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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 
▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 
▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 
▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 
▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 
▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 
▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 
▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 
▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 
▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 
▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 

 

CARGO 
 

AGENTE DE CONTROLE INTERNO 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 24/11/2019, às 09h 

Nome do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

A globalização é um dos termos mais frequentemente empregados para descrever a atual 1 
conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no mundo. Na prática, ela é vista como a total ou 2 
parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada 3 
pelos sistemas de comunicação e transporte. 4 

O conceito de globalização é dado por diferentes maneiras conforme os mais diversos autores em 5 
Geografia, Ciências Sociais, Economia, Filosofia e História que se pautaram em seu estudo. Em uma 6 
tentativa de síntese, podemos dizer que a globalização é entendida como a integração com maior 7 
intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as 8 
diferentes partes do globo terrestre. 9 

Vale lembrar, no entanto, que esse conceito não se refere simplesmente a uma ocasião ou 10 
acontecimento, mas a um processo. Isso significa dizer que a principal característica da globalização é o 11 
fato de ela estar em constante evolução e transformação, de modo que a integração mundial por ela gerada 12 
é cada vez maior ao longo do tempo. 13 

Há um século, por exemplo, a velocidade da comunicação entre diferentes partes do planeta até 14 
existia, porém ela era muito menos rápida e eficiente que a dos dias atuais, que, por sua vez, poderá ser 15 
considerada menos eficiente em comparação com as prováveis evoluções técnicas que ocorrerão nas 16 
próximas décadas. Podemos dizer, então, que o mundo encontra-se cada dia mais globalizado. 17 

O avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, responsável pelo avanço e 18 
consolidação da globalização atual, propiciou uma integração que aconteceu de tal forma que tornou 19 
comum a expressão “aldeia global”. O termo “aldeia” faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas 20 
estão próximas umas das outras, o que remete à ideia de que a integração mundial no meio técnico-21 
informacional tornou o planeta metaforicamente menor. 22 

Uma das características da globalização é o fato de ela se manifestar nos mais diversos campos 23 
que sustentam e compõem a sociedade: cultura, espaço geográfico, educação, política, direitos humanos, 24 
saúde e, principalmente, a economia. Dessa forma, quando uma prática cultural chinesa é vivenciada nos 25 
Estados Unidos ou quando uma manifestação tradicional africana é revivida no Brasil, temos a evidência 26 
de como as sociedades integram suas culturas, influenciando-se mutuamente. 27 

Existem muitos autores que apontam os problemas e os aspectos negativos da globalização, 28 
embora existam muitas polêmicas e discordâncias no cerne desse debate. De toda forma, considera-se que 29 
o principal entre os problemas da globalização é uma eventual desigualdade social por ela proporcionada, 30 
em que o poder e a renda encontram-se em maior parte concentrados nas mãos de uma minoria, o que 31 
atrela a questão às contradições do capitalismo. 32 

Além disso, acusa-se a globalização de proporcionar uma desigual forma de comunicação entre 33 
os diferentes territórios, em que culturas, valores morais, princípios educacionais e outros são 34 
reproduzidos obedecendo a uma ideologia dominante. Nesse sentido, forma-se, segundo essas opiniões, 35 
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uma hegemonia em que os principais centros de poder exercem um controle ou uma maior influência 36 
sobre as regiões economicamente menos favorecidas, obliterando, assim, suas matrizes tradicionais. 37 

Entre os aspectos positivos da globalização, é comum citar os avanços proporcionados pela 38 
evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão de conhecimento. Assim, por exemplo, se a 39 
cura para uma doença grave é descoberta no Japão, ela é rapidamente difundida (a depender do contexto 40 
social e econômico) para as diferentes partes do planeta. Outros pontos considerados vantajosos da 41 
globalização é a maior difusão comercial e também de investimentos, entre diversos outros fatores. 42 

É claro que o que pode ser considerado como vantagem ou desvantagem da globalização depende 43 
da abordagem realizada e também, de certa forma, da ideologia empregada em sua análise.  44 

Existem vários elementos que podem ser considerados como consequências da globalização no 45 
mundo. Uma das evidências mais emblemáticas é a configuração do espaço geográfico internacional em 46 
redes, sejam elas de transporte, de comunicação, de cidades, de trocas comerciais ou de capitais 47 
especulativos. Elas formam-se por pontos fixos – sendo algumas mais preponderantes que outras – e pelos 48 
fluxos desenvolvidos entre esses diferentes pontos. 49 

Outro aspecto que merece destaque é a expansão das empresas multinacionais, também chamadas 50 
de transnacionais ou empresas globais. Muitas delas abandonam seus países de origem ou, simplesmente, 51 
expandem suas atividades em direção aos mais diversos locais em busca de um maior mercado 52 
consumidor, de isenção de impostos, de evitar tarifas alfandegárias e de angariar um menor custo com 53 
mão de obra e matérias-primas. O processo de expansão dessas empresas globais e suas indústrias 54 
reverberou no avanço da industrialização e da urbanização em diversos países subdesenvolvidos e 55 
emergentes, incluindo o Brasil. 56 

Outra dinâmica propiciada pelo avanço da globalização é a formação dos acordos regionais ou 57 
dos blocos econômicos. Embora essa ocorrência possa ser inicialmente considerada como um entrave à 58 
globalização, pois acordos regionais poderiam impedir uma global interação econômica, ela é 59 
fundamental no sentido de permitir uma maior troca comercial entre os diferentes países e também 60 
propiciar ações conjunturais em grupos. 61 

Por fim, cabe ressaltar que o avanço da globalização culminou também na expansão e 62 
consolidação do sistema capitalista, além de permitir sua rápida transformação. Assim, com a maior 63 
integração mundial, o sistema liberal – ou neoliberal – ampliou-se consideravelmente na maior parte das 64 
políticas econômicas nacionais, difundindo-se a ideia de que o Estado deve apresentar uma mínima 65 
intervenção na economia. 66 

A globalização é, portanto, um tema complexo, com incontáveis aspectos e características. Sua 67 
manifestação não pode ser considerada linear, de forma a ser mais ou menos intensa a depender da região 68 
onde ela se estabelece, ganhando novos contornos e características. Podemos dizer, assim, que o mundo 69 
vive uma ampla e caótica inter-relação entre o local e o global. 70 
Por Me. Rodolfo Alves Pena – FONTE: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/globalizacao.htm - ADAPTADO. 
71 
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01) Segundo as ideias do texto, a noção de 
sistemas globais que emolduram a ideia de 
globalização se dá 

 

(A) pelas dimensões geográficas dos países que 
dificultam a troca de contato entre seus 
habitantes e, em consequência disso, não 
existe uma norma-padrão para a língua falada 
e escrita. 

(B) pela diversidade de hábitos, costumes, língua 
e religiosidade das  populações diversas do 
planeta que não permite definir uma única 
cultura nacional como os demais países. 

(C) pela multiplicidade cultural dos povos 
confundindo-se as identidades nacionais, 
dando-lhes uma forma plural de 
identificação. 

(D) pela forma como o mundo hoje está 
interligado, muito para além das fronteiras 
nacionais. 

 
02) Pela leitura do texto, a percepção negativa 

sobre a globalização se dá em razão 
 

(A) da forma desigual com que ela se expande, 
beneficiando, quase sempre, as localidades 
economicamente mais desenvolvidas. 

(B) da diminuição das distâncias e do tempo. 
(C) da interferência na diversidade cultural de 

outros países. 
(D) da expansão territorial promovida por 

aqueles que detêm o capital de investimento. 
 
03) A construção de uma percepção sobre  a 

globalização, segundo o texto, depende, 
sobremaneira,  

 
(A) do local onde economia está estabilizada. 
(B) da sociedade receptiva às múltiplas 

vivências. 
(C) da abordagem como é feita e da consciência 

subjetiva empregada. 
(D) da política transparente e com fortes 

objetivos sociais. 
 

04) Sobre os recursos linguísticos usados no 
texto, é correto afirmar: 

 
(A) O conector “que”, em “que se pautaram em 

seu estudo” (L.6) e “que a globalização é 
entendida como a integração com maior 
intensidade das relações socioespaciais em 
escala mundial” (L.7), nos dois registros, 
inicia orações com função substantiva. 

(B) A locução verbal “podemos dizer” (L.7) 
poderia ser substituída pela forma simples 
“digamos” sem ferir a norma-culta e o 
sentido expresso no texto. 

(C) A partícula “se” (L.33 e L.35), nas duas 
situações, possui diferentes usos: 
inicialmente funciona como pronome 
reflexivo e, em seguida, como uma 
indeterminação do agente nominal. 

(D) “existem” (L.45) pode ser substituída pela 
forma verbal “há” (L.14) sem prejuízo de 
ordem gramatical, o mesmo não ocorrendo 
em relação a “há” por “existem”, tendo-se em 
vista o contexto frasal em que ambas se 
encontram. 

 
05) Há ocorrência de predicado verbal em  
 
(A) “O conceito de globalização é dado por 

diferentes maneiras” (L.5). 
(B) “a principal característica da globalização é o 

fato” (L.11/12). 
(C) “ela era muito menos rápida e eficiente” 

(L.15). 
(D) “Uma das evidências mais emblemáticas é a 

configuração do espaço geográfico 
internacional em redes” (L.46/47). 

 
06) Sobre os elementos linguísticos que 

compõem o texto, está correto o que se afirma 
em 

 
(A) A conjunção “ou” (L.2) denota retificação. 
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(B) A expressão “que a dos dias atuais” (L.15) 
forma uma oração com a forma verbal 
subentendida. 

(C) O vocábulo “menor” (L.22) caracteriza 
“planeta” (L.22), funcionando como adjunto 
adnominal seu.  

(D) Os vocábulos “obliterando” (L.37) e 
“reverberou” (L.55) são semanticamente 
iguais. 

 
07) Há correspondência entre a forma verbal 

simples “propiciou” (L.19) e composta na 
alternativa 

 

(A) tinha propiciado. 
(B) teria propiciado. 
(C) terá propiciado. 
(D) tem propiciado. 
 

08) Os termos “de modo que” (L.12) e “porém” 
(L.15) expressam, respectivamente, ideia de  

 

(A) consequência e ressalva. 
(B) explicação e oposição. 
(C) conclusão e adversidade. 
(D) adição e síntese. 
 

09) Exerce a mesma função sintática de “de 
comunicação” (L.18) a expressão 

 
(A) “pelo avanço” (L.18). 
(B) “de conhecimento” (L.39). 
(C) “dos acordos” (L.57). 
(D) “da globalização” (L.62) 
 

10) O termo “autores” (L.28) possui o mesmo 
valor sintático da oração na alternativa  

 

(A) “que tornou comum a expressão “aldeia 
global”’ (L.20). 

(B) “que sustentam e compõem a sociedade” 
(L.21). 

(C) “que o principal entre os problemas da 
globalização é uma eventual desigualdade 
social por ela proporcionada” (L.29/30). 

(D) “que o mundo vive uma ampla e caótica inter-
relação entre o local e o global” (L.69/70). 

11) Na frase “O termo “aldeia” faz referência a 
algo pequeno, onde todas as coisas estão 
próximas umas das outras” (L.20/21), 
depreende-se a função da linguagem: 

 
(A) expressiva ou emotiva. 
(B) metalinguística. 
(C) apelativa ou conativa. 
(D) referencial. 
 
12) Levando em conta o contexto, marque a 

afirmativa verdadeira 
 
(A) “é vista” (L.2) é uma forma verbal que se 

apresenta na voz passiva e sua transposição 
para a ativa implica a observância da 
correlação modo-temporal para preservar o 
sentido original do contexto, entretanto o 
sujeito na ativa fica indeterminado. 

(B) Na oração “o fato de ela se manifestar” 
(L.23), pode-se fazer a contratação da 
preposição “de” com o pronome pessoal reto 
“ela” sem infringir a norma culta.  

(C) A palavra “saúde” (L.25) é acentuada pela 
mesma razão do vocábulo “discordâncias” 
(L.29). 

(D) O vocábulo “ou” (L.36), no contexto em que 
se insere, expressa ideia de exclusão. 

 
13) Ao usar a voz passiva sintética em “forma-

se, segundo essas opiniões, uma hegemonia” 
(L.35/36), o articulista 

 
(A) não teve como determinar o autor 

evidenciado na frase.  
(B) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 
(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 
ação verbal. 

(D) ficou dispensado de identificar o agente da 
ação verbal. 
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AS QUESTÕES DE 14 e 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 
TEXTO 

 
A descoberta 

 
Anos de estudos 
   e pesquisas 
Era no amanhecer 
Que as formigas escolhiam seus vestidos. 
 

BARROS, Manoel de. Matéria de poesia. 3. ed. Rio de Janeiro. Record, 
1999. p.63. 
 
 

14) Identifique as características presentes nesse texto. 
 

I. Consciência da fugacidade dos sentimentos. 
II. Sentimento de dúvida em face do momento vivido. 

III. Natureza como exemplo de previdência para o homem. 
IV. Certeza quanto à precariedade do destino do ser humano. 
V. Apreensão intelectual de uma realidade evidente em sua simplicidade. 
 
A alternativa em que todas as características indicadas estão presentes no texto é a 
(A) I, II e III. 
(B) II, III e IV. 
(C) III e V. 
(D) I, IV e V. 
 
15) Marque a alternativa que contém a afirmação correta 
 
(A) “de estudo” (v.1) é paciente da ação nominal. 
(B) “Era” (v.3) e “Que” (v.4) constituem expressão expletiva que pode ser retirada da frase sem prejuízo 

gramatical. 
(C) “amanhecer” (v.3) é um exemplo de oração sem sujeito. 
(D) “Que as formigas escolhiam seus vestidos” (v.4) é exemplo de oração substantiva. 
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16) Em um sistema de informação, a 
retroalimentação significa: 

 
(A) A conversão ou transformação dos dados nas 

saídas úteis usada pelos usuários. 
(B) A etapa no qual a informação propriamente é 

emitida, realizando o propósito para o qual foi 
criada. 

(C) Uma saída usada para fazer ajustes ou 
modificações nas atividades de entrada ou no 
processamento. 

(D) A atividade de captar e juntar dados primários. 
 
17) A licença de software livre, permite que ele seja 

usado, copiado, estudado, modificado e 
redistribuído sem nenhuma restrição. São 
exemplo de software livre, exceto: 

 
(A) Linux. 

(B) Libre Office. 
(C) Mozila FireFox. 
(D) WinRar. 
 
18) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e 

em seguida assinale a alternativa correta: 
 

I. Um servidor proxy é um computador dedicado ou 
um sistema de software em execução no 
computador que atua como um intermediário 
entre um dispositivo e outro servidor pelo qual 
um usuário ou cliente solicita um serviço 
(arquivo, conexão, página da web etc.). Sua 
função é avaliar esta solicitação para simplificar 
e controlar sua complexidade. 

II. O firewall é um dispositivo de segurança de rede 
que pode ser baseado em software ou em 
hardware. Sua função é monitorar o tráfego de 
entrada e saída, permitindo ou bloqueando 
tráfegos específicos de acordo com as regras 
internas de segurança estabelecidas.  

 
 
 
 
 

III. O Firewall e o proxy são duas soluções são 
complementares na estrutura de TI em uma 
empresa. Apesar do firewall ser responsável pela 
análise de tráfego, ele pode atuar de forma a 
impedir que um usuário utilize um aplicativo de 
rede social. Para superar essas limitações 
impostas pela “parede de fogo”, o servidor proxy 
atua como intermediário para permitir o uso. 

 
(A) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 
(B) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 
(C) Somente as afirmações II e III são verdadeiras. 

(D) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 
 
19) Uma das novidades no Microsoft Word 2013 é: 
 
(A) A guia Arquivo abre como um menu drop down. 
(B) A inclusão da guia Design. 

(C) A opção “Colar Especial”. 
(D) A retirada da barra de acesso rápido. 

 

20) No Microsoft Excel, para manter o endereço 
inicial da fórmula em uma cópia, devemos tornar 
sua referência absoluta. Para tal utilizamos o 
seguinte caractere: 

 
(A) & 
(B) ! 

(C) # 
(D) $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMÁTICA            QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) O processo legislativo ordinário destina-se à 
elaboração das leis ordinárias e determina 
todas as formalidades que deverão ser 
estritamente observadas na elaboração das 
leis. A inciativa extraparlamentar na fase 
introdutória do processo legislativo é 
conferida: 

 
(A) Às Assembleias Legislativas, Ministério 

Público, Procuradoria Geral da União e o 
Poder Executivo. 

(B) Ao Congresso Nacional, Chefe do Poder 
Executivo, Poder Judiciário e aos cidadãos. 

(C) Ao Ministério Público, Congresso Nacional, 
Poder Executivo, aos Tribunais Superiores e 
cidadãos. 

(D) Ao Chefe do Poder Executivo, aos Tribunais 
Superiores, ao Ministério Público e aos 
cidadãos. 

 
22) A Teoria Contratualista, que sustenta que a 

sociedade é tão-somente o produto de um 
acordo de vontades, um contrato hipotético 
celebrado entre os homens, onde estes 
transferem mutuamente direitos, que é 
cumprido por temor ao castigo imposto pelas 
normas. Para a consecução dos objetivos da 
sociedade, há necessidade de que os 
membros da sociedade se manifestem através 
de ação conjunta permanentemente reiterada, 
atendendo a três requisitos: 

 
(A) Disciplina, adaptação e pluralismo. 
(B) Reiteração, ordem e adequação. 
(C) Pluralismo, progresso e disciplina. 
(D) Adequação, reiteração e progresso. 
 
 
 
 

 
 
 
23) Atualmente, para a realização da 

interpretação constitucional são utilizados 
princípios e métodos, que devem ser 
aplicados conjuntamente. Assinale a 
alternativa que se refere ao método que 
analisa a norma constitucional não de forma 
fixa na literalidade da norma, mas sim na 
realidade social e dos valores subjacentes do 
texto da Constituição: 

 
(A) Método científico-espiritual. 
(B) Método hermenêutico-concretizador. 
(C) Método tópico-problemático. 
(D) Método hermenêutico-clássico. 
 
24) Assinale a alternativa incorreta no que diz 

respeito ao controle judicial difuso: 
 
(A) A declaração de inconstitucionalidade ocorre 

de forma incidental prejudicialmente ao 
exame de mérito. 

(B) Devem ser observadas e respeitadas as regras 
de competência processual de acordo com as 
normas estabelecidas no ordenamento de 
processo civil, além do previsto na 
Constituição Federal. 

(C) O controle judicial se concentra em um ou 
mais de um órgão, mas com um número 
limitado com competência originária. 

(D) Nos tribunais o controle difuso, também é 
exercido, a parte que em uma ação judicial 
for vencida por ocasião da sentença, não ter 
sido favorável em sua pretensão, poderá 
devolver a análise da matéria ao Tribunal 
Superior, ou seja, o processo se iniciou em 
primeira instância (Vara Cível) sendo 
interposto recurso de apelação ao Tribunal de 
Justiça (segunda instância). 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) É uma competência do Estado do Piauí, em 
comum com a União e os municípios: 

 
(A) Fomentar a produção agropecuária e 

organizar o abastecimento alimentar. 
(B) Criação, funcionamento e processo do 

juizado de pequenas causas. 
(C) Explorar diretamente, ou mediante 

concessão, os serviços locais de gás 
canalizado, na forma da lei. 

(D) Previdência social, proteção e defesa da 
saúde. 

 
26) Os contratos administrativos, regidos pela 

Lei 8.666/93, podem ser alterados 
unilateralmente pela Administração Pública, 
quando: 

 
(A) Conveniente a substituição da garantia de 

execução. 
(B) Necessária a modificação do regime de 

execução da obra ou serviço, bem como do 
modo de fornecimento, em face de 
verificação técnica da inaplicabilidade dos 
termos contratuais originários 

(C) Necessária a modificação da forma de 
pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial 
atualizado, vedada a antecipação do 
pagamento, com relação ao cronograma 
financeiro fixado, sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou 
execução de obra ou serviço. 

(D) Houver modificação do projeto ou das 
especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

27) Julgue se as afirmações abaixo são 
verdadeiras e em seguida assinale a 
alternativa correta: 

 
I. Recurso Administrativo é o instrumento pelo 

qual a pessoa pode denunciar irregularidades, 
ilegalidades, condutas abusivas dos agentes 
ou órgãos públicos, com a finalidade de que 
seja apurada a regularização do ato. 

II. Controle judicial é o controle realizado pelos 
órgãos do Poder Judiciário, no desempenho 
de sua atividade jurisdicional, sobre os atos 
administrativos do Poder Executivo, bem 
como sobre os atos administrativos do Poder 
Legislativo e do próprio Poder Judiciário. O 
controle judicial analisa exclusivamente 
controle de legalidade, executando juízo de 
mérito sobre os atos administrativos. 

III. Por Controle Legislativo, entende-se aquele 
externo, que o poder Legislativo exerce sobre 
o Poder Executivo e Judiciário (em relação às 
funções administrativas). O Controle 
Legislativo é limitado às hipóteses 
expressamente autorizadas pela Constituição 
Federal e está pautado em dois critérios: 
controle político e financeiro. 

 
(A) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 
(B) Somente a afirmação III é verdadeira. 
(C) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 
(D) Somente a afirmação II é verdadeira. 

 
28) O Sistema de Custeio ABC -Activity Based 

Costing, caracteriza-se por: 
 
(A) Os custos são rateados pelos produtos através 

de um simples fator volumétrico de medição. 
(B) Utiliza um modelo de acumulação de dois 

estágios. 
(C) Tem como foco os recursos e as atividades 

como geradores de custos. 
(D) Os custos são acumulados por função ou 

departamento. 
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29) Em relação ao regime jurídico dos servidores 
públicos, assinale abaixo a alternativa 
incorreta: 

 
(A) Atualmente, são cargos vitalícios, o de 

magistrado, de membro do Ministério 
Público e os membros dos Tribunais de 
contas. 

(B) Os cargos de confiança só podem ter como 
ocupantes servidores de carreira. 

(C) Após a aquisição da estabilidade, o ocupante 
de cargo efetivo só poderá perdê-lo em quatro 
hipóteses: sentença judicial transitada em 
julgado, processo administrativo disciplinar, 
onde seja assegurada ampla defesa e 
contraditório, além de processo periódico 
para avaliação de desempenho e excesso de 
despesa com funcionalismo público (no caso 
da União, se a despesa com o funcionalismo 
ultrapassar 50% da receita corrente líquida, 
poderá haver exoneração de servidores 
estáveis, desde que cumpridas todas as 
formalidades legais para tanto). 

(D) As funções de confiança exercidas 
exclusivamente por servidores ocupantes de 
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a 
serem preenchidos por servidores de carreira 
nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 

 
30) Dos tipos de invalidação dos atos 

administrativos, a cassação significa: 
 
(A) Modalidade de anulação do ato 

administrativo que, embora legítimo na sua 
origem e formação, torna-se ilegal na sua 
execução 

(B) A supressão de um ato administrativo 
legítimo e eficaz, realizada pela 
Administração (somente por ela), por não 
mais lhe convir sua existência. 

(C) A declaração de invalidade de um ato 
administrativo ilegítimo ou ilegal, feita pela 
própria Administração ou pelo Poder 
Judiciário. 

(D) Extinção de ato administrativo em 
consequência de norma jurídica 
superveniente, a qual impede a permanência 
da situação anteriormente consentida. 

 
31) O lançamento do crédito tributário de ofício, 

ocorre no seguinte imposto: 
 
(A) ITBI. 
(B) IR. 
(C) IPVA. 
(D) ICMS. 
 
32) As receitas públicas obtidas junto aos 

contribuintes sem nenhuma contraprestação 
específica, pois decorrem de norma 
constitucional ou legal e, por isso, são 
arrecadadas de forma impositiva, porque o 
Estado é investido de autoridade para 
determinar que os cidadãos e empresas 
destinem parte de sua renda para o 
financiamento das atividades 
governamentais, são fontes de recursos 
públicos das receitas: 

 
(A) Originárias. 
(B) Correntes. 
(C) De Capital. 
(D) Derivadas. 
 
33) Os tributos podem ser criados somente por 

força de lei e dentro da matéria estabelecida 
na Constituição, respeitando também um 
prazo mínimo para o início da vigência. Pelo 
texto constitucional, compete à União 
legislar, dentre outros, sobre o seguinte 
imposto: 
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(A) A compra e venda de bens imóveis 
(B) As operações de circulação de mercadorias e 

prestação de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de 
comunicação. 

(C) A transmissão por herança ou doação de bens 
ou direitos. 

(D) De propriedade territorial rural e grandes 
fortunas. 

 

34) Sobre a capacidade tributária é correto 
afirmar que:  

 

(A) A capacidade tributária passiva é dependente 
da capacidade civil, e de se encontrar o 
sujeito passivo com limitação ou não do 
exercício de suas atividades. 

(B) As pessoas incapazes no campo civil podem 
contrair obrigações de natureza tributária, 
que neste caso, a lei indicará um responsável 
por efetuar o pagamento do tributo. 

(C) Dependendo das limitações, caso o sujeito 
passivo pratique o ato do qual decorra o 
nascimento da obrigação tributário, ele será 
obrigado pelo pagamento. 

(D) No caso de pessoa jurídica, só há capacidade 
tributária, se a mesma estiver devidamente 
constituída. 

 
35) Assinale a alternativa que se refere às 

espécies tributárias descritas abaixo: 
 

I. O fato gerador é vinculado a uma atuação 
específica do Estado em relação contribuinte, 
consistente no exercício regular do poder de 
polícia ou na utilização efetiva ou potencial 
de serviço público divisível e específico. 

II. Tem como característica a destinação da 
arrecadação para determinada atividade 
prestada por entidade estatal ou paraestatal. 
Tem como características a parafiscalidade. 

 

(A) I. Taxa; II. Contribuições Especiais. 
(B) I. Imposto; II. Contribuição de Melhoria. 
(C) I. Contribuições Especiais; II. Imposto. 
(D) I. Empréstimo Compulsório; II. Taxa. 

36) Considerando um roteiro para a apuração 
contábil do resultado do exercício de uma 
empresa de prestação de serviços, o 
procedimento após elaborar um Balancete de 
Verificação composto por contas e saldos 
extraídos do livro Razão ou dos Razonetes, 
seria: 

 
(A) Apurar no livro Razão ou no Razonete o 

saldo da conta Resultado do Exercício. 
(B) Transferir os saldos das contas de despesas 

para a conta transitória Resultado do 
Exercício. 

(C) Elaborar o Balanço Patrimonial. 
(D) Transferir para a conta Lucros Acumulados, 

o saldo credor da conta Resultado do 
Exercício 

 
37) Existem contas de Resultado que podem 

aparecer tanto no grupo das despesas quanto 
no grupo das receitas. É o caso: 

 
(A) Dos prêmios de seguro. 
(B) Das vendas de mercadorias. 
(C) Dos aluguéis. 
(D) Dos fretes e carretos. 
 
38) Quanto à Demonstração do Fluxo de Caixa, 

assinale a alternativa abaixo que não é 
verdadeira: 

 
(A) Os desembolsos efetuados para pagamentos a 

fornecedores decorrentes de financiamentos 
obtidos para aquisição de bens do Ativo Não 
Circulante, devem ser classificados como 
atividades de financiamento. 

(B) Equivalentes de caixa são aplicações 
financeiras de curto prazo, de alta liquidez, 
que são prontamente conversíveis em 
montante conhecido de caixa e que estão 
sujeitas a um insignificante risco de mudança 
de valor. 
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(C) São Exemplos de investimentos financeiros 
que podem ser considerados como 
equivalentes de caixa: caderneta de 
poupança, CDB e RDB prefixados. 

(D) Algumas transações, como a venda de item 
do imobilizado, podem resultar em ganho ou 
perda, que é incluído na apuração do lucro 
líquido ou prejuízo. Os fluxos de caixa 
relativos a tais transações são fluxos de caixa 
provenientes de atividades de investimento. 

 
39) Conforme Resolução nº 1.292/2010 do CFC, 

que estabelece procedimentos que a entidade 
deve aplicar para assegurar que seus ativos 
estejam registrados contabilmente por valor 
que não exceda seus valores de recuperação, 
a norma objeto dessa Resolução, deve ser 
aplicada na contabilização de ajuste para 
perdas por desvalorização de todos os ativos: 

  
(A) Advindos de contratos de construção. 
(B) Fiscais diferidos. 
(C) Biológicos relacionados à atividade agrícola 

que sejam mensurados ao valor justo líquido 
de despesas de venda. 

(D) Financeiros classificados como 
empreendimento controlado em conjunto. 

 
40) Diferentemente do teste de observância, os 

testes substantivos visam fornecer evidências 
quanto ao objeto auditado, a fim de 
identificar ou não a ocorrência de erros nos 
documentos analisados. Entre os testes 
substantivos, um dos mais utilizados é: 

 
(A) Teste de segregação de funções.  
(B) Exame documental. 
(C) Inquérito e contagem física 
(D) Exame de Escrituração.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


