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NÍVEL SUPERIOR :: CAMPO ALEGRE (AL)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

AUDITOR (A) FISCAL

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Proibido folhear o
Caderno de Questões

antes da autorização do
fiscal.

ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo de cada
página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, contendo 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.
um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ouc.
equivalente;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões;d.
fazer consulta em material de apoio ou afins.e.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.
Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no local7.
indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com mais de uma8.
opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora9.
dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido10.
e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do concurso.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 1 a 8

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I. As palavras “aurífero” e “carbonífero” possuem o radical
latino “-fero”, cujo sentido é de “que contém ou produz”.

II. O sentido do radical latino “-fugo” é de algo “que foge ou
faz fugir”, como se pode observar nas palavras “centrífugo”
e “febrífugo”.
III. Dentre os radicais latinos, a forma “Equi” tem o sentido
de  “maior”,  como  se  pode  perceber  nos  exemplos
“equilátero” e “equidistante”.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 2  Analise as afirmativas a seguir:
I. A gramática atual considera que a raiz, o radical e o tema
são elementos mórficos básicos e significativos.

II.  Os  afixos  (prefixos  e  sufixos),  a  desinência  e  a  vogal
temática  são  elementos  modificadores  da  significação  da
raiz, do radical e do tema.
III. A vogal de ligação é um elemento mórfico presente em
construções da Língua Portuguesa, no Brasil.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 3  Analise as afirmativas a seguir:
I. Em uma loja, foram vendidas 197 camisas do tipo “X”, ao
preço  de  R$  17,50,  cada.  Também  foram  vendidas  73
camisas  do  tipo  “Y”,  ao  preço de  R$ 13,50,  cada.  Assim,
considerando os dados expostos,  é  correto afirmar que o
valor  arrecadado  com  a  venda  das  camisas  do  tipo  “X”
corresponde a mais de 72,33% da receita total de vendas.

II.  Um e-commerce contabilizou 397 unidades vendidas do
item “A”, ao preço de R$ 39,50, cada; 247 unidades do produto
“B”, ao preço de R$ 32,70, cada; e 247 unidades do item “C”, ao
preço de R$ 28,90, cada. Sobre o valor total dessas vendas, a
dona da loja pagou 15% de impostos. Assim, considerando
exclusivamente esses dados,  é correto afirmar que o valor
final  arrecadado pela  loja,  já  descontado o valor  pago em
impostos, é superior a R$ 26.442.

III.  Uma loja apurou os seguintes valores com a venda de
cinco produtos: R$ 1.450, referente às vendas do produto 1;
R$ 338,50 com as vendas do produto  2;  R$ 791 com as
vendas do produto 3;  R$ 3.501,10,  referente às vendas do
produto 4; e R$ 89,30 devido às vendas do produto 5. Sobre
esses  valores  incidiu  um  imposto  de  1,80%.  Assim,
considerando os dados apresentados, é correto afirmar que o
valor do imposto sobre todas essas vendas é inferior a R$
108,72.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 4  Analise as afirmativas a seguir:
I. Sobre uma folha de papel foi desenhado um círculo com
raio de 9 cm e um triângulo com base de 11 cm e altura igual
a 7 cm. Assim, considerando o valor Pi (π) igual a 3,14, é
correto afirmar que a área do triângulo equivale a mais de
14,72% da área do círculo.

II. Ao redor de um quadrado cuja área é igual a 169 m² foi
posta uma cerca que compreende a dimensão total do seu
perímetro. O custo de instalação dessa cerca é de R$ 35 por
metro  l inear  instalado.  Assim,  a  part ir  dos  dados
apresentados,  é  correto  afirmar  que  o  custo  total  de
instalação dessa cerca foi inferior a R$ 1.741.
III. Considere três figuras geométricas: um triângulo com base
igual a 12 cm e altura igual a 23 cm; um quadrado com aresta
igual a 27 cm; e um retângulo com base igual a 35 cm e altura
igual a 49 cm. Considerando exclusivamente essas medidas,
é correto afirmar que a área somada dessas três figuras é
superior a 2.609 cm².

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 5  Analise as afirmativas a seguir:
I. Sabe-se que 30% de um capital de R$ 80.000 foi aplicado
em um investimento que rende juros simples de 3% ao mês,
durante 2 meses. O restante desse capital foi aplicado em
outro  investimento,  com rendimentos  de  2% ao  mês,  em
regime  de  juros  simples,  durante  2  meses.  Assim,
considerando apenas os dados descritos, é correto afirmar
que, ao fim do período, o montante acumulado será inferior a
R$ 83.105.

II. Uma quantia de R$ 4.519 foi investida em uma aplicação
financeira que rende juros compostos de 5% ao mês, durante
6 meses. Assim, é correto afirmar que, ao término do período
da aplicação, o montante acumulado é superior a R$ 6.069.
III.  Um capital de R$ 9.106 foi investido em uma aplicação
financeira que rende juros compostos de 10% ao mês por 4
meses. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que o montante acumulado,
no período, foi superior a R$ 13.481.



 INSTITUTO ADM&TEC | NÍVEL SUPERIOR :: CAMPO ALEGRE (AL) v.Audit.: 160CB6982

AUDITOR (A) FISCAL - Página 3 de 9 v.1595/2021

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 6  Analise as afirmativas a seguir:
I .  Ao  longo  de  4  p lantões ,  um  médico  atendeu ,
respectivamente,  a  19,  15,  17  e  21  pacientes.  No  quinto
plantão, ele atendeu a N pacientes. Sabe-se que a média do
número de pacientes atendidos por ele nos cinco plantões foi
igual a 19. Assim, considerando apenas os dados expostos, é
correto  afirmar  que  a  mediana  do  número  de  pacientes
atendidos nos plantões foi superior a 23.

II.  Em 2004, a altura de três pessoas era, respectivamente,
igual  a:  1,82m,  1,65m  e  1,77m.  Em  2021,  a  pessoa  que
possuía a menor estatura em 2004 cresceu 10% na altura,
enquanto as demais mantiveram a mesma altura verificada
em 2004. Assim, com base apenas nos dados expostos, é
correto afirmar que, em relação à média verificada em 2004, a
altura média dessas três pessoas apresentou um aumento
inferior a 5,32 cm.
III. Os preços de 5 casas são, respectivamente: R$ 335.800;
R$ 412.780; R$ 289.100; R$ 234.000 e R$ 308.400. Assim,
considerando apenas os dados expostos, é correto afirmar
que o preço médio dessas 5 casas é um valor superior a R$
315.012.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 7 a 8

Uma âncora para a inflação

(BENITO  SALOMÃO,  Correio  Braziliense,  postado  em
25/10/21,  disponível  em  https://bit.ly/3BzyaQZ,  trecho
adaptado).

O ano de 2021 caminha para o final, e as projeções mais
recentes apontam para um cenário bastante pessimista no
contexto econômico. O Brasil terá um longo período com a
combinação indesejada de baixo crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) e elevada inflação.

Muitos  fatores  podem  explicar  essa  deterioração
macroeconômica  súbita,  que  se  deu em um intervalo  de
poucos meses. A economia brasileira começou 2021 com
previsões  demasiadamente  otimistas.  A  pesquisa  Focus,
divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC), apontava,
em  janeiro  de  2021,  previsões  medianas  de  crescimento
elevado, inflação próxima ao centro da meta e taxa Selic em
torno de 3,25% ao ano. O que aconteceu para que, poucos
meses depois, o país estivesse aprisionado em um debate
sobre estagflação?

É possível começar constatando que não é possível jogar a
conta da deterioração macroeconômica exclusivamente nos
modelos mal calibrados do começo do ano. Inúmeros erros
de políticas acometeram o país ao longo de todo o ano, a
começar, os erros no enfrentamento da pandemia.

A  sabotagem  às  medidas  de  isolamento  social  quando
necessárias e o atraso da vacinação fizeram que os efeitos
da  Covid-19  se  ampliassem  no  tempo,  levando  às
quarentenas intermitentes, que retardam a recuperação e o
emprego, além do prolongamento excessivo de medidas de
socorro aos vulneráveis, como o auxílio emergencial.

Outros  equívocos  se  somaram  aos  erros  da  pandemia.
Como  não  mencionar  o  fato  de  o  Governo  Federal  ter
aprovado a sua Lei Orçamentária Anual (LOA) apenas em
abril de 2021? O impasse que atrasou a construção da peça
orçamentária se deu envolvendo a dificuldade de conciliar as
emendas paroquiais do baixo clero do Congresso Nacional,
obstruídas  pelo  teto  de  gastos,  que  está  com  os  dias
contados no Brasil.

 7   Leia  o  texto  'Uma âncora para  a  inflação'  e,  em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, nos momentos finais do ano de
2021,  o  Brasil  terá  um longo período com a combinação
indesejada de baixo crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) e inflação elevada.

II.  O  texto  afirma  que  mais  de  um  fator  pode  explicar  a
deterioração macroeconômica  súbita  do  Brasil  no  final  de
2021, que se deu em um intervalo de poucos meses e que
contou  com previsões  demasiadamente  otimistas  sobre  a
economia do nosso país no começo do referido ano.
III. Uma ideia presente no texto é a de que a pesquisa Focus
apontava,  em  janeiro  de  2021,  previsões  medianas  de
crescimento elevado, inflação próxima ao centro da meta e
taxa Selic superior a 5,25% ao ano.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 8   Leia  o  texto  'Uma âncora para  a  inflação'  e,  em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto apresenta a ideia de que o Governo Federal aprovou
a sua Lei Orçamentária Anual apenas em abril de 2021, o que
agravou  a  taxa  de  contaminação  do  vírus  durante  a
pandemia.

II.  Pode-se identificar  no texto a ideia  de que o atraso na
construção e  na aprovação da Lei  Orçamentária  Anual  foi
causado  pela  dificuldade  de  conciliar  certas  emendas  do
Congresso  Nacional  com  a  redução  do  teto  de  gastos
imposta pela pandemia de 2020.
III. Após a leitura do texto, pode-se concluir que a sabotagem
às medidas  de  isolamento  social  quando necessárias  e  o
atraso da vacinação estão relacionadas à diminuição no ritmo
de recuperação da economia e ao encerramento do auxílio
emergencial antes do tempo necessário.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 9 a 30

 9  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O julgamento da proposta por  menor preço ou maior
desconto  e,  quando  couber,  por  técnica  e  preço,  deve
privilegiar  o  máximo  dispêndio  para  a  Administração,
atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos
no edital da licitação.

II. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens,
a Administração poderá excepcionalmente indicar uma ou
mais  marcas  ou  modelos,  desde  que  formalmente
justificado,  salvo  quando  houver  a  necessidade  de
padronização do objeto.
III. O edital da licitação deve conter o objeto da licitação e
as  regras  relativas  à  convocação,  ao  julgamento,  à
habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à
fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e
às condições de pagamento a serem adotadas.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 10  Analise as afirmativas a seguir:
I.  É  permitido à  Administração convocar  antecipadamente
uma audiência pública sobre a licitação que pretenda realizar.
Nessa  audiência,  é  permitida  a  disponibilização  prévia  de
informações  pertinentes,  inclusive  de  estudo  técnico
preliminar  e  de  elementos  do  edital  de  licitação.

II. O conceito de “notória especialização” refere-se à qualidade
de  um  profissional  ou  de  uma  empresa  cuja  reputação
permite  infer i r  que  o  seu  t rabalho  é  essencia l  e
reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do
contrato. Tal reputação, por sua vez, deve estar relacionada
ao  campo  de  sua  especialidade  e  ser  decorrente  de
desempenho  anterior,  de  estudos,  da  experiência,  de
publicações,  da  organização,  do  aparelhamento,  da  equipe
técnica ou de outros requisitos relacionados com as suas
atividades.
III. Um agente de contratação é uma pessoa designada pela
contratada para tomar decisões,  acompanhar o trâmite da
licitação,  dar  impulso ao procedimento  licitatório,  autorizar
pagamentos  e  executar  quaisquer  outras  atividades
necessárias  ao  bom  andamento  do  certame  até  a
homologação.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 11  Analise as afirmativas a seguir:
I. É vetado ao ente público determinar, mediante um edital de
licitação, a responsabilidade do contratado pela obtenção do
licenciamento  ambiental  ou  mesmo  a  realização  da
desapropriação  autorizada  pelo  poder  público.

II.  O  valor  previamente  estimado da  contratação deve  ser
compatível  com  os  valores  praticados  pelo  mercado,
considerados  os  preços  constantes  de  bancos  de  dados
públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a
potencial economia de escala e as peculiaridades do local de
execução do objeto da licitação.
III. As licitações de serviços devem atender aos princípios do
parcelamento,  quando  for  tecnicamente  viável  e
economicamente vantajoso; e da padronização, considerada
a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de
desempenho.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 12  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O edital  de um processo de licitação deve determinar a
preferência para bens manufaturados e serviços nacionais,
assim  como  para  bens  reciclados,  recicláveis  ou
biodegradáveis, sendo esses critérios mínimos de habilitação
do licitante.

II.  O processo de licitação deve compreender as seguintes
etapas,  na sequência  a  seguir:  fase preparatória;  etapa de
habilitação;  etapa  de  divulgação  do  edital  de  licitação;
apresentação de propostas e lances, quando for o caso; fase
de julgamento; etapa recursal; fase de homologação.
III.  Uma  obra,  no  âmbito  das  licitações  e  dos  contratos
administrativos, é toda atividade estabelecida, por força de lei,
como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, que
implica  intervenção  no  meio  ambiente  por  meio  de  um
conjunto harmônico de ações que,  agregadas,  formam um
todo  que  inova  o  espaço  físico  da  natureza  ou  acarreta
alteração  substancial  das  características  originais  de  bem
imóvel.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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 13  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Pode  o  edital  da  licitação  contemplar  uma  matriz  de
alocação de riscos entre o contratante e o contratado. Nessa
hipótese, o cálculo do valor estimado da contratação poderá
considerar uma taxa de risco compatível com o objeto da
licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo
com uma metodologia predefinida pelo ente federativo.

II.  O desatendimento de exigências meramente formais no
processo licitatório importará o afastamento do licitante da
licitação e a invalidação do processo, ainda que a aferição da
qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de
sua proposta não sejam comprometidos.
III. A partir de documentos de formalização de demandas no
processo licitatório, o órgão responsável pelo planejamento
poderá  elaborar  um  plano  de  contratações  anual,  com  o
objetivo de estagnar as contratações dos órgãos e entidades
sob  sua  competência,  garantir  o  alinhamento  com  o  seu
planejamento  estratégico  e  subsidiar  a  elaboração  das
respectivas leis orçamentárias.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 14  Analise as afirmativas a seguir:
I.  No  processo  licitatório,  os  documentos  devem  ser
produzidos por escrito, com data e local de sua realização e
assinatura  dos  responsáveis.  Nesses  documentos,  os
valores, os preços e os custos utilizados devem, em todas as
hipóteses, ter como expressão monetária a moeda corrente
nacional.

II. O conceito de repactuação, no âmbito das licitações e dos
contratos  administrativos,  descreve  uma  forma  de
manutenção  do  equilíbrio  econômico-financeiro  de  um
contrato que compreende serviços intermitentes e cuja mão
de obra representa menos de um quinto do custo do contrato.
III. Um estudo técnico preliminar é um documento constitutivo
da  primeira  etapa  do  planejamento  de  uma  contratação,
caracterizando o interesse público envolvido e a sua melhor
solução. Esse documento dá base ao anteprojeto, ao termo
de referência ou ao projeto básico a serem elaborados, caso
se conclua pela viabilidade da contratação.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 15  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Entre os requisitos mínimos a serem observados na lei
relativa  à  contribuição  de  melhoria,  deve-se  incluir  a
publicação  prévia  do  memorial  descritivo  do  projeto  e  o
orçamento  do  custo  da  obra  a  ser  financiada  pela
contribuição.

II. As taxas cobradas por um município, no âmbito de suas
atribuições, têm como fato gerador a utilização efetiva de um
serviço público recorrente, compulsório e indivisível, como os
serviços do CRAS ou de Guarda Municipal.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 16  Analise as afirmativas a seguir:
I. O poder de polícia é a atividade da Administração Pública
que autoriza uma entidade privada a regular a prática de um
ato ou a abstenção de um fato em razão de um interesse
particular concernente à segurança, à higiene ou à ordem.

II. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os
tratados e as convenções internacionais,  os decretos e as
normas complementares que versem, no todo ou em parte,
sobre tributos e as relações jurídicas a eles pertinentes.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 17  Analise as afirmativas a seguir:
I. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo
fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para
qualificá-la a denominação e demais características formais
adotadas pela lei ou mesmo a destinação legal do produto da
sua arrecadação.

II. Do fundo de participação dos municípios a que se refere o
artigo 86 da Lei Federal nº 5.172/1966, devem ser atribuídos
dez por  cento  aos municípios  das capitais  dos estados e
noventa por cento aos demais municípios do Brasil.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 18  Analise as afirmativas a seguir:
I. A lei relativa à contribuição de melhoria deve fixar um prazo
inferior a trinta dias para a impugnação pelos interessados
de qualquer dos elementos referidos na lei ou relacionados,
de alguma forma, com a contribuição de melhoria imposta.

II. Uma taxa aplicável às pessoas jurídicas deve ter a sua base
de cálculo e o seu fato gerador idênticos a algum imposto
legalmente  instituído  e  deve  ser  calculada  em  função  do
capital da respectiva empresa.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.



 INSTITUTO ADM&TEC | NÍVEL SUPERIOR :: CAMPO ALEGRE (AL) v.Audit.: 160CB6982

AUDITOR (A) FISCAL - Página 6 de 9 v.1595/2021

 19  Analise as afirmativas a seguir:
I. O imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador
uma  situação  dependente  de  uma  atividade  estatal
específica, como a distribuição de auxílios sociais ou mesmo
a prestação de serviços de saúde para a população de baixa
renda.

II.  É  vedada  a  inclusão  na  lei  relativa  à  contribuição  de
melhoria de tabela ou lista relativa à base de cálculo ou de
qualquer parâmetro financeiro da respectiva contribuição.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 20  Analise as afirmativas a seguir:
I. Para fins orçamentários e de determinação dos devedores,
a  contabilidade  pública  deve  ter  o  registro  contábil  das
receitas patrimoniais, sendo necessária a fiscalização da sua
efetivação.

II. O balanço patrimonial deve demonstrar o ativo financeiro, o
ativo permanente, o passivo financeiro, o passivo permanente,
o saldo patrimonial e as contas de compensação.
III.  O  balanço  financeiro  deve  demonstrar  a  receita  e  a
despesa  orçamentárias  bem  como  os  recebimentos  e  os
pagamentos de natureza extraorçamentária da entidade, sem
referência aos saldos em espécie provenientes do exercício
anterior ou aos que se transferem para o exercício seguinte.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 21  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os restos a pagar do exercício devem ser computados na
receita extraorçamentária para que se evite compensar a sua
inclusão na despesa orçamentária.

II. A contabilidade pública deve manter registros analíticos de
todos os bens de caráter permanente. É necessário, também,
garantir  a  indicação  dos  elementos  necessários  para  a
perfeita  caracterização  de  cada  um  deles  e  dos  agentes
responsáveis pela sua guarda e administração.
III.  A  demonstração  das  variações  patrimoniais  deve
evidenciar as alterações verificadas no patrimônio, resultantes
ou  independentes  da  execução  orçamentária.  Essa
demonstração deve, ainda, indicar o resultado patrimonial do
exercício.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 22  Analise as afirmativas a seguir:
I. A lei relativa à contribuição de melhoria deve observar, entre
outros  requisitos  mínimos,  a  publicação  prévia  da
determinação da parcela do custo da obra a ser financiada
pela contribuição e a delimitação da zona beneficiada.

II. A lei relativa à contribuição de melhoria deve observar, entre
outros  requisitos  mínimos,  a  regulamentação do  processo
administrativo de instrução e julgamento da impugnação a
que se refere o inciso II do artigo 82 da Lei nº 5.172/1966,
sem prejuízo da sua apreciação judicial.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 23  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  responsabilidade  da  contabilidade  para  evidenciar
perante  a  fazenda pública  a  situação patrimonial  de  uma
entidade  limita-se  ao  controle  de  receitas  e  despesas
superiores  a  12%  do  orçamento  geral  da  União  no  ano
calendário vigente.

II. Em seus registros, a contabilidade pública deve evidenciar o
montante  dos créditos  orçamentários  vigentes  inferiores  a
cinquenta salários-mínimos, omitindo os valores decimais, ou
seja, os centavos.
III. Os fatos ligados à administração orçamentária e financeira
de  uma  entidade  pública  devem  ser  evidenciados  pela
contabilidade pública.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 24  Analise as afirmativas a seguir:
I. Deve haver controle contábil dos direitos e das obrigações
oriundos de ajustes ou de contratos em que a Administração
Pública for parte.

II. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão
equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis
por  bens  ou  dinheiros  públicos  deve  ser  realizada  ou
superintendida pelos serviços de contabilidade.
III.  O  ativo  financeiro  deve  compreender  os  créditos  e  os
valores  realizáveis,  independentemente  da  autorização
orçamentária  e  os  valores  numerários.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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 25  Analise as afirmativas a seguir:
I. Na contabilidade pública, os débitos e créditos devem ser
escriturados com individuação do devedor ou do credor e
omissão  da  natureza,  da  importância  e  da  data  do
vencimento, quando fixadas.

II. O registro contábil da receita e da despesa públicas deve
ser feito em conformidade com as especificações constantes
da lei de orçamento e dos créditos adicionais.
III. Todas as operações de que resultem em débitos ou em
créditos  de  natureza  f inanceira  e  que  não  estão
compreendidas na execução orçamentária devem ser objeto
de registro paralelo e extraoficial, pela contabilidade pública.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis deve ter
por base o inventário analítico do ano subsequente de cada
unidade  administrativa  e  os  elementos  da  escrituração
sintética  elaborados  por  um  representante  do  Ministério
Público de Contas.

II.  A  escrituração  sintética  das  operações  financeiras  e
patrimoniais  deve  ser  efetuada  pelo  método  das  partidas
dobradas.
III.  Os serviços de contabilidade devem ser organizados de
forma  a  permitirem  o  acompanhamento  da  execução
orçamentária, o encobrimento da composição patrimonial, a
deterioração dos custos dos serviços,  o  levantamento dos
balanços  gerais  e  a  análise  dos  resultados  econômicos  e
financeiros.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 27 a 28

Auditoria

Ste inbach,  Adeni r .  2010.  IFSC.  D isponíve l  em:
https://bit.ly/3cuBeUj.  Com  adaptações.

O termo “auditoria”  compreende atividades de análise,  de
exame  e  de  estudo;  ouvindo  e  consultando  partes
interessadas, documentos e processos. Quem exerce essa
atividade é conhecido como auditor, palavra de origem latina,
“audire”,  que  significa  aquele  que  ouve,  ouvidor.  Dá  para
perceber  que  se  trata  de  uma atividade  de  assessoria  e
consultoria, logo, um estudo, uma forma de avaliar. Como é
uma técnica, tem uma habilidade específica ou, ainda, uma
sistemática  de  procedimentos.  Quando  essa  atividade  é
desenvolvida na Administração Pública, podemos chamá-la
de auditoria pública ou governamental.

Na auditoria pública, o objetivo é avaliar a gestão pública que
envolve o gerenciamento e aplicação dos recursos públicos.
Assim, podemos conceber na auditoria pública uma ação
fiscalizadora, em que se apontam irregularidades, truques e
fraudes;  uma  ação  de  gestão,  em  que  se  analisam  a
produção,  a  produtividade  e  avaliam-se  os  resultados
alcançados e uma ação operacional de resultados, em que
se  estudam  e  analisam  as  transações  sob  a  ótica  da
economicidade, da eficiência e da eficácia.

 27  Leia o texto 'Auditoria'  e,  em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  Pode-se  conceber  na  auditoria  pública  uma  ação
operacional de resultados, em que se estudam e analisam as
transações sob a ótica da economicidade, da eficiência e da
eficácia, de acordo com o texto.

II.  A  auditoria  pública  é  uma ação de  gestão,  em que  se
analisam  a  produtividade,  a  produção  e  avaliam-se  os
resultados alcançados, de acordo com o texto.
III.  Uma auditoria é a análise, o exame ou o estudo de um
processo  ou  das  contas  públicas  a  f im  de  vedar  a
implantação  de  proposições  de  melhorias,  como  se  pode
inferir do texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 28  Leia o texto 'Auditoria'  e,  em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  Em  geral,  uma  auditoria  se  trata  de  uma  atividade  de
assessoria  e  consultoria,  ou  seja,  um  estudo  alheio  às
necessidades e ao dia a dia de uma entidade pública, como
se pode compreender à luz das informações do texto.

II. O objetivo da auditoria pública é avaliar o gerenciamento e
a  aplicação  dos  recursos  públicos  para,  em  seguida,
redistribuir o déficit da instituição entre os seus colaboradores
concursados, de acordo com as informações apresentadas
pelo texto.
III. Ao apontar irregularidades, truques e fraudes, a auditoria
pública  assume  uma  ação  fiscalizadora,  como  pode  ser
percebido no texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 29 a 30

O que é auditoria?

Steinbach, A. 2010. IFSC.

A auditoria deve ser compreendida como um conjunto de
ações de assessoramento e consultoria. É uma verificação
de  procedimentos  e  validação  dos  controles  internos
utilizados pela organização.
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A auditoria é uma função independente, que busca priorizar a
qualidade  dos  processos  e  otimizar  os  resultados
operacionais  ou legais.  Portanto,  também é uma técnica,
uma análise, um levantamento criterioso, um estudo e uma
forma de avaliação sistemática dos procedimentos, práticas
e rotinas internas de uma entidade e de suas demonstrações
contábeis.

Em  suma,  a  auditor ia  const i tu i  um  conjunto  de
procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de
parecer  sobre  o  assunto  que  está  sendo  auditado.  Esse
parecer  não  representa  garantia  de  viabilidade  futura  da
entidade  ou  algum  tipo  de  atestado  de  eficácia  da
administração na gestão da atividade.

É  através  da  auditoria  que  transparece  a  realidade  da
instituição,  constatando  a  integridade  contábil  e
administrativa.

A  auditoria,  através  de  seus  executores,  chamados  de
auditores, é a responsável pela avaliação e adequação dos
controles,  pela  apresentação  de  recomendações  e
sugestões, pelo apontamento à administração da ocorrência
de desvios, irregularidades e ilegalidades.

Disponível em: https://bit.ly/3cuBeUj.

 29  Leia o texto 'O que é auditoria?'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. À luz das informações do texto, um parecer de auditoria
não representa um atestado de eficácia da administração na
gestão de uma atividade.

II. Uma auditoria deve ser feita mediante um estudo e uma
avaliação sistemática dos procedimentos de uma entidade
pública  e  de  suas  demonstrações  contábeis  para,  assim,
garantir que o resultado patrimonial do exercício anterior será
sempre positivo, como pode ser percebido nas informações
do texto.
III. A auditoria é uma função independente, que busca priorizar
a  qualidade  dos  processos  e  otimizar  os  resultados
operacionais ou legais da entidade, conforme as informações
do texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 30  Leia o texto 'O que é auditoria?'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  A  auditoria  constitui  um  conjunto  de  procedimentos
técnicos que tem por objetivo a tomada de decisão definitiva
sobre o assunto que está sendo auditado, defende o texto.

II.  A  auditoria  permite  a  avaliação  e  a  adequação  dos
controles,  mediante  recomendações,  sugestões  e  pelo
apontamento  à  administração  da  ocorrência  de  desvios,
irregularidades e ilegalidades, de acordo com o texto.
III. A auditoria permite transparecer a realidade da instituição,
constatando a sua integridade contábil e administrativa, como
é defendido pelo texto.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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