria considerada adequada para dar suporte ao nível avaliado planejado.

III. o risco de aceitação incorreta é o risco de que a amostra dê suporte à conclusão de que o 
saldo da conta não contém erro ou irregularidade relevante, quando de fato contém.

De acordo com Boynton, Johnson e Kell (2002), está(ão) CORRetA(s) a(s) afirmação(ões):

a) I, apenas.

B) III, apenas.

C) I e II, apenas.

D) I, II e III.

QUestÃO 44

Conforme Boynton, Johnson e Kell (2002), alguns conceitos estatísticos são importantes ao lidar com 
a amostragem de estimação de média por unidade (mpU). De acordo com os referidos autores, é 
iNCORRetO afirmar:

a) a população auditada pode ser estratificada, ou seja, deve estar dividida de acordo com grupos 
homogêneos.

B) o desvio-padrão é a medida de variabilidade adotada nesta técnica de amostragem.

C) o tamanho da amostra necessário à consecução de determinado objetivo estatístico está diretamente 
relacionado com a variabilidade dos valores dos itens da população.

D) o conhecimento do tamanho da população é crítico no cálculo do tamanho da amostra, mas não na 
análise de resultados.

QUestÃO 45

Boynton, Johnson e Kell (2002) segregam os testes substantivos em três tipos: procedimentos de revisão 
analítica, testes de detalhes de saldo e testes de detalhes de transação. segundo esses autores, é 
CORRetO afirmar:

a) procedimentos de revisão analítica envolvem a utilização de comparações para avaliar 
adequação.

B) os diferentes tipos de testes são substitutos, sendo que a escolha em utilizar um ou outro depende 
da sua eficiência.

C) Testes de detalhes de saldo envolvem o exame de documentos que suportam o lançamento de 
transações específicas em determinadas contas.

D) Testes de detalhes de transação envolvem a fundamentação do saldo final diretamente (confirmando 
o saldo de contas a receber com clientes, por exemplo).
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CONCURSO PÚBLICO UFMG – EDITAL 645/2018

RASCUNHO DO GABARITO

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
1     2     3     4     5     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
6     7     8     9     10     

A B C D
11

PROVA DE LEGISLAÇÃO

A B C D A B C D A B C D A B C D
12 13 14 15     

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
16     17     18     19     20     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
21     22     23     24     25     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
26     27     28     29     30     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
31     32     33     34     35     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
36     37     38     39     40     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
41     42     43     44     45     



Questões desta prova podem ser reproduzidas para uso 
pedagógico, sem fins lucrativos, desde que seja mencionada 

a fonte: Concurso Público UFMG – editAl 645/2018. 
reproduções de outra natureza devem ser previamente 

autorizadas pela CopEVE/UFmg.

UNIVErsIDaDE FEDEraL DE mINas gEraIs
CopEVE- proCEssos sELETIVos Da UFmg


