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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto para responder às questões de 01 a 06. 
 

O poder da juventude 
 

Em janeiro de 1942, o escritor Mário de Andrade (1893-
1945) respondeu a uma carta que recebera de Fernando 
Tavares Sabino (1923-2004), a quem de chofre sugeriu que 
assinasse apenas Fernando Sabino. “Antes de mais nada: eu 
achava que os estreantes deviam pôr nos seus livros a idade 
que têm. Que idade tem você? Isso importa extraordinaria-
mente nesse caso como o seu, por causa justamente das 
possibilidades fartas. Se você está rodeando os vinte anos, 
de vinte a vinte e cinco como imagino, lhe garanto que o seu 
caso é bem interessante, que você promete muito. E o livro, 
neste caso, é bom. Mas se você já tem trinta ou trinta e cinco 
anos, já estudou muito (você parece de fato se preocupar 
com a expressão linguística) e está homem-feito, não lhe 
posso dar aplauso que valha.” Sabino tinha 18 anos e era 
mais conhecido em Belo Horizonte pelas vitórias nos 
campeonatos de natação do que por sua disposição de 
mergulhar fundo na literatura. O resto é história, um encontro 
marcado com a boa ficção e a crônica de excelência. Que 
idade boa de ter, 20 anos — embora Paul Nizan, em Áden, 
Arábia (1931), um clássico das letras francesas do século XX, 
tenha alertado, um tanto derrotista: “Não me venham dizer 
que é a mais bela idade da vida. Tudo ameaça um jovem de 
destruição: o amor, as ideias, o afastamento da família, o 
ingresso no meio dos adultos. Custa-lhe aprender o seu lugar 
no mundo”. 

Ter 20 anos é poder sonhar, poder errar e intuir que 
haverá muito tempo ainda para correções e aprendizado — 
é saber que o mundo, de um jeito ou de outro, conseguirá, 
sim, um lugarzinho para a juventude e sua inesgotável força 
transformadora. [...] 

(Por “Da Redação”. Publicado em VEJA de 8 de janeiro de 2020. Edição 
nº 2668. Adaptado.) 

Questão 01 
“Isso importa extraordinariamente nesse caso como o seu, 
por causa justamente das possibilidades fartas.” (1º§) 
Acerca do trecho destacado anteriormente pode-se afirmar 
que, EXCETO: 
A) Compõe-se de um ponto de vista seguido de uma 

justificativa.  
B) A partir de elementos metalinguísticos, o enunciador 

expressa sua posição em relação ao assunto abordado. 
C) Trata-se de expressão subjetiva que se relaciona favoravel-

mente com a construção da argumentação apresentada 
no texto. 

D) A progressão textual pode ser identificada a partir da 
referenciação feita, agregando comentário pessoal à infor-
mação já introduzida. 

Questão 02 
Depreende-se corretamente do texto que: 
A) A juventude está associada às inúmeras possibilidades de 

vivência e transformação, benéficas ou a serem corrigidas.  
B) Grandes nomes da Literatura tais como Mário de Andrade 

e Fernando Sabino são exemplos a serem seguidos pelos 
mais jovens para que alcancem o sucesso irrestritamente.  

C) Não há possibilidade de que as pessoas que não estão na 
faixa etária dos 20 anos possam alcançar o sucesso ou 
mudar o próprio comportamento na sociedade em que 
vivem. 

D) Pode-se constatar, após a leitura do texto, que o título 
apresentado possui sentido irônico e ambíguo por associar 
à juventude uma característica que, na verdade, não é lhe 
pertinente.  

 
Questão 03 
Considerando-se o contexto em que está inserida, identi-
fique a afirmativa correta sobre a citação: “Não me venham 
dizer que é a mais bela idade da vida. Tudo ameaça um jovem 
de destruição: o amor, as ideias, o afastamento da família, o 
ingresso no meio dos adultos. Custa-lhe aprender o seu lugar 
no mundo” (1º§).  
A) O sentido produzido denota a utilização de um recurso da 

argumentação denominado refutação de ideias.  
B) Em oposição à informação anterior, o autor do texto 

esclarece – a partir da citação destacada – seu real pensa-
mento acerca da juventude.  

C) Indistintamente, as ideias de destruição, amor e 
afastamento da família são mencionadas para sustentar 
as possibilidades de aprendizado da juventude. 

D) Há uma certa incoerência proposital ao introduzir a 
citação destacada no texto em análise com o objetivo de 
provocar o leitor em relação ao assunto tratado.  

 
Questão 04 
De acordo com o texto, a resposta dada pelo escritor Mário 
de Andrade revela, principalmente: 
A) Indiferença em relação ao futuro profissional do destinatário. 
B) Desinteresse pela carreira de novos escritores tais como 

Fernando Sabino.  
C) Prerrogativa necessária para o desenvolvimento do traba-

lho de Fernando Sabino. 
D) Dúvidas acerca da profissão escolhida por Sabino, visto 

que é Andrade o tem como imaturo enquanto escritor.  
 
Questão 05 
As palavras e expressões podem apresentar diferentes signi-
ficados de acordo com o contexto em que estão inseridas. 
Assim sendo, identifique a seguir o significado corretamente 
atribuído ao destacado: 
A) “poder errar e intuir” / corrigir 
B) “a quem de chofre sugeriu” / repentinamente 
C) “o ingresso no meio dos adultos.” / a depreensão 
D) “por causa justamente das possibilidades fartas.” / 

furtivamente 
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Questão 06 
Considerando-se os aspectos linguísticos e semânticos do 
texto, analise as afirmativas a seguir. 
I. A correção seria mantida caso a expressão “a uma carta” 

fosse substituída por “por uma carta”. 
II. Os dois trechos no texto delimitados pelas aspas 

demonstram diferentes funções para este sinal de 
pontuação.  

III. A forma verbal “recebera” promove uma localização 
temporal anterior à ação igualmente concluída indicada 
por “respondeu”.  

IV. A expressão “Custa-lhe” teria sua correspondência, de 
acordo com a adequação da norma padrão da língua, em 
“Custa a ele”. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II. 
B) II e III. 
C) III e IV. 
D) I, II e III. 
 
Texto para responder às questões de 07 a 10. 
 

Agudo decifrador das calamidades do presente, Byung- 
-Chul Han é também, ele próprio, um fenômeno de nossa 
época. O autor dos dois livros aqui resenhados não se parece 
com o clássico intelectual europeu, tampouco com o acadê-
mico que profere seus saberes desde o púlpito de uma 
renomada universidade estadunidense. A sua peculiaridade, 
contudo, não se restringe ao exotismo de ser asiático e ter 
um nome impronunciável para boa parte dos ocidentais, 
mas se concentra sobretudo no seu estilo inconfundível e – 
em vários sentidos – absolutamente contemporâneo. 

[...] 
“Vivemos numa época pobre de negatividade”, eis um 

dos principais argumentos de “A sociedade do cansaço”. Isso 
não teria impedido, porém, o desenvolvimento de formas 
peculiares de violência, mais sutis e invisíveis, próprias de 
“uma sociedade permissiva e pacificada”. Assim, contraria-
mente ao que ocorria algum tempo atrás, essa violência da 
positividade que hoje impera “não é privativa, mas saturante; 
não excludente, mas exaustiva”. Sob lemas como o famoso 
“Yes, we can”, ao qual poderíamos acrescentar outros como 
“just do it” ou “porque eu mereço”, Byung-Chul Han parece 
acertar em cheio: “No lugar de proibição, mandamento ou lei, 
entram projeto, iniciativa e motivação”. 

Todo esse estímulo positivo, porém, cansa: “A sociedade 
do desempenho produz depressivos e fracassados”. O para-
doxo é complicado, pois, ao acreditarmos que nos libertamos 
de todas as opressões que vinham de fora, vemo-nos 
enredados em coações autodestrutivas que são altamente 
eficientes, entre outros motivos “porque a vítima dessa 
violência imagina ser alguém livre”. 

Já em “A sociedade da transparência”, o autor arremete 
contra a mania de exposição que hoje também abunda, e 
que estaria igualmente afiliada a essa tola positividade sem 
sombras nem relevos. “Tudo deve tornar-se visível; o impe-
rativo da transparência coloca em suspeita tudo o que não 

se submete à visibilidade”, constata. Quando a informação 
e a comunicação penetram por toda parte, sem deixar 
margem alguma ao mistério, destrói-se algo primordial para 
os relacionamentos humanos: a confiança. “A intensa exigên-
cia por transparência aponta precisamente para o fato de 
que o fundamento moral da sociedade se tornou frágil”, 
após o declínio de valores outrora bastante prezados como 
a honestidade e a sinceridade. Assim, vivemos numa “socie-
dade da desconfiança e ela suspeita que, em virtude do 
desaparecimento da confiança, agarra-se ao controle”. 
(Paula Sibilia, publicado por Revista Quatro Cinco Um, nº 10, abril de 2018. 

 Fragmento.) 
 
Questão 07 
Considerando o estudo que envolve as relações sintáticas 
estabelecidas no interior das orações, analise os comen-
tários a seguir. 
I. “[...] que profere seus saberes desde o púlpito [...]” O 

termo destacado anteriormente exerce a função de 
sujeito da oração em que está inserido.  

II. O predicado de “O autor dos dois livros aqui resenhados 
não se parece com o clássico intelectual europeu, […]” 
tem como principal expressão a ação realizada pelo 
sujeito da oração.  

III. Em “A sua peculiaridade, contudo, não se restringe ao 
exotismo [...]”, o sujeito da oração está indeterminado em 
virtude do emprego da partícula “se”, índice de indetermi-
nação do sujeito.  

Está(ão) correto(s) o(s) comentário(s) 
A) I, II e III.  
B) I, apenas.  
C) II, apenas.  
D) II e III, apenas.  
 
Questão 08 
Em “‘A sociedade do desempenho produz depressivos e fra-
cassados’. O paradoxo é complicado, pois, ao acreditarmos 
que nos libertamos de todas as opressões que vinham de 
fora, vemo-nos enredados em coações autodestrutivas que 
são altamente eficientes, entre outros motivos ‘porque a 
vítima dessa violência imagina ser alguém livre’.” (3º§), 
pode-se afirmar em relação à expressão destacada que: 
A) Indica que foram empregadas noções mutuamente 

excludentes incidindo sobre um mesmo referencial. 
B) Há uma oposição entre o ponto de vista da autora do 

texto e o pensamento do autor dos livros comentados.  
C) Propõe a necessidade de uma adequação da linguagem 

tendo em vista a situação comunicacional do texto em 
questão. 

D) A produção de sentido da frase anterior só pode ser 
compreendida mediante a leitura completa da obra 
analisada. 
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Questão 09 
O fragmento apresentado faz parte do texto de Paula 
Sibilia, sobre a autora:  
 

Paula Sibilia é antropóloga, ensaísta e pesquisadora argentina 
residente no Rio de Janeiro, dedica-se ao estudo de diversos 
temas culturais contemporâneos sob a perspectiva genealó-
gica, contemplando particularmente as relações entre corpos, 
subjetividades, tecnologias e manifestações midiáticas ou 
artísticas. Também é mestre em Comunicação (UFF), doutora 
em Saúde Coletiva (IMS-UERJ) e em Comunicação e Cultura 
(ECO-UFRJ), e professora na Universidade Federal Fluminense 
(UFF).  

(Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/578000-
ensaista-feroz.) 

 

Acerca do objetivo comunicacional do texto de Paula Sibilia, 
pode-se afirmar que:  
A) Sua principal finalidade é introduzir o escritor Byung-Chul 

Han entre os autores mais lidos da contemporaneidade.  
B) Promove a discussão de fatos contemporâneos relaciona-

dos a diversas áreas tais como política, economia e violên-
cia na sociedade atual. 

C) Tem como função oferecer parâmetros ao leitor acerca do 
objeto cultural avaliado a partir de comentários elabora-
dos com a devida propriedade.  

D) A partir de um texto de caráter unicamente informativo, 
a autora descreve e apresenta as obras de Byung-Chul 
Han introduzindo-o no cenário literário nacional.  

 
Questão 10 
Observe a charge a seguir. 
 

 
(Disponível em: https://www.otempo.com.br/charges/charge-o-tempo-  

04-07-2019-1.2204499.) 
 

Estabelecendo um paralelo com o texto apresentado, pode- 
-se afirmar que a charge apresentada: 
A) Demonstra que Byung-Chul Han usa de um tom exage-

rado ao afirmar que “Tudo deve tornar-se visível”. 
B) Denuncia um comportamento equivalente ao expresso 

por Byung-Chul Han em “A sociedade da transparência”. 
C) Relaciona-se ao conteúdo apresentado por Byung-Chul 

Han em seu “A sociedade da transparência” no sentido de 
provocar possíveis reflexões e debates acerca de assuntos 
afins.  

D) Denigre a imagem das redes sociais a ponto de sugerir a 
extinção de tais recursos midiáticos contemporâneos 
colocando-se como uma ilustração perfeita das ideias 
apresentadas no texto do escritor Byung-Chul Han. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
Questão 11 
Considerando o Microsoft Word 2013, Configuração Local, 
Idioma Português-Brasil, sabe-se que cada documento que 
um usuário cria está baseado em um modelo, sendo que 
este modelo é controlado por um tema. Os temas podem 
ser alterados, e o usuário poderá acrescentar temas 
realizando uma busca na Web. Por padrão, o Word 2013 traz 
uma quantidade de temas. Assinale, a seguir, o total de 
temas padrão do Word 2013. 
A) 5 
B) 6 
C) 7 
D) 9 
 
Questão 12 
“No Sistema Operacional da Microsoft Windows 7, Confi-
guração Local, Idioma Português-Brasil, um determinado 
usuário precisa apresentar os resultados de uma pesquisa 
em um projetor (Datashow). Para exibir os controles de 
projeção, basta que ele acione, em conjunto, a tecla logotipo 
Windows (Tecla Win) com a letra ___.” Assinale a alternativa 
que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) B 
B) D 
C) P 
D) X 
 
Questão 13 
Um Sistema Operacional pode ser definido como um pro-
grama que gerencia o computador, de modo que trabalhe de 
maneira correta, gerando um ambiente de comunicação, 
que faz a interação entre o usuário e a máquina. Dois 
subsistemas do Sistema Operacional desempenham essas 
funções; assinale-os. 
A) BIOS e Setup. 
B) Shell e Kernel. 
C) Processador e Memória. 
D) Registradores e Memória Cache. 
 
Questão 14 
Em relação à Comunicação de Dados, “a ____________ é 
um dos desenvolvimentos mais importantes na história dos 
sistemas de informação e de comunicação.” Assinale a alter-
nativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) internet 
B) intranet 
C) extranet 
D) telefonia 
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Questão 15 
Considerando algumas teclas de atalho do Microsoft Word 
2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, relacione 
adequadamente as colunas a seguir. 
1. CTRL + SHIFT + A 
2. CTRL + SHIFT + D 
3. CTRL + SHIFT + H 
4. CTRL + SHIFT + K 
5. CTRL + SHIFT + W 
(     ) Aplicar formatação de texto oculta. 
(     ) Sublinhar palavras, mas não espaços. 
(     ) Formatar todas as letras como maiúsculas. 
(     ) Aplicar sublinhado duplo ao texto. 
(     ) Formatar letras como versaletes. 
A sequência está correta em 
A) 5, 3, 2, 4, 1. 
B) 3, 5, 1, 2, 4. 
C) 4, 2, 5, 1, 3. 
D) 2, 1, 4, 3, 5. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 16 
O petróleo é a fonte de energia mais utilizada no mundo. As 
maiores reservas e a maior produção mundial de petróleo, 
assim como o carvão mineral, estão localizadas no hemis-
fério Norte. Das regiões produtoras relacionadas, qual apre-
senta a maior produção de petróleo? 
A) Países Baixos.  
B) Oriente Médio.  
C) América do Sul. 
D) América do Norte. 
 
Questão 17 
Além da erosão dos solos, a agricultura trouxe outro grave 
problema para o meio ambiente. As técnicas agrícolas mo-
dernas ainda fazem uso de vários produtos que, se por um 
lado facilitam a tarefa do homem do campo, por outro 
agridem bastante a natureza. Considerando as atividades 
que provocam contaminação dos solos em áreas agrícolas, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Os agrotóxicos causam sérios danos à saúde dos traba-

lhadores rurais, que estão em contato direto com eles, e 
às pessoas que consomem alimentos tratados com tais 
produtos. 

II. As águas das chuvas carregam os agrotóxicos usados nas 
plantações, contaminando os lençóis freáticos e os rios. 

III. Desde 2008, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico 
do mundo, tendo ultrapassado os Estados Unidos. 

IV. O uso excessivo de pesticidas não implica nas alterações 
de resistência das pragas. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e III, apenas. 
C) I, II e III, apenas.  
D) I, III e IV, apenas. 

Questão 18 
Os países latino-americanos possuem em comum algumas 
características socioeconômicas que precisam ser superadas 
para melhorar o nível de desenvolvimento da população. 
São considerados problemas socioeconômicos enfrentados 
de forma geral pelos países da América Latina: 
I. Os países que integram a América Latina possuem seme-

lhanças quanto à condição de subdesenvolvimento, tais 
como economia fragilizada e atrasada, problemas sociais 
e políticos. 

II. São identificadas duas formas de produção: uma destinada 
ao mercado interno (monocultura) e outra direcionada ao 
abastecimento externo (policultura). 

III. Os países latinos são grandes importadores de produtos 
primários. Além disso, tiveram uma industrialização pio-
neira em relação às nações desenvolvidas, motivo que fez 
com que a América Latina se tornasse independente. 

IV. A pecuária nos países da América Latina apresenta lugar de 
destaque, sendo uma atividade praticada de forma semi- 
-intensiva.  

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, apenas.   
B) II, apenas. 
C) I, II, III e IV.  
D) I e IV, apenas. 
 
Questão 19 
O lixo atômico, gerado principalmente pelas usinas nucle-
ares, se constitui em um enorme risco para as gerações 
atuais e futuras. São consideradas áreas com grande produ-
ção de lixo atômico no Brasil, EXCETO: 
A) Gramacho, em Duque de Caxias, por receber rejeitos das 

usinas de Angra I.   
B) Na zona rural de Caldas (MG), a antiga mina se tornou um 

lago de águas ácidas. 
C) Na zona rural de Caldas (MG) há depósitos de materiais 

radioativos como urânio e tório.  
D) A cidade de Abadia de Goiás (GO) abriga mais de seis mil 

toneladas de dejetos contaminados com o césio 137. 
 
Questão 20 
Aécio Neves da Cunha, que passou, recentemente, por uma 
cirurgia de apendicite, já ocupou diversos cargos na política 
brasileira. Atualmente, Aécio Neves da Cunha ocupa o cargo 
de:   
A) Senador. 
B) Governador. 
C) Deputado Federal. 
D) Deputado Estadual. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 21 
“Para o cumprimento do estágio probatório será computado 
todo o tempo de efetivo exercício do servidor, inclusive no 
exercício de cargo em comissão, função gratificada ou 
agente político, sendo, nestes casos, avaliado pelo seu 
superior hierárquico.” Considerando a Lei Complementar    
nº 41/2011, o trecho apresentado está:  
A) Incorreto, pois a referida norma não prevê o cômputo do 

período de agente político para fins de estágio probatório. 
B) Incorreto, pois a referida norma não prevê o cômputo do 

período de função gratificada para fins de estágio 
probatório. 

C) Incorreto, pois a referida norma não prevê o cômputo do 
período de cargo em comissão para fins de estágio 
probatório. 

D) Correto, pois corresponde a um dispositivo expressa-
mente previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Formiga. 

 
Questão 22 
Considerando a Lei Complementar nº 41/2011, quanto a 
avaliação dos servidores públicos, o critério denominado 
adaptação é definido expressamente como:   
A) Organização das tarefas, considerando o respeito aos pro-

cedimentos e às normas. 
B) Organização das tarefas, considerando o respeito aos pro-

cedimentos e à hierarquia. 
C) Atitude de buscar as informações necessárias para a 

execução do seu trabalho com produtividade. 
D) Postura do servidor face às tarefas, procedimentos e à 

necessidade de sua atuação no serviço público. 
 
Questão 23 
Na forma da Constituição Federal, quanto à livre associa-
ção profissional ou sindical, é correto afirmar que: 
A) Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a 

sindicato. 
B) É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações 

coletivas de trabalho. 
C) É vedado ao sindicato defender direitos e interesses coleti-

vos ou individuais da categoria. 
D) O filiado que se aposentar perde o direito de votar e ser 

votado nas organizações sindicais. 
 
Questão 24 
A Lei Orgânica do Município de Formiga/MG estabelece que 
é competência do Prefeito expedir Portaria para fins de: 
A) Permissão de uso de bens municipais. 
B) Execução de obras e serviços municipais. 
C) Lotação e relotação nos quadros de pessoal. 
D) Abertura de créditos especiais e suplementares. 
 

Questão 25 
João, servidor efetivo do município de Formiga/MG, com-
putou dez faltas injustificadas ao longo do ano. Nos termos 
da Lei Complementar nº 41/2011, seu período de férias 
regulamentares passará a ser de  
A) vinte dias úteis. 
B) vinte dias corridos. 
C) vinte e cinco dias úteis. 
D) vinte e cinco dias corridos. 
 
Questão 26 
Maria, servidora do município de Formiga/MG, conta qua-
tro anos de exercício no cargo efetivo. Considerando as 
licenças previstas na Lei Complementar nº 41/2011, Maria 
NÃO pode ainda usufruir da seguinte licença: 
A) Capacitação. 
B) Serviço militar. 
C) Atividade política. 
D) Interesses particulares. 
 
Questão 27 
Na forma da Lei Orgânica do Município de Formiga/MG, a 
sessão legislativa ordinária não será interrompida, nem en-
cerrada, sem a aprovação dos seguintes projetos, EXCETO: 
A) Plano Diretor. 
B) Plano Plurianual. 
C) Lei de Orçamento Anual. 
D) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 
Questão 28 
Na forma da Lei de Improbidade Administrativa, se um 
servidor do município de Formiga descumprir as normas 
relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas 
de parcerias firmadas pela administração pública com 
entidades privadas, a penalidade de suspensão dos direitos 
políticos deverá ser de: 
A) Três a cinco anos. 
B) Cinco a oito anos. 
C) Oito a dez anos. 
D) Dez a doze anos. 
 
Questão 29 
A Lei Complementar nº 41/2011 estabelece que “o servidor 
que, a serviço, se afastar do município em caráter eventual 
ou transitório para outro ponto do território nacional, fará 
jus a passagens e diárias”. Referidas diárias são:  
A) Indenizações e se incorporam ao vencimento ou provento 

para fins de adicionais. 
B) Gratificações e se incorporam ao vencimento ou provento 

para fins de aposentadoria. 
C) Indenizações e não se incorporam ao vencimento ou pro-

vento para qualquer efeito. 
D) Gratificações e não se incorporam ao vencimento ou pro-

vento para qualquer efeito. 
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Questão 30  
A alienação de bens imóveis municipais, na forma da Lei 
Orgânica do Município de Formiga/MG: 
A) É vedada na espécie doação. 
B) É vedada na espécie permuta. 
C) Depende de autorização legislativa. 
D) Processa-se por licitação na modalidade leilão. 
 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Questão 31 
Leia os trechos transcritos a seguir. 
 

Capítulo I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Seção I - Dos Princípios 
Art. 1º -  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, in-
clusive de publicidade, compras, alienações e locações no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 
Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além 
dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e demais entidades controla-
das direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 

(Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.) 
 

O Sistema de Previdência Pública é destinado a todos 
os trabalhadores que exercem atividades remuneradas. No 
entanto, há distinção nas regras entre os servidores públicos 
titulares de cargo efetivo e os demais trabalhadores. O 
regime de Previdência assegurado exclusivamente aos servi-
dores públicos titulares de cargo efetivo pode ser mantido 
pelos entes públicos da Federação (União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios), sendo, neste caso, denominado 
de Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. 

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos e 
Municipais de Formiga – PREVIFOR é denominado RPPS e 
tem suas políticas elaboradas e executadas pela Secretaria 
de Previdência do Ministério da Fazenda, sendo instituído 
com teto e subtetos definidos pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Lei nº 4.172, de 31 de março de 2009 de 
reestruturação. 

No início da criação com a Lei Municipal nº 3.330/2002, 
o Instituto PREVIFOR funcionava nos estabelecimentos da 
Prefeitura Municipal de Formiga.  

[...] 
Em seguida, houve a necessidade de adequar a 

estrutura com realização de Concurso Público para ingresso 
de servidores efetivos. Dessa forma, aos poucos, o PREVIFOR 
foi conquistando sua independência até se tornar uma 
organização consolidada. 

(Disponível em: https://previfor.mg.gov.br/previfor/. Adaptado.) 
 

 
 
 

Sobre o Instituto da Previdência dos Servidores Públicos e 
Municipais de Formiga – PREVIFOR, assinale a alternativa 
correta. 
A) É uma autarquia e, portanto, está subordinado à Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
B) Devido às suas peculiaridades, não está subordinado à Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
C) É uma empresa pública e, portanto, está subordinado à 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
D) Pertence à administração direta e, portanto, está subor-

dinado à Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
Questão 32 
Sobre Ética no serviço público, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) O servidor público não pode omitir ou falsear a verdade, 

ainda que contrária aos interesses da própria pessoa 
interessada ou da Administração Pública.  

B) O Estado não pode crescer ou estabilizar-se sobre o 
poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da 
mentira, que sempre aniquilam a dignidade humana e a 
dignidade da Nação. 

C) A função pública é exercício profissional e não integra na 
vida particular do servidor público. Os fatos e atos na 
conduta do dia a dia em sua vida privada não poderão ser 
considerados no conceito de sua vida funcional. 

D) A dignidade, a eficácia e a consciência dos princípios 
morais são alguns dos primados que devem nortear o 
servidor público no exercício do cargo ou da função, ou 
fora dele, pois reflete o exercício da vocação do próprio 
poder estatal.   

 
Questão 33 
De acordo com os termos da Lei de Improbidade Adminis-
trativa, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Permitir ou facilitar a aquisição, a permuta ou a locação 

de bem ou serviço por preço superior ao de mercado de 
forma dolosa ou culposa, constitui ato de improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário. 

B) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, 
direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, provi-
dência ou declaração a que esteja obrigado, constitui ato 
de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. 

C) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consul-
toria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que 
tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por 
ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 
público, durante a atividade, constitui crime de enriqueci-
mento ilícito. 

D) Negar publicidade aos atos oficiais, frustrar a licitude de 
concurso público e descumprir as normas relativas à ce-
lebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias 
firmadas pela Administração Pública com entidades pri-
vadas, constituem atos de improbidade administrativa 
que atentam contra os princípios da administração 
pública. 
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Questão 34 
De acordo com a Lei nº 9.717/1998, os regimes próprios de 
Previdência Social dos servidores públicos dos municípios 
deverão ser organizados, baseados em normas gerais de 
contabilidade e atuariais, de modo a garantir o seu 
equilíbrio financeiro e atuarial, observados os critérios 
legalmente estabelecidos. Considerando o disposto na 
referida Lei, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) No caso da extinção de regime próprio de previdência 

social municipal, o município não tem qualquer res-
ponsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedi-
dos durante a sua vigência. 

(     ) O servidor público titular de cargo efetivo do município, 
quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da 
federação, com ou sem ônus para o cessionário, ficará 
vinculado ao regime de previdenciário da entidade ou 
órgão para o qual foi cedido.   

(     ) A contribuição do município ao regime próprio de 
previdência social a que estejam vinculados seus 
servidores tem de ser exatamente igual ao valor da 
contribuição do servidor ativo.  

(     ) O município não será responsável pela cobertura de 
eventuais insuficiências financeiras do respectivo re-
gime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios 
previdenciários.   

(     ) O município publicará, até noventa dias após o encer-
ramento do exercício financeiro, demonstrativo finan-
ceiro e orçamentário da receita e despesa previdenciá-
rias acumuladas no exercício financeiro em curso.  

A sequência está correta em 
A) F, F, F, F, F. 
B) V, F, V, F, V. 
C) V, V, F, V, V. 
D) V, V, V, V, F. 
 
Questão 35 
O auditor deve ter pleno conhecimento dos significados 
dos termos existentes nas normas de auditoria. Conforme 
disposto na NBC TA 530, que versa sobre a seleção da 
amostra em auditoria, assinale o significado INCORRETO. 
A) Unidade de amostragem: é cada um dos itens individuais 

que constituem uma população. 
B) Amostra: é o conjunto completo de dados sobre o qual a 

população é selecionada e sobre o qual o auditor deseja 
concluir. 

C) Distorção tolerável: é um valor monetário definido pelo 
auditor para obter um nível apropriado de segurança de 
que esse valor monetário não seja excedido pela distor-
ção real na população. 

D) Amostragem em auditoria: é a aplicação de procedi-
mentos de auditoria em menos de 100% dos itens de 
população relevante para fins de auditoria, de maneira 
que todas as unidades de amostragem tenham a mesma 
chance de serem selecionadas para proporcionar uma 
base razoável que possibilite o auditor concluir sobre toda 
a população. 

Questão 36 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. No início do trabalho de auditoria corrente, o auditor 

deve realizar os procedimentos exigidos para o controle 
de qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis; 
deve fazer a avaliação da conformidade com os requisitos 
éticos, inclusive independência. Contudo, não se exige 
legalmente e nem se faz necessário estabelecer o 
entendimento dos termos do trabalho. 

II. No desenvolvimento do plano de auditoria, o auditor 
deve incluir a descrição da natureza, a época e a extensão 
dos procedimentos planejados de avaliação de risco. 
Contudo, não é necessário incluir os procedimentos 
adicionais de auditoria planejados no nível de afirmação. 

III. Na definição da estratégia global, o auditor não precisa 
identificar as características do trabalho para definir o 
seu alcance, mas deve definir os objetivos do relatório 
do trabalho de forma a planejar a época da auditoria e a 
natureza das comunicações requeridas. Também não 
deve considerar os resultados das atividades prelimina-
res do trabalho de auditoria. 

IV. Um planejamento de auditoria adequado é benéfico 
para a auditoria das demonstrações contábeis de várias 
maneiras, dentre as quais auxiliar o auditor a identificar 
e resolver tempestivamente problemas potenciais e 
organizar adequadamente o trabalho de auditoria para 
que seja realizado de forma eficaz e eficiente. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II, III e IV. 
B) IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
 
Questão 37 
Conforme disposto nas Normas Técnicas e Profissionais de 
Auditoria, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO: 
A) O termo procedimento analítico significa avaliações de 

informações contábeis por meio de análise das relações 
plausíveis entre dados financeiros e não financeiros.  

B) O auditor deve planejar e executar procedimentos analíti-
cos no início da auditoria, fato que irá auxiliar na conclusão 
geral, se as demonstrações contábeis são consistentes 
com o entendimento que o ele já possui da entidade. 

C) Procedimentos analíticos compreendem, também, o 
exame necessário de flutuações ou relações identificadas 
que são inconsistentes com outras informações relevantes, 
ou que diferem significativamente dos valores esperados. 

D) Podem ser usados diversos métodos para executar 
procedimentos analíticos. Esses métodos variam desde a 
realização de comparações simples até análises complexas 
usando técnicas estatísticas avançadas. Os procedimentos 
analíticos podem ser aplicados para demonstrações contá-
beis consolidadas, componentes e elementos individuais 
de informação. 

 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.717-1998?OpenDocument


 

9 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA E DO SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE FORMIGA 

CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO (M) Ꙋ 

Questão 38 
Leia atentamente o trecho a seguir. 
No setor público, a competência apropriada adicional pode 
incluir habilidades que são necessárias para cumprir os 
termos do mandato da contratação de auditoria. Essa 
competência pode incluir um entendimento dos acordos de 
relatórios aplicáveis, incluindo apresentação de relatório ao 
órgão legislativo, ou outro órgão executivo ou no interesse 
público. O alcance maior de uma auditoria do setor público 
pode incluir, por exemplo, alguns aspectos de auditoria de 
desempenho ou uma avaliação abrangente da conformidade 
com lei ou regulamento, e prevenção e detecção de fraude e 
corrupção.  
 

Considerando as informações anteriores, é correto afirmar 
que: 
A) Está correto e expõe aspectos relacionados ao controle 

de qualidade da auditoria de demonstrações contábeis 
específicas de entidades do setor público. 

B) Não está coerente com auditorias relacionadas a entida-
des do setor público, haja vista a impossibilidade de 
contratações de auditorias, pois todos os auditores de 
entidades/órgãos públicos têm de ser funcionários concur-
sados e estáveis. 

C) Expõe aspectos relacionados ao controle de qualidade da 
auditoria de demonstrações contábeis específicas de 
entidades do setor público. Contudo, apresenta trecho 
incorreto quando menciona a possibilidade de incluir 
apresentação de relatório ao órgão legislativo, ou outro 
órgão executivo, ou no interesse público. 

D) Expõe aspectos relacionados ao controle de qualidade da 
auditoria de demonstrações contábeis específicas de 
entidades do setor público. Contudo, apresenta trecho 
incorreto quando afirma que o alcance maior de uma 
auditoria do setor público pode incluir aspectos de 
auditoria de desempenho ou uma avaliação abrangente 
da conformidade com lei ou regulamento e prevenção e 
detecção de fraude e corrupção, pois essa não poderá ser 
a finalidade de uma auditoria do setor público. 

 
Questão 39 
O efeito de leis e regulamentos sobre as demonstrações 
contábeis varia consideravelmente. Leis e regulamentos aos 
quais a entidade está sujeita constituem a estrutura legal e 
regulamentar. Algumas entidades operam em setores 
altamente regulamentados. Outras estão sujeitas apenas as 
muitas leis e regulamentos que se relacionam geralmente 
com os aspectos operacionais do negócio. A não conformi-
dade com leis e regulamentos pode resultar em multas, litígio 
ou outras consequências para a entidade, que podem ter 
efeito relevante sobre as demonstrações contábeis.  

(NBC TA 250. Adaptado.) 
 

Considerando o disposto nas Normas Brasileiras de Contabi-
lidade, especificamente na NBC TA 250 de 07/02/2019, que 
versa sobre Consideração de Leis e Regulamentos na 
Auditoria de Demonstrações Contábeis, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 

A) O auditor deve executar alguns procedimentos de 
auditoria, dentre os quais, inspeção de correspondência, 
se houver, com as autoridades responsáveis por licencia-
mento e regulamentação. 

B) O auditor é responsável pela obtenção de segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. 

C) É objetivo do auditor, dentre outros, executar procedi-
mentos de auditoria específicos para ajudar a identificar 
casos de não conformidade com leis e regulamentos que 
possam ter efeito relevante sobre as demonstrações 
contábeis. 

D) Não conformidade são atos de omissão ou cometimento 
puramente intencionais, praticados pela entidade, pelos 
responsáveis pela governança, pela administração ou por 
outras pessoas físicas que trabalham para a entidade ou 
sob seu comando que são contrários às leis ou regula-
mentos vigentes. A não conformidade inclui, também, 
conduta imprópria individual que não se relaciona com as 
atividades de negócios da entidade. 

 
Questão 40 
A respeito dos Princípios Orçamentários, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Universalidade: de acordo com este princípio, deve 

existir um orçamento único para todos os entes 
federados a fim de evitar múltiplos orçamentos. Dessa 
forma, todas as receitas fixadas e todas as despesas 
previstas devem integrar um único documento legal. 

(     ) Anualidade: conforme este princípio, o exercício finan-
ceiro é o período de tempo ao qual se referem a fixação 
das receitas e a previsão das despesas registradas na LOA. 
Entende-se por exercício financeiro, o ano comercial, ou 
seja, os dias úteis, pois somente nesses dias é possível 
registrar contabilmente as receitas e as despesas. 

(     ) Orçamento bruto: este princípio preconiza o registro 
das receitas fixadas e das despesas previstas na LOA 
pelo valor total e líquido, vedadas quaisquer deduções. 

(     ) Exclusividade: de acordo com este princípio, a LOA não 
conterá dispositivo estranho à fixação da receita e à 
previsão da despesa. Assim, é proibido incluir autoriza-
ção para abertura de créditos adicionais de qualquer 
natureza. 

(     ) Totalidade: segundo este princípio, a LOA deverá 
conter todas as receitas e todas as despesas de todos 
os Poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações ins-
tituídas e mantidas pelo poder público. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, F, F. 
B) V, F, F, F, F. 
C) V, F, V, F, V. 
D) V, V, V, F, V. 
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Questão 41 
A estrutura de relatórios financeiros frequentemente discute 
o conceito de materialidade no contexto da elaboração e 
apresentação de demonstrações contábeis. Embora a 
estrutura de relatórios financeiros discuta materialidade em 
termos diferentes, ela, em geral, explica que distorções, 
incluindo omissões, são consideradas relevantes quando for 
razoavelmente esperado que estas possam, individualmente 
ou em conjunto, influenciar as decisões econômicas de 
usuários tomadas como base nas demonstrações contábeis; 
que julgamentos sobre materialidade são feitos à luz das 
circunstâncias envolvidas, e são afetados pela magnitude e 
natureza das distorções, ou a combinação de ambos. 
Estrutura conceitual para a elaboração e apresentação de 
demonstrações contábeis indica que, para entidade com fins 
lucrativos, considerando que são os investidores que 
fornecem o capital de risco para o empreendimento, o 
fornecimento de demonstrações contábeis que atendam suas 
necessidades, atende, também, a maioria das necessidades 
dos outros usuários das demonstrações contábeis. 

(NBC TA 320 (R1) – Materialidade no Planejamento e na Execução 
da Auditoria – Adaptado.) 

 

Diante do exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) No caso de entidade do setor público, os legisladores e 

reguladores são os únicos usuários das demonstrações 
contábeis. 

(     ) No caso de entidade do setor público, as demonstra-
ções contábeis podem ser utilizadas para se tomar 
demais decisões que não sejam econômicas. 

(     ) A determinação da materialidade para as demonstra-
ções contábeis como um todo, em uma auditoria das 
demonstrações contábeis de entidade do setor público, 
é influenciada por lei, regulamentação ou outra autori-
dade e pelas necessidades de informações financeiras 
de legisladores e do público em relação a programas do 
setor público. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V. 
B) V, V, F. 
C) V, F, V. 
D) F, V, V. 
 
Questão 42 
A gestão do conhecimento busca identificar o que se sabe 
ou o que se deve saber dentro da organização. Significa criar, 
capturar, arquivar, organizar, sistematizar, disseminar e 
aplicar conhecimento, informação e expertise entre os 
colaboradores (servidores, empregados etc.) com interesses 
e necessidades similares para criar inovação e gerar retorno.  

(CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. Adaptado.) 
 

Sobre levantamentos de informações (formas, resultados), 
organização dos levantamentos efetuados, treinamento 
(formas de multiplicação de informações e estruturas de 
conhecimento), analise as afirmativas a seguir. 

I. A gestão do conhecimento pressupõe, como base, a gestão 
da informação, o que implica em efetuar e organizar levan-
tamento das informações que proporcionem hardware e 
software necessários para capturar, organizar, formalizar, 
disseminar e compartilhar informações obtidas interna-
mente com informações complementares para educação 
corporativa.  

II. O levantamento e a organização das informações podem 
levar a novos conhecimentos e desenvolvimento de 
pessoas. O conhecimento pode ser explícito, quando 
claramente descritível e possível de ser codificado em 
documentos, práticas e treinamentos. 

III. O conhecimento tácito é altamente subjetivo, difícil de 
comunicar, registrar, documentar ou ensinar aos outros, 
pois está no indivíduo e na maneira como ele interpreta 
a realidade. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 43 
A Resolução nº 3.922/2010, do Conselho Monetário Nacio-
nal, dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes 
próprios de previdência social instituídos pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. Considerando as dis-
posições existentes em referida Resolução, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) Observadas as limitações e condições previamente esta-

belecidas, os recursos dos regimes próprios de previdência 
social devem ser alocados em renda fixa, renda variável e 
imóveis.  

B) Os regimes próprios de previdência social estão proibidos 
de aplicar seus recursos na aquisição de cotas de fundo 
de investimento, cujas carteiras contenham títulos que 
ente federativo figure como devedor ou preste fiança, 
aval, aceite ou coobrigação sob qualquer outra forma. 

C) Os recursos dos regimes próprios de previdência social, 
representados por disponibilidades financeiras, devem ser 
depositados em contas próprias, em instituições financei-
ras bancárias devidamente autorizadas a funcionar no país 
pelo Banco Central do Brasil, controlados e contabilizados 
de forma segregada dos recursos do ente federativo. 

D) Os regimes próprios de previdência social podem operar 
na modalidade day-trade, assim consideradas aquelas 
iniciadas e encerradas no mesmo dia, independente-
mente de o regime próprio possuir estoque ou posição 
anterior do mesmo ativo, quando se tratar de negocia-
ções de títulos públicos federais realizadas diretamente 
pelo regime próprio de previdência social. 
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CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA E DO SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE FORMIGA 

CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO (M) Ꙋ 

Questão 44 
A principal responsabilidade pela prevenção e detecção da 
fraude é dos responsáveis pela governança da entidade e da 
sua administração. É importante que a administração, com a 
supervisão geral dos responsáveis pela governança, enfatize 
a prevenção da fraude, o que pode reduzir as oportunidades 
de sua ocorrência, e a dissuasão da fraude, o que pode 
persuadir os indivíduos a não perpetrar fraude por causa da 
probabilidade de detecção e punição. Isso envolve um 
compromisso de criar uma cultura de honestidade e compor-
tamento ético, que pode ser reforçado por supervisão ativa 
dos responsáveis pela governança. A supervisão geral por 
parte dos responsáveis pela governança inclui a consideração 
do potencial de burlar controles ou de outra influência 
indevida sobre o processo de elaboração de informações 
contábeis, tais como tentativas da administração de geren-
ciar os resultados para que influenciem a percepção dos 
analistas quanto à rentabilidade e desempenho da entidade. 

(NBC TA 240 – Resp. Auditor em Relação a Fraude, no Contexto da 
Auditoria de Demonstrações Contábeis.) 

 

Sobre auditoria interna e externa, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) Entende-se por fraude, o ato intencional de um ou mais 

indivíduos da administração, dos responsáveis pela 
governança, empregados ou terceiros, que envolva dolo 
para obtenção de vantagem injusta ou ilegal. 

B) O auditor que realiza auditoria de acordo com as normas 
de auditoria não é responsável por obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis, como um 
todo, não contenham distorções relevantes causadas por 
fraude ou erro. 

C) Na obtenção de segurança razoável, o auditor tem a 
responsabilidade de manter atitude de ceticismo profis-
sional durante a auditoria, considerando o potencial de 
burlar os controles pela administração, e de reconhecer 
o fato de que procedimentos de auditoria eficazes na 
detecção de erros podem não ser eficazes na detecção de 
fraude. 

D) O risco de o auditor não detectar uma distorção relevante 
decorrente de fraude da administração é maior do que no 
caso de fraude cometida por empregados, porque a 
administração, frequentemente, tem condições de mani-
pular, direta ou indiretamente, os registros contábeis, 
apresentar informações contábeis fraudulentas ou burlar 
procedimentos de controle destinados a prevenir fraudes 
semelhantes, cometidas por outros empregados. 

 
Questão 45 
As pessoas constituem o principal patrimônio de uma 
organização. O capital humano de uma organização – 
composto de pessoas – passou a ser uma questão vital para o 
sucesso do negócio, o principal diferencial competitivo das 
organizações bem sucedidas. São as pessoas que fazem as 
coisas acontecerem. 

(CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. Adaptado.) 
 

No que tange à educação e ao treinamento nas organi-
zações, é INCORRETO afirmar que:  
A) O treinamento é um processo linear composto de um 

fluxo de quatro etapas que deve ser planejado e efetivado 
na seguinte ordem: desenho, diagnóstico, implementação 
e avaliação. 

B) Além da preocupação com informação, habilidades, 
atitudes e conceitos, o treinamento está sendo fortemente 
inclinado a desenvolver certas competências desejadas 
pela organização. O treinamento por competências se 
baseia em um prévio mapeamento das competências 
essenciais necessárias ao sucesso organizacional. 

C) O treinamento não deve ser confundido com uma simples 
questão de realizar cursos e proporcionar informações. 
Significa atingir o nível de desempenho almejado pela 
organização por meio do desenvolvimento contínuo das 
pessoas que nela trabalham. É desejável criar e desenvol-
ver uma cultura interna favorável ao aprendizado e 
comprometida com as mudanças na organização. 

D) Há diferença entre treinamento e desenvolvimento de 
pessoas. Os métodos são similares e buscam afetar a 
aprendizagem das pessoas, mas as perspectivas de tempo 
são diferentes. O treinamento é orientado para o 
presente, buscando melhorar habilidades e competências 
relacionadas com o desempenho imediato do cargo. O 
desenvolvimento de pessoas focaliza, em geral, os cargos 
a serem ocupados futuramente na organização e as novas 
habilidades e competências que serão requeridas. Ambos, 
treinamento e desenvolvimento, constituem processo de 
aprendizagem. 

 
Questão 46 
Com base em conhecimentos sobre princípios orçamentá-
rios, classificação orçamentária, normas legais aplicáveis, 
créditos adicionais e aspectos gerais sobre a execução do 
orçamento, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Para que seja possível contar com crédito adicional espe-

cial, são necessários: existência de recursos disponíveis, 
indicação de fontes de recursos e exposição justificada. 

B) A vigência dos créditos adicionais especiais se esgota com 
o exercício financeiro em que foram abertos, não sendo 
permitida a reabertura dos saldos para o exercício seguinte. 

C) Os créditos adicionais especiais são destinados à 
viabilização e atendimento de programas e despesas 
orçamentárias para as quais não haja dotação orçamen-
tária específica na lei orçamentária aprovada. 

D) O orçamento anual é um instrumento de planejamento 
projetado no exercício anterior ao da sua execução. 
Durante a execução do orçamento, as programações 
inicialmente aprovadas na Lei Orçamentária Anual 
podem revelar-se inadequadas ou insuficientes para a 
realização dos programas de trabalho. Para viabilizar a 
sua execução, pode ser necessário realizar alterações no 
orçamento. As alterações orçamentárias são formas de 
modificar a lei orçamentária originalmente aprovada, a 
fim de adequá-la à real necessidade de execução. 
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CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA E DO SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE FORMIGA 

CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO (M) Ꙋ 

Questão 47 
Sobre o planejamento de auditoria, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) O objetivo do auditor é planejar a auditoria de forma a 

realizá-la de maneira eficaz. 
B) O auditor deve atualizar, mas jamais alterar a estratégia 

global de auditoria e o plano de auditoria no curso da 
auditoria. 

C) O auditor deve estabelecer uma estratégia global de 
auditoria que defina o alcance, a época e a direção da 
auditoria para orientar o desenvolvimento do plano de 
auditoria. 

D) O auditor deve documentar a estratégia global de 
auditoria, o plano de auditoria e eventuais alterações 
significativas ocorridas na estratégia global de auditoria 
ou no plano de auditoria durante o trabalho de auditoria, 
e as razões destas alterações. 

 
Questão 48 
Considerando o disposto na Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), assinale 
a afirmativa INCORRETA. 
A) O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir 

regime próprio de previdência social para seus servidores 
conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base 
em normas de contabilidade e atuária que preservem seu 
equilíbrio financeiro e atuarial. 

B) É ilegal e expressamente proibida, na Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, a aplicação da receita de capital derivada da 
alienação de bens e direitos que integram o patrimônio 
público para o financiamento de despesa corrente e, em 
qualquer situação, em regimes de previdência social, 
geral e próprio dos servidores públicos. 

C) No cálculo da receita corrente líquida municipal, deverá 
ser considerado o somatório das receitas tributárias, de 
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, 
de serviços, transferências correntes e outras receitas 
também correntes, devendo ser deduzida a contribuição 
dos servidores para o custeio do seu sistema de 
previdência e assistência social e as receitas provenientes 
da compensação financeira entre o Regime Geral de 
Previdência Social e os regimes próprios de previdência 
social, e destes entre si, para fins de aposentadoria.      

D) As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência 
social, geral e próprio dos servidores públicos, ainda que 
vinculadas a fundos específicos, ficarão depositadas em 
conta separada das demais disponibilidades de cada ente e 
aplicadas nas condições de mercado, com observância dos 
limites e condições de proteção e prudência financeira, 
sendo vedada a aplicação das referidas disponibilidades em 
títulos da dívida pública estadual e municipal, em ações e 
outros papéis relativos às empresas controladas pelo res-
pectivo ente da Federação, em empréstimos, de qualquer 
natureza, aos segurados e ao Poder Público, inclusive a suas 
empresas controladas. 

 

Questão 49 
O auditor, seja ele interno ou externo, deve estar atento às 
demonstrações contábeis da instituição e, também, às 
inúmeras outras fontes de informações a que possa ter 
acesso e que sejam relevantes ao seu trabalho. No 
confronto entre as inúmeras informações relevantes e as 
demonstrações contábeis da instituição, são objetivos do 
auditor, EXCETO: 
A) Apresentar o relatório de auditoria de acordo com sua 

própria conveniência e oportunidade. 
B) Considerar se existem inconsistências relevantes entre as 

outras informações obtidas e as demonstrações contábeis 
que lhe foram apresentadas. 

C) Considerar se existem inconsistências relevantes entre as 
outras informações obtidas e o seu conhecimento erigido 
da auditoria que realizou. 

D) Responder apropriadamente quando identificar a existência 
de inconsistências relevantes ou quando, de outra forma, 
tomar conhecimento de que as demais informações obtidas 
parecem apresentar distorções relevantes em relação às 
demonstrações contábeis que lhe foram apresentadas. 

 
Questão 50 
Sobre auditoria interna e externa, conforme disposto nas 
Normas Brasileiras de Contabilidade, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) Auditores internos são as pessoas que executam as 

atividades da função de auditoria interna. Os auditores 
internos podem fazer parte de um departamento de 
auditoria interna ou de uma função equivalente. 

B) A função de auditoria interna é a atividade de avaliação 
estabelecida ou fornecida como um serviço para a 
entidade. As funções de auditoria interna incluem, dentre 
outras, o exame, a avaliação e o monitoramento da 
adequação e efetividade do controle interno. 

C) Os objetivos da função de auditoria interna não são 
determinados pela administração ou pelos responsáveis 
pela governança. Os objetivos da função de auditoria 
interna e do auditor independente não podem ser dife-
rentes e, por isso, os meios utilizados pela auditoria 
interna e pelo o auditor independente para alcançar seus 
respectivos objetivos são sempre semelhantes. 

D) Independentemente do grau de autonomia e de objetivi-
dade da função de auditoria interna, tal função não é 
independente da entidade, como é exigido do auditor in-
dependente quando ele expressa uma opinião sobre as 
demonstrações contábeis. O auditor independente as-
sume integral responsabilidade pela opinião de auditoria 
expressa e essa responsabilidade do auditor independente 
não é reduzida pela utilização do trabalho feito pelos 
auditores internos. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior Completo; 40 
(quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio; e, 30 (trinta) questões para os cargos de Nível 
Fundamental Completo e Incompleto e Elementar/Alfabetizado.  

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido está correto. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para os cargos de Nível Fundamental Completo e Incompleto e 
Elementar/Alfabetizado, 4h (quatro horas) para os cargos de Nível Médio e Superior Completo. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o Caderno de 
Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato 
e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da Sala e pelo Coordenador da Unidade de 
Provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha. 
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato com o fornecimento de dados referente à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso 
Público. 


