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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia com atenção a canção abaixo, pois ela será base para as questões 01 e 02. 

Vozes da seca 
Luiz Gonzaga 
 
Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 

É por isso que pidimo proteção a vosmicê 
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 
Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 

Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 
Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão 
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse chão 
Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos 

 
QUESTÃO 01 
 
Leia com atenção as questões abaixo: 

I. A voz da canção trata-se de um nordestino que conta e canta as agruras da seca; 
II. O nordestino não acredita que alguém possa ajudá-lo;  

III. Há preferência pela esmola em detrimento ao trabalho;  
IV. A canção pode exemplificar uma variação linguística; 

Em relação ao que se estabelece acima é verdadeiro o que se afirma em: 
a) I e IV; 
b) I e II; 
c) Apenas em I; 
d) Apenas em II; 
e) I e III; 

 
QUESTÃO 02 
 
A canção de Luiz Gonzaga se caracteriza como uma crítica social, fator que pode ser evidenciado 
não apenas pela musicalidade, mas também: 

a) Pela minimização dos problemas sociais em detrimento aos problemas públicos; 
b) Pela irracionalidade expressa em primeira pessoa no que se refere aos problemas públicos; 
c) Pela linguagem expressiva e que denota um discurso de súplica; 
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d) Pela conotação e emprego das figuras de palavras e pensamento; 
e) Pela expressividade poética do eu lírico em relação a um pensamento ensimesmado; 

 
Leia com atenção o texto abaixo, pois ele será base para as questões 03 e 04. 

Amanhecera um domingo alegre no cortiço, um bom dia de abril. Muita luz e pouco calor. As tinas 
estavam abandonadas; os coradouros despidos. Tabuleiros e tabuleiros de roupa engomada saiam 
das casinhas, carregados na maior parte pelos filhos das próprias lavadeiras que se mostravam agora 
quase todas de fato limpo; os casaquinhos brancos avultavam por cima das saias de chita de cor. 
Desprezavam-se os grandes chapéus de palha e os aventais de aniagem; agora as portuguesas 
tinham na cabeça um lenço novo de ramagens vistosas e as brasileiras haviam penteado o cabelo e 
pregado nos cachos negros um ramalhete de dois vinténs; aquelas trancavam no ombro xales de lã 
vermelha, e estas de crochê, de um amarelo desbotado. Viam-se homens de corpo nu, jogando a 
placa, com grande algazarra. Um grupo de italianos, assentado debaixo de uma árvore, conversava 
ruidosamente, fumando cachimbo. Mulheres ensaboavam os filhos pequenos debaixo da bica, 
muito zangadas, a darem-lhes murros, a praguejar, e as crianças berravam, de olhos fechados, 
esperneando. A casa da Machona estava num rebuliço, porque a família ia sair a passeio; a velha 
gritava, gritava Nenen, gritava o Agostinho. De muitas outras saiam cantos ou sons de instrumentos; 
ouviam-se harmônicas e ouviam-se guitarras, cuja discreta melodia era de vez em quando 
interrompida por um ronco forte de trombone. 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 15. ed. São Paulo: Ática, 1984. p. 44 

QUESTÃO 03 

Sobre o texto acima é possível afirmar que 
I. Trata-se de um texto injuntivo 

II. Uma longa e pormenorizada descrição de cena entremeada de componentes narrativos; 
III. O verbo que inicia oração “Amanhecera” está no pretérito mais-que-perfeito; 
IV. Há prevalência absoluta de um componente descritivo; 

 
É verdadeiro o que se afirma em 

a) Apenas I, II e III; 
b) Apenas II e III; 
c) Apenas II, III e IV; 
d) Apenas II; 
e) Apenas IV; 

 
QUESTÃO 04 

A coesão textual é composta por relações textuais, procedimentos e recursos. Dos conjuntos abaixo 
apenas um é composto por relações textuais, marque-o. 

a) Reiteração, Associação, Conexão; 
b) Replicação, Reiteração e antagonismo; 
c) Paralelismo, Antonímia e Paronímia; 
d) Associação, Conexão e Paralelismo; 
e) Elipse, Silepse e Reiteração; 
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QUESTÃO 05 

Julgue as afirmativas abaixo em Verdadeiras ou Falsas 
 

I. O texto narrativo não é uma tipologia textual; 
II. Romance, fábula e depoimentos são essencialmente narrativos; 

III. Um cardápio de restaurante pode ser considerado um exemplo de texto descritivo; 
IV. O verbete de dicionário é um exemplo de texto em modalidade dissertativa; 

 
A sequência correta é: 

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

 
QUESTÃO 06 

O trecho abaixo foi retirado da obra Dom Casmurro de Machado de Assis. Nele é possível observar 
as características da linguagem literária e a presença de uma figura de palavra.  
 
Quem era a flor? Capitu, naturalmente; mas podia ser a virtude, a poesia, a religião, qualquer outro 
conceito a que coubesse a metáfora da flor, e flor do céu. 
 
Sobre a figura de palavra predominante empregada no trecho acima, podemos dizer que se trata 
de: 

a) Sinédoque; 
b) Sinestesia; 
c) Catacrese; 
d) Metáfora; 
e) Metonímia;  

 

Leia com atenção o poema abaixo, pois ele será base para as questões de 07 a 09. 

Cristais 
Cruz e Souza 
 
Mais claro e fino do que as finas pratas 
O som da tua voz deliciava... 
Na dolência velada das sonatas 
Como um perfume a tudo perfumava. 
       
Era um som feito luz, eram volatas 
Em lânguida espiral que iluminava,  
Brancas sonoridades de cascatas...  
Tanta harmonia melancolizava.  
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QUESTÃO 07 

As partes destacadas no texto referem-se respectivamente a: 
a) Sinestesia e metonímia; 
b) Metonímia e sinestesia; 
c) Sinestesia e sinestesia; 
d) Metáfora e comparação; 
e) Sinédoque e assíndeto; 

 
QUESTÃO 08 

Em relação ao vocábulo lânguida pode-se dizer que o antônimo mais próximo é: 
a) Pálida; 
b) Forte; 
c) Alegre; 
d) Melancólica; 
e) Morte; 

 
QUESTÃO 09 

Leia o conjunto de frases abaixo e em seguida responda ao que se pede. 
I. O prefeito de Santa Rita do Araguaia diferiu o pedido dos professores; 

II. Os ladrões de carro foram presos em flagrante; 
III. Todo convite fragrante é agradável; 
IV. É preciso retificar os erros da precatória; 

 
O uso das parônimas só está adequado em: 

a) I, II e III; 
b) II e III; 
c) II e IV; 
d) Apenas em I; 
e) Apenas em IV; 

 

O quadro abaixo apresenta a manchete de uma reportagem do site G1. Leia com atenção, pois 
ela será base para as questões 10 a 12. 
 

Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, diz pesquisa 
Em 2016, foram 127 casos, ou um a cada 3 dias. A expectativa de vida é de 35 anos, menos da 

metade da média nacional, que é de 75 anos. 

 
QUESTÃO 10 

Sobre os vocábulos destacados no texto é correto o que se afirma em: 
a) País é hiperônimo de Brasil e Brasil é hipônimo de país; 
b) País é hipônimo de Brasil e Brasil e hiperônimo Brasil; 
c) Ambos são hiperônimos perfeitos; 
d) Ambos são antônimos perfeitos; 
e) Ambos são sinônimos imperfeitos; 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA |CADERNO I - CONTROLADOR INTERNO | - 5 - 

 

QUESTÃO 11 

Na frase “Em Santa Rita do Araguaia o governante da cidade é chamado de prefeito”. Em relação 
ao termo grifado, podemos afirmar que se a palavra fosse substituída por prefeita e analisada 
isoladamente haveria: 

a) Substituição por um substantivo biforme; 
b) Substituição por um adjetivo biforme; 
c) Substituição por um substantivo uniforme; 
d) Substituição por um adjetivo; 
e) Substituição por um substantivo epiceno; 

 
QUESTÃO 12 

Leia com atenção os pares de frases abaixo: 
I. Foi encontrada uma jacaré nas ruas da cidade de Santa Rita do Araguaia; 

II. Foi encontrada uma jacarôa nas ruas da cidade de Santa Rita do Araguaia; 
III. Pensaram que era uma foca grávida, mas era apenas uma foca macho gorda; 
IV. A melga está solta em Santa Rita do Araguaia; 

 
Foi empregado nos conjuntos frasais acima a regra dos substantivos epicenos. Sabendo disso está 
correto o que se afirma em: 

a) I, III e IV; 
b) II, III e IV; 
c) I e III 
d) III e IV; 
e) Apenas III; 

 
QUESTÃO 13 

Em uma peça publicitária divulgada pelo Centro Universitário de Mineiros para promoção do curso 
de Direito da Instituição lia-se: “Se avisássemos a todos sobre a importância do Direito, o mundo só 
teria advogados”. 
 
Em relação ao destaque da frase citada na campanha é correto o que se afirma em: 

a) Análise do morfema avisássemos 
aviss (radical) 
á (vogal temática) 
sse (desinência indicativa do modo e tempo verbal) 
mos (desinência indicativa da pessoa e número verbal) 

b) Análise do morfema avisássemos 
aviss (desinência indicativa do modo e tempo verbal) 
á (vogal temática) 
sse (consoante temática) 
mos (desinência indicativa da pessoa e número verbal) 

c) Análise do morfema avisássemos 
aviss (desinência indicativa do modo e tempo verbal) 
á (desinência indicativa) 
sse (radical) 
mos (desinência indicativa da pessoa e número verbal) 

d) Análise do morfema avisássemos 
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aviss (desinência indicativa do modo e tempo verbal) 
á (desinência indicativa) 
sse (consoante temática) 
mos (desinência indicativa da pessoa e número verbal) 

e) Análise do morfema avisássemos 
aviss (desinência indicativa do modo e tempo verbal) 
á (desinência indicativa) 
sse (consoante temática) 
mos (desinência de pessoa) 

 
QUESTÃO 14 

Sobre a separação de sílabas: 
 

I. As letras que formam os dígrafos “rr”, “ss”, “sc”, “sç”, “xs”, e “xc” devem permanecer em 
sílabas diferentes; 

II. As letras que formam os dígrafos “rr”, “ss”, “sc”, “sç”, “xs”, e “xc” devem permanecer em 
sílabas iguais; 

III. As palavras monossílabas não são passivas de separação silábica; 
IV. Os hiatos não devem permanecer na mesma sílaba; 

 
A sequência correta é: 

a) F – V – V – V 
b) V – F – V – V 
c) F – V – F – F 
d) F – V – V – F 
e) V – F – F – F 

 
QUESTÃO 15 

Leia o diálogo entre um advogado e seu cliente 

Advogado: Você sabe que não pode me faltar com a verdade? 
Cliente: Sim, eu sei! Mas eu preciso contar tudo da minha vida? 
Advogado: Não! Apenas o que estiver relacionado ao desentendimento entre você e seu marido. 
Cliente: Então é tudo, porque ele é a minha vida toda! 
 
O diálogo entre o advogado e a cliente evidencia: 

a) Um discurso de autoridade; 
b) Um discurso direto comum e com tom de humor; 
c) Um discurso indireto com tom de humor; 
d) Um discurso de descaso com a cliente; 
e) Uma ideia errônea sobre a mulher; 

 
QUESTÃO 16 

Nas frases “O secretário é muito inteligente” e “o secretário é inteligentíssimo” podemos afirmar 
que há respectivamente os seguintes graus: 

a) Analítico e sintético; 
b) Sintético e analítico; 
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c) Sintético e reflexivo; 
d) Analítico e reflexivo; 
e) Superlativo e Superlativo; 

 
QUESTÃO 17 

Nas palavras “casebre” e “casarão” temos respectivamente: 
a) Ambos apresentam sufixos com significados iguais; 
b) Ambos apresentam sufixos: um apontando para o diminutivo e outro para o aumentativo; 
c) Apenas o primeiro vocábulo apresenta sufixo; 
d) Apenas o segundo vocábulo apresenta sufixo; 
e) Os dois casos não apresentam sufixo; 

 
QUESTÃO 18 

Nas frases “Aquele advogado, o Leandro, ainda não entregou a petição” e “Leandro, venha 
entregar!”. Os termos destacados referem-se especificamente a: 
 

a) Aposto e adjetivo; 
b) Substantivo e adjetivo; 
c) Aposto e vocativo; 
d) Vocativo e adjetivo; 
e) Aposto e substantivo; 

 
QUESTÃO 19 

O ex-presidente interino do Brasil, Michel Temer afirmou em uma coletiva de imprensa que: "Eu sei 
o que fazer no governo e saberei como conduzir. Se perceber que houve equívoco na condução do 
governo reverei essa posição, consertá-lo-ei", disse, seguido de uma risadinha. "Vocês gostaram do 
'ei', né? Pois consertá-lo-ei."  
 
Em relação ao discurso acima é possível observar a presença pouco usual de: 

a) Mesóclise; 
b) Próclise; 
c) Elipse; 
d) Metáfora; 
e) Anacoluto; 

 
QUESTÃO 20 

Das alternativas abaixo, apenas uma apresenta todas as palavras com acentuação gráfica de 
maneira correta. Marque-a. 
 

a) Fórum, Júri, vírus, fizésseis, dólmen; 
b) Éden, biceps, café, lâmpada, próclise; 
c) Têxtil, réptil, cadáver, mesóclise e sotão; 
d) Prótons, íris, fossíl, afoxé, axé; 
e) Nagô, assembléia, jibóia, bóia, herói; 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
QUESTÃO 21 

(UNIFIMES 2019) Em uma mesa foram dispostos sequencialmente quatro processos administrativos 
com capa de cores diferentes (Amarela, Azul, Branca e Verde). De acordo com as regras abaixo, 
assinale a afirmativa que contém a sequência correta de cores para os quatro processos 
administrativos: 
 

• O processo administrativo de capa verde ocupa a terceira posição; 

• O processo administrativo de capa amarela está em qualquer posição depois do de capa 
branca; 

• O processo administrativo de capa azul está em qualquer posição antes do de capa verde. 
 

a) Azul, Amarela, Verde e Branca 
b) Azul, Branca, Verde e Amarela; 
c) Amarela, Branca, Verde e Azul; 
d) Branca, Amarela, Verde e Azul; 
e) Amarela, Azul, Verde e Branca; 

 
QUESTÃO 22 

(UNIFIMES 2019) “Leonardo Fibonacci (1170 — 1250) foi um matemático italiano, de grande 
influência na idade média. Muitos consideram Fibonacci como o maior matemático da idade média. 
Introduziu os algarismos arábicos na Europa e descobriu a sequência de Fibonacci. [..]” <Fonte: 
https://www.ebiografia.com/leonardo_fibonacci/ acesso em 22/02/2019> 
 
A sequência de Fibonnacci “É uma sucessão de números [..] infinita e começa com 0 e 1. Os números 
seguintes são sempre a soma dos dois números anteriores. Portanto, depois de 0 e 1, vêm 1, 2, 3, 
5, 8, 13, 21, 34…” <Fonte: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-a-sequencia-de-
fibonacci/ acesso em 22/02/2019> 
 
Em termos matemática, a sequência de Fibonacci é definida recursivamente pela fórmula: 
FN = FN-1 + FN-2, sendo que o primeiro termo da série F1 = 0 e o segundo F2 = 1.  
 
Determine a alternativa que contém o valor correspondente ao somatório dos 15 primeiros termos 
da sequência de Fibonnacci: 

a) 376 
b) 521 
c) 896 
d) 936 
e) 986 

 
Leia com atenção o texto abaixo, pois ele será base para as questões de 23 e 24. 

A lógica é uma ciência que surgiu na antiguidade e desde os seus primórdios o seu objetivo 
fundamental é a análise de métodos do raciocínio. Para Souza (2015), no estudo desses métodos a 
Lógica se interessa na forma e não no conteúdo dos argumentos. Ainda fazendo uma interlocução 
com o autor, considere os exemplos: 

https://www.ebiografia.com/leonardo_fibonacci/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-a-sequencia-de-fibonacci/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-a-sequencia-de-fibonacci/
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• Todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Portanto, Sócrates é mortal. 

• Todo cão late. Totó é um cão. Portanto, Totó late. 
Do ponto de vista da Lógica, os argumentos apresentados têm a mesma estrutura, ou seja: 

• Todo X é Y, Z é X. Portanto, Z é Y. 
Dessa forma, a Lógica representa o estudo de tais estruturas proporcionando uma capacidade crítica 
que permite diferenciar os argumentos, as inferências e as provas corretas. 
Dentre as Lógicas, a mais simples é a Lógica Proposicional Clássica, a qual se fundamenta em três 
passos básicos: 

1. Especificação de uma linguagem; 
2. Estudos de métodos; e 
3. Sistemas de dedução formal. 

Com a especificação da linguagem da Lógica Proposicional, seguindo regras gramaticais e 
semânticas e, a partir de uma sequência de palavras, pode-se formar sentenças do tipo “Está 
Chovendo”. Essas sentenças podem ser interpretadas como Verdadeira ou Falsa. Assim, uma 
proposição é uma sentença declarativa que pode ser interpretada como verdadeira ou falsa, mas 
não ambos. É usual denotar as proposições com letras maiúsculas: 

• João é estudioso: A 

• Ana é bonita: B 

• João é estudioso e Ana é bonita: C 
Onde C pode ser reescrita como sendo A ∧ B. 

Com a utilização de conectivos pode-se construir proposições compostas, a saber: 

• Conjunção: A e B 
o A  ∧  B    
o é verdadeira se A e B forem ambas verdadeiras, caso contrário. é falsa; 

• Disjunção: A ou B 
o A  ∨  B    
o é falsa quando A e B são ambas falsas, caso contrário, é verdadeira; 

• Condicional: Se A, então B 
o A  →  B  
o é falsa quando A é verdadeira e B é falsa, caso contrário, é verdadeira; 

• Bicondiconal: A se e somente se B 
o A  ↔ B   
o é verdadeira quando A e B forem ambas verdadeiras ou ambas falsas, caso 

contrário, é falsa; 

• Negação 
o ¬A   
o é verdadeira quando A é falsa, e é falsa quando A é verdadeira 

 
Para determinar o valor lógico verdadeiro (V) ou falso (F) de uma proposição composta faz-se uso 
da Tabela Verdade. Para a construção da Tabela Verdade, deve-se antes relacionar em colunas as 
proposições simples envolvidas e dar a elas todos os valores lógicos combinados. A figura abaixo 
representa a tabela verdade para as proposições P e Q: 
 

P Q ¬ P ¬ Q P  ∨  Q P   ∧   Q P → Q P  ↔ Q 

F F V V F F V V 

F V V F V F V F 

V F F V V F F F 

V V F F V V V V 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA |CADERNO I - CONTROLADOR INTERNO | - 10 - 

 

QUESTÃO 23 

(UNIFIMES 2019) Qual das alternativas abaixo não representa uma proposição: 
a) O número 835 é primo; 
b) João é estudioso e Ana é bonita; 
c) Ana é bonita e estudiosa; 
d) Eu não estou bem certo se esse carro me agrada; 
e) A cidade de Santa Rita do Araguaia faz parte do Estado de Goiás. 

 
QUESTÃO 24 

(UNIFIMES 2019) Considere a seguinte proposição: “Hoje é Domingo e Amanhã não Choverá”, que 
na lógica proposicional pode ser representada por: 

• Hoje é Domingo: P 

• Amanhã não Choverá: ¬Q 
 
Qual das alternativas abaixo, representa a negação de “Hoje é Domingo e Amanhã não Choverá”: 

a) hoje não é domingo ou amanhã choverá 
b) hoje não é domingo e amanhã não choverá 
c) hoje não é domingo então amanhã choverá 
d) hoje não é domingo nem amanhã choverá 
e) hoje é domingo ou amanhã choverá 

 
QUESTÃO 25 

(UNIFIMES 2019) Em uma Prova de Títulos, os currículos, e respectivos documentos, dos candidatos 
habilitados são encaminhados para uma Banca Examinadora que é composta por 3 membros.  Sabe-
se que para formar a Banca Examinadora, uma Instituição de Ensino Superior dispõe de 22 docentes 
com especialidades distintas e, consequentemente, habilitados para serem membros dessa banca. 
Marque a alternativa que representa a quantidade de bancas distintas, com 3 membros, que podem 
ser formadas com 22 docentes com especialidades distintas: 

a) 1540 
b) 1680 
c) 1890 
d) 1940 
e) 1980 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

 
QUESTÃO 26 

Segundo a Norma Brasileira de Contabilidade do Trabalho de Auditoria - NBC TA 500 (R1), o objetivo 

do auditor é: 

a) Definir e executar procedimentos de auditoria que permitam ao auditor conseguir evidência 

de auditoria apropriada e suficiente que lhe possibilitem obter validade dos dados 

produzidos pelo sistema contábil da entidade. A evidência de auditoria inclui as informações 

contidas nos registros contábeis que suportam as demonstrações contábeis e outras 

informações. 

b) Definir e executar procedimentos de auditoria que permitam ao auditor conseguir evidência 

de auditoria apropriada e suficiente que lhe possibilitem obter conclusões razoáveis para 

fundamentar sua opinião. A evidência de auditoria inclui as informações contidas nos 

registros contábeis que suportam as demonstrações contábeis e outras informações. 

c) Definir e executar procedimentos de auditoria que permitam ao auditor conseguir evidência 

de auditoria apropriada e suficiente que lhe possibilitem obter conclusões razoáveis para 

fundamentar sua opinião. A evidência de auditoria inclui as informações contidas nos 

registros contábeis que suportam as demonstrações contábeis e informações obtidas de 

outras fontes. 

d) Definir e executar procedimentos de auditoria que permitam ao auditor conseguir evidência 

de auditoria apropriada e suficiente que lhe possibilitem obter conclusões razoáveis para 

fundamentar sua opinião. A evidência de auditoria inclui as informações contidas nos 

registros contábeis que suportam as demonstrações contábeis. 

e) Definir e executar procedimentos de auditoria que permitam ao auditor conseguir evidência 

de auditoria apropriada e suficiente que lhe possibilitem obter conclusões razoáveis para 

fundamentar sua opinião. A evidência de auditoria inclui as informações contidas nos 

registros contábeis que suportam as demonstrações contábeis e por outros aspectos 

relevantes. 

 
QUESTÃO 27 

Os procedimentos de auditoria são constituídos pelo conjunto de técnicas que permitem ao auditor 

obter evidências suficientes e adequadas para fundamentar sua opinião sobre a fidelidade das 

demonstrações contábeis auditadas e abrangem a aplicação de testes de auditoria que podem ser 

realizados para fornecer evidências que embasem essa avaliação. Em relação aos testes de 

observância, é correto afirmar que: 

a) Visam a obtenção de evidências quanto à suficiência, a exatidão e validade dos dados 

produzidos pelo sistema contábil da entidade. 

b) Devem proporcionar razoável segurança de que os controles internos estabelecidos pela 

administração estão em efetivo funcionamento. 

c) Podem ser subdivididos em testes de transação e saldos, e procedimentos de revisão 

analítica. 
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d) Têm como finalidade validar os saldos e valores apresentados nas demonstrações contábeis, 

a fim de identificar ou não a ocorrência de erros e contabilização das transações ocorridas. 

e) Fornecem evidências de adequação dos elementos patrimoniais do Balanço. 

 
QUESTÃO 28 

A NBC T 16.6 (R1) estabelece as demonstrações contábeis a serem elaboradas e divulgadas pelas 

entidades do setor público. Dentre as afirmações a seguir, assinale a verdadeira. 

a) Balanço Orçamentário – evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os 

ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício 

anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. 

b) Balanço Orçamentário – evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as 

variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. 

c) Balanço Orçamentário – evidencia a movimentação havida em cada componente do 

Patrimônio Líquido com a divulgação, em separado, dos efeitos das alterações nas políticas 

contábeis e da correção de erros. 

d) Balanço Orçamentário – evidencia as receitas e despesas orçamentárias, detalhadas em 

níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a 

execução, demonstrando o resultado. 

e) Balanço Orçamentário – evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da 

entidade pública. 

 
QUESTÃO 29 

Segundo a Lei nº 4.320/64, é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Com base nessa 

premissa, é correto afirmar que: 

a) O empenho da despesa poderá exceder o saldo disponível de dotação orçamentária. 

b) É vedado o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento. 

c) O empenho da despesa cujo montante não se possa determinar, poderá ser feito por 

estimativa. 

d) O empenho poderá ser liquidado mediante apresentação de nota fiscal pelo fornecedor. 

e) O empenho ordinário é um tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e 

previamente determinado, sujeitas a parcelamento. 

 
QUESTÃO 30 

Assinale a opção que indica uma variação patrimonial quantitativa diminutiva. 

a) Taxa de fiscalização da vigilância sanitária. 

b) IPTU 

c) Contribuição de melhoria pela expansão da rede de esgoto sanitário. 

d) Material de distribuição gratuita. 

e) Contratação de operação de crédito. 
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QUESTÃO 31 

Os procedimentos de auditoria são mecanismos utilizados pelo auditor para obtenção de evidências 

ou provas de auditoria. Nos testes de observância e substantivos, o auditor deve considerar os 

seguintes procedimentos básicos, exceto: 

a) inspeção 

b) observação 

c) cálculo 

d) revisão analítica 

e) existência 

 
QUESTÃO 32 

Pode-se afirmar que o parecer da auditoria é uma etapa importante do processo auditorial, pois 

nesta etapa são apresentados os resultados dos trabalhos realizados pelo auditor. Quando o auditor 

identifica situações que venham a comprometer a emissão de uma opinião limpa é emitido um (a): 

a) Parecer limpo 

b) Parecer adverso 

c) Parecer com ressalva 

d) Parecer com negativa ou abstenção de opinião 

e) Parecer com parágrafo de ênfase 

 
QUESTÃO 33 

Julgue os itens a seguir. 

I. O sistema de controle interno na administração pública é uma ferramenta para redução de 

riscos e dar efetividade às informações contábeis, bem como para o alcance dos objetivos 

da administração. 

II. O controle interno da administração pública é exercido pela entidade ou órgão responsável 

pela atividade controlada, no âmbito de sua própria estrutura. 

III. O controle interno é classificado nas seguintes categorias: operacional, contábil e gerencial. 

IV. A estrutura de controle interno, aplicável ao setor público, compreende: ambiente de 

controle; mapeamento e avaliação de riscos; procedimentos de controle; informação e 

comunicação; e abusos. 

V. O controle interno deve ser exercido em todos os níveis do setor público, e compreende a 

preservação do patrimônio público, o controle da execução das ações que integram os 

programas e a observância às leis, aos regulamentos e às diretrizes estabelecidas. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, IV e V 

b) I, III e V 

c) I, II e III 

d) I, II e V 

e) II, III e IV 
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QUESTÃO 34 

O Governo Brasileiro, em seus diversos níveis, tem como responsabilidade o bem-estar da 

coletividade. Para a melhor aplicação dos recursos, o gasto, no setor público, é realizado utilizando 

técnicas de planejamento e programação de ações conhecida como Planejamento Integrado. Este 

sistema é composto pelos seguintes instrumentos: 

a) Plano Diretor, Estatuto da Cidade e Programa de Governo. 

b) Programa de Governo, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

c) Estatuto da Cidade, Programa de Governo e Lei Orçamentária Anual. 

d) Plano Diretor, Planejamento Orçamentário e Plano Plurianual. 

e) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamento Anual. 
 
QUESTÃO 35 

A vida em sociedade depende de regras de convivência e de recursos que financiem as necessidades 

da população. Para atender às demandas sociais com saúde, educação, saneamento básico, entre 

outras, os governos, federal, estadual e municipal, precisam estabelecer as diretrizes, traçar seus 

objetivos e fixar suas metas para um período de quatro anos. O plano de médio prazo, instituído 

por lei que evidencia as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de 

capital, despesas correntes e para os programas de duração continuada é conhecido como: 

a) Orçamento Tradicional; 

b) Plano Plurianual; 

c) Programa Administrativo; 

d) Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

e) Lei de Orçamento Anual. 

 
QUESTÃO 36 
 
Para viabilizar e materializar as situações planejadas por um governo, em seu mandato de quatro 

anos, observando a Lei de Diretrizes Orçamentárias e compreendendo o Orçamento Fiscal, o 

Orçamento de Investimentos e o Orçamento da Seguridade Social é instituída a: 

a) Lei de Responsabilidade Fiscal; 

b) Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

c) Lei de Orçamento Anual; 

d) Lei do Princípio Orçamentário; 

e) Lei do Ciclo Orçamentário. 

 
QUESTÃO 37 

O Orçamento Público é uma ferramenta de gestão dos recursos públicos que visa satisfazer às 

necessidades da população. Embora ele seja periódico, não pode ser concebido isoladamente. É 

preciso respeitar a sequência do processo orçamentário, denominado Ciclo Orçamentário, que é 

consubstanciado nas seguintes etapas: 

a) Elaboração, Estudo e Aprovação, Execução e Avaliação; 

b) Iniciação, Monitoramento, Planejamento, Finalização; 
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c) Lançamento, Arrecadação, Recolhimento, Quitações; 

d) Programação, Licitação, Empenho, Liquidação; 

e) Nenhuma das anteriores. 

 
QUESTÃO 38 

Conforme estudiosos do setor público, a Receita Pública, pode ser compreendida como todo e 

qualquer recolhimento realizado aos cofres públicos, tanto na forma de valores monetários quanto 

na forma de bens que representem valores. A Receita Pública é o componente orçamentário que 

alimenta o Orçamento Público. Inicialmente ela se desdobra em Receita Orçamentária e Receita 

Extra Orçamentária. São consideradas Receitas Orçamentárias: 

a) Cauções, Finanças, Depósitos para Garantia, Consignações em Folha de Pagamento; 

b) Retenções na Fonte, Salários não Reclamados, Operações de Crédito a Curto Prazo; 

c) Investimento e Inversões Financeiras, Receita com Pessoal, Material de Consumo; 

d) Tributos, Contribuições de Melhoria, Receitas de Capital, Receita Patrimonial; 

e) As alternativas A e B estão corretas. 

 
QUESTÃO 39 

A aplicação do recurso público é uma etapa de muita relevância na Gestão Pública, conforme 

dispositivos legais e regulamentares que disciplinam o processamento da despesa orçamentária 

toda despesa percorre três estágios: 

a) Custeio, Corrente e Capital; 

b) Lançamento, Arrecadação e Recolhimento; 

c) Empenho, Liquidação e Pagamento; 

d) Orçamento, Processamento e Avaliação; 

e) Empenho, Recolhimento e Pagamento. 

 
QUESTÃO 40 

Durante a execução orçamentária, segundo o art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, se for 

verificado, ao final de um bimestre que a arrecadação da receita não será suficiente para comportar 

o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, estabelecida no Anexo de Metas 

Fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão: 

a) Aumento do gasto público na proporção da arrecadação da receita; 

b) Equilíbrio de empenho e movimentação financeira; 

c) Programação financeira e o cronograma de desembolso mensal; 

d) Limitação de empenho e movimentação financeira; 

e) Suspensão de empenho e cronograma fiscal. 

 
QUESTÃO 41 

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária de que trata o §3º do art. 165 da Constituição 

Federal é composto de: 

a) Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei de Diretrizes Orçamentárias; Lei de Orçamento Anual; 
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b) Balanço Orçamentário (especificado a receita por fonte e a despesa por grupo de natureza) 

e o Demonstrativo da Execução das Receitas (por categoria econômica e fonte) e Despesas 

(por categoria econômica e grupo de natureza da despesa); 

c) Empenho, Liquidação e Pagamento; 

d) Lançamento, Arrecadação, Recolhimento, Quitações; 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
QUESTÃO 42 
 
Assinale a alternativa que corresponda a uma despesa pública de capital do tipo inversão financeira. 

a) Aumento de capital de empresa pública não comercial. 
b) Aquisição de um terreno como etapa da execução de uma obra. 
c) Aquisição de um caminhão. 
d) Aquisição de combustível. 
e) Aquisição de um terreno de terceiros, já em uso pela Administração Pública. 

 
QUESTÃO 43 
 
Representam requisitos essenciais, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, da despesa pública de 
caráter continuado: 

a) Despesa de capital, regulada por ato normativo administrativo, medida provisória ou lei 
específica, e que se prolonga, por pelo menos, dois anos. 

b) Despesa corrente, regulada por ato normativo administrativo, medida provisória ou lei 
específica, e que se prolonga, por pelo menos, dois anos. 

c) São despesas eventuais e não se prologam ao longo dos exercícios financeiros. 
d) Somente podem ser despesas do tipo transferências de capital que se prolongarem por mais 

de dois exercícios financeiros. 
e) Despesa de capital ligada a financiamentos ou empréstimo contraídos pelo Poder Público. 

 
QUESTÃO 44 
 
Providência que deve ser tomada, por Chefe de Poder, ao final de um bimestre, durante o exercício 
financeiro, se se constatar déficit nas contas públicas, segundo o que determina a Lei de 
Responsabilidade Fiscal: 

a) Deverá solicitar, a algum banco oficial, antecipação de receita orçamentária, com o fito de 
normalizar as metas de resultado primário. 

b) Deverá determinar ao setor contábil, que sejam inscritas determinadas despesas em restos 
a pagar, para o exercício financeiro seguinte, no montante do déficit primário apurado no 
bimestre. 

c) Deverá promover, por ato próprio, e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subsequentes, limitação de empenho e de movimentação financeira, de acordo com 
critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

d) Deverá reconduzir o montante relativo ao déficit para um prazo de doze meses, sendo que 
no primeiro bimestre deverá recuperar pelo menos vinte e cinco por cento do déficit 
apurado. 

e) Deverá, até o décimo quinto dia após o encerramento do referido bimestre, realizar 
operação financeira junto a instituições financeiras, com licitação realizada pelo Banco 
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Central do Brasil, para a escolha da instituição financeira credora, para recompor o déficit 
apurado no bimestre. 

 
QUESTÃO 45 
 
Assinale a alternativa que não contém princípio que rege a República Federativa do Brasil em suas 
relações internacionais. 

a) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
b) Independência nacional. 
c) Igualdade entre os Estados. 
d) Não intervenção. 
e) Prevalência dos Direitos Humanos. 

 
QUESTÃO 46 
 
Segundo as condições gerais de elegibilidade estabelecidas na Constituição Federal, a idade mínima 
exigida para o cargo de prefeito é: 

a) Trinta e cinco anos de idade. 
b) Dezoito anos de idade. 
c) Vinte e um anos de idade. 
d) Dezesseis anos de idade. 
e) Vinte e cinco anos de idade. 

 
QUESTÃO 47 
 
Sebastião, ex-militar da Aeronáutica, solicitou ao Comando ao qual serviu, informações e dados 
sobre o desempenho de suas funções como assistente de prontidão de equipes de caças (aviões 
supersônicos de combate), além de auxiliar de esquadrão de caças de patrulhamento nacional. Tais 
informações serviriam de base para exigir da União adicional de insalubridade relativamente ao 
tempo que exerceu a função de assistente de prontidão e do patrulhamento nacional. A Aeronáutica 
recusou a prestar as informações as atividades de escala de Sebastião, alegando que o ex-militar já 
recebera todos os documentos legais e regulamentares relativos à sua estada na Força, e, que o 
acesso a outros dados informativos sobre a sua estada na Força seria privativo da Administração 
militar interna. Diante deste enunciado, para que Sebastião tenha acesso as suas informações 
pessoais de que necessita, e de conformidade com a Constituição Federal, Sebastião terá que 
impetrar 

a) Mandado de segurança. 
b) Habeas data. 
c) Habeas corpus. 
d) Mandado de injunção. 
e) Ação popular. 

 
QUESTÃO 48 
 
Agente público que é nomeável e exonerável ad nutum, exercente de cargo de chefia, direção e 
assessoramento, de forma transitória, com atribuições específicas, criado por lei, podendo ser 
ocupado por agente de carreira da própria administração pública ou por pessoa estranha ao serviço 
público: 

a) Empregado público. 
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b) Servidor comissionado ou em comissão. 
c) Agente delegado do serviço público. 
d) Agentes políticos. 
e) Servidores temporários. 

 
QUESTÃO 49 
 
Modalidades de licitação previstas somente na Lei nº 8.666/93: 

a) Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. 
b) Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e hasta pública. 
c) Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão, pregão comum e pregão 

eletrônico. 
d) Concorrência, tomada de preços e convite. 
e) Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. 

 
QUESTÃO 50 

Não representa, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, renúncia de receita pública: 
 

a) Isenção tributária em caráter não geral. 
b) Remissão tributária. 
c) Redução de alíquota ou base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou 

de contribuições. 
d) Imunidade tributária. 
e) Crédito presumido. 
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CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS AO CARGO 
PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL 

 
QUESTÃO 01 
Conceitue fraude e erro, segundo as normas de auditoria. 

 
1.   

2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
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.   
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QUESTÃO 02 
Em relação a contabilidade aplicada ao setor público, defina restos a pagar e descreva sua forma de 

classificação. 

 
1.   

2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
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.   
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QUESTÃO 03 

As metas fiscais são valores projetados para o exercício financeiro e que, depois de aprovadas pelo Poder 

Legislativo, servem de parâmetro para a elaboração do orçamento. Nessa situação, explique o que é 

orçamento público? 

1.   

2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
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.   

 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA |CADERNO I - CONTROLADOR INTERNO | - 22 - 

 

QUESTÃO 04 

O art. 65 da Lei Federal n. 4.320/64 institui o adiantamento como uma forma de realizar pagamentos de 

despesas orçamentárias. Assim, dê o conceito de adiantamento e indique as condições que devem ser 

observadas para instituição do mesmo. 

1.   

2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
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.   
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QUESTÃO 05 

No texto de apresentação do Manual de Demonstrativos Fiscais elaborado pela Secretaria do Tesouro 

Nacional são descritos os eventos que marcaram o reordenamento das finanças públicas no país e a 

motivação de criação do referido manual. Isto posto, cite a composição do Manual de Demonstrativos Fiscais 

e qual o seu objetivo. 

1.   

2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
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.   

 


