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CONTROLADOR 
  

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 

1. Você receberá do fiscal de sala os materiais descritos a seguir: 

a) este caderno de prova contendo 40 (quarenta) questões objetivas, cada qual com 4 alternativas de respostas (A, B, C, D). 

b) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas; 

2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para 
que sejam tomadas as devidas providências. 

3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado ao lado do seu enunciado. 

4. Ao receber a folha de respostas, você deve: 

a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade; 

b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 

c) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. 

5. Durante a aplicação da prova não será permitido: 

a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 

b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 

c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de 
calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal infração 
poderá acarretar a eliminação sumária do candidato. 

6. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de 
cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

7. O tempo disponível para a realização da prova é de 3 (três) horas, já incluído o tempo para os procedimentos de identificação previstos no 
edital e a marcação da folha de respostas. 

8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as 
marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que 
não seja o próprio caderno de provas. 

9. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) minutos de seu início. Nessa 
ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos últimos sessenta 
minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de 
entrega de tal documento será eliminado do concurso. 

12. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário. 

13. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.crescerconcursos.com.br  
no dia 19 de dezembro de 2016. 

14. O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das provas deverá fazê-lo da 0h00min do dia 20 de dezembro 
às 23h59min do dia 21 dezembro 2016, ininterruptamente, observado o horário oficial de Brasília-DF, por meio de formulário que será 
disponibilizado no site e enviar EXCLUSIVAMENTE por e-mail crescer.consultoria.crf@outlook.com   
 

 

 

 

 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): ___________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO________________ 

Destaque aqui             

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

DURAÇÃO: 3 HORAS 

 

DATA: 18/12/2016 – MANHÃ 

CONCURSO PÚBLICO 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO 

PIAUÍ-CRF-PI 

CRESCER CONSULTORIAS 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.crescerconcursos.com.br/
mailto:crescer.consultoria.crf@outlook.com
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AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

UM AVISO AOS SEM-VERGONHAS 

 

POR QUE TEMOS VERGONHA? No vasto arco que essa palavra abarca, falamos aqui do 1 
lado oposto ao do sentimento de inadequação e até de fracasso que provoca tanto sofrimento emocional. 2 
Também não vamos entrar no campo do comportamento amoroso, com suas leis próprias. Estamos 3 
menos no terreno de Luan Santana ("Manda embora, traz de volta/ Eu não tomo vergonha na cara/ Eu te 4 
amo e assumo / Pois você também não vale nada") e mais no de Jonathan Swift ("Nunca me espanto em 5 
ver homes fazendo o mal, mas muitas vezes fico espantado em ver que não sentem vergonha''). 6 

Os códigos sociais introjetados é que nos fazem honrar a palavra dada, enrubescer quando 7 
contamos uma mentira menos benigna e não ocupar a vaga para idosos no estacionamento do shopping. 8 
Ou seja, evitar atos que não são punidos por lei, mas que nos constrangem no tribunal de nossa 9 
consciência. Quando o mecanismo funciona bem, aproxima-nos das "doces civilidades da vida" e dá um 10 
modesto sentimento de satisfação interior. Devido ao bioma sociopolítico em que vivemos, os com-11 
vergonha também desenvolveram detectores de sem-vergonhice de alta sensibilidade. Não é apenas a 12 
cara de pau, o esgar de desafio e até, no passado recente, o punho erguido com que conhecidos 13 
personagens entraram no sistema prisional de Curitiba ou na Papuda. Advogados, assessores e gestores 14 
de crise, pela própria natureza de seu trabalho — ou por falta de alternativas —, talvez não se deem 15 
conta de que os sensores entram em estado de alerta diante de determinadas expressões. 16 

A mais conhecida delas: "Fulano de tal coloca-se à disposição da Justiça para todos os 17 
esclarecimentos".  Por favor, senhores, não tripudiem. Quem está sob a esfera de qualquer tipo de 18 
apuração oficial pode mentir, esconder provas e contratar advogados caríssimos. 19 

Mas "colocar-se à disposição da Justiça" não é um ato de bondade ou de pobre voluntarismo. 20 
É mandatório. 21 

Outra coisa que deixa os com-vergonha arrepiados: "Todas as doações de campanhas eleitorais 22 
ocorreram na forma da lei, com as prestações de contas aprovadas pela Justiça". Os tais recursos 23 
também costumam ser "lícitos" "fiscalizados", "contabilizados". Praticamente obra de anjos do paraíso. 24 
É claro que todas as acusações, investigações e condenações nessa área tratam justamente da 25 
transubstanciação de propinas, pagas em troca de contratos de obras públicas, em doações legalizadas, 26 
com o custo adicional debitado do bolso de todos os cidadãos brasileiros. E declarar que "não tem 27 
conhecimento da suposta captação de recursos ilícitos" é um legalismo com data de validade vencida. 28 
Desde a época do impeachment (não aprovado) do presidente Bill Clinton por mentir sob juramento a 29 
respeito de suas estrepolias com a estagiária Monica Lewinsky, ficou estabelecido que "não tem 30 
conhecimento", "não tem lembrança" ou "a memória não registra" significam "estou encrencado e não 31 
quero incidir em perjúrio ou obstrução de Justiça". 32 

Por simpatia política pelos acusados, até pessoas honestas e bem-intencionadas desativam seus 33 
detectores de sem-vergonhice e endossam a tese de prisões abusivas, promotores descontrolados e juízes 34 
ideologizados. "A operação que prendeu o ex-ministro é mais uma operação secreta, no melhor estilo da 35 
ditadura militar", disse o conhecido advogado do conhecido ex-ministro presentemente recolhido em 36 
Curitiba. A imparcialidade da Justiça realmente é um fundamento do Estado de direito. Para testá-la, 37 
basta àqueles que a contestam substituir o nome de figurões que consideram injustiçados pelo do ex-38 
presidente da Câmara e mais recente deputado cassado. Se tudo o que já aconteceu e o que ainda está 39 
por acontecer com ele for considerado abuso, perseguição política e conspiração da mídia golpista, tudo 40 
bem: os denunciantes de boa-fé conquistaram autoridade moral para sua pregação. Já os de má-fé 41 
continuarão sapateando sobre nossa cabeça, com declarações ocas e comparações absurdas com a 42 
ditadura. Principalmente aqueles que, no passado, achavam Estado de direito coisa de democracia 43 
burguesa e, no poder, instauraram uma corrupta e desavergonhada aliança com o capital. 44 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                        15 QUESTÕES 

Um aviso aos sem-vergonhas, Vilma Gryzinski. Veja, 12 de outubro de 2016.p.25. 
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01) Constitui um ponto de vista da autora expresso no texto: 

 

A) “Os códigos sociais introjetados é que nos fazem honrar a palavra dada” (L.7). 

B) “A mais conhecida delas: "Fulano de tal coloca-se à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos". (L.17/18). 

C) “Também não vamos entrar no campo do comportamento amoroso, com suas leis próprias.” (L.3). 

D) “Todas as doações de campanhas eleitorais ocorreram na forma da lei, com as prestações de contas aprovadas pela 

Justiça". (L.22/23). 

 

02) A alternativa CORRETA a respeito do texto é a: 

 

A) No texto, prevalece uma visão subjetiva da enunciadora, defendendo um ponto de vista sobre a democracia 

incompatível com os princípios de combate à corrupção. 

B) A Autora mostra que no Brasil perdeu-se a noção de civilidade. 

C) Extrai-se do texto que há uma desarticulação do poder político com os interesses da sociedade. 

D) Infere-se do texto a existência de um sentimento que nos torna capazes de distinguir normas, regras e avaliar o próprio 

comportamento, desenvolvendo a autoconsciência do que é certo ou errado. 

 

03) Atente para a expressão em destaque:  

 

 “evitar atos que não são punidos por lei” (L.9)  

 

No fragmento em evidência, a palavra em negrito possui o mesmo valor morfossintático que a destacada em: 

 

A) “Os códigos sociais introjetados é que nos fazem honrar a palavra dada” (L.7). 

B) “Devido ao bioma sociopolítico em que vivemos,” (L.11). 

C) “É claro que todas as acusações, investigações e condenações nessa área tratam justamente da transubstanciação de 

propinas” (L.25/26). 

D)  “A operação que prendeu o ex-ministro é mais uma operação secreta,” (L.35). 

 

04) A alternativa em que há equivalência entre o termo transcrito e o que ele indica é: 

 

A) “é que” (L.7) imprime valor  de realce 

B) “Praticamente” (L.24) indica  explanação 

C) “Ou seja” (L. 9) estabelece imprecisão. 

D) “arco” (L.1)  expressa sentido denotativo. 

 

05) Marque a alternativa em que a expressão  em negrito funciona como agente da ação verbal. 

 

A) “A operação (...) é mais uma operação secreta” (L.35). 

B) “...basta àqueles” (L.38). 

C) “...que consideram injustiçados pelo do ex-presidente da Câmara” (L.38/39). 

D)  “...que não são punidos por lei”. (L.9). 

 

06) No texto, os termos “POR QUE” (L.1) e “por falta de alternativas” (L.15) denotam, respectivamente: 

 

A) concessão e causa 

B) causa e causa 

C) tempo consequência 

D) finalidade e conclusão 

 

07) As expressões verbais “deem” (L.15) e “tripudiem” (L.18), expressam, respectivamente: 

 

A) hipótese e incerteza 

B) desejo e ordem 

C) hipótese e ordem 

D) dúvida e condição 

CARGO: CONTROLADOR 04 
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08) A vírgula usada em “Quando o mecanismo funciona bem, aproxima-nos das "doces civilidades da vida" (L.10)  foi 

usada pela mesma razão que em: 

 

A) “Os códigos sociais introjetados é que nos fazem honrar a palavra dada, enrubescer...” (L.7). 

B) “...evitar atos que não são punidos por lei, mas que nos constrangem no tribunal de nossa consciência.” (L.9/10). 

C) “Por favor, senhores, não tripudiem.” (L.18). 

D) “Para testá-la, basta àqueles que a contestam substituir o nome de figurões” (L.37/38). 

 

09) A alternativa em que a expressão  transcrita restringe o sentido do nome é: 

 

A) “de inadequação” (L.2). 

B) “uma mentira” (L.8). 

C) “de desafio” (L.13). 

D) “de contratos” (L.26). 

 

10) Há equivalência entre o termo transcrito e o que dele se afirma em: 

 

A) “mais” (L.5) exprime um ideia de oposição. 

B) “se” (L.15)  tem função apassivadora. 

C) “Nunca” (L.5)  indica tempo. 

D) “ainda” (L.39) exprime uma ideia de concessão. 

 

11) Apenas uma das alternativas permite próclise ou ênclise facultativa: 

 

A) “Nunca me espanto em ver homes fazendo o mal” (L.5/6). 

B) “Os códigos sociais introjetados é que nos fazem honrar a palavra dada” (L.7). 

C) “Quando o mecanismo funciona bem, aproxima-nos das "doces civilidades da vida" (L.10). 

D)  “Para testá-la” (L.37). 

 

12) Exerce o mesmo valor morfológico de “os” em “Já os de má-fé” (L.41) o termo em destaque na alternativa: 

 

A) “eu” (L.4) 

B) “suas” (L.3). 

C) “Todas” (L.22). 

D) “próprias” (L.3). 

 

13) Tem valor predicativo a expressão na alternativa: 

 

A) “amoroso” (L.3). 

B) “próprias” (L.3). 

C) “abuso” (L.40). 

D) “punidos” (L.9). 

CARGO: CONTROLADOR 05 
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AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

Verbo crackar 

 

Eu empobreço de repente 

Tu enriqueces por minha conta 

Ele azula para o sertão 

Nós entramos em concordata 

Vós protestais por preferência 

Eles escafedem a massa 

Sê pirata 

Sede trouxas 

Abrindo a pala 

Pessoal sarado. 
 

ANDRADE, Oswald de. http://www.tribunadainternet.com.br 

14) O sujeito poético, nesse texto, revela 

 

A) preocupação em conter o curso de suas próprias emoções. 

B) deseja de reverter a situação em que se encontra. 

C) inconformismo diante de uma realidade adversa. 

D) consciência de que é vitima das ações escusas de outrem. 

 

15) Assinale com V os itens verdadeiros e com F, as demais. Esses versos de Oswald do Andrade são marcados  

 

(   ) por tom crítico-irônico.. 

(   ) pela resignificação de palavras. 

(   ) pelo emprego de neologismo e gíria. 

(   ) pela usa de um único nível de linguagem. 

(   ) pela ausência de marcadores temporais com valor adverbial. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a 

 

A) F -  F -  F -  V - V 

B) V - V - V -  F - F 

C) V - F -  V-  F -  V 

D) F - V - F - V -  F 
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16) Com relação aos conhecimentos sobre segurança na internet, julgue os itens abaixo: 
 

I- O vírus é um programa ou parte de um programa de computador, para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao 

processo de infecção, o vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro, ou seja, para que o computador 

seja infectado é preciso que um programa já infectado seja executado. 

II- O vírus de macro é um tipo específico de vírus de script, escrito em linguagem de macro, que tenta infectar arquivos 

que não seja manipulados por aplicativos.  

III- Phishing é uma maneira desonesta que cibercriminosos usam para enganar o usuário e revelar suas informações. 

IV- Spyware é um tipo de malware que hackers usam para espionar o usuário a fim de conseguir acesso às informações 

pessoais. 
 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Os itens II e IV são verdadeiros. 

C) Apenas o item II é falso. 

D) Apenas os itens III e IV são verdadeiros. 
 

17) Sobre os tipos de Navegadores web analise os itens abaixo: 
 

I- Para acessar as configurações do bloqueador de pop-ups do Mozila Firefox, o usuário deve: Clicar no menu          e  

II- selecionar Opções, e depois selecionar o painel Privacidade. 

III- A função Bloqueador de Pop-ups do Internet Explorer 11 está localizado na guia Privacidade da Janela Opções da 

Internet. 

IV- O atalho Ctrl + Shift + Q tem a função de Sair do navegador Chrome. 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas o item III é falso. 

D) Todos os itens são verdadeiros. 
 

18) Julgue os itens abaixo sobre o Microsoft Office 2013: 
 

I- No aplicativo Microsoft Word o atalho Alt + Ctrl + Y tem a função de voltar para o início da página seguinte. 

II- No aplicativo Microsoft Excel o atalho Ctrl + 2 tem a função de aplicar ou remover a formatação em negrito. 
 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Os itens I e II são falsos. 

D) Os itens I e II são verdadeiros. 

 

19)  A função do firewall no computador é: 
 

A) Bloquear o acesso de outros computadores em rede local sem autorização previa do protocolo de comunicação. 

B) Proteger o computador de possíveis de ataques através de uma rede local implementada com o protocolo DHCP. 

C) Permitir o acesso do computador à internet através da rede sem fio pública, de maneira segura e limitada para realizar 

atividades de emergência.   

D) Controlar a movimentação de todos os dados de seu computador através da internet. Além de prevenir o vazamento de 

informações do computador para a internet, realizando o bloqueio de acesso de softwares que possam prejudicar o 

computador. 
 

20)  Dá-se o nome de backup ao processo de realizar a cópia de segurança de arquivos e dados de um computador de modo 

a garantir que tais arquivos sejam guardados de forma segura para eventuais perdas dos originais. Existem vários tipos 

de backup, entre eles o backup incremental que: 
 

A) Realiza a cópia de acordo com a data mais recente do arquivo e de acordo com a sua extenso, sendo considerados 

arquivos extensos uma ameaça ao backup. 

B) Realiza o backup de todos os arquivos sem analisar a data da última modificação do arquivo, de maneira a sempre 

duplicar os arquivos, mantendo arquivos antigos e recentes. 

C) Verifica a data e o horário que o arquivo foi alterado no último backup, se a data do backup for a mesma que o arquivo 

no computador, ele pode ser ignorado neste processo. Mas se a data do arquivo do computador for mais recente que a 

data do backup, o arquivo que permanece no backup será a versão atual. 

D) Verifica a data de criação do arquivo e mantem os arquivos mais recentes até alcançar a capacidade máxima de arquivos 

a serem salvos, excluindo sempre os mais antigos e deixando os mais novos, independentemente da relevância do 

conteúdo. 

INFORMÁTICA                                                                                           05 QUESTÕES 
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21)  Acerca dos papéis de trabalho do auditor interno, de acordo com a NBC TI 01, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) Os papéis de trabalho constituem documentos e registros dos fatos, informações e provas, obtidos no curso da 

auditoria. 

B) O objetivo do auditor é preparar documentação que forneça registro suficiente e apropriado do embasamento do 

relatório do auditor. 

C) A Auditoria Interna deve ser documentada por meio de papéis de trabalho, elaborados em meio físico ou eletrônico, 

que devem ser organizados e arquivados de forma sistemática e racional. 

D) Análises, demonstrações ou quaisquer outros documentos devem ter sua integridade verificada sempre que forem 

anexados aos papéis de trabalho. 

 

22)  A expressão “estrutura de conformidade” (compliance) é utilizada para se referir a uma estrutura de relatório 

financeiro que exija a conformidade com as exigências normativas. Sobre o assunto, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Ela reconhece explicitamente que pode ser necessário que a administração se desvie de uma exigência da estrutura 

para conseguir a apresentação adequada das demonstrações contábeis. 

B) Ela reconhece explícita ou implicitamente que, para conseguir a apresentação adequada das demonstrações contábeis, 

pode ser necessário que a administração forneça divulgações além das especificamente exigidas pela estrutura. 

C) Quando a estrutura de relatório financeira é uma estrutura de conformidade (compliance), a opinião exigida é se as 

demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura. 

D) Todas as estruturas de relatório financeiro devem ser estruturas de conformidade. 

 

23)  A aplicação do treinamento, conhecimento e experiência relevantes, dentro do contexto fornecido pelas normas de 

auditoria, contábeis e éticas, na tomada de decisões informadas a respeito dos cursos de ação apropriados nas 

circunstâncias do trabalho de auditoria caracteriza o seguinte requisito para exercício da auditoria: 

 

A) Zelo profissional. 

B) Julgamento profissional. 

C) Objetividade. 

D) Ceticismo profissional. 

 

24)  O risco do trabalho de asseguração é o risco de que o auditor expresse uma conclusão inapropriada caso a informação 

sobre o objeto contenha distorções relevantes. Sobre o assunto, é CORRETO afirmar que o risco de detecção: 

 

A) É inversamente proporcional ao risco de distorção relevante. 

B) É inversamente proporcional ao risco de controle de auditoria. 

C) É composto por uma relação direta entre o risco inerente e o risco de distorção relevante. 

D) É o risco de que os procedimentos executados pelo auditor não detectem uma distorção relevante. 

 

25)  O instrumento que define o alcance, a época e a direção da auditoria, para orientar o desenvolvimento do plano de 

auditoria, é denominado: 

 

A) Plano de Auditoria 

B) Planejamento de Auditoria 

C) Estratégia Global 

D) Programa de Auditoria 

 

26)  Analise os itens abaixo. Para determinar se é provável que o trabalho dos auditores internos seja adequado para os 

fins da auditoria, o auditor independente deve avaliar, entre outros aspectos, apenas: 

 

I. O efeito planejado do trabalho dos auditores internos na natureza, época ou extensão dos procedimentos do auditor 

independente. 

II. A competência técnica dos auditores internos. 

III. Se é provável que haja comunicação eficaz entre os auditores internos e os responsáveis pela governança. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                           20 QUESTÕES 
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A) III. 

B) II. 

C) I e II. 

D) I, II e III. 

 

27)  Acerca do planejamento de auditoria, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) A natureza e a extensão das atividades de planejamento variam conforme o porte e a complexidade da entidade. 

B) Planejamento não é uma fase isolada da auditoria, mas um processo contínuo e iterativo, que muitas vezes começa 

logo após (ou em conexão com) a conclusão da auditoria anterior. 

C) O planejamento inclui a consideração da época de certas atividades e procedimentos de auditoria que devem ser 

concluídos antes da realização de procedimentos adicionais de auditoria. 

D) O auditor não deve discutir os elementos do planejamento com a administração da entidade, de forma a não dificultar 

a condução e o gerenciamento do trabalho de auditoria. 

 

28)  De acordo com a NBC TA 530, ao definir uma amostra de auditoria, o auditor deve considerar, entre outros aspectos: 

 

A) O tempo de contrato com a empresa de auditoria. 

B) As características da população da qual será retirada a amostra. 

C) O valor das ações em bolsa de valores da companhia. 

D) A capacidade do auditor interno de escolher a amostra. 

 

29)  A classificação institucional da despesa reflete a estrutura de alocação dos créditos orçamentários e está estruturada 

em dois níveis hierárquicos, quais sejam: 

 

A) Órgão orçamentário e unidade orçamentária. 

B) Função e Subfunção. 

C) Programa e Atividade. 

D) Categoria Econômica e Elemento de Despesa. 

 

30)  O orçamento anual pode ser alterado por meio de créditos adicionais. Sobre o assunto, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

A) O crédito suplementar incorpora-se ao orçamento, adicionando-se à dotação orçamentária que deva reforçar, enquanto 

que os créditos especiais e extraordinários conservam sua especificidade. 

B) Os créditos suplementares e extraordinários serão abertos por decreto do poder executivo, dependendo de prévia 

autorização legislativa, necessitando da existência de recursos disponíveis e precedida de exposição justificada. 

C) Na União, para os casos em que haja necessidade de autorização legislativa para os créditos adicionais, estes são 

considerados autorizados e abertos com a sanção e a publicação da respectiva lei. 

D) O reforço de um crédito especial ou de um crédito extraordinário deve dar-se, respectivamente, pela regra prevista nos 

respectivos créditos ou, no caso de omissão, pela abertura de novos créditos especiais e extraordinários. 

 

31)  A entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou devedores, por meio dos agentes arrecadadores ou 

instituições financeiras autorizadas pelo ente, constitui a seguinte fase da execução da receita pública: 

 

A) Lançamento. 

B) Recolhimento. 

C) Previsão. 

D) Arrecadação. 

 

32)  Sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

A) A LDO conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de 

afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. 

B) A LDO conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e 

metas previstos no Plano Plurianual. 
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C) A LDO conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente 

líquida, serão estabelecidos em lei complementar. 

D) A LDO será acompanhada das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias 

de caráter continuado. 

 

33)  Segundo a Lei 8.666/93, entre outros requisitos, as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

 

A) Houver projeto executivo aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em 

participar do processo licitatório. 

B) Existir recursos em caixa necessários à realização da obra pública. 

C) O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, em qualquer caso. 

D) Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. 

 

34)  Sobre os atos de Improbidade Administrativa, julgue os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. Uma pessoa que não seja agente público pode ter sua conduta enquadrada na Lei 8.429/92 e sofrer sanções nela 

estabelecidas. 

II. Podem ser polo passivo do ato de improbidade administrativa qualquer dos Poderes da União, de qualquer dos Entes 

Políticos. 

III. Quanto às penalidades, a Lei 8.429/92 estabelece sanções administrativas, civis e políticas; não há, contudo, previsão 

de sanções penais na referida lei para os agentes ativos do ato improbo. 

 

A) Apenas I está correto. 

B) Apenas II está correto. 

C) Apenas I e III estão corretos. 

D) I, II e III estão corretos. 

 

35)  Sobre as finanças públicas de acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa incorreta: 

 

A) A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco central. 

B) O banco central não poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a 

oferta de moeda ou a taxa de juros. 

C) É vedado ao banco central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou 

entidade que não seja instituição financeira. 

D) As disponibilidades de caixa dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em 

instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. 

 

36)  “A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica 

financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade” 

(Lei 4.320/64). Referida disposição caracteriza o seguinte princípio orçamentário: 

 

A) Unidade.  

B) Exclusividade. 

C) Legalidade. 

D) Especificação. 

 

37)  A baixa da disponibilidade por destinação de recursos, considerando-se esse o momento da geração do passivo 

financeiro, deverá ser efetuada no seguinte estágio da despesa pública: 

 

A) Pagamento 

B) Liquidação 

C) Execução 

D) Empenho 
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38)  Assinale a alternativa que compreende uma atividade remunerada mediante preço público: 

 

A) Utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo, domiciliar ou 

não, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 

B) A apresentação de petição ou a obtenção de documentos e da prestação de serviços diversos. 

C) Adesão a serviços de telefonia disponibilizados por concessionárias de serviço público. 

D) O exercício do poder de polícia administrativa do Município sobre as atividades econômicas exercidas em seu 

território. 

 

39)  De acordo com a Resolução CFC 1.282/2010, o Princípio da Prudência da Contabilidade Geral pressupõe: 

 

A) A simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas. 

B) O emprego de certo grau de precaução no exercício dos julgamentos necessários às estimativas em certas condições 

de incerteza. 

C) O reconhecimento dos efeitos das transações e outros eventos nos períodos a que se referem. 

D) Que a Entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do 

patrimônio levam em conta esta circunstância. 

 

40)  Sobre a Teoria das Contas da Contabilidade Geral, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. O ciclo operacional de uma empresa é elemento válido de interferência na classificação das contas de seu Balanço 

Patrimonial. 

II. As contas do ativo são devedoras, pois representam débitos de funcionamento ou financiamento da empresa. 

III. As contas analíticas efetivamente recebem os registros dos fatos contábeis, cabendo desdobramento daquelas em 

contas codificadas. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 
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