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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 5  

 

  CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 6  

 

  CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

  

 

16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Em relação às exigências éticas para o auditor, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) O auditor deve cumprir as exigências éticas 

relevantes, excluindo as pertinentes à independência, 

no que se refere aos trabalhos de auditoria de 

demonstrações contábeis. 

B) O auditor deve planejar e executar a auditoria com 

ceticismo profissional, reconhecendo que podem 

existir circunstâncias que causam distorção relevante 

nas demonstrações contábeis. 

C) O auditor deve exercer julgamento profissional ao 

planejar e executar a auditoria de demonstrações 

contábeis. 

D) Para obter segurança razoável, o auditor deve obter 

evidência de auditoria apropriada e suficiente para 

reduzir o risco de auditoria a um nível baixo aceitável 

e, com isso, possibilitar a ele obter conclusões 

razoáveis e nelas basear a sua opinião. 

 

22)  Para fins das Normas de Auditoria, julgue os itens e 

assinale a alternativa CORRETA, em relação aos 

termos: 

 

I. Auditor experiente é um indivíduo (interno ou externo 

à firma de auditoria) que possui experiência prática 

de auditoria e conhecimento razoável de: processos 

de auditoria; normas de auditoria e exigências legais 

e regulamentares aplicáveis; ambiente de negócios 

em que opera a entidade; e assuntos de auditoria e 

de relatório financeiro relevantes ao setor de 

atividade da entidade. 

II. Arquivo de auditoria é o registro dos procedimentos 

de auditoria executados, da evidência de auditoria 

relevante obtida e conclusões alcançadas pelo 

auditor (usualmente também é utilizada a expressão 

papéis de trabalho). 

III. Documentação de auditoria é uma ou mais pastas ou 

outras formas de armazenamento, em forma física ou 

eletrônica, que contêm os registros que constituem a 

documentação de trabalho específico. 

 

A) V, V, V. 

B) V, V, F. 

C) V, F, F. 

D) F, F, F. 

 

23) Ao definir a estratégia global, o auditor NÃO deve: 

 

A) Identificar as características do trabalho para definir o 

seu alcance. 

B) Definir os objetivos do relatório do trabalho de forma 

a planejar a época da auditoria e a natureza das 

comunicações requeridas. 

C) Considerar os fatores que no julgamento profissional 

do auditor são significativos para orientar os esforços 

da equipe do trabalho. 

D) Desconsiderar os resultados das atividades 

preliminares do trabalho de auditoria e, quando achar 

aplicável, verificar se é relevante o conhecimento 

obtido em outros trabalhos realizados pelo sócio do 

trabalho para a entidade. 

 

24) Sobre a NBC TA 610, que dispõe acerca da 

utilização do trabalho de auditoria interna, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) A norma trata da responsabilidade do auditor externo 

(doravante auditor independente), quando ele utilizar 

o trabalho dos auditores internos. Isso inclui utilizar o 

trabalho da função de auditoria interna na obtenção 

de evidência de auditoria e utilizar os auditores 

internos para prestar assistência direta ao auditor 

independente, fazendo parte da equipe e trabalhando 

sob a direção, supervisão e revisão do auditor 

independente. 

B) A Norma não se aplica caso a entidade não tenha a 

função de auditoria interna. 

C) Caso a entidade tenha a função de auditoria interna, 

os requisitos desta Norma não se aplicam, se as 

responsabilidades e as atividades da auditoria interna 

não forem importantes para a auditoria das 

demonstrações contábeis; ou com base no 

entendimento preliminar do auditor independente 

sobre a auditoria interna, resultante dos 

procedimentos executados em consonância com a 

NBC TA 315 - Identificação e Avaliação dos Riscos 

de Distorção Relevante por meio do Entendimento da 

Entidade e do seu Ambiente, o auditor independente 

não pretende utilizar o trabalho da auditoria interna 

na obtenção de evidência de auditoria. 

D) Adicionalmente, os requisitos da norma relativos à 

assistência direta se aplicam se o auditor 

independente não pretende utilizar os auditores 

internos para prestar assistência direta. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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25) A respeito do controle na Administração Pública, 

quanto à origem, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) A Constituição Federal, em seu artigo 74, determina 

que deverá ser mantido pelos Poderes sistemas de 

controle interno, estabelecendo alguns itens mínimos 

que este controle deverá ter como objeto. 

B) O Controle interno tem a função de avaliar o 

cumprimento das metas previstas no plano 

plurianual, a execução dos programas de governo e 

dos orçamentos, comprovar a legalidade e avaliar os 

resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades da administração federal, bem como da 

aplicação de recursos públicos por entidades de 

direito privado. 

C) Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 

conhecimento de qualquer irregularidade ou 

ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas, 

sob pena de responsabilidade solidária. Ou seja, se 

torna facultativa a denúncia de qualquer 

irregularidade encontrada para o Tribunal de Contas. 

D) O controle externo ocorre quando outro Poder exerce 

controle sobre os atos administrativos praticados por 

outro Poder. O controle externo é o que se realiza 

por órgão estranho à Administração responsável pelo 

ato controlado. 

 

26) No que diz respeito ao controle, quanto à amplitude, 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) O controle finalístico é aquele ―que resulta 

automaticamente do escalonamento vertical dos 

órgãos do Executivo, em que os inferiores estão 

subordinados aos superiores‖.  

B) O controle é finalístico sempre que os órgãos 

superiores (dentro de uma mesma estrutura 

hierárquica) têm competência para controlar e 

fiscalizar os atos praticados por seus subordinados. 

C) O controle hierárquico é sempre um controle interno, 

típico do Poder Executivo, mas que também existe 

nos demais poderes.  

D) O controle hierárquico é restrito e depende de 

alguma norma específica que o estabeleça ou o 

autorize. Graças a este controle que se pode verificar 

os aspectos relativos à legalidade e ao mérito de 

todos os atos praticados pelos agentes ou órgãos 

subordinados a determinado agente ou órgão. 

 

 

 

27) Conjunto de elementos necessários e suficientes, 

com nível de precisão adequado, para caracterizar a 

obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços 

objeto da licitação, elaborado com base nas 

indicações dos estudos técnicos preliminares, que 

assegurem a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento, e que possibilite a avaliação do 

custo da obra e a definição dos métodos e do prazo 

de execução. Esse conceito se trata de: 

 

A) Tarefa 

B) Empreitada integral 

C) Projeto básico 

D) Projeto executivo 

 

28) A respeito das licitações para a execução de obras e 

para a prestação de serviços, é permitido:  

 

A) Incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos 

financeiros para sua execução, qualquer que seja a 

sua origem, exceto nos casos de empreendimentos 

executados e explorados sob o regime de 

concessão, nos termos da legislação específica. 

B) Qualquer cidadão requerer à Administração Pública 

os quantitativos das obras e preços unitários de 

determinada obra executada. 

C) Realizar licitação cujo objeto inclua bens e serviços 

sem similaridade ou de marcas, características e 

especificações exclusivas, salvo nos casos em que 

for tecnicamente justificável, ou ainda quando o 

fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob 

o regime de administração contratada, previsto e 

discriminado no ato convocatório. 

D) Incluir, no objeto da licitação, de fornecimento de 

materiais e serviços sem previsão de quantidades ou 

cujos quantitativos não correspondam às previsões 

reais do projeto básico ou executivo. 

 

29) É dispensável a licitação:  

 

I- Quando não acudirem interessados à licitação anterior e 

esta, justificadamente, não puder ser repetida sem 

prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, 

todas as condições preestabelecidas; 

II- Quando a União tiver que intervir no domínio 

econômico para regular preços ou normalizar o 

abastecimento. 

III - Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

 

A) V, V, V 

B) V, V, F 

C) V, F, F 

D) F, F, F 
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30) Nas concorrências de âmbito internacional, o edital 

deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e 

do comércio exterior e atender às exigências dos 

órgãos competentes. Em relação a esse assunto, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) As garantias de pagamento ao licitante brasileiro não 

serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante 

estrangeiro. 

B) Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar 

preço em moeda estrangeira, igualmente o poderá 

fazer o licitante brasileiro. 

C) Para fins de julgamento da licitação, as propostas 

apresentadas por licitantes estrangeiros serão 

acrescidas dos gravames consequentes dos mesmos 

tributos que oneram exclusivamente os licitantes 

brasileiros quanto à operação final de venda. 

D) As cotações de todos os licitantes serão para entrega 

no mesmo local de destino. 

 

31) Levando-se em consideração o princípio da 

legalidade tributária, Medida Provisória poderá tratar 

da seguinte matéria: 

 

A) Progressividade fiscal do Imposto sobre Propriedade 

Predial e Territorial Urbana (IPTU). 

B) Diferenciação de alíquota do Imposto sobre 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) com 

base no uso e na localização do imóvel. 

C) Qualquer assunto relacionado ao financiamento da 

seguridade social. 

D) Atualização do valor monetário da base de cálculo do 

Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (IPTU). 

 

32) A União majorou a alíquota do Imposto sobre Renda 

das Pessoas Jurídicas (IRRJ), mediante publicação 

de lei em 30/06/2015. A nova alíquota atingiu, em 

31/12/2015, os lucros percebidos desde o início do 

exercício de 2015. Considerando-se o fato gerador 

complexivo do tributo baseado no lucro real ocorrido 

em 31 de dezembro, é correto afirmar que tal 

incidência, em relação à limitação constitucional ao 

poder de tributar e de acordo com o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça: 

 

A) Feriu o princípio da irretroatividade. 

B) Feriu o princípio da anterioridade anual. 

C) Feriu a imunidade. 

D) É constitucional. 

 

33) De acordo com a Constituição Federal de 1988, 

deverá ser informado pelos critérios da generalidade, 

da universalidade e da progressividade: 

 

A) O imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação (ICMS). 

B) O imposto sobre produtos industrializados (IPI). 

C) O Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer 

Natureza (IR) 

D) A taxa de serviço. 

 

34) Sobre a vigência e a aplicação da legislação 

tributária, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) A vigência, no espaço e no tempo, da legislação 

tributária rege-se pelas disposições legais aplicáveis 

às normas jurídicas em geral, ressalvado o 

previsto no próprio Código Tributário Nacional. 

B) Deve-se interpretar literalmente a legislação tributária 

que disponha sobre suspensão ou extinção do 

crédito tributário. 

C) A extraterritorialidade é admitida nos limites em que 

reconhecida nos convênios de que participem os 

Municípios, os Estados e o Distrito Federal. 

D) Não haverá retroatividade de lei que verse sobre 

tributo, seja a lei benéfica ou não ao sujeito passivo. 

 

35) Em relação ao Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS), assinale a alternativa correta: 

 

A) Cabe à Constituição Federal fixar sua alíquota 

mínima e máxima e regular formas e condições para 

isenção, incentivos e benefícios fiscais. 

B) Há hipótese de cobrança concomitante de ISS e 

ICMS em aquisições de serviços de festas e eventos 

com disponibilização de bufê incluído no valor total.  

C) É vedada a criação de adicional na alíquota do 

Imposto sobre serviços ou do imposto que vier a 

substituí-lo sobre serviços supérfluos. 

D) Nos serviços de correspondência incide ISS, contudo 

a empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

(Correios) é imune. 

 

36) Em determinado Estado da federação, possuidor de 

um Tribunal de Contas dos Municípios, em cada 

período de apuração, a repartição dos limites globais 

para despesa total com pessoal do Poder Executivo 

não poderá exceder o seguinte percentual da receita 

corrente líquida: 

 

A) 60% 

B) 40,9% 

C) 49% 

D) 48,6% 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 10  

 

  CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

37) Sobre as disposições acerca da Lei Orçamentária na 

Lei 4.320/64, julgue os itens abaixo em verdadeiro 

(V) ou falso (F). Em seguida, assinale a alternativa 

com a ordem correta das respostas: 
 

(__) A Lei de Orçamento compreenderá todas as 

despesas próprias dos órgãos do Governo e da 

administração centralizada, ou que, por intermédio 

deles se devam realizar. 

(__) Em regra, a Lei de Orçamento não consignará 

dotações globais destinadas a atender 

indiferentemente a despesas de pessoal, material, 

serviços de terceiros, transferências ou quaisquer 

outras. 

(__) A Lei Orçamentária não poderá conter autorização 

para realizar em qualquer mês do exercício financeiro 

operações de crédito por antecipação da receita, 

para atender a insuficiências de caixa. 
 

A) V – V – V 

B) V – V – F 

C) V – F – V 

D) F – F – F 

 

38) De acordo com a Constituição Federal, os critérios 

para a execução equitativa do orçamento, além de 

procedimentos que serão adotados quando houver 

impedimentos legais e técnicos, cumprimento de 

restos a pagar e limitação das programações de 

caráter obrigatório, estarão dispostos: 
 

A) No Plano Plurianual 

B) Na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

C) Na Lei Orçamentária Anual 

D) Em Lei Complementar 

 

39) O orçamento público representa o fluxo previsto de 

ingressos e de aplicações de recursos em 

determinado período. Sobre as receitas 

orçamentárias, analise as afirmativas abaixo e 

assinale a alternativa correta: 

 

I. Receita Orçamentária Efetiva é aquela que, no 

momento do reconhecimento do crédito, aumenta a 

situação líquida patrimonial da entidade. 

II. A classificação da receita orçamentária por natureza 

é utilizada por todos os entes da Federação e visa 

identificar a origem do recurso segundo o fato 

gerador: acontecimento real que ocasionou o 

ingresso da receita no cofre público. 

III. As receitas orçamentárias representam 

disponibilidades de recursos financeiros para o 

erário; os ingressos extraorçamentários representam 

apenas entradas compensatórias. 
 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

40) No processo de elaboração do orçamento público, as 

emendas serão apresentadas na Comissão mista, 

que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na 

forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do 

Congresso Nacional. Sobre as emendas ao projeto 

da lei orçamentária, é correto afirmar que: 

 

A) As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou 

aos projetos que o modifiquem somente podem ser 

aprovadas caso indiquem os recursos necessários, 

admitidos os provenientes de anulação de despesa 

sobre serviço da dívida. 

B) O Presidente da República poderá enviar mensagem 

ao Congresso Nacional para propor modificação nos 

projetos enquanto não aprovada a Lei Orçamentária 

pelo Senado Federal. 

C) Considera-se equitativa a execução das 

programações de caráter obrigatório que atenda de 

forma igualitária e impessoal às emendas 

apresentadas, independentemente da autoria.  

D) É obrigatória a execução orçamentária e financeira 

das programações relacionadas à saúde em 

montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois 

décimos por cento) da receita corrente líquida 

prevista no projeto encaminhado pelo Poder 

Executivo. 

 

41) De Acordo com a Constituição Federal de 1988, a Lei 

Orçamentária Anual conterá os seguintes 

orçamentos, EXCETO: 

 

A) Orçamento Fiscal; 

B) Orçamento Monetário e Financeiro; 

C) Orçamento da Seguridade Social;  

D) Orçamento de Investimento das Empresas Estatais; 

 

42) São funções do orçamento, EXCETO: 

 

A) Estabilizadora;  

B) Distributiva; 

C) Alocativa; 

D) Judicial; 

 

43) Com relação à competência tributária, NÃO podemos 

afirmar: 

 

A) Que cria a isenção heterônoma. 

B) Que é privativa de cada ente político;. 

C) Que é atribuída diretamente pela Constituição 

Federal de 1988.  

D) Que outorga poder para instituir tributos.  
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44) Com relação ao conceito de tributo, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) É uma prestação pecuniária; 

B) É sanção de ato ilícito; 

C) É uma prestação compulsória;  

D) É uma atividade administrativa vinculada; 

 

45) Não é uma exceção ao Princípio da Legalidade: 

 

A) Imposto de Importação; 

B) Imposto de Exportação; 

C) Imposto Territorial Rural; 

D) Imposto sobre Produtos Industrializados; 

 

46) Sobre Imunidades Tributárias assinale a alternativa 

correta: 

 

A) Pode ser conferida por Lei Ordinária; 

B) Toda e qualquer imunidade tributária é sempre 

conferida pela Constituição Federal; 

C) Pode ser conferida por Tratado Internacional; 

D) É instituída por Lei Complementar; 

 

47) Sobre os atributos da legislação tributária é correto 

afirmar: 

 

A) A Validade da norma está diretamente relacionada à 

obediência às regras formais e materiais;  

B) A Vigência da norma está diretamente relacionada à 

produção de efeitos; 

C) A Eficácia da norma está diretamente relacionada à 

publicidade; 

D) A Eficiência da norma está diretamente relacionada à 

moralidade; 

 

48) São fontes do Direito do Trabalho, EXCETO: 

 

A) Fontes homônimas; 

B) Fontes materiais; 

C) Fontes formais; 

D) Fontes heterônomas; 

 

49) NÃO é um dos Princípios peculiares ou específico do 

direito do trabalho: 

 

A) Princípio da Proteção; 

B) Princípio da Primazia da Realidade; 

C) Princípio da Irredutibilidade Salarial;  

D) Princípio da Renunciabilidade dos direitos 

trabalhistas; 

 

50) São elementos fático-jurídicos da relação de 

emprego, EXCETO: 

 

 

A) Pessoalidade; 

B) Eventualidade; 

C) Onerosidade;  

D) Subordinação jurídica. 

 

51) Em relação à Demonstração das Variações 

Patrimoniais, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Pela demonstração, deve-se avaliar o resultado 

patrimonial, que é afetado tanto por fatos 

orçamentários quanto extraorçamentários, 

observando os itens mais relevantes que interferiram 

no superávit ou déficit patrimonial.  

B) A avaliação de gestão, a partir da Demonstração das 

Variações Patrimoniais, tem o objetivo de apurar o 

quanto e de que forma a administração influenciou 

nas alterações patrimoniais quantitativas e 

qualitativas do setor público. 

C) O resultado patrimonial é um importante indicador de 

gestão fiscal, já que é o principal item que influencia 

na evolução do patrimônio líquido de um período, 

objeto de análise do anexo de metas fiscais 

integrante da Lei Orçamentária Anual. 

D) O Quociente do Resultado das Variações 

Patrimoniais é resultante da relação entre o Total das 

Variações Patrimoniais Aumentativas e o Total das 

Variações Patrimoniais Diminutivas. A interpretação 

desse quociente indica outra forma de se evidenciar 

o resultado patrimonial (superávit ou déficit 

patrimonial). 

 

52) Conforme a Lei n° 4.320/ 64, compreenderá os bens, 

créditos e valores, cuja mobilização ou alienação 

dependa de autorização legislativa: 

 

A) Ativo Circulante 

B) Ativo Financeiro 

C) Ativo Realizável a Longo Prazo. 

D) Ativo Permanente 
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53) Acerca do Plano de contas, julgue os itens e assinale 
a alternativa CORRETA: 

 
I. O passivo é subdividido em passivo circulante, passivo 

não-circulante e patrimônio líquido.  

II. Compreende as origens de recursos representadas 

pelos compromissos (obrigações) assumidos com 

terceiros. 

III. As contas do passivo são dispostas em ordem 

decrescente dos prazos de exigibilidade, estabelecidos 

ou esperados, observando-se iguais procedimentos 

para os grupos e subgrupos. 

 
A) V, V, V 

B) V, V. F 

C) V, F, F 

D) F, F, F 

 
54) Em relação à escrituração contábil, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
 
A) O registro contábil deve conter o número de 

identificação do lançamento em ordem sequencial 

relacionado ao respectivo documento de origem 

externa ou interna ou, na sua falta, em elementos 

que comprovem ou evidenciem fatos contábeis.  

B) Não se admite o uso de códigos e/ou abreviaturas, 

nos históricos dos lançamentos. 

C) A escrituração contábil e a emissão de relatórios, 

peças, análises, demonstrativos e demonstrações 

contábeis são de atribuição e de responsabilidade 

exclusivas do profissional da contabilidade 

legalmente habilitado.  

D) As demonstrações contábeis devem ser transcritas 

no Livro Diário, completando-se com as assinaturas 

do titular ou de representante legal da entidade e do 

profissional da contabilidade legalmente habilitado. 

 
55) Em relação à demonstração do resultado do 

exercício, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) A Demonstração do Resultado do Exercício tem 
como objetivo principal apresentar de forma 
horizontal resumida o resultado apurado em relação 
ao conjunto de operações realizadas num 
determinado período, normalmente, de dezoito 
meses. 

B) Na determinação da apuração do resultado do 
exercício, serão computados em obediência ao 
princípio da oportunidade as receitas e os 
rendimentos ganhos no período, independentemente 
de sua realização em moeda. 

C) As empresas deverão, na Demonstração do 
Resultado do Exercício discriminar a receita bruta 
das vendas e serviços, as deduções das vendas, os 
abatimentos e os impostos. 

D) Na determinação da apuração do resultado do 
exercício serão computados, em obediência ao 
princípio da Continuidade, os custos, despesas, 
encargos e perdas, pagos ou incorridos, 
correspondentes a essas receitas e rendimentos. 

56) Sobre a contabilidade pública, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

A) Haverá controle contábil dos direitos e obrigações 

oriundos de ajustes ou contratos em que a 

administração pública não for parte. 

B) Os débitos e créditos serão escriturados com 

individuação do devedor ou do credor e 

especificação da natureza, importância e data do 

vencimento, quando fixada. 

C) A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, 

o montante dos créditos orçamentários vigentes, a 

despesa empenhada e a despesa realizada, à conta 

dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis. 

D) Os serviços de contabilidade serão organizados de 

forma a permitirem o acompanhamento da execução 

orçamentária, o conhecimento da composição 

patrimonial, a determinação dos custos dos serviços 

industriais, o levantamento dos balanços gerais, a 

análise e a interpretação dos resultados econômicos 

e financeiros. 

 

57) Entidade dotada de personalidade jurídica de direito 

privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da 

União, criado por lei para a exploração de atividade 

econômica que o Governo seja levado a exercer por 

força de contingência ou de conveniência 

administrativa podendo revestir-se de qualquer das 

formas admitidas em direito: 
 

A) Autarquia 

B) Empresa Púbica 

C) Sociedade de Economia Mista 

D) Fundação Pública 

 

58) Sobre os atos administrativos, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

A) O ato válido é o que está em conformidade com o 

ordenamento jurídico e observou totalmente as 

exigências legais e infra legais necessárias para ser 

corretamente editado, assim como os princípios 

jurídicos orientadores da atividade administrativa.  

B) Ato inexistente é constituído por ter apenas 

aparência de manifestação de vontade da 

administração, mas advém de alguém que se passa 

por agente público. 

C) O ato anulável é o que representa ato com defeito 

sanável e pode ser convalidado pela própria 

administração que o praticou, desde que não seja 

lesivo ao interesse público ou cause prejuízo a 

terceiros. 

D) O ato nulo constitui aquele tipo de ato que nasce com 

vício insanável, geralmente o que advém da ausência 

dos elementos constitutivos, ou defeito substancial 

neles, retroagindo assim que for retirado do universo 

jurídico, desfazendo efeitos já produzidos, mesmo 

em caso de terceiros de boa-fé.  
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59) Em relação às concessões e permissões de serviços 

públicos, assinale a alternativa INCORRETA:  

 

A) Toda concessão ou permissão pressupõe a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento 

dos usuários, conforme estabelecido na Lei, nas 

normas pertinentes e no respectivo contrato. 

B) Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas. 

C) A atualidade compreende a modernidade das 

técnicas, do equipamento e das instalações e a sua 

conservação, bem como a melhoria e expansão do 

serviço. 

D) Caracteriza como descontinuidade do serviço a sua 

interrupção em situação de emergência ou após 

prévio aviso, quando motivada por razões de ordem 

técnica ou de segurança das instalações; e, por 

inadimplemento do usuário, considerado o interesse 

da coletividade. 

 

60) NÃO deve contribuir obrigatoriamente na qualidade 

de segurado empregado: 

 

A) O ministro de confissão religiosa ou o membro de 

vida consagrada, de congregação ou de ordem 

religiosa. 

B) O empregado de conselho, de ordem ou de autarquia 

de fiscalização do exercício de atividade profissional. 

C) O trabalhador temporário contratado por empresa de 

trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de 

1974. 

D) O trabalhador contratado no exterior para trabalhar 

no Brasil em empresa constituída e funcionando em 

território nacional segundo as leis brasileiras, ainda 

que com salário estipulado em moeda estrangeira, 

salvo se amparado pela previdência social de seu 

país de origem, observado o disposto nos acordos 

internacionais porventura existentes. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


