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INSTRUÇÕES 
 
I. Este caderno contém 40 questões, caso apresente defeito de impressão ou falta de questões, solicite ao fiscal 
outro caderno.  
 
II. As questões das Provas possuem 05 (cinco) itens (elencados de a a e), de múltipla escolha que o candidato 
deverá assinalar apenas uma alternativa como resposta.  
 
III. Verifique se os dados do Cartão de Respostas estão corretos e se este corresponde ao Caderno do Cargo 
pleiteado.  
 
IV. O Cartão de Respostas apresenta uma coluna para cada questão, o candidato deverá pintar 
completamente o espaço correspondente à alternativa analisada como resposta. 
 
V. O tempo de duração das provas é de 4 (quatro) horas, já incluso o tempo destinado ao preenchimento do 
Cartão de Respostas. 
 
VI. O candidato só poderá deixar a sala 2h após o início das provas. 
 
VII. Ao término da prova, entregue ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS e este caderno. 
 
VIII. O candidato só poderá levar este caderno depois de transcorridas 3h30 do início das provas.  

 
 

CRONOGRAMA 
04/09/2006 Divulgação, a partir das 8h (horário de Mato Grosso), dos gabaritos oficiais 

preliminares das provas objetivas, na internet – no site www.unemat.br/concursos 
e no quadro de aviso Prefeitura Municipal de Barra do Garças e no posto de 
Inscrição da UNEMAT, na Escola Estadual Senador Filinto Müller.  

05 e 6 /09/2006 Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares da prova 
objetiva no posto de Inscrição da UNEMAT, na Escola Estadual Senador Filinto 
Müller. 

11/09/2006 Publicação do gabarito oficial das provas objetivas, na internet – no site 
www.unemat.br/concursos e no quadro de aviso do posto de inscrição da 
UNEMAT, na Escola Estadual Senador Filinto Müller. 

15/09/2006 Divulgação do desempenho do Candidato no Concurso Público, no site 
www.unemat.br/concursos e nos quadros de Aviso da Prefeitura Municipal de 
Barra do Garças e no posto de Inscrição da UNEMAT, na Escola Estadual 
Senador Filinto Müller. 

18 e 19/ 9/2006 Recebimento de recursos contra resultado do desempenho do Candidato na prova 
objetiva no posto de Inscrições da UNEMAT, na Escola Estadual Senador Filinto 
Müller. 

29/09/2006 Divulgação do resultado do Concurso Público, no site www.unemat.br/concursos 
e nos quadros de Aviso da Prefeitura Municipal de Barra do Garças e no posto de 
Inscrição da UNEMAT, na Escola Estadual Senador Filinto Müller. 
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 LÍNGUA PORTUGUESA  
 
TEXTO I 

Coração de Estudante 

Onofre Ribeiro 

Para as gerações de agora, Dante de Oliveira era um 
paradoxo. Profundamente criticado por seu governo 
em Mato Grosso, mas cercado de uma aura do 
espírito democrático. Dante inventou uma emenda à 
Constituição que instituísse as eleições diretas em 
1985, já para o mandato presidencial seguinte, que 
deveria começar em 1986. Absolutamente 
impossível que uma emenda desse teor conseguisse 
as assinaturas necessárias. Ganhou. Foi às ruas na 
forma de comícios e abalou o marasmo político do 
País. Em pleno regime militar, sob intensa ditadura, 
conseguiu-se reunir 700 mil pessoas na Praça da Sé, 
em São Paulo. Outros comícios transformaram a 
emenda das Diretas-Já no estopim que 
movimentaria a Nação e em 1985 poria um 
presidente civil na Presidência da República. 
“Coração de Estudante”, singela música de Milton 
Nascimento, se transformaria no hino das Diretas: 
“quero falar de uma coisa. Advinha onde ela anda? 
Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. 
Pode estar aqui do lado, bem mais perto que 
pensamos. A folha da juventude é o nome certo 
desse amor”. O regime militar mexia-se perplexo, 
porque não estava habituado a lidar com a opinião 
pública livre. A Nação estava contaminada pela 
idéia e amadurecera a necessidade de eleger, ainda 
que pelo voto indireto do Congresso Nacional. No 
Brasil inteiro o nome de Dante de Oliveira 
continuou vinculado à idéia de que foi a emenda das 
Diretas-Já quem iniciou a redemocratização, 
quando polarizou a Nação para o ideal da 
democracia. A essa altura, Dante candidatava-se a 
prefeito de Cuiabá e dava início a uma carreira 
política fértil. No governo de Mato Grosso, 
reelegeu-se em 1998 e saiu para disputar o Senado 
em 2002. Foi derrotado e entrou numa fase política 
muito ruim. Acompanharam-no críticas e 
acusações. Sofreu duramente nesses três anos. Mas, 
por sua história política pessoal, quem o conheceu 
sabe que essa fase ruim ele via como uma travessia. 
Mas não chegou a realizá-la. Certamente, estará em 
outros palanques, em outros comícios, como no 
hino das Diretas-Já: “e há que se cuidar da vida. E 
há que se cuidar do mundo, tomar conta da 
amizade. Alegria e muito sonho espalhados pelo 
caminho...”. 
(Texto adaptado – Diário de Cuiabá, 09/07/2006). 

 
Com base no texto I, responda as questões de 01 
a 06. 
 
QUESTÃO 01 
Com relação à interpretação do texto I, assinale a 
alternativa CORRETA. 

a. Dante foi um político que sempre agradou a 
opinião pública. 

b. Quando governador de Mato Grosso 
conseguiu apresentar uma emenda 
constitucional no Congresso Nacional. 

c. A música Coração de Estudante foi feita em 
homenagem a Dante. 

d. Segundo o autor, Dante é considerado e 
respeitado em todo Brasil pela autoria da 
emenda constitucional, que abriu portas para 
a redemocratização do país. 

e. Em 1985, Dante de Oliveira conseguiu 
movimentar o Brasil com as Diretas-Já e 
desequilibrar o marasmo político do 
governo de Getúlio Vargas, do regime 
militar. 

 
QUESTÃO 02 
No enunciado “... essa fase ruim ele via como uma 
travessia. Mas não chegou a realizá-la”, é 
INCORRETO dizer que: 

a. embora tivesse vivido uma fase política 
ruim, ele a compreendia como um trajeto a 
ser percorrido. 

b. com o conector “mas” o autor introduz uma 
oposição, argumentando que o político não 
conseguiu completar o trajeto. 

c. o pronome pessoal “ele”, no contexto é um 
elemento coesivo que retoma o sujeito de 
quem se fala. 

d. a expressão “essa fase ruim” refere-se ao 
período que o ex-governador de Mato 
Grosso foi bastante criticado. 

e. em “Mas, não chegou a realizá-la”, 
encontramos uma hipérbole. 

 
QUESTÃO 03 
No enunciado “Certamente, estará em outros 
palanques, em outros comícios, como no hino das 
Diretas-Já: ‘e há que se cuidar da vida. E há que se 
cuidar do mundo, tomar conta da amizade. Alegria 
e muito sonho espalhados pelo caminho’...”, é 
CORRETO dizer que: 

a. o autor explicitamente aborda a morte do ex-
governador de Mato Grosso. 

b. o autor estabelece uma relação de 
intertextualidade. 



c. o autor ao iniciar o seu argumento com a 
palavra “certamente”, faz uso de uma 
interjeição, porque tem certeza e não tem 
dúvida do que vai dizer. 

d. o autor cita a música para ironizar aquilo 
que quer dizer. 

e. percebe-se nesse enunciado um tom de 
escárnio. 

 
QUESTÃO 04 
Com relação ao texto “Coração de estudante” é 
CORRETO dizer que: 

a. trata-se de um texto essencialmente 
narrativo, porque apresenta a história de 
Dante de Oliveira. 

b. trata-se de um artigo científico, que é 
respaldado em práticas sociais e em saberes 
sócio-culturais. 

c. trata-se de um artigo de opinião, cuja 
característica se marca pelo imbricamento 
entre o verbal e o não-verbal.  

d. trata-se de um ensaio, porque é um texto em 
prosa, com características argumentativas 
sobre um determinado fato. 

e. trata-se de um texto eminentemente 
descritivo, com características literárias, 
pela forma como expõe os fatos da ditadura. 

 
QUESTÃO 05 
Com relação à coesão textual, assinale a alternativa 
CORRETA. 

a. Em “que instituísse”, a palavra em negrito 
estabelece uma relação de adição. 

b. Em “porque não estava habituado”, a 
palavra em negrito estabelece uma relação 
de condicionalidade. 

c. A expressão “A essa altura” estabelece uma 
relação de modo.  

d. Em “Certamente, estará”, a palavra em 
negrito estabelece uma relação de 
causalidade. 

e. Em “ainda que pelo voto”, a expressão 
negritada introduz uma restrição, oposição, 
ou contraste com relação ao que foi dito 
anteriormente. 

 
QUESTÃO 06 
Com relação à coerência textual, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a. No enunciado “Profundamente criticado por 
seu governo em Mato Grosso, mas cercado 
de uma aura do espírito democrático”, pode-
se dizer que o uso do conector “mas” 
garante a coerência sintática na construção 
do argumento do autor. 

b. Em “Profundamente criticado por seu 
governo em Mato Grosso, mas cercado de 
uma aura do espírito democrático”. Pode-se 
dizer que apesar da oposição apresentada no 
enunciado, o texto possui coerência 
semântica. 

c. Com relação à coerência temática, pode-se 
dizer que o texto apresenta um deslize ao 
inserir a música de Milton Nascimento. 

d. O texto apresenta coerência estilística, uma 
vez que faz uso de linguagem formal, 
própria de texto de opinião. 

e. Pode-se dizer que o texto “Coração de 
Estudante” apresenta coerência pragmática 
uma vez que o enunciador fala para um 
público geral, com o objetivo de relembrar 
um fato social. 

Texto II 

HOMEM COM H, O RETORNO 
 
Regras de conduta 
 Uma cervejaria americana reuniu na internet 
sugestões de leis que devem reger o comportamento 
dos verdadeiramente machos do planeta. Entre as 
mais citadas: 

• Telefonema de homem para homem não 
pode durar mais de cinco minutos. Sem 
exceção; 

• Dente é o único cortador de unha aceitável 
do homem; 

• Homem jamais paga para alguém trocar o 
pneu do carro; 

• Homem não dá apelido aos órgãos genitais, 
nem permite que a mulher dê; 

• Homem solteiro não tem gato como animal 
de estimação; 

• O cabelo do homem não pode ser mais 
comprido que o da mulher. E cortar só no 
barbeiro; 

• Dois homens de verdade nunca ficam lado a 
lado no banheiro público. Se não houver 
intervalo adequado, é melhor voltar depois; 

• Homem que é homem usa cueca samba 
canção. 

(Texto adaptado - Veja, 28/06/2006). 
 
Com base no texto II, responda as questões de 07 
a 10. 
 
 
QUESTÃO 07 
Assinale a opção CORRETA a respeito do 
emprego das palavras e expressões do texto. 



a. Observam-se as regras da norma culta 
flexionando em número, o verbo “haver” na 
expressão: “Se não houver intervalo”. 

b. Na expressão “mais” comprido que o da 
mulher” o advérbio “mais” estabelece um 
valor de modo. 

c. Na expressão “aos órgãos genitais”, pode-se 
afirmar que “aos” corresponde à junção da: 
artigo a + artigo definido os. 

d. Na expressão “nem permite que a mulher 
dê”, pode-se dizer que a inclusão do 
pronome possessivo “sua” depois do artigo 
definido “a”, mantém a coerência sintática, 
sem modificar o sentido. 

e. Na expressão “nunca ficam lado a lado”, a 
substituição do “nunca” por “jamais”, 
mantém o mesmo valor semântico. 

 
QUESTÃO 08 
Quanto às informações implícitas e explícitas no 
texto II, assinale a alternativa INCORRETA. 

a. Homem de verdade não vai à manicure. 
b. O texto apresenta um grupo de interessados 

na volta do homem verdadeiramente 
macho. 

c. Homem, verdadeiramente macho, tem de 
ser rústico, grosso, insensível. 

d. No texto, a referência à expressão “homens 
verdadeiramente machos”, constitui a 
etimologia da palavra. 

e. No texto está implícito que no planeta 
predomina homens que não são 
“verdadeiramente machos”. 

 
QUESTÃO 09 
Com base no texto II, analise as afirmações abaixo. 
I – Pode-se dizer que o texto é coerente porque 
apresenta uma rede de fatores de ordem lingüística, 
cognitiva e interacional. 
II – O texto é constituído de itens aleatórios, que 
indicam ausência de seqüencialidade. 
III – No enunciado “O cabelo do homem não pode 
ser mais comprido que o da mulher. E cortar só no 
barbeiro”, o conector “e” adiciona um argumento. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a. Apenas a I está correta. 
b. Apenas a II está correta. 
c. Apenas a III está correta. 
d. Apenas a I está incorreta. 
e. Apenas a II está incorreta. 

 
 
 

QUESTÃO 10 
Assinale a opção CORRETA quanto ao emprego 
das palavras e expressões do texto. 

a. Na oração “E cortar só no barbeiro”, o 
advérbio “só”, tem o sentido de solitário. 

b. Pelo sentido textual, a substituição da 
expressão “sem exceção”, por “sem 
exclusão”, mantém a mesma força 
argumentativa. 

c. Na oração “E cortar só no barbeiro” produz 
um efeito de invirilidade. 

d. Na expressão “homem que é homem” 
infere-se que há vários tipos de homens. 

e. Na expressão “homem que é homem”, o 
pronome relativo “que” desfaz a coerência 
sintática. 

 
 
RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONHECIMENTOS GERAIS 
 
QUESTÃO 11 
Faz algumas décadas que a política externa 
brasileira tenta garantir ao Brasil um assento 
permanente no Conselho de Segurança da ONU. 
Este conselho é: 
a. o órgão máximo da ONU, onde se discute e 

decide sobre os conflitos bélicos entre as 
nações, é formado permanentemente pelas oito 
nações mais ricas do planeta e rotativamente por 
algumas nações. 

b. um órgão secundário da ONU, onde se discute 
sobre os conflitos bélicos entre as nações, é 
formado permanentemente pelas cinco nações 
nucleares rotativamente por algumas nações. 

c. o órgão máximo da ONU, onde se discute e 
decide sobre os conflitos bélicos entre as 
nações, é formado permanentemente pelas cinco 
nações nucleares rotativamente por algumas 
nações. 

d. é o órgão máximo da ONU, onde se discute e 
decide sobre os conflitos bélicos entre as 
nações, é formado permanentemente pelas cinco 
nações vencedoras da Segunda Guerra Mundial 
e rotativamente por algumas nações. 

e. é o órgão máximo da ONU, onde se discute e 
decide sobre os acordos comerciais entre as 
nações, é formado permanentemente pelas oito 
nações mais ricas do planeta e rotativamente por 
algumas nações. 

 
QUESTÃO 12 
Nos últimos dez anos o cinema brasileiro vem 
recebendo várias indicações para concorrer ao 
Oscar. Nesse período, destaca-se um filme que 
recebeu quatro indicações: melhor diretor, melhor 
roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia. 
Esse filme foi:  
 
a. O Quatrilho. 
b. Carandiru. 
c. Cidade de Deus.  
d. Central do Brasil. 
e. Dois filhos de Francisco. 
 
QUESTÃO 13 
A água é o continente mais característico da terra. 
Ingrediente essencial da vida, a água é talvez o 
recurso mais precioso que a terra fornece a 
humanidade. 
Por esse motivo, atualmente, os pesquisadores estão 
preocupados com a previsão futura sobre a água. 
Nesse sentido, assinale a alternativa CORRETA. 

a. Esse recurso natural sempre terá em abundância. 
b. Como petróleo a água não é renovável. 
c. Com a tecnologia que existe hoje o homem é 

capaz de criar outro recurso natural que a 
substitua. 

d. Poderá faltar água no futuro. 
e. A chuva ácida pode substituir a água potável. 
 
QUESTÃO 14 
Durante o processo eleitoral peruano, as ofensas 
entre o presidente da Venezuela, Hugo Chaves, e o 
candidato à presidência do Peru, Alan Garcia, 
colocaram em risco a continuação de uma das mais 
antigas comunidades comerciais do nosso 
continente. Assinale a alternativa CORRETA. 
a. Pacto Andino. 
b. Mercosul. 
c. OTAN. 
d. NAFTA. 
e. OPEP. 
 
QUESTÃO 15 
Em 2002, o Brasil e várias nações assinaram o 
Protocolo do Kioto. Sobre isso, pode-se dizer que 
por meio desse protocolo: 
 
a. o Brasil e outras nações permitem pesquisas na 

área genética, como a clonagem de amimais, por 
exemplo. 

b. o Brasil e outras nações se comprometem a 
combater a pedofilia e a prostituição infantil na 
internet. 

c. o Brasil e outras nações se comprometem a 
combater toda forma de discriminação racial, 
sexual ou religiosa. 

d. o Brasil e outras nações se comprometem a 
reduzir as emissões de carbono na atmosfera 
para combater o aquecimento global. 

e. o Brasil e outras nações se comprometem a 
combater toda e qualquer forma de terrorismo, 
bem como o tráfico de drogas. 

 
QUESTÃO 16 
Ultimamente os jornais estão divulgando que o 
Brasil está preste a fechar um importante acordo 
sobre tecnologia que vai afetar muito as nossas 
vidas. O governo tem que decidir entre o padrão 
japonês ISDB e o sistema europeu DVB. Esse 
acordo trata-se: 
a. da alteração do sistema de telefonia fixa em 

todo território nacional. 
b. da passagem da televisão analógica para a 

televisão digital. 
c. da alteração do sistema de telefonia móvel em 

todo território nacional. 



d. da passagem da transmissão de informações via 
satélite. 

e. da alteração do sistema de informática em todo 
território nacional. 

 
QUESTÃO 17 
Em uma reportagem de uma revista de circulação 
nacional publicou-se: “Lula, defende uma 
constituinte, é acusado de golpismo, mas a idéia em 
si não é má”. Acerca da constituinte assinale a 
alternativa CORRETA.  
a. Constituinte significa que o Brasil será 

governado pela câmara dos deputados durante 4 
anos. 

b. Constituinte significa que o Brasil passa a ter o 
regime de parlamentarismo. 

c. A assembléia constituinte significa que o Brasil 
será governado pelo Congresso Nacional 
durante 4 anos. 

d. A Assembléia Constituinte tem seus membros 
eleitos e tem um mandato para fazer as reformas 
mais urgentes que o País precisa. 

e. A Assembléia Constituinte é formada pelos 
presidentes da Câmara dos Deputados e do 
Congresso Nacional. 

 
QUESTÃO 18 
Nos últimos dois anos o Brasil passa por uma forte 
crise no setor do agro-negócio, particularmente, 
para os agricultores de Mato Grosso. Essa crise é 
mais severa que nos demais Estados. Isso deve-se à: 
a. desvalorização do dólar. 
b. falta de chuvas. 
c. proibição dos trans-gênicos. 
d. custo do transporte. 
e. aumento dos impostos. 
 
 
QUESTÃO 19 
Durante a grande efervescência cultural da década 
de 1960, surgiu um movimento que pretendia 
mudar radicalmente o cinema brasileiro, seu 
exponte máximo foi o cineasta baiano Glauber 
Rocha. Assinale a alternativa que identifica esse 
movimento. 
a. Jovem Guarda. 
b. Tropicalismo. 
c. Vanguarda do Cinema. 
d. Cinema Realista. 
e. Cinema Novo. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 
Pela primeira vez em um período de quase meio 
século de poder, um líder foi afastado de suas 
funções no governo para tratamento de saúde. Das 
alternativas abaixo, assinale a CORRETA. 
a. George Busch. 
b. Hugo Chaves. 
c. Evo Morales. 
d. Luis Inácio Lula da Silva. 
e. Fidel Castro. 
 
RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUESTÕES ESPECÍFICAS DE 

AUDITOR TRIBUTÁRIO 
 
 
QUESTÃO 21 
Em relação a aplicação dos procedimentos de 
auditoria, na aplicação dos testes de observância e 
substantivos, o auditor deve considerar alguns 
procedimentos técnicos básicos. 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um 
procedimento técnico na aplicação dos testes de 
observância e substantivos. 
 

a. Inspeção – exame de registros, documentos 
e de ativos tangíveis. 

b. Observação – acompanhamento de processo 
ou procedimento quando de sua execução. 

c. Avaliação – Avaliação do sistema contábil e 
de controles internos adotados pela entidade. 

d. Cálculo – Conferência e exatidão aritmética 
de documentos comprobatórios, registros e 
demonstrações contábeis e outras 
circunstâncias. 

e. Investigação e Confirmação – obtenção de 
informações junto a pessoas ou entidades 
conhecedoras da transação, dentro ou fora 
da entidade. 

 
QUESTÃO 22 
A pessoa do auditor deve ser a de alguém com 
profundo equilíbrio e probidade, uma vez que sua 
opinião influenciará outras pessoas, principalmente 
em relação a interesses financeiros e comerciais que 
eventuais acionistas, proprietários, clientes e 
fornecedores, dentre outros, possam ter. Assim, o 
auditor deve obedecer basicamente aos seguintes 
princípios éticos: 

a. exclusivamente aos princípios da entidade, 
competência, continuidade, prudência. 

b. exclusivamente aos princípios da 
integridade e eficiência. 

c. fundamentalmente aos princípios da 
independência, integridade, eficiência, 
confidencialidade. 

d. fundamentalmente aos princípios da 
entidade, competência, conservadorismo, 
prudência. 

e. nenhuma das alternativas estão corretas. 
QUESTÃO 23 
Em relação aos objetivos operacionais da Auditoria 
Governamental, pode-se dizer que NÃO constitui 
objeto de exame de auditoria: 
 

a. os processos de licitação, sua dispensa ou 
inexigibilidade. 

b. a aplicação dos recursos transferidos pelo 
Tesouro Nacional a entidades públicas ou 
privadas. 

c. os contratos firmados por gestores públicos 
com entidades privadas para prestação de 
serviços, execução de obras e fornecimento 
de materiais. 

d. demonstrações contábeis das entidades 
privadas em débito para com a Fazenda 
Pública. 

e. a execução dos planos, programas, projetos 
e atividades que envolvam recursos 
públicos. 

 
QUESTÃO 24 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
Os relatórios na Auditoria Governamental 
constituem-se na forma em que os resultados dos 
trabalhos realizados são levados ao conhecimento 
das autoridades competentes, com as seguintes 
finalidades: 
 

a. à direção, fornecendo dados para a tomada 
de decisões sobre política de áreas 
supervisionadas. 

b. à administração, Fisco e Investidores, 
avaliando a adequação dos registros 
contábeis, dando a convicção de que as 
demonstrações contábeis refletem, ou não, a 
situação do patrimônio. 

c. às gerencias executivas, com vistas ao 
atendimento das recomendações sobre as 
operações de sua responsabilidade. 

d. ao Tribunal de Contas, como resultado dos 
exames efetuados. 

e. aos responsáveis pela execução das tarefas, 
para correção de erros detectados. 

 
QUESTÃO 25 
Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
manterão, de forma integrada o sistema de controle 
interno com a finalidade de: 

I – avaliar o cumprimento das metas previstas 
no plano plurianual, a execução dos programas 
de governo e dos orçamentos da União. 
II - comprovar a legalidade e avaliar os 
resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial 
nos órgãos e entidades da administração federal, 
bem como da aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado. 



III – exercer o controle das operações de 
crédito, avais e garantias, bem como dos direitos 
e haveres da União. 
IV – apoiar o controle externo no exercício de 
sua missão institucional, somente mediante 
obrigação judicial. 
 
Estão CORRETAS: 
a. Apenas as afirmativas I e II. 
b. Apenas as afirmativas III e IV. 
c. Apenas as afirmativas I, II e III. 
d. Apenas as afirmativas I, II e IV. 
e. Todas as afirmativas. 

 
QUESTAÕ 26 
O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, 
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 
da União, ao qual compete:  

I – assinar prazo para que o órgão ou entidade 
adote as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. 
II – apreciar as contas prestadas anualmente 
pelo Presidente da República, mediante parecer 
prévio que deverá ser elaborado em sessenta 
dias a contar de seu recebimento. 
III – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos 
repassados pela União mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos 
congêneres, aos Estados, ao Distrito Federal, ou 
aos Municípios. 
IV – representar ao poder competente sobre 
irregularidades ou abusos apurados. 
V – aplicar aos responsáveis, em caso de 
ilegalidade de despesa ou irregularidade de 
contas, as sanções previstas em lei, que 
estabelecerá, entre outras cominações, multa 
proporcional ao dano causado ao erário. 
 
Estão CORRETAS: 
a. Apenas as afirmativas I, II e V. 
b. Apenas as afirmativas III, IV e V. 
c. Apenas as afirmativas I, II, III e IV. 
d. Apenas as afirmativas I, II ,IV e V. 
e. Todas as afirmativas. 

 
QUESTÃO 27 
Representa as receitas resultantes da cobrança de 
impostos pagos pelos cidadãos em razão de suas 
atividades, suas rendas, suas propriedades e dos 
benefícios diretos e imediatos recebidos do Estado. 
Este enunciado representa o conceito de: 
 

a. Receitas de Capital. 
b. Receitas Tributárias. 
c. Operações de Créditos. 

d. Receita Patrimonial. 
e. Receitas Diversas. 
 

QUESTÃO 28 
Para efeito de cálculo da Receita Corrente Líquida 
(RCL) nos municípios, deverão ser observados os 
seguintes critérios: 
 

a. somatório das receitas tributárias, de 
contribuições, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias, de serviços, transferências 
correntes e outras receitas também 
correntes, deduzidos: nos Municípios, a 
contribuição dos servidores para o custeio 
do seu sistema de previdência e assistência 
social e as receitas provenientes da 
compensação financeira citada no § 9º do 
art. 201 da Constituição. 

b. somente o somatório das receitas tributárias, 
transferências correntes e outras receitas 
também correntes, deduzidos: nos 
Municípios, a contribuição dos servidores 
para o custeio do seu sistema de previdência 
e assistência social e as receitas 
provenientes da compensação financeira 
citada no § 9º do art. 201 da Constituição. 

c. somatório das receitas tributárias, de 
contribuições, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias, de serviços, transferências 
correntes e outras receitas também 
correntes, deduzidos: nos Estados, as 
parcelas entregues aos Municípios por 
determinação constitucional. 

d. somatório das receitas tributárias, de 
contribuições, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias, de serviços, transferências 
correntes e outras receitas também 
correntes, deduzidos: na União, os valores 
transferidos aos Estados e Municípios por 
determinação constitucional ou legal, e as 
contribuições mencionadas na alínea a do 
inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 
239 da Constituição. 

e. Todas estão corretas. 
 

 
QUESTÃO 29 
Regime contábil define-se como um sistema de 
escrituração contábil. Pressupõe-se, portanto, que os 
regimes contábeis de escrituração tenham sido 
considerados úteis pelo consenso profissional, de tal 
sorte que o seu uso seja constante e até obrigatório. 
Desta forma, é CORRETO afirmar, que: 
 



a. pelo texto legal devem pertencer ao 
exercício financeiro “as receitas nele 
arrecadadas” e “as despesas nele 
empenhadas”, ou seja, as receitas e despesas 
são reconhecidas pelo “regime de caixa”. 

b. pelo texto legal devem pertencer ao 
exercício financeiro “as receitas nele 
arrecadadas” e “as despesas nele 
empenhadas”, ou seja, as receitas e despesas 
são reconhecidas pelo “regime de 
competência”. 

c. registra-se a receita no momento em que 
ocorreu independente do seu recebimento. 

d. registra-se a despesa no momento de seu 
pagamento independente do período em que 
ocorreu. 

e. no Brasil a administração pública deve 
adotar o regime contábil misto, ou seja, 
regime de caixa para a arrecadação das 
receitas e regime de competência para a 
realização das despesas. 

 
QUESTÃO 30 
João Carlos, morador da cidade de São Thomé, 
contribuinte do IPTU, reside em imóvel de sua 
propriedade, em frente a praça municipal. A 
prefeitura local realizou várias obras como 
asfaltamento, arborização e iluminação das ruas 
adjacentes, além da canalização de um córrego ali 
existente. Por conseqüência, a casa de João Carlos 
valorizou junto ao mercado imobiliário, e, em razão 
da valorização de sua propriedade, João Carlos está 
potencialmente sujeito ao pagamento de: 
 

a. Taxa de Utilização dos Serviços Públicos. 
b. Taxa de Circulação. 
c. Contribuição de Melhoria. 
d. Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – ISSQN. 
e. Contribuição Social. 

 
QUESTÃO 31 
Com relação às receitas públicas, é CORRETO 
afirmar. 

a. A receita classificar-se-á nas seguintes 
categorias econômicas: Receitas 
Orçamentárias e Extra-Orçamentárias. 

b. São Receitas Correntes: as receitas 
tributárias, 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. 

c. São Receitas Correntes: as provenientes da 
realização de recursos financeiros 
oriundos de constituição de dívidas; da 
conversão, em espécie, de bens e direitos; 
os recursos recebidos de outras pessoas de 
direito público ou privado, destinados a 
atender despesas classificáveis em 
Despesas de Capital. 

d. São Receitas  Correntes: operações de 
crédito; alienação de bens; amortização de 
empréstimos. 

e. São Receitas de Capital: as receitas 
tributárias, 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. 

 
QUESTÃO 32 
Dado o seu caráter de documento legislativo que 
autoriza e limita a ação do poder público, o 
orçamento deve incluir todas as receitas e todas as 
despesas, pois essa é a condição essencial para que 
o controle do Poder Legislativo seja efetivo. 
Entretanto, de acordo a Lei 4.320/64, o orçamento 
público deve obedecer aos seguintes princípios: 

a. anualidade, unidade, universalidade. 
b. entidade, legalidade, universalidade. 
c. unidade, legalidade, anualidade. 
d. universalidade, competência, moralidade. 
e. competência, prudência, entidade. 

 
QUESTÃO 33 
Em relação a Lei de Responsabilidade Fiscal, que 
estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal, é 
INCORRETO afirmar que: 

a. o projeto de Lei Orçamentária Anual, será 
elaborado de forma compatível com o Plano 
Plurianual, com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e com as normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

b. a Lei de Diretrizes Orçamentárias disporá 
sobre o equilíbrio entre receitas e despesas. 

c. constituem requisitos essenciais da 
responsabilidade na gestão fiscal a 
instituição, previsão e efetiva arrecadação de 
todos os tributos da competência 
constitucional do ente da Federação. 

d. considera-se obrigatória de caráter 
continuada a despesa corrente derivada de 
lei, medida provisória ou ato administrativo 
normativo que fixem para o ente a obrigação 
legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios. 



e. a sistemática de evolução da receita pública 
obedece a seqüência dos estágios de 
previsão, lançamento, liquidação e 
recolhimento. 

 
QUESTÃO 34 
Com relação a Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, pode-se afirmar que são tipos de 
licitações: 

a. concorrência, tomada de preços, convite, 
concurso, leilão. 

b. concorrência pública, tomada de preços, 
carta convite, concurso. 

c. menor preço, melhor técnica, técnica e 
preço, maior lance ou oferta. 

d. pregão, dispensa de licitação, 
inexigibilidade de licitação, leilão. 

e. menor lance, maior preço, técnica, técnica e 
preço. 

 
QUESTÃO 35 
Em relação à Organização Política do Estado 
Brasileiro, analise as afirmações abaixo. 
 
I – Forma de Estado é a expressão que designa as 
relações que apresentam, entre si, todos os 
elementos constitutivos do Estado: população, 
território, governo e normas. 
II – Forma de Governo é a expressão que revela o 
modo pelo qual o Estado se organiza para o 
exercício do poder político. 
III – Regime de Governo é a expressão que envolve 
o relacionamento entre os Poderes Executivo e 
Legislativo. 
IV – Estado Unitário é aquele que apresenta uma 
organização política singular, com governo único e 
plena jurisdição nacional, sem divisões internas que 
não sejam simplesmente de ordem administrativas. 
V – O Estado Federal se caracteriza pelo fato de, 
sobre o mesmo território e sobre as mesmas 
pessoas, se exercer, harmônica e simultaneamente, a 
ação pública de dois governos distintos: o Federal e 
o Estadual. 
 
Pode-se dizer que: 
 
a. apenas as afirmativas I, III e V estão corretas. 
b. apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c. apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
d. apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
e. todas as afirmativas estão corretas. 

 
 
 
 

QUESTÃO 36  
O poder do Estado poderá ser visto sob dois 
critérios, a saber: geográfico e funcional. Logo, é 
CORRETO afirmar: 
 

a. sob o critério funcional, a divisão do poder é 
a descentralização, o federalismo, ou seja, a 
transferência do centro para as unidades 
federadas de determinadas atribuições. 

b. sob o critério geográfico, a divisão do poder 
consiste em partilhar a administração, a 
legislação e a jurisdição, outorgando-se a 
órgãos diversos – poder executivo, o poder 
legislativo e o poder judiciário, aos quais se 
confiam tais funções, não com 
exclusividade, mas com preponderância. 

c. sob o critério geográfico e funcional, a 
divisão do poder consiste em partilhar 
somente a administração, e a legislação, 
outorgando-se a órgãos diversos – poder 
executivo, o poder legislativo e o poder 
judiciário, aos quais se confiam tais funções, 
não com exclusividade, mas com 
preponderância. 

d. sob o critério funcional, a divisão do poder 
consiste em partilhar a administração, a 
legislação e a jurisdição, outorgando-se a 
órgãos diversos – poder executivo, o poder 
legislativo e o poder judiciário, aos quais se 
confiam tais funções, não com 
exclusividade, mas com preponderância. 

e. sob o critério geográfico e funcional, a 
divisão do poder é a descentralização, o 
federalismo, ou seja, a transferência das 
unidades federadas ao centro de 
determinadas atribuições. 

 
QUESTÃO 37 
O Prefeito Municipal nomeou para o cargo de 
Contador do Município os candidatos aprovados em 
concurso público. Porém, no dia seguinte, 
constatou-se que um dos nomeados não havia sido 
regularmente aprovado em uma das fases do 
referido concurso. Nesse caso, coube a 
Administração Municipal restaurar a legalidade, do 
ato administrativo viciado. Dessa forma, a conduta 
que deverá ser adotada pela Administração será: 

a. tornar sem efeito o Ato Administrativo de 
nomeação, convalidando a nomeação 
irregular. 

b. expedir novo Ato Administrativo, 
invalidando a nomeação que apresenta erro. 

c. expedir novo Ato Administrativo, 
revogando o primeiro ato de nomeação. 

d. revogar o Ato Administrativo viciado. 



e. revogar o Ato Administrativo viciado, 
publicando novo ato restaurando o ato 
revogado com as alterações necessárias. 

 
QUESTÃO 38 
De acordo com as normas expressas na Constituição 
Federal de 1988, é INCORRETO afirmar que: 
 

a. em caso de impedimento do Presidente ou 
Vice-Presidente da República, ou vacância 
dos respectivos cargos, serão 
sucessivamente chamados ao exercício da 
presidência o Presidente da Câmara dos 
Deputados, o do Senado Federal e o do 
Supremo Tribunal Federal. 

b. vagando os cargos de Presidente e Vice-
Presidente da República, far-se-á eleição 
noventa dias depois de aberta a última vaga. 

c. compete ao Presidente da República, 
sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, 
bem como expedir decretos e regulamentos 
para sua fiel execução. 

d. quanto às emendas à Constituição, 
obrigatoriamente deverá ser objeto de 
deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir a separação dos poderes e a forma 
federativa de estado. 

e. admitida a acusação contra o Presidente da 
República, por dois terços da Câmara dos 
Deputados, ele será submetido a julgamento 
perante o Supremo Tribunal Federal, nas 
infrações penais comuns, ou perante o 
Senado Federal, nos crimes de 
responsabilidade. 

 
QUESTÃO 39 
O capítulo VII, do título III, da Constituição Federal 
de 1988, consagra as normas básicas regentes da 
administração pública direta e indireta de qualquer 
dos poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; e proclama os princípios 
constitucionais essenciais para a probidade e 
transparência na gestão da coisa pública. São 
princípios constitucionais da administração pública: 
 

a. legalidade, unidade, universalidade, 
anualidade e impessoalidade. 

b. legalidade, impessoalidade, moralidade, 
universalidade e eficiência. 

c. legalidade, impessoalidade, unidade, 
eficiência e publicidade. 

d. legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência. 

e. legalidade, impessoalidade, universalidade, 
eficiência, publicidade.   

 
QUESTÃO 40 
Os serviços públicos podem ser classificados 
segundo certos critérios. Assinale a alternativa 
CORRETA. 
a. Quanto à entidade a quem foram atribuídos, a 

essencialidade, os usuários, a obrigatoriedade da 
utilização e a execução. 

b. Federais, estaduais, distritais e municipais. 
c. Quanto à entidade a quem foram atribuídos, a 

essencialidade, os usuários, a não 
obrigatoriedade da utilização e a execução. 

d. Quanto à entidade a quem foram atribuídos, são: 
federais, distritais, e municipais. 

e. Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
 

RASCUNHO 


