
Prova: Auxiliar de Auditoria de Controle Interno
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INSCRIÇÃO: IDENTIDADE: ORGÃO/UF:

ASSINATURA:

CADERNO DE PROVA

SALA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS

EM CARGOS NO QUADRO PERMANENTE

Leia com atenção:

01. Só abra  este caderno após  ler  todas  as  instruções  e  quando  for
autorizado pelos fiscais de sala.

02. Preencha seus dados pessoais no quadro abaixo.
03. Autorizado  o início  da  prova, verifique se este  caderno contém  40

questões.
04. Todas as questões desta prova são  de múltipla  escolha,  apresentando

como resposta uma alternativa.
05. Assinale a resposta de cada questão  no  corpo da  prova e, só  depois

transfira os resultados para a Folha de Respostas.
06. Confira  também  na  sua  Folha  de  Respostas, todos  os  seus  dados

impressos.
07. Para marcar  a  Folha de Respostas  utilize   caneta  esferográfica de

cor  azul ou  preta. A marcação  é definitiva, não admitindo rasuras e
em  nenhuma hipótese ela será substituída.

08. Não risque,  não  amasse, não  dobre e não  suje a Folha de Respostas,
pois isso poderá prejudicá-lo.

09. Os fiscais não estão autorizados  a  emitir  opinião,  nem  a  prestar
esclarecimentos sobre o conteúdo da  prova.  Cabe  única  e  exclusiv
mente ao candidato interpretar e decidir.

10.

a

É facultada ao  candidato, após  o  decurso  de  2h (duas horas)  da
aplicação das provas

Folha  de  Cópia de Respostas

, a transcrição de  suas respostas,  registradas
no  documento  oficial  (Folha  de  Respostas), para  um  formulário
específico,  denominado                              , entregue pelo
fiscal  de sala após o tempo acima decorrido,  sendo este formulário
o único documento permitido para este fim.
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PROVA: LÍNGUA PORTUGUESA  
 
TEXTO 1 
 

O CIENTISTA DA CONSCIÊNCIA 
(É difícil meditar quando se tem fome, diz o físico 
que foi monge) 
 
Alan Wallace tem uma característica especial que 
o diferencia dos seus pares na área da física e da 
neurobiologia: foi durante 20 anos um monge 
budista, morou em Dharamsala, na Índia, traduziu 
mais de 30 livros do tibetano para o inglês, 
estudou com os mais altos mestres do Tibete e 
ainda ocupou o posto de interprete oficial de sua 
santidade, o Dalai-Lama. Hoje, novamente como 
cientista e físico e autor de quatro importantes 
livros sobre ciência e práticas contemplativas, 
Wallace comanda um verdadeiro exército de 
neurocientistas, antropólogos, sociólogos e 
psicólogos no Instituto Santa Bárbara de estudos 
da Consciência, na Califórnia. Sua missão 
principal é analisar os efeitos da meditação nos 
seres humanos em dezenas de experimentos e 
numa enorme gama de voluntários - desde quem 
nunca meditou até monges com milhares de horas 
dedicadas à prática. As descobertas desses 
estudos surpreendem e seu olhar sereno sobre o 
despertar interno da consciência traz esperança 
para a humanidade. Alan Wallace esteve em 
junho no Brasil a convite do Centro de Estudos 
Budistas Bodisatva para dar palestras em várias 
capitais brasileiras e lançar seu último livro, As 
Dimensões Escondidas. (...) 
(Vida Simples, outubro 2009. Edição 84. Pág. 42.) 

 
1. Analise: 

 
I. Trata-se de um texto reflexivo e que nos pode 

levar a refletir sobre o nosso viver. 
II. Alan Wallace é um monge e um cientista que 

defende a arte de meditar. 
III. Alan é autor de livros sobre a arte 

contemplativa. 
IV. Wallace é uma espécie de mentor de vários 

profissionais: de antropólogos a psicólogos. 
V. Alan busca analisar os efeitos da meditação 

nos seres humanos. 

 
Sobre o tema e o texto em análise, estão corretas 
apenas as afirmativas: 

 
a) I, III, IV e V. 
b) I, IV e V. 
c) II, III, IV e V. 
d) I, II, III e IV. 
e) II, IV e V. 

2. Em “... para dar palestras em várias capitais...” 
existe um valor semântico idêntico ao explícito na 
alternativa: 

 
 
 

a) Desde que sejas responsável, o lugar será teu. 
b) Enquanto olha as nuvens passar, medita na 

bondade divina. 
c) A fim de que tenhas um belo amanhã, invista 

no hoje. 
d) Como possui bons amigos, nunca está sozinho. 
e) Consoante os desígnios divinos, sairemos 

vitoriosos. 
 

 
 

3. “... enorme gama de voluntários...” “gama” no 
contexto tem o sentido de quantidade, de número. 
Identifique a alternativa em que existe inadequação 
do vocábulo empregado. 

 
 

a) O amanhã é sempre incerto. 
O assunto está inserto no texto. 

b) Fez cessão de grande parte dos bens aos 
pobres. 
Precisamos ir à seção de cerâmica, pois está 
em remarcação. 

c) A descriminação da droga é algo dilacerante 
para o ser humano. 
Agora, façamos a discriminação dos alimentos 
por especificidade. 

d) O colega diz sempre: vai, arrie sua carta. 
O garoto disse ao encarregado: arreie meu 
cavalo, quero passear. 

e) O assunto passou desapercebido, nem 
lembrei estudar. 
Estou despercebido, por isso não irei ao 
restaurante. 
 
 
 

4. Sobre a construção do texto, todas as alternativas 
estão corretas, exceto: 

 
 

a) Está escrito de acordo com a variedade formal 
da língua. 

b) Há verbos regulares e irregulares. 
c) Os períodos são construídos apenas com 

elementos relacionais subordinados. 
d) Existe vírgula separando termos 

circunstanciais. 
e) Há palavras empregadas em sentido 

conotativo. 
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TEXTO 2 
 

PERDOAR FAZ BEM PORQUE LIVRA A 
PESSOA DAS AMARRAS DO ÓDIO E DA 
INJUSTIÇA 
 
 Na Bíblia, o perdão é tema recorrente. No 
Velho Testamento, em Levítico (16:29-31), 
encontramos que Moisés institui um dia dedicado 
à purificação dos pecados. Considerado como um 
"estatuto perpétuo", tal data é respeitada pelos 
judeus, que a chamam de Yom Kippur - o dia do 
perdão. A importante ocasião ocorre logo após o 
Rosh Hashanan - o ano-novo judeu. Pedagógica 
correlação, pois esclarece que não se deve iniciar 
um novo ciclo sem perdoar e obter perdão 
 Moisés havia subido o monte Sinai para ter 
um encontro com o Divino, de quem recebeu os 
Dez Mandamentos. Ao descer, a decepção. 
Encontrou os hebreus adorando uma imagem, 
uma estátua de bezerro, ignorando seus 
conselhos de que só devem adorar a Deus. Em 
sua revolta, atirou as tábuas no chão, quebrando-
as, e não lhe restou saída senão voltar à 
montanha e pedir novas tábuas a Deus, 
implorando-lhe, também, o perdão. Ele então 
instituiu aquele dia para marcar o perdão 
concedido pelo Senhor, a iniquidade de seu povo 
e a sua própria ira. 
 As orações e o jejum praticados no dia do 
perdão, além do compromisso de o ofensor não 
mais cometer as transgressões novamente, são 
alguns dos passos seguidos por aquele que quer 
limpar suas mágoas para começar purificado o 
novo ano. 
 Foi nesse dia, em que a noção de perdão foi 
pela primeira vez esboçada como um importante 
valor humano, e também foi ali, dentro dessas 
mesmas raízes judaicas, que o cristianismo 
brotou. 
 O Pai-nosso, a oração mais importante entre 
os cristãos - que teria sido ensinada pelo próprio 
Cristo - considera o perdão uma forma de 
estabelecer uma relação com Deus e com os 
homens. "Perdoai nossas ofensas assim como 
perdoamos a quem nos tem ofendido", diz uma 
passagem, antes de pedir força para evitar as 
tentações e proteção contra os infortúnios da vida. 
Sim, o perdão precede o poder e a segurança. (...)   
(Vida Simples, outubro 2009. Edição 84. Pág. 52.) 

 
5. Considerado como um ”estatuto perpétuo”. Existe 

claramente uma comparação, identifique a 
alternativa em que há metonímia, no período. 

 
a) Os pássaros sorriam alegres com sua 

felicidade. 
b) A mocidade deveria aproveitar o hoje com 

plenitude. 

c) Fiquemos silentes, sem sermos sisudos 
sempre, assim é preciso. 

d) Viveremos sempre em um céu, se soubermos 
fazer opção. 

e) Mil idéias surgem, confundem-se, emaranham-
se, difícil separá-las. 

 
6. “Ao descer, a decepção...” 

A vírgula existente no excerto foi posta porque é: 
 

a) Obrigatória, por separar oração reduzida. 
b) Facultativa e assim fica mais eufônico. 
c) Um caso específico, em que seria melhor não 

haver virgulação. 
d) Indício de haver um termo elítico. 
e) Indica apenas ênfase. 

 
7. “... implorando-lhe, também o perdão.” 

Identifique o período em que o pronome 
sublinhado é indicativo de posse, possuindo valor 
de restrição. 

 
a) Todos foram unânimes em lhe dar os 

parabéns. 
b) Já lhe agradeci por todo o bem que você fez à 

comunidade. 
c) Agora sim, acertam-lhe o corte de cabelo. Está 

maravilhoso! 
d) Deus lhe perdoa a todo o momento, acredite 

nisso. 
e) Escrevemos-lhe sempre, mas nunca 

recebemos retorno. 

 
8. Sobre o texto em análise. 
 
 

I. Tem como idéia-núcleo o perdão. 
II. Dentre outros aspectos , aborda o Velho 

Testamento. 
III. Evoca o “Pai - nosso” como sendo a oração 

mais importante para os cristãos. 
IV. Há vários passos a serem observados a fim de 

se obter o perdão. 
V. Deduz-se que o perdão é muito importante 

como atitude para o ser humano. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas da 
alternativa. 

 
a) I, II, III, IV e V. 
b) I, II, III  e V. 
c) II, III, IV e V. 
d) II, IV e V. 
e) I, III e IV. 
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9. “... voltar à montanha...” 
“... concedido pelo Senhor à iniqüidade...” 
Nos excertos, o acento indicativo de crase está 
posto adequadamente. Assinale a alternativa em 
que há falha quanto ao emprego do referido 
acento. 
 

a) Vivemos sempre submissos às leis, porque 
sem elas a sociedade pioraria. 

b) Pedimos, pois, à Vossa Senhoria que 
compareça, com brevidade, à sessão, pois ela 
já foi iniciada. 

c) Assistimos várias vezes àquele maravilhoso 
filme. 

d) À tarde sairemos, para os costumeiros 
passeios. 

e) Às vezes, perdemo-nos em devaneios em 
meio ao bucolismo das paisagens. 

 
10.  “Moisés havia subido...” 

Sobre a forma verbal sublinhada, existe uma única 
afirmação correta, identifique-a. 

 
a) Encontra-se no modo subjuntivo, mais que 

perfeito. 
b) Está no pretérito perfeito do subjuntivo. 
c) Constitui uma perífrase de uma forma nominal. 
d) É uma perífrase verbal, pretérito mais que 

perfeito composto do Indicativo. 
e) Encontra-se no modo imperativo composto, 

afirmativo. 

 
11.  “... atirou as tábuas ao chão quebrando-as...” 

O pronome pessoal átono está empregado 
adequadamente, identifique a alternativa em que a 
observância à colocação falhou: 

 
 

a) Ontem, levantamo-nos cedo para a 
caminhada. 

b) Disse-lhe tudo que era preciso. Agora todos 
estão satisfeitos. 

c) Far-me-á bem ouvir aquela maravilhosa 
música clássica. 

d) Não é necessário mais nada, já falou-lhe o 
imprescindível. 

e) O livro? Dá-lo-ei a ti assim que terminar a 
leitura. 

 
 

12. “As orações e o jejum praticados...” 
Observe a concordância do adjetivo com os dois 
substantivos, quando também poderia o adjetivo 
concordar com o substantivo mais próximo. Em 
uma das alternativas, existe uma concordância 
inadequada, assinale-a. 
 

a) Mais de um estudante recebeu elogios na 
classe. 

b) Um dos que sabiam mais o conteúdo do teste 
era você. 

c) Quem de vocês trouxe o relógio para dizer-me 
as horas? 

d) Já soaram as doze horas no despertador da 
sala. 

e) É necessário muita ajuda para aquela 
população sair da miséria. 

 
13. “Perdoai nossas ofensas...” 

Pondo a forma verbal, em destaque, na 2ª pessoa 
do singular, no negativo, ter-se-á: 

 
a) Não perdoes... 
b) Não perdoas... 
c) Não perdoe... 
d) Não perdoa... 
e) Não perdoais... 

 
14. Quanto à regência nominal ou verbal, o texto se 

encontra correto. Identifique nas alternativas 
abaixo a única alternativa cuja regência foi 
desrespeitada em um dos períodos. 

 
a) Assistimos ao filme. 

Vimos o filme. 
b) O médico assistiu os doentes. 

O médico auxiliou os doentes. 
c) Desejamos a todos um excelente amanhã. 

Aspiramos a todos um excelente amanhã. 
d) O palestrante renunciou ao convite. 

O palestrante declinou o convite. 
e) Foi muito difícil sair daquela situação. 

Custou-lhe sair daquela situação. 

 
TEXTO 3 
 

O DIA EM QUE A LIBERDADE VENCEU 
 
 Para quem tem menos de 30 anos, a 
expressão "Cortina de Ferro" apenas é estranha. 
Ela foi, no entanto, sinônimo de um pesadelo que 
tirou o sono do mundo por mais de quatro 
décadas no século passado. Em 1946, em um 
discurso nos Estados Unidos, Winston Churchill, 
que vencera a guerra contra Hitler, mas já fora 
apeado do poder na Inglaterra, usou-a pela 
primeira vez no contexto geopolítico: "de Szczecin, 
no Báltico, a Trieste, no Adriático, uma cortina de 
ferro desceu sobre o continente". Churchill se 
referia ao domínio territorial que a União Soviética 
estabelecera na Europa, engolfando oito países 
em sua órbita, entre eles a Alemanha Oriental. No 
dia 9 de novembro, completam-se vinte anos da 
queda do muro de Berlim, evento que marca o 
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começo da derrocada soviética e do sistema 
comunista. Com o muro, foi-se também a Cortina 
de ferro, e a Alemanha unificou suas bandas 
ocidental e oriental, voltando a ser um só pais. 
 O jornalista de VEJA Diogo Schelp, que 
quando criança morou com os pais na Alemanha, 
lembra-se de um colega de escola apontando com 
temor as torres dos guardas armados na fronteira 
entre a Alemanha Ocidental e a Oriental. Schelp 
voltou diversas vezes à Alemanha. Sua última 
viagem foi a trabalho. Ele embarcou com a missão 
jornalística de entender o que mudou no país 
desde a unificação. A reportagem de Schelp 
começa na página 126. Ela rememora o mais 
extraordinário evento político da segunda metade 
do século XX, a queda do Muro de Berlim e o 
subsequente desmoronamento do que parecia ser 
o vigoroso império soviético e que acabou se 
revelando um colossal fracasso político, 
econômico e social. 
 Para o mundo, o muro em escombros trouxe 
alivio com o fim da Guerra Fria - a hostilidade 
entre os campos capitalista e comunista, cada um 
deles com capacidade de destruir o outro com 
ogivas nucleares. Esse empate de forças militares 
ficou conhecido pela sigla MAD, louco, em inglês, 
e acrônimo de "destruição mútua assegurada". 
 Erguido pelos comunistas em 1961, o muro foi 
o símbolo da servidão imposta às pessoas atrás 
da Cortina de Ferro. O comunismo sobreviveu à 
queda do muro como utopia dos desavisados e 
como farsa em Cuba e na Coréia do Norte, onde 
ainda se processam experiências de 
empobrecimento das populações. 
Veja, edição 2138 - ano 42 - nº 45 de 11 de 
novembro 2009 

 
15. Analise as afirmações. 

 
I. A idéia-núcleo do texto é um acontecimento 

histórico, ocorrido no século passado. 
II. A queda do muro de Berlim foi apenas um ato 

simbólico a fim de sugerir a derrocada do 
partido comunista. 

III. Nessa época, houve o término da Guerra Fria, 
da hostilidade entre os movimentos capitalista 
e comunista. 

IV. O texto pertence a um tipo de literatura 
jornalística, com predominância da função de 
linguagem informativa. 

V. “Queda e derrocada” possui uma relação de 
sinonímia; em “queda e ascensão”, a relação é 
de antonímia. 

 
 
 
 

Apenas estão corretas as afirmativas da 
alternativa: 
 
 

a) I, II, III, IV e V. 
b) I, II, III e IV. 
c) I, III e IV. 
d) II, III, IV e V. 
e) II, IV e V. 

 
16.  As características da função de linguagem 

predominante no texto 3 estão explícitas na 
alternativa: 

 
a) Ênfase no contexto, predominância de 

denotação. 
b) Ênfase no receptor, objetiva persuadir, 

convencer. 
c) Ênfase no emissor, expressa o sentimento do 

interlocutor frente a uma situação. 
d) Visa a estabelecer, manter a comunicação 

com ênfase no canal. 
e) Objetiva falar sobre a própria linguagem, com 

ênfase no código. 

 
17. Em relação às abordagens sobre o texto, assinale 

a única alternativa inadequada. 
 

a) Os sinais de pontuação estão obedecendo às 
regras da gramática normativa. 

b) Há formas verbais indicativas de passado 
incompleto e de passado completo. 

c) A forma pronominal enclítica está empregada 
corretamente. 

d) Existem palavras relacionais com diferentes 
valores. 

e) Todas as palavras foram empregadas 
denotativamente. 

 
18.  “O jornalista de Veja Diogo Schelp...” 

Identifique a alternativa em que há um substantivo 
com idêntica classificação do que se encontra 
sublinhado. 

 
 

a) O cônjuge se dirigiu solícito à mulher, levando 
um belo ramalhete de rosas. 

b) Certamente o pianista virá mais tarde e nos 
emocionará. 

c) A testemunha chegou atrasada, mas cumpriu 
o prometido em seu depoimento. 

d) Aquele indivíduo agora se encontra 
transformado, tornou-se excelente pai. 

e) Não se ponha como vítima, todos somos 
culpados por nossos atos. 
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19.  “Império Soviético” Os acentos gráficos estão 
postos adequadamente. Considere as questões 
quanto à acentuação gráfica e à ortografia. 

 
I. Aquele homem bateu o récorde nas 

Olimpíadas e depois ficou paralizado de 
emoção. 

II. Afim de realizar um bom teste estudou muito, 
por isso é um vencedor. 

III. José Saramago foi o único escritor em língua 
portuguesa que recebeu o Nobel de literatura. 

IV. Saímos alegres, pois conseguimos a vitória. 
Depois de muitos embates. 

V. Era uma pessoa pudica, todos a admiravam e 
ela não cria em dias aziagos. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I, II, III e V. 
b) I, III e IV. 
c) II, III e V. 
d) III, IV e V. 
e) IV e V. 

 
20.  “O dia em que a liberdade venceu,...” utilizando a 

forma verbal em um passado completo em outro 
passado também completo, somente estará correto 
o item. 

 
a) Vencia. 
b) Vencerá. 
c) Venceria. 
d) Vencera. 
e) Vencesse. 
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PROVA: AUXILIAR DE AUDITORIA DE CONTROLE 
INTERNO 
 
21. Não se trata de garantia fundamental individual 

assegurada na Constituição de 1988: 
 
a) Igualdade de direito e obrigações entre 

homens e mulheres, nos termos da Carta 
Magna. 

b) Vedação a tratamento desumano ou 
degradante. 

c) Repouso semanal remunerado. 
d) Livre manifestação do pensamento. 
e) Liberdade de consciência. 

 

22. Não é órgão que desempenha função essencial à 
Justiça, resguardada na Constituição: 

 
a) O Ministério Público. 
b) A Advocacia Pública. 
c) A Controladoria Geral da União. 
d) A Defensoria Pública. 
e) A Advocacia Geral da União. 

 

23. Dentre os meios de proteção judicial dos direitos 
fundamentais, a Constituição Federal não faz 
referência à (ao): 

 
a) Mandado de segurança. 
b) Habeas corpus. 
c) Mandado de injunção. 
d) Súmula vinculante. 
e) Habeas data. 

 

24. O controle de constitucionalidade brasileiro 
caracteriza-se por: 

 
a) Ser exercido com exclusividade pelo Supremo 

Tribunal Federal. 
b) Ser exercido previamente à promulgação das 

leis. 
c) Ser exercido pelo Poder Legislativo com 

auxílio do Poder Executivo. 
d) Admitir o chamado “controle repressivo” por 

parte do Poder Legislativo. 
e) Admitir o chamado “controle concentrado” 

pelos juízes de primeira instância. 
 

25. Não é princípio constitucional básico da 
Administração Pública: 

 
a) Legalidade. 
b) Eficiência. 
c) Publicidade. 
d) Pessoalidade. 
e) Moralidade. 

26. É órgão da Administração Pública Direta uma: 
 

a) Entidade paraestatal. 
b) Secretaria de governo. 
c) Empresa pública. 
d) Sociedade de economia mista. 
e) Fundação pública. 

 

27. Quanto à responsabilidade civil da Administração é 
correto afirmar que: 

 
a) Pode ser afastada por contrato de seguro. 
b) Ela é sempre subjetiva. 
c) As pessoas jurídicas de direito público sempre 

respondem integralmente pelos danos que 
seus agentes causem a terceiros. 

d) Ela sempre é absoluta, em caso de danos 
causados por usinas nucleares. 

e) Sempre se assegura o direito de regresso 
contra o responsável pelo dano. 
 

28. Não constitui motivo legal para a rescisão de um 
contrato administrativo: 

 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos ou prazos. 
b) O cumprimento irregular de cláusulas 

contratuais, especificações, projetos e prazos. 
c) A dissolução da sociedade ou o falecimento do 

contratado. 
d) A decretação de falência ou a instauração de 

insolvência civil. 
e) O atraso superior a dois meses nos 

pagamentos devidos pela Administração. 
 

29. Julgue os itens a seguir:  
 

I. Contribuição de Melhoria é o tributo cuja 
obrigação tem por fato gerador uma situação 
dependente de atividade estatal específica, 
relativa ao contribuinte. 

II. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato 
gerador uma situação independente de 
qualquer atividade estatal específica, relativa 
ao contribuinte. 

III. Compete à União instituir, nos Territórios 
Federais, os impostos atribuídos aos Estados 
e aos Municípios, ainda que dividido em 
unidades autônomas municipais. 

IV. Compete à União instituir, nos Estados que 
não forem divididos em Municípios, os tributos 
de competência estadual e municipal. 

V. Compete ao Distrito Federal e aos Estados 
não divididos em Municípios, instituir, 
cumulativamente, os impostos atribuídos aos 
Estados e aos Municípios. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO - 2009 
CONCURSO PÚBLICO 

 
 
 NÍVEL MÉDIO 

 
   

a) V, V, V, F e V. 
b) V, V, F, F e V. 
c) F, F, V, V e V. 
d) F, V, F, V e V. 
e) F, V, F, F e F. 

 

30. Identifique a alternativa incorreta: 
 

a) O Sistema Tributário Nacional tem sua base 
definida na Constituição Federal, que atribui a 
cada ente da Federação, competências para a 
instituição dos diversos tributos nela previstos.  

b) A Constituição não cria tributo, apenas prevê a 
sua instituição pelas pessoas políticas 
estatais, definindo as limitações impostas ao 
poder de tributar. 

c) O art. 146 da Constituição atribui à lei 
complementar várias matérias de cunho 
tributário, notadamente o estabelecimento de 
normas gerais.  

d) A Constituição Federal, em virtude da 
importância das matérias tributárias para a 
sociedade, preferiu que suas normas gerais 
fossem definidas por uma espécie legislativa 
cuja aprovação pelo Congresso exigisse 
quorum qualificado para aprovação legislativa, 
de rito mais dificultoso.  

e) Para que uma lei complementar seja 
aprovada, é necessário o voto favorável da 
maioria simples dos congressistas. Uma lei 
ordinária necessita de maioria absoluta. 
 

31. Qual a explicação para que um determinado órgão 
público federal não pague o IPVA referente aos 
seus veículos? Trata-se de: 
 
a)  Uma situação de isenção estadual por lei 

municipal. 
b) Causa de exclusão do crédito tributário. 
c) Situação constitucionalmente imune. 
d) Causa de suspensão do crédito tributário em 

virtude da imunidade recíproca. 
e) Isenção que pode ter sido concedida por lei 

complementar federal ou estadual. 
 

32. O poder de arrecadar e fiscalizar algumas 
contribuições sociais não significa possuir 
“competência” relativa a tais tributos, que continua 
sendo exclusiva da União. Nestes termos, a 
competência tributária não se confunde com a 
capacidade tributária ativa. Assinale abaixo a 
principal característica da “competência tributária”, 
que a distingue da capacidade tributária ativa: 

 
a) Delegabilidade. 
b) Competência legislativa . 

c) Poder para cobrar, exigir, fiscalizar, arrecadar. 
d) Atribuição revogável. 
e) Privilégios processuais. 

 

33. De acordo com a Lei 6.404/76, conhecida como a 
“Lei das S/A”, e suas alterações Lei 11.638/07 e 
11.941/09, são definidas como demonstrações 
contábeis obrigatórias: 

  
a) Balanço Patrimonial, Demonstração do 

Resultado do Exercício, Demonstração de 
Lucros e Prejuízos Acumulados, 
Demonstração de Fluxo de Caixa, 
Demonstração de Valor Adicionado (para as 
companhias abertas). 

b) Balanço Patrimonial, Demonstração do 
Resultado do Exercício, Demonstração de 
Lucros e Prejuízos Acumulados, 
Demonstrações de Origens e Aplicações, 
Demonstração de Fluxo de Caixa, 
Demonstração de Valor Adicionado (para as 
companhias abertas). 

c) Balanço Patrimonial, Demonstração do 
Resultado do Exercício, Demonstração de 
Lucros e Prejuízos Acumulados, 
Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido, Demonstração de Fluxo de Caixa, 
Demonstração de Valor Adicionado (para as 
companhias abertas). 

d) Balanço Patrimonial, Demonstração do 
Resultado do Exercício, Demonstração de 
Lucros e Prejuízos Acumulados, Balanço 
Social, Demonstração de Fluxo de Caixa, 
Demonstração de Valor Adicionado (para as 
companhias abertas). 

e) Balanço Patrimonial, Demonstração do 
Resultado do Exercício, Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido, Balanço 
Social, Demonstração de Fluxo de Caixa, 
Demonstração de Valor Adicionado (para as 
companhias abertas). 
 

34. Sobre os limites para despesa com pessoal 
estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) assinale a 
alternativa incorreta: 

 
a) A despesa com pessoa e não poderá exceder 

os seguintes percentuais da receita corrente 
líquida, União 50%, Estados 60%; Municípios 
60%. 

b) A despesa total com pessoal será apurada 
somando-se a realizada no mês em referência 
com as dos onze imediatamente anteriores, 
adotando-se o regime de competência.  

c) Na verificação do atendimento dos limites 
definidos para despesas com pessoal, não 
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serão computadas as despesas com 
incentivos à demissão voluntária. 

d) As despesas com inativos serão normalmente 
computadas como despesas com pessoal. 

e) Os limites para despesa com pessoal já estão 
previstos na Constituição Federal Brasileira de 
1988, entretanto foram regulamentados 
somente a partir da LRF. 
 

35. Créditos destinados para despesas previsíveis, 
para as quais não exista dotação orçamentária 
específica e os créditos adicionais destinados às 
despesas com dotação orçamentária própria, são 
denominados e classificados, respectivamente em: 

 
a) Extraordinários; imediatos. 
b) Suplementares; especiais. 
c) Adicionais; extraordinários; 
d) Orçamentários; extra-orçamentários. 
e) Especiais; suplementares. 

 

36. Determinada prefeitura apresenta os seguintes 
saldos no Balanço Patrimonial: 

 
ATIVO PASSIVO 

Ativo Financeiro  Passivo 
Financeiro 

 

Ativo 
Permanente 

 Passivo 
Permanente 

R$  6.350.000,00 

Soma do Ativo 
Real 

 Soma do 
Passivo Real 

 

Saldo Patrimonial  Saldo Patrimonial  
Passivo Real a 
Descoberto 

R$ 0,00 Ativo Real 
Líquido 

 

Ativo 
Compensado 

R$ 400.000,00 Passivo 
Compensado 

R$ 400.000,00 

TOTAL DO 
ATIVO 

R$ 9.000.000,00 TOTAL DO 
PASSIVO 

R$ 9.000.000,00 

 
Informações Adicionais: (a) O ativo financeiro 
corresponde a 25% do valor do ativo permanente; 
(b) O Ativo Real Líquido é R$ 600.000,00; (c) 
Superávit financeiro é R$ 70.000,00. 
 
Com base nessas informações, assinale a única 
alternativa correta, o Ativo: 

 
a) Permanente é R$ 5.000.000,00. 
b) Permanente é R$ 6.880.000,00. 
c) Financeiro é R$ 1.220.000,00. 
d) Financeiro é R$ 1.320.000,00. 
e) Financeiro é R$ 1.520.000,00. 

37. De acordo com o artigo 165 da Carta Magna de 
1988, a lei que instituir o plano plurianual 
estabelecerá, de forma regionalizada: 
 
a) As metas e prioridades da administração 

pública. 
b) As atividades do governo. 

c) As diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal para as 
despesas de capital. 

d) As diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal para as 
despesas correntes. 

e) Os orçamentos fiscais, de investimento e da 
seguridade social. 
 

38. A concessão de qualquer vantagem ou aumento 
de remuneração, a criação de cargos, empregos e 
funções ou alteração de estrutura de carreiras, 
bem como a admissão ou a contratação de 
pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e 
entidades da administração direta ou indireta, 
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
poder público, só poderão ser feitas se houver 
autorização específica na(o): 

 
a) Plano Plurianual. 
b) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
c) Lei Orçamentária Anual. 
d) Constituição do Estado. 
e) Constituição Federal. 

 
39. Para chegar aos resultados da auditoria, o auditor 

interno obtém informações as quais são 
chamadas: 

 
a) Programas de auditoria. 
b) Técnicas de auditoria. 
c) Evidências. 
d) Falhas. 
e) Riscos em auditoria.  

 

40. As auditorias no setor público, conforme 
estabelece a Instrução Normativa n˚01/2001 da 
SFCI, podem se realizar de três formas: Direta, 
Indireta e Simplificada. As auditorias diretas podem 
ser subdivididas em: 

 
a) Centralizada, descentralizada e compartilhada. 
b) Compartilhada, terceirizada e operacional. 
c) Compartilhada, de gestão e de resultados. 
d) Operacional, de gestão e de resultado. 
e) Centralizada, descentralizada e integrada. 
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