CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ - SP
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões esta assim constituído:
DISCIPLINAS
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Informática
Total de questões

Nº QUESTOES
25
10
05
40

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):









Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite
a presença do fiscal.
Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço
indicado na frente do cartão.
O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão.
Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO
DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS
devidamente preenchido e assinado.
Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.
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a)
b)
c)
d)

Conhecimentos Específicos
1. São
Princípios
Fundamentais
Contabilidade, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

de

O da ENTIDADE;
O da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;
O da DESCONTINUIDADE;
O da PRUDÊNCIA.

5. Sobre a classificação do patrimônio público
sob o enfoque contábil. Os recursos
controlados pela entidade como resultado de
eventos passados e do qual se espera que
resultem
para
a
entidade
benefícios
econômicos futuros ou potencial de serviço,
são:

o

2. Em conformidade com a Lei n 6.404/76, das
Demonstrações dos Fluxos de Caixa. As
alterações ocorridas, durante o exercício, no
saldo de caixa e equivalentes de caixa, são
segregados em, no mínimo 3 (três) fluxos. São
eles EXCETO:
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Das operações
Dos financiamentos
Dos impostos
Dos investimentos
o

II.

III.

a) No Regime de Competência, uma entrada
(venda) é registrada na data que ocorre o
recebimento.
b) No Regime de Competência, uma saída
(despesa) é registrada na data que ocorre
o pagamento.
c) No Regime de Competência, uma entrada
(venda) é registrada na data que o evento
acontece.
d) No Regime de Competência, tanto uma
entrada (venda) ou uma saída (despesa),
são ambos registrados ao término do mês.

a receita bruta das vendas e serviços,
as deduções das vendas, os
abatimentos e os impostos;
o lucro ou prejuízo operacional, as
outras receitas e as outras despesas,
não operacionais;
o lucro ou prejuízo bruto do exercício
e o seu montante por ação do capital
social.

7. Executar o Orçamento é realizar as despesas
públicas nele previstas, seguindo à risca os
três estágios da execução das despesas. O
primeiro estágio da despesa que é
conceituado como sendo o ato emanado de
autoridade competente que cria para o Estado
a obrigação de pagamento, pendente ou não,
de implemento de condição, é:

A Demonstração do resultado do exercício
discrimina:
a)
b)
c)
d)

Patrimônio Líquido
Ativos
Passivos
Juros

6. Sobre o Regime de Competência utilizado na
contabilidade,
assinale
a
alternativa
CORRETA:

3. Em conformidade com a Lei n 6.404/76,
sobre a Demonstração do Resultado do
Exercício, analise os itens a seguir:
I.

Originária
Descentralizada
Unificada
Consolidada

Somente o item I
Somente os itens I e II
Somente os itens II e III
Todos os itens

4. A soma, agregação ou divisão de patrimônio
de uma ou mais entidades do setor publico
resultará em novas unidades contábeis. A
unidade contábil que representa a soma ou a
agregação do patrimônio de duas ou mais
Unidades Contábeis Descentralizadas é:

a)
b)
c)
d)
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Liquidação
Empenho
Pagamento
Recebimento

8. Referente aos Objetivos do Controle Interno
na Administração Publica, analise os itens a
seguir:
I.

II.

III.

d) Devem ser tratadas na lei orçamentária,
somente matérias de natureza financeira,
quais sejam, a fixação de despesas e
previsão de receitas.

avaliar o cumprimento das metas
previstas no plano plurianual, a
execução dos programas de governo
e dos orçamentos da União;
exercer o controle das operações de
crédito, avais e garantias, bem como
dos direitos e haveres da União;
apoiar o controle externo no exercício
de sua missão institucional.

12. O controle interno sob enfoque contábil é
classificado em diferentes categorias, são elas
EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Está(ão) CORRETO(S):
a)
b)
c)
d)

13. Dentre os componentes que compreende a
estrutura de controle interno, assinale a
alternativa que corresponde ao Mapeamento
de riscos:

Somente o item I
Somente os itens I e II
Somente os itens II e III
Todos os itens

a) Compreende o acompanhamento dos
pressupostos do controle interno, visando
assegurar a sua adequação aos objetivos,
ao ambiente, aos recursos e aos riscos;
b) É a identificação dos eventos ou das
condições que podem afetar a qualidade
da informação contábil;
c) Medidas que antecedem o processamento
de um ato ou um fato, para prevenir a
ocorrência de omissões, inadequações e
intempestividade da informação contábil;
d) Medidas que visem à identificação,
concomitante ou a posteriori, de erros,
omissões,
inadequações
e
intempestividade da informação contábil.

9. O Sistema Orçamentário Brasileiro é
composto de três elementos básicos. São eles
EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Plano Plurianual – PPA
Lei Orgânica – LO
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO
Lei Orçamentária Anual – LOA

10. Sobre os diferentes aspectos do Orçamento
Público, o que diz respeito às características
dos planos e programas governamentais do
grupo ou partido que detém o poder, se refere
ao aspecto:
a)
b)
c)
d)

Institucional
Operacional
Contábil
Normativo

14. Referente à avaliação e mensuração de ativos
e passivos em entidades do setor público.
Assinale a alternativa que corresponde à
constatação de valor monetário para itens do
ativo e do passivo decorrente da aplicação de
procedimentos técnicos suportados em
análises qualitativas e quantitativas:

Jurídico
Financeiro
Econômico
Político

11. Referente ao Processo Orçamentário e seus
princípios. Assinale a alternativa que
corresponde ao Princípio da Universalidade.

a)
b)
c)
d)

a) É um princípio clássico das finanças
públicas, que postula a existência de um
equilíbrio entre receitas e despesas.
b) Todas as receitas e despesas relativas ao
exercício
financeiro
devem
estar
evidenciadas na proposta orçamentária.
c) O orçamento fica restrito ao exercício
financeiro para o qual foi elaborado.

Avaliação patrimonial
Reavaliação
Valor de aquisição
Mensuração

15. Assinale a alternativa que corresponde à
ferramenta de gestão utilizada para a aferição
de aspectos de economicidade, eficiência,
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eficácia e efetividade de programas e ações
executadas por entidades do setor público:
a)
b)
c)
d)

patrimoniais e, por consequência, o do
Patrimônio Líquido;

Avaliação de desempenho
Planejamento
Plano hierarquicamente interligado
Documento de suporte

III.

16. Sobre a Despesa Pública e sua classificação
orçamentária, assinale a alternativa que reflete
a estrutura organizacional de alocação dos
créditos orçamentários, e está estruturada em
dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e
unidade orçamentária.
a)
b)
c)
d)

Está(ão) CORRETO(S):
a)
b)
c)
d)

Classificação Institucional
Classificação Funcional
Classificação Programática
Classificação Agregada

a) Estoques – Investimentos Permanentes –
Imobilizado
b) Intangíveis – Reserva de Capital –
Depreciação Acumulada
c) Juros Ativos – Investimentos Permanentes
– Intangíveis
d) Imobilizado – Intangíveis – Investimentos
Permanentes

Controller
Controladoria
Recursos Humanos
Auditoria Interna

20. Assinale
a
alternativa
que
preenche
corretamente a lacuna a seguir: “Os Créditos
____________ são destinados a cobrir
despesas imprevisíveis e urgentes como
decorrentes de guerra, comoção e subversão
interna ou calamidade pública”

18. Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da
moeda nacional devem ser reconhecidos nos
registros contábeis mediante o ajustamento da
expressão
formal
dos
valores
dos
componentes
patrimoniais.
Sobre
os
resultantes da adoção da atualização
monetária, analise os itens a seguir:
I.

II.

Somente o item I
Somente os itens I e II
Somente os itens II e III
Todos os itens

19. Assinale a alternativa que apresenta
EXCLUSIVAMENTE contas que compõem o
Ativo Não Circulante.

17. Assinale a alternativa que se refere ao
departamento responsável pela revisão,
avaliação e acompanhamento dos controles
internos, verificando o melhor cumprimento
das políticas traçadas pela administração e se
estão
sendo
cumpridas
as
normas
fundamentadas em lei para cada atividade.
a)
b)
c)
d)

A
atualização
monetária
não
representa nova avaliação, mas tão
somente o ajustamento dos valores
originais para determinada data,
mediante a aplicação de indexadores
ou outros elementos aptos a traduzir a
variação do poder aquisitivo da moeda
nacional em um dado período.

a)
b)
c)
d)

A
moeda,
desde
que
aceita
universalmente como medida de valor,
representa unidade constante em
termos do poder aquisitivo;
Para que a avaliação do patrimônio
possa manter os valores das
transações originais, é necessário
atualizar sua expressão formal em
moeda nacional, a fim de que
permaneçam
substantivamente
corretos os valores dos componentes

Complementares
Especiais
Extraordinários
Suplementares

21. Sobre a Gestão por Processos e sua visão
sistêmica. Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna abaixo:
“As organizações são constituídas por uma
complexa combinação de recursos (capital
humano, capital intelectual, instalações,
equipamentos, sistemas informatizados) que
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são _______________ e inter-relacionados, e
devem perseguir os mesmos objetivos, e cujos
desempenhos podem aftar positiva ou
negativamente a organização em seu
conjunto.”
a)
b)
c)
d)

d) Formação de Preço de Venda

Língua Portuguesa
26. Assinale as palavras que estão grafadas de
maneira errada.

Interdependentes
Autônomos
Alheios
Insubordinados

a)
b)
c)
d)

22. Dentro do conceito de Gestão por Processo,
assinale a alternativa que corresponde ao
termo utilizado para se referir as pessoas,
instituições ou organizações que, de alguma
forma, são influenciadas pelas ações de uma
organização, por exemplo, os sócios, que
definem metas e requisitos a serem
alcançados:
a)
b)
c)
d)

27. Quais são as palavras acentuadas de acordo
com a mesma regra.
a)
b)
c)
d)

Kick-off
Stakeholders
Leadership
PMBOK

a)
b)
c)
d)

Hoje o sol está muito Forte.
Pedro é meu sol.
A fera foi enjaulada.
Os meninos passearam com os cachorros.

29. Assinale a alternativa correta em que as
palavras
abaixo
são
substantivos
sobrecomuns:

Satisfação dos Clientes
Metodologia Padronizada
Desenvolvimento Humano
Gerência Incomunicável

a)
b)
c)
d)

24. Sobre o papel da controladoria na execução,
uma das etapas é a de gestão operacional.
Assinale a alternativa que corresponde a um
modelo para gestão de capital de giro que
analisa a situação financeira das empresas
sob a perspectiva de um modelo dinâmico:
a)
b)
c)
d)

Várzea-Férias-Tênue.
Ninguém-Óleo-Paletó.
Fácil-Cadáver-Ingênuo
Álbum-Trágico-Bíceps.

28. Assinale a frase em que uma palavra está
usada no sentido conotativo.

23. A gestão de processos organizacionais se
baseia em alguns princípios que norteiam o
desenvolvimento das ações, esses princípios
são EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Expulsão-Compulsório-Percurso.
Imersão-Aspersão-Reversão.
Perversão-Conversão-Compreensão.
Contensão-Retenção-Alcansar.

Colega-agente-gênio.
Criança –vítima-monstro.
Árvore- mulher –olhos.
Mil-folhas-ônibus –vírus.

30. Na frase: Estamos sempre atentos com os
preços das tarifas. O sujeito classifica-se em:

a)
b)
c)
d)

Modelo de Fleuriet
Modelo Ortodoxo
Indicadores de Atividades
Ciclo Operacional / Financeiro

Indeterminado.
Desinencial.
Inexistente.
Composto.

31. Qual das frases abaixo apresenta modo verbal
pretérito perfeito composto do subjuntivo?

25. São Instrumentos de controladoria EXCETO:

a) Eu tenho trabalhado demais nos dias
atuais.
b) Ontem, quando você foi ao parque, eu já
tinha caminhado trinta minutos.

a) Sistema de Informação
b) Auditoria Externa
c) Orçamento
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c) Anseio que você tenha treinado o máximo,
para conseguir o campeonato.

a)
b)
c)
d)

d) Quando eu começar a estudar mais,
passarei no vestibular.

Todo o texto ficará em negrito
O texto será encaminhado para impressão
Todo o texto será selecionado
O texto ficará transparente

37. Ao término de um trabalho realizado no
Microsoft Word 2010, você gostaria de salvar o
arquivo em um pen drive. Qual sequência de
passos seria a correta a se adotar?

32. Nas frases abaixo assinale a alternativa
incorreta de acordo com o verbo grifado:

a) Ele cantará no casamento amanhã.(Futuro
do presente do indicativo).
b) Maria estudou para o concurso realizado no
munícipio.(pretérito imperfeito do indicativo.
c) Eles falam durante toda a aula.(presente do
indicativo).
d) Marcos gostaria de comer salgados na
festa.(futuro do pretérito do indicativo).

a)
b)
c)
d)

Arquivo – Salvar Como – Meu computador
– pen drive
Inserir – Arquivo – pen drive
Revisão – guardar arquivo – Meu
computador – pen drive
Arquivo – Salvar e enviar – pen drive

38. São navegadores de internet EXCETO:

33. Dentre as frases abaixo qual apresenta voz
passiva?

a)
b)
c)
d)

a) A menina machucou-se com o brinquedo.
b) Os empresários realizaram a assembleia.
c) Os conteúdos foram ministrados pelos
palestrantes.
d) Os convidados cumprimentaram-se
calorosamente.

Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Hotmail

39. Assinale a alternativa correspondente ao tipo
de CD (Compact Disk) REGRAVÁVEL, que
pode ter um conteúdo gravado e, quando
necessário, ser apagado para se gravar um
novo conteúdo:

34. Segundo a regência as preposições que
acompanha as palavras :incompatívelcapacidade-inepto são:

a)
b)
c)
d)

a) Com-para-de.
b) Por-a-com.
c) De-para-por.
d) Em-de-com.

CD-ROM
CD-R
CD-RW
CD-RG

40. Sobre os comandos e teclas de atalho que
podem ser utilizadas no sistema operacional
Windows.
Assinale
a
alternativa
que
corresponde ao comando que será executado
ao se selecionar uma parte e pressionar
simultaneamente as teclas, CTRL e
X :

35. Na questão abaixo escolha a alternativa que
as palavras estão grafadas corretamente:

a) Fascículo-lasivo-obseno.
b) Víssera-assoitar-asoalho.
c) Ressindir-conciência-acender.
d) Acrescer-adolescente-abscesso.

a)
b)
c)
d)

Informática
36. Com relação ao Microsoft Word 2010, caso
você já tenha digitado um texto e pressione
simultaneamente as teclas
CTRL e
T ,o
que acontecerá?
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Colar
Recortar
Copiar
Abrir

