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3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
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6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.
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10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

14 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a seguinte reflexão atribuída ao poeta grego 
Hesíodo, extraída da obra Ética a Nicômaco, 
para responder às questões 1 a 6.

“Ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas 
as coisas;
Bom, o que escuta os conselhos dos homens 
judiciosos.
Mas o que por si não pensa, nem acolhe a sabedoria 
alheia,
Esse é, em verdade, uma criatura inútil”.
________________________________________

01. Assinale a alternativa que apresenta uma 
interpretação correta sobre o sentido moral dessa 
reflexão.
a) É inútil conhecer as coisas por via indireta, pois 
apenas a experiência pessoal traz benefícios reais.
b) O conhecimento das coisas, direto ou indireto, é 
sempre mais proveitoso do que a ignorância.
c) É preferível conhecer as coisas do mundo por 
ouvir falar do que por experiência própria.
d) O homem que dá ouvidos a conselhos de 
pessoas ignorantes acaba também se tornando um 
ignorante.
________________________________________

02. Releia o primeiro verso da reflexão de Hesíodo: 
“Ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas 
as coisas”. Neste caso, a palavra “aquele” é 
classificada gramaticalmente como:
a) Pronome possessivo.
b) Substantivo próprio.
c) Pronome demonstrativo.
d) Substantivo comum.
________________________________________

03. No terceiro verso do texto, aparece a expressão 
“sabedoria alheia”. Assinale a alternativa que indica 
um termo que poderia substituir a expressão “alheia”, 
sem alterar o sentido pretendido pelo poeta.
a) alienada
b) desatenta
c) distante
d) dos outros
________________________________________

04. Assinale a alternativa que apresenta APENAS 
adjetivos que aparecem no texto.
a) Aquele, que, si, esse.
b) Coisas, conselhos, homens, sabedoria.
c) Ótimo, bom, judiciosos, inútil.
d) Conhece, escuta, pensa, acolhe.

05. Considere o segundo verso do texto: “Bom, o 
que escuta os conselhos dos homens judiciosos”. 
Neste caso, a vírgula exerce uma função:
a) adversativa, tendo em vista que se opõe ao 
sentido do verso anterior.
b) meramente estética, pois a sua ausência não 
afetaria o sentido original do texto.
c) metafórica, porque simboliza os homens que 
ignoram conselhos.
d) elíptica, ou seja, serve para evitar a repetição 
desnecessária de palavras.
________________________________________

06. Assinale a alternativa que apresenta um 
significado correto para o adjetivo “judiciosos”, 
conforme empregado no segundo verso do texto.
a) Encantadores.
b) Imprudentes.
c) Levianos.
d) Sensatos.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA 

07. Considerando uma mesma taxa mensal, aplicar 
certa quantia de dinheiro em um regime de juros 
compostos, ao invés de regime de juros simples, é 
mais vantajoso porque:
a) O regime de juros compostos rende, em cada 
mês, a mesma quantia, totalizando um montante 
maior ao fim de um período longo.
b) O rendimento mensal do regime de juros simples 
é cada vez menor, sendo vantajoso apenas em 
compras, mas não em aplicações.
c) A taxa de juros incide sobre um montante cada 
vez maior e não sempre no capital inicial.
d) O regime de juros compostos só é vantajoso 
quando se quer uma rentabilidade menor.
________________________________________

08. Duas pessoas serão escolhidas, por sorteio, 
para um final de semana em um hotel fazenda. 
Sabendo que 10 casais estão concorrendo, qual a 
probabilidade aproximada de que as duas pessoas 
escolhidas sejam casadas uma com a outra?
a) 20%
b) 11%
c) 1%
d) 5%
________________________________________

09. Qual é a menor das raízes da equação 
 ?

a)  
b)  - 2
c)  2
d)  
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10. Um retângulo possui perímetro igual a 24 cm. 
Assinale a alternativa que contém a função que 
expressa sua área em função de um de seus lados.

a)  

b)  

c)  

d)  

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia a notícia abaixo, a respeito da atual 
corrida presidencial norte-americana, e assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna.

“O Partido Democrata decidiu na terça-feira que 
_______________ será a candidata à eleição 
presidencial de novembro. É a primeira vez que 
um grande partido dos Estados Unidos indica uma 
mulher para o cargo de comandante-chefe”. (Jornal 
El País, 27/07/2016).

a) Donald Trump
b) Hillary Clinton
c) Michelle Obama
d) Sarah Palin
________________________________________

12. Neste ano, o Congresso Nacional aprovou a 
admissibilidade do impeachment de Dilma Rousseff. 
Com isso, assumiu a presidência interinamente 
Michel Temer. Neste novo cenário político, o cargo 
de Ministro das Relações Exteriores foi confiado a:
a) Aécio Neves (PSDB).
b) Eduardo Cunha (PMDB).
c) José Serra (PSDB).
d) Luís Inácio Lula da Silva (PT).
________________________________________

13. Em relação ao conceito de “democracia”, 
assinale a alternativa INCORRETA.
a) O conceito de democracia remonta à experiência 
de autogoverno dos cidadãos atenienses, na Grécia 
Antiga.
b) A palavra “democracia” é formada por dois 
vocábulos de origem grega (demos+kracia) que 
juntos significam “governo exercido por muitos”.
c) Além de ser um regime político, o atual 
conceito de democracia envolve também atitudes, 
comportamentos e concepções morais.
d) Numa democracia direta, como a brasileira, as 
decisões políticas são tomadas diretamente pelos 
cidadãos, e não por representantes eleitos por eles.

14. Leia a análise abaixo, sobre um importante 
aspecto da atualidade, e assinale a alternativa que 
preenche de forma correta a lacuna.

“Ao longo de setenta anos, a ______________ 
vinha sendo vista como solução para os problemas 
do mundo. Ao longo desse período, o comércio 
internacional, os fluxos de capital e a migração 
aumentaram de forma constante. E havia uma 
ampla aceitação de que todos se beneficiam com 
ela. Inúmeros estudos e uma classe média em 
expansão na China e na Índia pareciam comprovar 
isso”. (DW Notícias, 04/07/2016, com adaptações).

a) cultura ocidental
b) globalização
c) crise econômica
d) mídia

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. Com base na Norma Brasileira de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, que estabelece critérios 
para o registro contábil dos atos e dos fatos que 
afetam ou possam vir a afetar o patrimônio público, 
considere as afirmativas a seguir, e assinale a 
alternativa correta.

I - Os registros contábeis devem ser validados 
por contabilistas, com base em documentação 
hábil e em conformidade às normas e às técnicas 
contábeis.
II - Os registros extemporâneos devem consignar, 
nos seus históricos, as datas efetivas das 
ocorrências e a razão do atraso.
III - Os atos da administração com potencial de 
modificar o patrimônio da entidade devem ser 
registrados em contas patrimoniais.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

16. O Patrimônio Público é o conjunto de direitos 
e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou 
não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, 
mantidos ou utilizados pelas entidades do setor 
público, que seja portador ou represente um fluxo de 
benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação 
de serviços públicos ou à exploração econômica por 
entidades do setor público e suas obrigações. De 
acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público, o patrimônio público é 
estruturado em:
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a) Capital e Reservas.
b) Ativos, Passivos, e Patrimônio Líquido.
c) Capital Social, Reservas Sociais, e Patrimônio 
Social. 
d) Capital, Reservas, e Superávits ou Déficits 
Acumulados.
________________________________________

17. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, a 
classificação dos elementos patrimoniais considera 
a segregação em “circulante” e “não circulante”, 
com base em seus atributos de conversibilidade e 
exigibilidade. Com base nessa informação, assinale 
a alternativa correta.
a) Conversibilidade é a qualidade do que pode 
ser conversível, ou seja, os registros contábeis 
realizados e as informações apresentadas devem 
representar fielmente o fenômeno contábil que lhes 
deu origem.
b) Conversibilidade é a qualidade do que pode ser 
conversível, ou seja, os registros contábeis e as 
informações apresentadas devem reconhecer os 
fenômenos patrimoniais em sua totalidade.
c) Conversibilidade é a qualidade do que pode ser 
conversível, ou seja, os registros contábeis e as 
informações apresentadas devem conter todos os 
aspectos relevantes. 
d) Conversibilidade é a qualidade do que pode ser 
conversível, ou seja, característica de transformação 
de bens e direitos em moeda.
________________________________________

18. Com base na Norma Brasileira de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, que estabelece as 
demonstrações contábeis a serem elaboradas 
e divulgadas pelas entidades do setor público, 
considere as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta.
I - Nas demonstrações contábeis, os saldos 
devedores ou credores das contas retificadoras 
devem ser apresentados como valores redutores 
das contas ou do grupo de contas que lhes deram 
origem.
II - Nas demonstrações contábeis, os pequenos 
saldos podem ser agregados, desde que indicada 
a sua natureza e não ultrapassem 5% (cinco por 
cento) do valor do respectivo grupo de contas, sendo 
vedadas a compensação de saldos e a utilização de 
designações genéricas.
III - As demonstrações contábeis, para fins 
de publicação, podem apresentar os valores 
monetários em unidades de milhar ou em unidades 
de milhão, desde que indicada a unidade utilizada.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

19. De acordo com a NBC T 16.6 (R1), a 
Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos 
usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa 
e elaborar análise sobre eventuais mudanças em 
torno da capacidade de manutenção do regular 
financiamento dos serviços públicos. Com base 
nessa Norma, considere as afirmativas a seguir, e 
assinale a alternativa correta.

I - O fluxo de caixa dos investimentos inclui os 
recursos relacionados à aquisição de ativo não 
circulante, bem como os recursos relacionados 
à captação e à amortização de empréstimos e 
financiamentos.
II - Método direto é o procedimento contábil para 
elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa, 
que evidencia as movimentações de itens de caixa 
e seus equivalentes, a partir das principais classes 
de recebimentos e pagamentos brutos.
III - O fluxo de caixa das operações compreende 
os ingressos, inclusive decorrentes de receitas 
originárias e derivadas, e os desembolsos 
relacionados com a ação pública e os demais fluxos 
que não se qualificam como de investimento ou 
financiamento.

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
c) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

20. Com base na Norma Brasileira de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, que estabelece 
critérios e procedimentos para o registro contábil 
da depreciação, da amortização e da exaustão, 
assinale a alternativa INCORRETA.
a) A depreciação, a amortização ou a exaustão 
de um ativo começa quando o item estiver em 
condições de uso.
b) A depreciação, a amortização e a exaustão 
devem ser reconhecidas até que o valor líquido 
contábil do ativo seja igual ao valor residual.
c) A depreciação e a amortização cessam 
quando o ativo torna-se obsoleto ou é retirado 
temporariamente de operação.
d) O valor residual e a vida útil econômica de um 
ativo devem ser revisados, pelo menos, no final de 
cada exercício. Quando as expectativas diferirem 
das estimativas anteriores, as alterações devem ser 
efetuadas.
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21. A NBC T 16.8 estabelece referenciais para 
o controle interno como suporte do sistema de 
informação contábil, no sentido de minimizar riscos 
e dar efetividade às informações da contabilidade, 
visando contribuir para o alcance dos objetivos da 
entidade do setor público. O controle interno, com 
base nessa Norma, é classificado nas seguintes 
categorias:
a) Operacional, Financeiro e Normativo.
b) Contábil, Patrimonial e Financeiro.
c) Contábil, Financeiro e Operacional.
d) Operacional, Contábil e Normativo.
________________________________________

22. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade de Auditoria Independente, o objetivo 
da auditoria é aumentar o grau de confiança nas 
demonstrações contábeis por parte dos usuários. 
Com base nessas normas, assinale a alternativa 
INCORRETA.
a) A opinião do auditor não assegura a viabilidade 
futura da entidade nem a eficiência ou eficácia com 
a qual a administração conduziu os negócios da 
entidade.
b) Em circunstâncias excepcionais, o auditor pode 
julgar necessário não considerar uma exigência 
relevante estabelecida em uma Norma Brasileira de 
Contabilidade de Auditoria Independente.
c) O auditor deve planejar e executar a auditoria 
com ceticismo profissional, reconhecendo que 
podem existir circunstâncias que causam distorção 
relevante nas demonstrações contábeis.
d) O auditor não deve basear-se em seu julgamento 
profissional para definir se foi obtida evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para a redução do 
risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo.
________________________________________

23. De acordo com a NBC TA 330, os procedimentos 
analíticos substantivos são geralmente mais 
aplicáveis a grandes volumes de transações que 
tendem a ser previsíveis com o tempo. Com base 
nesta Norma, considere as afirmativas a seguir, e 
assinale a alternativa correta.

I - Os procedimentos substantivos isoladamente 
não fornecem evidência de auditoria apropriada e 
suficiente no nível de afirmações.
II - Como a avaliação de risco de distorção relevante 
leva em consideração o controle interno, a extensão 
dos procedimentos substantivos pode precisar ser 
aumentada quando os resultados dos testes de 
controle são insatisfatórios.
III - A ausência de detecção de distorções por 
procedimentos substantivos fornece evidência de 
auditoria de que os controles relacionados com a 
afirmação que está sendo testada são efetivos.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

24. De acordo com a NBC TA 320, a materialidade 
determinada no planejamento da auditoria não 
estabelece necessariamente um valor abaixo do 
qual as distorções não corrigidas, individualmente 
ou em conjunto, serão sempre avaliadas como não 
relevantes. Com base nessa Norma, assinale a 
alternativa correta.
a) A determinação de materialidade para execução 
de testes é um processo que envolve exclusivamente 
cálculos estatísticos.
b) A materialidade sobre as demonstrações 
contábeis é determinada pelo auditor no momento 
em que ele forma sua opinião no relatório de 
auditoria independente. 
c) A determinação de materialidade pelo auditor é 
uma questão de julgamento profissional e é afetada 
pela percepção do auditor das necessidades 
de informações financeiras dos usuários das 
demonstrações contábeis.
d) A determinação de materialidade pelo auditor 
para detectar somente distorção individualmente 
relevante contribui para a identificação de distorções 
individualmente irrelevantes em conjunto que podem 
levar à distorção relevante das demonstrações 
contábeis.
________________________________________

25. De acordo com a NBC TA 200, risco de auditoria 
é o risco de que o auditor expresse uma opinião 
de auditoria inadequada quando as demonstrações 
contábeis contiverem distorção relevante. Enquanto, 
o risco de auditoria é uma função dos riscos de 
distorção relevante e do risco de detecção, risco 
inerente e risco de controle são riscos da entidade, 
pois eles existem independentemente da auditoria 
das demonstrações contábeis. Com base nessa 
Norma, relacione os riscos elencados na primeira 
coluna com as seguintes definições e assinale a 
alternativa que considera a sequência correta.

(1) Risco inerente.
(2) Risco de controle.
(3) Risco de detecção.
(4) Risco de distorção relevante.

(_) Relaciona-se com a natureza, a época e a 
extensão dos procedimentos que são determinados 
pelo auditor para reduzir o risco de auditoria a um 
nível baixo aceitável.
(_) É a suscetibilidade de uma afirmação a respeito de 
uma transação, saldo contábil ou divulgação, a uma 
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distorção que possa ser relevante, individualmente 
ou em conjunto com outras distorções, antes da 
consideração de quaisquer controles relacionados.
(_) É o risco de que uma distorção que possa 
ocorrer em uma afirmação sobre uma classe de 
transação, saldo contábil ou divulgação e que possa 
ser relevante, individualmente ou em conjunto com 
outras distorções, não seja prevenida, detectada e 
corrigida tempestivamente pelo controle interno da 
entidade.
(_) Pode existir em dois níveis, no nível geral da 
demonstração contábil, e no nível da afirmação 
para classes de transações, saldos contábeis e 
divulgações.
 
a) A sequência correta é 3, 1, 2, 4. 
b) A sequência correta é 4, 3, 1, 2.
c) A sequência correta é 3, 1, 4, 2.
d) A sequência correta é 4, 1, 3, 2.
________________________________________

26. Com base na Constituição Federal de 1988, 
considere as afirmativas a seguir sobre orçamentos, 
e assinale a alternativa correta.

I – É vedada a abertura de crédito suplementar ou 
especial sem prévia autorização legislativa e sem 
indicação dos recursos correspondentes.
II - O projeto de Lei Orçamentária será acompanhado 
de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre 
as receitas e despesas, decorrente de isenções, 
anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia.
III - A Lei Orçamentária anual não conterá dispositivo 
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, 
não se incluindo na proibição a autorização para 
abertura de créditos suplementares e contratação 
de operações de crédito, ainda que por antecipação 
de receita, nos termos da lei.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

27. Com base na Lei Federal nº. 8.666/1993, 
relacione as modalidades de licitação da primeira 
coluna com as definições seguintes e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

(1) Concorrência.
(2) Tomada de preços.
(3) Convite.

(_) Para compras e serviços não relacionados com 
obras e serviços de engenharia, o limite é de até R$ 
650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

(_) Para obras e serviços de engenharia, o limite é 
de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
(_) Modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto.
 
a) A sequência correta é 1, 3, 2. 
b) A sequência correta é 3, 2, 1.
c) A sequência correta é 2, 3, 1.
d) A sequência correta é 1, 2, 3.
________________________________________

28. De acordo com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal brasileira, operação de crédito é um 
compromisso financeiro assumido em razão de 
mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de 
título, aquisição financiada de bens, recebimento 
antecipado de valores provenientes da venda a 
termo de bens e serviços, arrendamento mercantil 
e outras operações assemelhadas, inclusive com o 
uso de derivativos financeiros. Com base nessa Lei, 
assinale a alternativa INCORRETA.
a) É proibida a operação de crédito entre uma 
instituição financeira estatal e o ente da Federação 
que a controle, na qualidade de beneficiário do 
empréstimo.
b) O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento 
dos limites e condições relativos à realização de 
operações de crédito de cada ente da Federação, 
inclusive das empresas por eles controladas, direta 
ou indiretamente.
c) Não é responsabilidade da instituição financeira 
que contratar operação de crédito com ente 
da Federação, exceto quando relativa à dívida 
mobiliária ou à externa, exigir comprovação de que 
a operação atende às condições e limites legais 
estabelecidos.
d) É vedada a realização de operação de crédito 
entre um ente da Federação, diretamente ou 
por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou 
empresa estatal dependente, e outro, inclusive 
suas entidades da administração indireta, ainda 
que sob a forma de novação, refinanciamento ou 
postergação de dívida contraída anteriormente.
________________________________________

29. De acordo com a Lei Federal nº. 4.320/1964, 
a Lei do Orçamento conterá a discriminação da 
receita e despesa de forma a evidenciar a política 
econômica financeira e o programa de trabalho do 
Governo, obedecidos os princípios de unidade, 
universalidade e anualidade. Com base nessa 
Lei, considere as afirmativas a seguir, e assinale a 
alternativa correta.
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I - São Receitas Correntes as receitas tributária, de 
contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, 
de serviços e outras e, ainda, as provenientes de 
recursos financeiros recebidos de outras pessoas 
de direito público ou privado, quando destinadas 
a atender despesas classificáveis em Despesas 
Correntes.
II - Classificam-se como Despesas de Custeio as 
dotações para despesas as quais não corresponda 
contraprestação direta em bens ou serviços, 
inclusive para contribuições e subvenções 
destinadas a atender a manifestação de outras 
entidades de direito público ou privado.
III - Classificam-se como Inversões Financeiras 
as dotações para o planejamento e a execução 
de obras, inclusive as destinadas à aquisição de 
imóveis considerados necessários à realização 
destas últimas, bem como para os programas 
especiais de trabalho, aquisição de instalações, 
equipamentos e material permanente e constituição 
ou aumento do capital de empresas que não sejam 
de caráter comercial ou financeiro.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

30. De acordo com a Lei Federal nº. 4.320/1964, o 
Balanço Patrimonial demonstrará o ativo financeiro, 
o ativo permanente, o passivo financeiro, o passivo 
permanente, o saldo patrimonial, e as contas de 
compensação. Com base nessa Lei, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a) O Ativo Financeiro compreenderá os créditos 
e valores realizáveis independentemente de 
autorização orçamentária e os valores numerários.
b) O Ativo Permanente compreenderá os bens, 
créditos e valores, cuja mobilização ou alienação 
independa de autorização legislativa.
c) O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas 
fundadas e outras, cujo pagamento independa de 
autorização orçamentária.
d) O Passivo Permanente compreenderá as dívidas 
fundadas e outras que dependam de autorização 
legislativa para amortização ou resgate.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 10/10/2016.


