CONCURSO
PÚBLICO

TIPO 1

Auditor
LEIA COM ATENÇÃO

Superior

01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
02 - Preencha os dados pessoais.
03 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém uma PROVA DISCURSIVA e 64 (sessenta e quatro)
questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.

04 - A PROVA DISCURSIVA deve ser realizada inicialmente no rascunho e, em seguida, transcrita para a FOLHA DE
REDAÇÃO. O candidato somente poderá registrar sua assinatura no lugar/campo especificamente indicado. Assine a
folha de redação. As questões da prova objetiva são de múltipla escolha, e apresentam uma só alternativa correta.

05 - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de identidade. Se observar qualquer
irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal.

06 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
07 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica de tinta preta ou azul e faça as marcas de acordo
com o modelo (●).

A marcação da folha de respostas é definitiva, não são admitidas rasuras.

08 - Só marque uma resposta para cada questão.
09 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
10 - Se a Comissão Executora verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será
posteriormente anulada.

11 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

12 - Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops, walkman, MP, player, ipod, disckman, tablet,
computador pessoal, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico, capaz de capturar,
armazenar e transmitir dados, sons ou imagens, pelos candidatos, durante a realização das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas
Nome:
Identidade:

Órgão Expedidor:

Assinatura:
Prédio:

Sala:
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PROVA DISCURSIVA
A pandemia do novo coronavírus modificou, de maneira inevitavelmente perdurável, inúmeras estruturas e
convenções sociais, econômicas, culturais e, até mesmo, linguísticas. Nesse contexto, uma expressão que ganhou
espaço, nas redes e fora delas, foi “o novo normal”. Esse “novo normal”, imposto com a chegada do vírus, não foi, de
início, uma escolha ou mesmo uma estratégia, mas uma necessidade. Hoje, já vivemos um “novo normal”, em que a
máscara de proteção e o álcool em gel se assumem como protagonistas. Mas do ponto de vista crítico, nem se pode
afirmar que existia, antes, uma “normalidade”. O vírus escancarou nossas desigualdades sociais, deixou nossas
piores feridas expostas e provou que, na verdade, nosso “normal” já vinha adoecendo há muito tempo. Que
tenhamos consciência da necessidade de ruptura com o que antes considerávamos como “normal”.
Excerto adaptado do texto “O ‘novo normal’ em tempos de pandemia: a sociedade capitalista em questão”.
Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/re-doc/announcement/view/1113. Acesso em 18/01/2022

Com base nas informações apresentadas acima, escreva um texto argumentativo-dissertativo no qual você responda à questão
formulada a seguir. Apresente argumentos para defender o seu ponto de vista. Dê um título a seu texto.

Que “novo normal” mostra-se urgente hoje e como alcançá-lo?
TÍTULO
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Língua Portuguesa
TEXTO 1
Brasil, país-planeta
Ultimamente, tenho pensado muito – não só com a cabeça, mas também com o coração – no papel planetário do Brasil. Isso pode
parecer estranho, quando se considera o ponto baixíssimo em que nos encontramos, dentro e fora de casa. Reconheço que é mesmo
estranho. Mas nosso país, leitor, tem que pensar grande. Estou exagerando? Não creio. Bem sei que toda vez que o Brasil procura se
comportar à altura da sua dimensão e do seu potencial, ergue-se, sinistro, o coro das vozes discordantes, céticas ou derrotistas.
Denuncia-se, muito mais dentro do que fora do país, não raro com agressividade, a suposta megalomania de projetos nacionais
brasileiros.
Ora, ora, francamente! Megalomania? Ao contrário! O brasileiro sofre de nanomania. Exatamente isto: nanomania, mania de ser
pequeno. O nosso problema nunca foi uma suposta mania de grandeza. Aliás, nem tem cabimento falar nisso. O Brasil é grande –
objetivamente falando. Nem precisamos, portanto, ter mania de ser o que já somos. O que nos falta, claro, é a dimensão subjetiva da
grandeza, a autoconfiança que transforma a grandeza objetiva, factual, em uma realidade completa.
Aponto, incansável e obsessivamente, para o óbvio ululante: o Brasil é um dos gigantes do mundo. Temos o quinto maior território, a
sexta maior população e a oitava economia do planeta. O Brasil faz parte de um grupo de apenas cinco países, junto com os Estados
Unidos, a China, a Índia e a Rússia, que integram as listas das dez maiores nações em termos de PIB, extensão geográfica e
habitantes. Esses dados de tão óbvios nem precisariam ser mencionados, muito menos insistentemente. É a nossa nanomania que
torna a insistência inescapável, ou pelo menos desculpável.
Eis o que eu realmente quero dizer: ao Brasil está reservado um destino planetário e, por isso, não podemos pensar apenas em nós
mesmos e nossos vizinhos próximos. Messiânico? Que seja. Mas tento explicar. Começo pelo quadro mundial. Há um vácuo
escandaloso no planeta. Nenhuma das principais potências, apesar dos seus méritos, consegue oferecer uma visão de mundo
convincente.
A Europa, por exemplo, é uma maravilha. Quanta cultura, história, beleza e variedade! E, no entanto, envelheceu. Não tem mais o
mesmo vigor, nem a mesma criatividade. Enquanto em países como o Brasil tudo está por se fazer, na Europa o peso do passado
esmaga as gerações presentes. Preconceituosa e fechada, a Europa sequer se interessa, realmente, pelo resto do mundo. Defensiva e
agarrada a suas conquistas e seus privilégios, pouco oferece, pouco inventa em benefício dos outros.
Os Estados Unidos são inegavelmente uma grande nação, que já deu e ainda dará muito para o desenvolvimento da civilização. Sem
ter cultura e história tão antigas e tão ricas quanto as da Europa, os americanos compartilham com os europeus valores, tradições,
princípios. E, também, alguns receios fundamentais. Temem o fim da hegemonia duramente conquistada no século XX. Lidam mal com
a perda gradual de expressão econômica e demográfica, em face da ascensão dos países de economia emergente, especialmente a
China.
E a China? Os chineses, assim como os europeus e americanos, têm qualidades – e não são poucas. São notáveis a sua disciplina, a
capacidade de trabalho, dedicação, o sentido de coletividade e o patriotismo. Os chineses se orgulham, com toda razão, do sucesso
estrondoso do país ao longo das mesmas quatro décadas em que grande parte do Ocidente empacou no atoleiro neoliberal. No
entanto, apesar de algumas iniciativas de impacto, notadamente a Rota da Seda, como ainda é estreita e pouco criativa a agenda
internacional da China!
Como fica então o nosso país nesse quadro internacional? Pois bem, prepare-se, querido leitor, para uma declaração bombástica: o
Brasil destina-se, por sua própria história e formação, a exercer um papel singular, a trazer uma mensagem de esperança,
generosidade e união para o planeta inteiro. São notórias as grandes qualidades do brasileiro em comparação com outros povos –
vivacidade, alegria, cordialidade, afetuosidade, doçura, criatividade, capacidade de inventar e improvisar, entre outras. Desde 2015, e
sobretudo desde 2019, fomos jogados na negação disso tudo. O brasileiro já nem se reconhece mais. Mas não é em alguns poucos
anos que se consegue destruir o espírito de um povo. E é justamente desse espírito que o planeta está precisando, urgentemente, para
fazer face a suas crises econômicas, sociais, climáticas e de saúde pública.
Nem preciso frisar que esse papel internacional do Brasil depende da retomada de um projeto nacional de desenvolvimento, que
começa com o resgate do próprio povo brasileiro, resgate que precisa ser consubstanciado na geração de empregos e oportunidades e
na luta contra a desigualdade, a pobreza e a injustiça dentro do País. Esse resgate tem que tomar a forma de uma verdadeira ofensiva,
um movimento em marcha forçada, concentrado no tempo e apoiado em nossas experiências bem-sucedidas na área social.
Mas o ponto que queria frisar hoje é que o nosso projeto nacional de desenvolvimento não poderá ser apenas nacional, estreito e
egoísta. Nacional, sim, mas não apenas nacional. Brasileiro, sim, mas não fechado e excludente. O projeto brasileiro haverá de ser
nacional e universal ao mesmo tempo. É o nosso destino.
A quem duvide disso tudo e queira desqualificar o que estou dizendo como mero delírio, utopia ou devaneio tenho apenas o seguinte a
dizer: o Brasil já mostrou, na prática, insisto, que tem condições de caminhar nessa direção. O Brasil fez muito mais no campo
internacional. Muitas das nossas iniciativas ainda não frutificaram ou ficaram pelo caminho depois que o Brasil mergulhou na sua crise
política e econômica. Estávamos apenas começando e cometemos, certamente, muitos erros. Mas ninguém estranhava que o Brasil
estivesse presente e atuante em quase todas as grandes questões internacionais. É o que se espera de um país-gigante como o
nosso.
Retomar o papel planetário do Brasil é retomar um projeto de gerações anteriores de brasileiros que souberam pensar grande. Entendo
perfeitamente que afirmações como as que fiz possam despertar desconfiança e ceticismo. Sofremos e estamos sofrendo muito, eu sei.
A destruição foi grande – e ela continua. Mas sobrevivemos e estamos nos preparando para dar a volta por cima. Em retrospecto,
nossos tormentos recentes e atuais serão lembrados, acredito, como a provação que tivemos que atravessar para nos preparar melhor
e de forma mais profunda para o papel planetário a que estamos destinados.
Paulo Nogueira Batista Jr. Disponível em: https://www.jb.com.br/pais/opiniao/artigos/2021/07/1031761-brasil-pais-planeta-ou-saudades-do-futuro.html.
Acesso em 03.jan.2022. Adaptado.
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01. Analisando a proposta temática do Texto 1, é correto afirmar
que nele se focaliza:
A)
B)
C)
D)
E)

06. Assinale a alternativa em que a concordância (nominal e
verbal) está de acordo com as exigências da norma-padrão
da língua portuguesa.

o Brasil como país que se caracteriza pela
megalomania e nanomania, ao mesmo tempo.
o vácuo mundial que se apresenta no planeta,
carente de uma visão de mundo convincente.
o papel da Europa, dos Estados Unidos e da China
para o desenvolvimento das civilizações.
as notórias qualidades que tem o povo brasileiro, em
comparação com outros povos.
a necessidade de o Brasil retomar um projeto
nacional e internacional de desenvolvimento.

A)
B)
C)
D)
E)

A verdade é que falta, aos brasileiros, oportunidades
de desenvolvimento real.
Há quem defenda que não se encontra, no Brasil, as
condições ideais de crescimento.
O que desanima o povo brasileiro é perceber que já
fazem anos que estamos em crise.
É completamente desfavorável, em nosso País, as
projeções para um futuro de estabilidade.
Será que haveria meios de o Brasil ter, de fato, a
projeção internacional que merece?

02. Analise as informações apresentadas a seguir.
07. Analise os enunciados abaixo.
1)

Denúncias de que os projetos nacionais do Brasil são
megalômanos costumam surgir sempre que o País
adota um comportamento à altura da sua dimensão e
do seu potencial.
Apesar de a Europa concentrar grande acervo cultural
e histórico, beleza e variedade, está fechada para o
resto do mundo, e por isso pouco oferece em benefício
dos outros.
A agenda internacional da China, especialmente a
chamada Rota da Seda, tem-se destacado como uma
das mais criativas e de forte impacto no cenário
mundial.
Por conta de sua história e formação, o destino do
Brasil é o de levar uma mensagem de esperança,
generosidade e união para todo o planeta, exercendo
assim um papel singular.

2)

3)

4)

Estão em consonância com o Texto 1 as informações:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

03. Analise o seguinte trecho do Texto 1: “Enquanto em países
como o Brasil tudo está por se fazer, na Europa o peso do
passado esmaga as gerações presentes.” Nesse trecho, o
conectivo destacado foi empregado para expressar:
A)
B)
C)
D)
E)

tempo concomitante.
contraste entre as ideias.
proporcionalidade entre as ideias.
causa e consequência.
localização espacial.

04. No contexto do Texto 1, a expressão “país-planeta” tem o
sentido de:
A)
B)
C)
D)
E)

“país com projetos megalômanos”.
“país que concentra as maiores riquezas”.
“país cujo PIB é o maior do mundo”.
“país com forte influência sobre os demais”.
“país com domínio bélico sobre os outros”.

05. No trecho: “E é justamente desse espírito que o planeta está
precisando, urgentemente, para fazer face a suas crises
econômicas, sociais, climáticas e de saúde pública.”, a
expressão em destaque significa
A)
B)
C)
D)
E)

disseminar.
mitigar.
enfrentar.
esquecer.
protelar.

1)

Espera-se que todo estrangeiro que vir ao Brasil
encontre aqui um país promissor.
Se o governo intervisse na economia de forma mais
contendente, talvez o Brasil saísse da estagnação.
Se os demais países virem que o Brasil está se
esforçando para vencer os obstáculos, é provável que
ofereçam ajuda.
Para vencer a crise atual, seria preciso que o governo
proposse medidas mais eficientes.

2)
3)

4)

As formas verbais em destaque estão corretamente
conjugadas, apenas, em:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3.
1 e 4.
3.
2 e 4.
2, 3 e 4.

08. Assinale a alternativa na qual a regência verbal está de
acordo com a norma-padrão da língua.
A)

B)

C)

D)

E)

Alguns brasileiros preferem considerar os projetos
megalômanos do que reconhecer que o Brasil
destina-se a ser gigante.
A retomada do papel planetário do Brasil implica
necessariamente o resgate de antigos projetos de
peso.
Para crescermos, é preciso que os brasileiros sejam
os primeiros a perceber a grande riqueza a que o
Brasil dispõe.
Ainda são poucos os brasileiros que usufruem em
todas as maravilhas que o País tem a oferecer a seu
povo.
Em um passado próximo, o Brasil se aproximou com
vários outros países e foi reconhecido por essa
conduta amigável.

09. Assinale a alternativa na qual o sinal indicativo de crase
atende às normas gramaticais vigentes.
A)
B)
C)
D)
E)

Nem todos à quem consultamos defendem que o
Brasil tem um destino gigante pela frente.
Nossa falta de projeção internacional deve-se
principalmente à uma política equivocada.
Seria maravilhoso poder afirmar que nossa
economia vem melhorando dia à dia.
Fato é que muitos brasileiros não têm acesso àquilo
que mais importa: saúde e educação.
Mantenhamos à esperança de que o Brasil destinase a um papel planetário.
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TEXTO 2

Se somente um mentiu, qual deles não pagou a entrada da
festa?
A)
B)
C)
D)
E)

Alberto
Bruno
Carlos
Daniel
Eduardo

13. A tabela abaixo mostra o número de rapazes e moças
de uma escola e as disciplinas que estão cursando em
determinando momento.

Disponível

em:

https://multitudopoesiaartefilosofia.blogspot.com/2019/08/os-porcose-seus-negocios.html. Acesso em 05.jan.2022

10. No Texto 2, palavras e imagem foram utilizadas com o
objetivo de chamar a atenção para:
A)
B)
C)
D)
E)

a visão distorcida com que algumas pessoas
enxergam a questão ambiental, no País.
a importância que devemos dar ao agronegócio, que
pode tirar o Brasil da crise.
a necessidade de protegermos, no Brasil, os
empresários do setor rural e os agricultores.
a elaboração de leis que controlem o avanço
indiscriminado das florestas no Brasil.
a justa reivindicação de donos de terras, que se
dedicam ao agronegócio no País.

Raciocínio Lógico Matemático
11. Uma editora confecciona revistas com um número de
páginas que é múltiplo de 16. Assim, uma revista dessa
editora pode ter 16, 32, 48, 64, ... páginas. A capa da
revista é numerada com 1. Qual das alternativas a seguir
contém os números das páginas do centro de uma dessas
revistas?
A) 23 e 24
B) 34 e 35
C) 41 e 42
D) 56 e 57
E) 99 e 100
12. Cinco amigos – Alberto, Bruno, Carlos, Daniel e Eduardo –
vão a uma festa e um deles entrou sem pagar. Aparece um
fiscal que quer descobrir quem entrou sem pagar. Os
rapazes se defendem:

– Não fui eu, diz Bruno.
– Foi o Eduardo, diz Carlos.
– Foi o Alberto, diz Daniel.
– O Daniel está errado, diz Eduardo.

Disciplina

Rapazes

Moças

Biologia

25

42

Geografia

27

33

Inglês

4

13

Matemática

105

62

Música

7

11

Filosofia

19

68

Em qual outra disciplina a razão entre o número de rapazes
e moças é mais próxima da razão em Música?
A)
B)
C)
D)
E)

Biologia
Geografia
Inglês
Matemática
Filosofia

14. Em um determinado colégio, comemora-se o Dia dos
Esportes, durante o qual o desempenho em cada
evento é premiado da seguinte forma:
1º lugar

10 pontos

2º lugar

9 pontos

3º lugar

5 pontos

4º lugar

3 pontos

5º lugar

1 ponto

Demais lugares

0 ponto

Cada aluno pode participar de, no máximo, três eventos
esportivos. Se o aluno participa de mais de um evento, o
s pontos obtidos são adicionados para se obter o total
de pontos do aluno. Dentre os valores de 1 a 30, qual
aquele que não pode ser alcançado como o total de
pontos de um aluno?
A) 28
B) 26
C) 24
D) 22
E) 17
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Noções de Informática
15. Analise as afirmativas abaixo, que abordam conceitos
sobre o Microsoft PowerPoint 2016.
1) Na guia Página Inicial, no grupo slides, a opção Seção
permite a organização dos slides do Microsoft
PowerPoint 2016 em seções.
2) O painel de anotações é uma caixa que aparece
abaixo de cada slide e que permite adicionar as
anotações do orador.
3) Na guia Apresentação, no grupo Configuração, clique
em Testar Intervalos para registrar o tempo de
apresentação de cada slide.
4) A opção Adicionar Animação, do grupo Animação
Avançada, da guia Animações, permite a aplicação de
vários efeitos de animação a um único objeto.
5) Comentários podem ser adicionados aos slides
através da opção Comentário, do grupo Comentários,
da guia Página Inicial.
Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 4.
1, 2 e 5.
2, 3 e 4.
2, 4 e 5.
3, 4 e 5.

16. Em relação aos conceitos sobre os sistemas operacionais
Linux Distribuição Ubuntu 14.10 e Windows 10
Professional, assinale a alternativa correta.
A) Se o dispositivo for perdido ou roubado, o BitLocker do
Linux Distribuição Ubuntu 14.10 aciona o bloqueio do
acesso aos sistemas ou dados.
B) O comando top do Windows 10 Professional exibe
informações sobre processos em andamento e
recursos do sistema, incluindo CPU, memória RAM e
uso do swap, além do número total de tarefas que
estão sendo executadas.
C) iostat, mpstat, vmstat, pidstat e sar são ferramentas de
desempenho do Windows 10 Professional.
D) O Linux Distribuição Ubuntu 14.10 proporciona o
gerenciamento de dispositivos móveis (MDM).
E) O comando free do Linux Distribuição Ubuntu 14.10
mostra a quantidade de memória livre e usada no
sistema.
17. Em relação aos conceitos sobre redes de computadores,
relacione as descrições da 2.ª coluna aos protocolos
indicados na 1.ª coluna.
1)
2)
3)
4)
5)

MQTT
XMPP
SNMP
HTTPS
SSH

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 5, 4, 3.
2, 4, 3, 1, 5.
5, 3, 2, 4, 1.
3, 1, 2, 5, 4.
4, 5, 1, 3, 2.

18. Em relação aos conceitos sobre plataformas para
configuração de nuvens privadas, relacione as descrições
da 2.ª coluna com os componentes apresentados na 1.ª
coluna.
1)
2)
3)
4)
5)

Glance
Cinder
Controlador de Cluster
Neutron
Controlador de Nó

( ) Componente responsável pelo controle das máquinas
virtuais de uma determinada máquina física.
( ) Componente que armazena e recupera imagens de
disco de máquinas virtuais.
( ) Componente responsável pela conexão da plataforma
a outras redes e serviços.
( ) Componente que oferece armazenamento de blocos
persistentes, acessível por meio de uma API de
autosserviço.
( ) Componente que recolhe informações sobre as
máquinas virtuais de um Cluster, ou de uma Rede
Privada, e realiza o escalonamento das requisições de
instanciação das máquinas virtuais entre os diversos
Controladores de Nó.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3, 4, 5.
2, 4, 5, 3, 1.
5, 1, 4, 2, 3.
3, 5, 2, 1, 4.
4, 3, 1, 5, 2.

19. Quanto aos conceitos sobre segurança da informação,
assinale a alternativa correta.
A) O atributo de integridade garante que a informação é
acessível somente a pessoas autorizadas.
B) Filtragem de pacotes, antispyware de aplicação e
inspeção de estados são tipos de antispywares.
C) Adware é um malware que bloqueia os arquivos e
dados de um usuário, com a ameaça de apagá-los, a
menos que um resgate seja pago.
D) Spyware é um programa destinado a coletar dados de
um computador ou outro dispositivo, e encaminhá-los
a terceiros sem o consentimento ou o conhecimento
do usuário.
E) Kaspersky, Norton, Avast, AVG, McAfee, Panda e
Defender são ferramentas de firewall.

( ) Protocolo baseado em troca de mensagens XML, usado
para troca de mensagens instantâneas e informações
presenciais.
( ) Protocolo de segurança que permite aos sites gerar uma
conexão segura entre navegadores e servidores.
( ) Protocolo padrão para o monitoramento e
gerenciamento de redes.
( ) Protocolo de comunicação máquina para máquina
(M2M), também utilizado em Internet das Coisas.
( ) Protocolo de comunicação remota, segura e dinâmica
entre cliente e servidor.
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Legislação Aplicada ao Servidor
Público
20. Segundo a Lei nº 8.112, de 11/12/1990, alterada pela Lei
nº 9.527, de 10/12/1997, quanto ao provimento, à
nomeação e à posse, é correto afirmar:
A) Na hipótese do servidor estar afastado por motivo de
férias, na data da publicação do ato de provimento, o
prazo para a posse será contado a partir do término
das férias, porém reduzido a um terço.
B) São formas de provimento de cargo público:
reintegração, readaptação, promoção, ascensão,
reversão, recondução, aproveitamento e nomeação.
C) Nos termos da Lei n.º 8.112, a posse em cargo público
dependerá de prévia inspeção médica oficial, mas só
poderá ser empossado aquele que for julgado apenas
fisicamente, para o exercício do cargo.
D) Só haverá posse nos casos de provimento de cargo
por nomeação.
E) A nomeação far-se-á em comissão, inclusive na
condição de interino, para cargo isolado de provimento
efetivo ou de carreira.
21. Conforme o disposto na Lei nº 8.112/90, acerca das
hipóteses em que são concedidas licenças ou
afastamentos, analise as afirmativas a seguir.
1) O servidor que deva ter exercício em outro município
em razão de ter sido removido, redistribuído,
requisitado, cedido ou posto em exercício provisório
terá, no mínimo, dez e, no máximo, trinta dias de
prazo, contados da publicação do ato, para a
retomada do efetivo desempenho das atribuições do
cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o
deslocamento para a nova sede. Contudo,
encontrando-se legalmente o servidor em licença ou
afastado, o prazo acima será contado a partir do
término do impedimento.
2) O servidor público investido em mandato eletivo para
vereador poderá permanecer no cargo, podendo
manter a sua remuneração do cargo de forma
cumulativa, ainda que haja incompatibilidade de
horário.
3) A critério da Administração, poderão ser concedidas
ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não
esteja em estágio probatório, licenças para o trato de
assuntos particulares pelo prazo de até três anos
consecutivos, sem remuneração, sendo esta uma
previsão dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de
04/09/2001.
4) O servidor terá direito a licença, com remuneração,
durante o período que mediar entre a sua escolha em
convenção partidária, como candidato a cargo eletivo,
e a véspera do registro de sua candidatura perante a
Justiça Eleitoral.
Estão corretas, apenas:

22. Sobre o Regime Disciplinar, assinale a afirmativa
incorreta:
A) São deveres do servidor atender com presteza à
expedição de certidões requeridas para defesa de
direito ou esclarecimento de situações de interesse
pessoal.
B) Ao servidor é proibido retirar, sem anuência da
autoridade competente, ainda que posterior, qualquer
documento ou objeto da repartição.
C) As penalidades de advertência e de suspensão terão
seus registros cancelados, após o decurso de 3
(três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício,
respectivamente, se o servidor não houver, nesse
período, praticado nova infração disciplinar.
D) A proibição de acumular estende-se a cargos,
empregos e funções em autarquias, fundações
públicas, empresas públicas, sociedades de economia
mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos
Territórios e dos Municípios.
E) Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao
serviço, sem causa justificada, por sessenta dias,
interpoladamente, durante o período de doze meses.
23. Nos termos da Seguridade Social do Servidor, prevista na
Lei nº 8.112/90, com redação dada pela Lei nº 10.667, de
14.5.2003, é correto afirmar:
A) A União assegurará ao servidor licenciado ou afastado
sem remuneração a manutenção da vinculação ao
regime do Plano de Seguridade Social do Servidor
Público, mediante o recolhimento mensal da
respectiva contribuição, em diferente percentual
devido pelos servidores em atividade, incidente sobre
a remuneração total do cargo a que faz jus no
exercício de suas atribuições, computando-se, para
esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais.
B) O Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da
União elenca um rol de benefícios a que faz jus o
servidor, bem como os seus dependentes, desde que
preenchidos os requisitos legais, sendo, quanto ao
servidor, previstos os benefícios de auxílio-reclusão,
auxílio-funeral e salário-família.
C) Com relação aos benefícios de aposentadoria
previstos pela seguridade social do servidor público
federal, devidamente disciplinada por lei, não serão
estendidos aos inativos os benefícios ou vantagens
posteriormente concedidas aos servidores em
atividade,
inclusive
quando
decorrentes
de
transformação ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria.
D) Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento
poderá ser inferior a 1/3 (um terço) da remuneração da
atividade, desde que fundamentado na lei.
E) A lei prevê que o servidor ocupante de cargo em
comissão que não seja, simultaneamente, ocupante
de cargo ou emprego efetivo na administração pública
direta, autárquica e fundacional terá direito ao
benefício de assistência à saúde do Plano de
Seguridade Social.

A) 1 e 2.
B) 1 e 3.
C) 1, 3 e 4.
D) 2, 3 e 4.
E) 2 e 4.
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24. Acerca do Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal, analise as
afirmativas a seguir.
1) Segundo o Decreto 1.171/94, ao servidor público é
vedado usar de artifícios para procrastinar ou dificultar
o exercício regular de direito por qualquer pessoa,
causando-lhe dano moral ou material;
2) A função pública deve ser tida como exercício
profissional e, portanto, se integra na vida particular de
cada servidor público. Assim, os fatos e atos
verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida
privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom
conceito na vida funcional;
3) De acordo com o Decreto Federal n.º 7.724, os órgãos
e as entidades do Poder Executivo Federal
assegurarão, às pessoas naturais e jurídicas, o direito
de acesso à informação, que será proporcionado
mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma
transparente, clara e em linguagem de fácil
compreensão,
observados
os
princípios
da
administração pública e as diretrizes previstas na Lei
nº 12.527, de 2011.
4) Ao servidor público é vedado utilizar os avanços
técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu
conhecimento para atendimento do seu mister.
Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3.
1, 3 e 4.
1 e 4.
2 e 3.
2 e 4.

Conhecimentos Específicos
25. Quanto aos testes de observância, assinale a afirmativa
correta.
A) Averiguam se os controles internos propostos pela
administração da entidade são coerentes e se estão
sendo postos em prática.
B) Avaliam a existência de erros e fraudes.
C) Observam a conduta lícita ou não dos administradores
e registros.
D) Validam a exatidão dos dados produzidos pela
contabilidade.
E) Analisam a consistência dos registros contábeis e das
transações.
26. Para uma instituição de ensino superior e público,
vinculada ao Ministério da Educação, a Controladoria
Geral da União representa o controle
A)
B)
C)
D)
E)

externo.
social.
interno.
independente.
excepcional.

27. Assinale a alternativa que não representa um princípio da
auditoria interna governamental.
A)
B)
C)
D)

Integridade
Autonomia pessoal e objetividade
Proficiência e zelo profissional
Alinhamento às estratégias, objetivos e riscos da
Unidade Auditada
E) Comunicação eficaz

28. A definição do Plano de Auditoria Interna é a etapa de
identificação dos trabalhos a serem realizados
prioritariamente pela UAIG, em um determinado período
de tempo, e integra o/a
A)
B)
C)
D)
E)

planejamento.
execução.
avaliação.
julgamento.
revisão.

29. Quanto ao parecer de auditoria com ressalva, assinale a
alternativa correta.
A) O regime contábil é misto.
B) O auditor emite opinião de que as demonstrações
contábeis não estão adequadamente representadas,
nas datas e períodos indicados, de acordo com as
disposições das normas.
C) É emitido quando o auditor conclui que o efeito de
qualquer discordância ou restrição na extensão de um
trabalho não é de tal magnitude que requeira parecer
adverso ou abstenção de opinião.
D) É aquele em que o auditor deixa de emitir opinião
sobre as demonstrações contábeis, por não ter obtido
comprovação suficiente para fundamentá-la.
E) Quando ocorrer fato relevante, cujo desfecho poderá
afetar significativamente a posição patrimonial e
financeira da entidade, bem como quando o resultado
das suas operações não mensura os resultados.
30. No confronto entre as Despesas Fixadas e Empenhadas,
assinale a alternativa que corresponde a economia
orçamentária.
A)
B)
C)
D)
E)

Despesa Empenhada > Despesa Fixada.
Despesa Empenhada > Despesa Paga.
Despesa Paga > Despesa Fixada.
Despesa Fixada < Despesa Liquidada.
Despesa Fixada > Despesa Empenhada.

31. A contabilização da receita arrecadada, como fato
permutativo, decorre da aplicação do regime
A)
B)
C)
D)
E)

misto.
competência.
caixa.
orçamentário.
financeiro.

32. A classificação da receita que visa identificar a origem do
recurso segundo o fato gerador, acontecimento real que
ocasionou o ingresso da receita nos cofres públicos, é
denominada
A)
B)
C)
D)
E)

origem.
ganho.
natureza.
fonte.
tipo.

33. A modalidade de licitação exigida para alienação de bens
imóveis da Administração Pública é
A)
B)
C)
D)
E)

a concorrência.
o leilão.
o convite.
a tomada de preço.
a seleção pública.
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34. Conforme estabelece o Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos da União, o percentual de vagas a
ser reservado nos concursos para pessoas deficientes é
A)
B)
C)
D)
E)

10%.
15%.
25%.
05%.
20%.

35. Detectada a existência de alguma deficiência relevante
nos controles internos, ou quando, por meio de teste de
auditoria, se constatam erros nos registros contábeis ou
na documentação de suporte, deve ser aplicado o
procedimento de
A)
B)
C)
D)
E)

amostragem.
revisão integral.
negar opinião.
ressalvar as demonstrações.
revisão analítica.

36. Assinale a alternativa que não está contemplada como
finalidade do Sistema de Controle Interno, conforme
determina o Art. 74, a CF-88.
A) Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual.
B) Execução dos orçamentos da União, dos Estados e
dos Municípios.
C) Execução dos programas de governo.
D) Resultados da gestão nos órgãos do Poder Executivo.
E) Resultados da gestão nas entidades do Poder
Executivo.
37. Os auditores internos governamentais devem servir ao
interesse público e honrar a confiança pública,
executando seus trabalhos com honestidade, diligência e
responsabilidade, contribuindo para o alcance dos
objetivos legítimos e éticos da unidade auditada. Esta
afirmativa é contemplada pelo princípio do(a):
A) alinhamento às estratégias, objetivos e riscos da
Unidade Auditada.
B) qualidade e melhoria contínua.
C) atuação respaldada em adequado posicionamento e
em recursos apropriados.
D) proficiência e zelo profissional.
E) integridade.
38. A avaliação de riscos que subsidie a elaboração do Plano
de Auditoria Interna da UAIG deve ser discutida com a
alta administração e documentada, pelo menos:
A)
B)
C)
D)
E)

trimestralmente.
semestralmente.
anualmente.
quadrimestralmente.
a cada gestão.

39. Assinale a alternativa que representa o parecer em que o
auditor deixa de emitir opinião sobre as demonstrações
contábeis, por não ter obtido comprovação suficiente para
fundamentá-la.
A)
B)
C)
D)
E)

Com ressalva
Com abstenção de opinião
Parecer adverso
Com incerteza
De conformidade

40. Assinale a alternativa que representa o impacto causado
pela inscrição dos restos a pagar no balanço financeiro.
A)
B)
C)
D)
E)

Aumenta o endividamento.
Diminui as receitas extraorçamentárias.
Aumenta as despesas extraorçamentárias.
Diminui as receitas orçamentárias.
Diminui o saldo para o exercício seguinte.

41. Conforme estabelece a NBC/TSP, estrutura conceitual, o
objetivo das entidades do setor público é prestar serviços
à sociedade, em vez de obter lucros e gerar retorno
financeiro aos investidores. Consequentemente, o
desempenho de tais entidades pode ser apenas
parcialmente avaliado por meio da análise da situação
patrimonial, do desempenho e dos fluxos de caixa.
Assinale a alternativa que não é citada na norma como
fundamental para o desempenho do setor público.
A) Se a capacidade da entidade para prestar serviços
melhorou em comparação com exercícios anteriores.
B) A entidade prestou seus serviços à sociedade de
maneira eficiente e eficaz.
C) Quais são os recursos atualmente disponíveis para
gastos futuros, e até que ponto há restrições ou
condições para a utilização desses recursos.
D) A entidade é gerenciada de forma efetiva.
E) Se a capacidade da entidade para prestar serviços
piorou em comparação com exercícios anteriores.
42. Assinale a alternativa que contém o princípio previsto, de
forma expressa, pelo caput do Art. 2.º da Lei n.º
4.320/1964 e que determina existência de orçamento
único para cada um dos entes federados – União,
estados, Distrito Federal e municípios – com a finalidade
de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da
mesma pessoa política.
A)
B)
C)
D)
E)

Publicidade
Legalidade
Unidade
Universalidade
Exclusividade

43. A codificação da receita 1.1.2.1.00.0.0, representa:
A) Receita Corrente – Taxas – Taxas pelo Exercício do
Poder de Polícia.
B) Receita Corrente – Impostos – Taxas e Contribuições
de Melhoria.
C) Receita Corrente – Taxas – Taxas pela Prestação de
Serviços.
D) Receita Corrente – Contribuições – Contribuições
Econômicas.
E) Receita Corrente – Contribuições – Contribuições
Sociais.
44. De acordo com a Lei nº 8.112/90, qual o prazo para a
posse do servidor público aprovado em concurso?
A) 60 dias, contados da publicação do ato de provimento.
B) 30 dias, contados da publicação do ato de provimento.
C) 60 dias, contados da publicação do resultado do
concurso, podendo ser prorrogado.
D) 60 dias, contados da publicação da nomeação.
E) 30 dias, contados da publicação do resultado do
concurso.
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45. De acordo com a Lei nº 10.520/2002, o prazo fixado para
a apresentação das propostas no pregão, contado a partir
da publicação do aviso, não será:
A)
B)
C)
D)
E)

inferior a 8 (oito) dias úteis.
superior a 15 (quinze) dias úteis.
inferior a 20 (vinte) dias.
superior a 08 (oito) dias.
superior a 15 (quinze) dias.

46. Quanto à abrangência da atuação do Sistema de Controle
Interno Federal, é incorreto afirmar:
A) abrange todos os órgãos do Poder Executivo Federal.
B) inclui as empresas estatais da União.
C) alcança as pessoas jurídicas responsáveis pela
arrecadação.
D) exclui as pessoas físicas responsáveis por bens da
União.
E) abrange todos as entidades do Poder Executivo
Federal.
47. A Unidade de Auditoria Interna Governamental – UAIG –
deve ser gerenciada eficazmente, com o objetivo de
assegurar que:
A)
B)
C)
D)
E)

adicione-se valor à unidade auditada.
não ocorram desvios de recursos.
inibam-se as fraudes.
evite-se corrupção.
acelere-se a execução dos programas da unidade
auditada.

48. O Plano de Auditoria Interna dos Órgãos Setoriais do SCI,
e suas eventuais alterações, deve(m) ser encaminhado(s)
anualmente ao Órgão Central do SCI para
A)
B)
C)
D)
E)

aprovação.
supervisão técnica.
revisão técnica.
comunicação e conhecimento.
integração do SCI.

49. De acordo com o Art. 4º da Lei nº 101/2000, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias disporá de:
A)
B)
C)
D)
E)

aumento de pessoal.
previsão para instituição de novos tributos.
equilíbrio entre receitas e despesas.
limites para as despesas com transferências.
endividamento público.

50. Para atender às determinações legais e às normas
contábeis vigentes, atualmente o Balanço Patrimonial é
composto de quantos quadros?
A)
B)
C)
D)
E)

02 (dois).
03 (três).
05 (cinco).
04 (quatro)
06 (seis).

51. O alcance da estrutura conceitual e das NBCs TSP não
abarca
A)
B)
C)
D)
E)

52. Qual princípio foi estabelecido, de forma expressa, pelo
caput do Art. 2.º da Lei n.º 4.320/1964, recepcionado e
normatizado pelo § 5º do Art. 165 da Constituição
Federal, que determina que a LOA de cada ente federado
deverá conter todas as receitas e despesas de todos os
poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público?
A)
B)
C)
D)
E)

Unidade
Legalidade
Universalidade
Orçamento Bruto
Exclusividade

53. O código 12, na classificação funcional da despesa
púbica, corresponde à função
A)
B)
C)
D)
E)

educação.
saúde.
saneamento.
defesa nacional.
meio ambiente.

54. As transferências voluntárias, definidas pelo Art. 25 da Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF), devem ser repassadas
a título de
A)
B)
C)
D)
E)

lei específica.
assistência financeira.
determinação constitucional.
emenda parlamentar.
emenda de bancada.

55. Qual o prazo que o convenente deve notificar os partidos
políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades
empresariais, com sede no município, a contar da data de
recebimento dos recursos?
A)
B)
C)
D)
E)

03 (três) úteis.
05 (cinco) dias corridos.
07 (sete) dias corridos.
02 (dois) úteis.
No mesmo dia.

56. Integram o Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo:
A)
B)
C)
D)
E)

a Secretaria Federal de Controle Interno.
a Secretaria de Controle Interno do STF.
a Unidade Setorial do TRF.
a Unidade Setorial do Congresso Nacional.
a Secretaria de Controle Interno da PGR.

57. Compete à Unidade de Auditoria Interna Governamental –
UAIG – avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria do
processo de gerenciamento de riscos da Unidade
Auditada, sendo necessário observar:
A)
B)
C)
D)
E)

comportamento do gestor.
responsabilização dos subordinados.
aplicação de punições.
riscos significativos são identificados e avaliados.
denúncias e aberturas de processo disciplinar.

governos nacionais.
municípios.
governos estaduais.
poder legislativo.
estatais não dependentes.
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58. Não é permitida a Unidade de Auditoria Interna
Governamental – UAIG, utilizar trabalhos de auditoria
realizados como subsídio de
A)
B)
C)
D)
E)

outra UAIG.
órgão de controle externo.
auditoria externa.
auditoria independente.
processo judicial.

64. Considerando o referencial técnico de auditoria da CGU,
não está(ão) contemplado/a(as) na avaliação dos
controles internos da gestão:
A)
B)
C)
D)
E)

ambiente de controle.
capacidade de execução dos programas.
atividades de controle.
avaliação de riscos.
atividades de monitoramento.

59. A definição: “exame independente, objetivo e confiável
que analisa se empreendimentos, sistemas, operações,
programas, atividades ou organizações do governo estão
funcionando de acordo com os princípios de
economicidade, eficiência e efetividade (eficácia)”
corresponde a auditoria
A)
B)
C)
D)
E)

financeira.
operacional.
contábil.
de conformidade.
de observância.

60. A previsão contida na Lei nº 101/2000, para a Reserva de
Contingência, permite sua utilização para:
A) reforço de dotação insuficiente.
B) aumento de pessoal.
C) atendimento de passivos contingentes e outros riscos
e eventos fiscais imprevistos.
D) pagamento de juros e encargos da dívida.
E) emendas parlamentares.
61. Qual o prazo para disponibilizar o Relatório Anual de
Atividades de Auditoria Interna – RAINT – pelas Unidades
de Auditoria Interna governamentais – UAIG – à
Controladoria Geral da União, contado a partir do término
da vigência do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT?
A)
B)
C)
D)
E)

45 (quarenta e cinco) dias
30 (trinta) dias
60 (sessenta) dias
90 (noventa) dias
75 (setenta e cinco) dias

62. A despesa com a compra de um casario antigo para
instalação de um museu deve ser classificada como
A)
B)
C)
D)
E)

inversão financeira.
investimento.
outras despesas correntes.
encargos especiais.
outras despesas de capital.

63. No tocante ao controle interno e ao referencial técnico da
Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder
Executivo Federal, publicado pela Controladoria Geral da
União, a primeira linha de defesa do controle interno é
responsável por:
A)
B)
C)
D)
E)

detectar os casos de corrupção.
avaliar os custos de projetos e planos do governo.
verificar desvios de conduta dos gestores.
garantir a execução dos projetos de forma apropriada.
identificar, avaliar, controlar e mitigar os riscos.
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