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Auditor de Previdência
Dia: 20 de maio de 2006 • Horário: das 14 h às 17 h  
Duração: 3 (três) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

este caderno de prova;
um cartão-resposta que contém o seu  
nome, número de inscrição e espaço para  
assinatura.




Confira o número que você obteve 
no ato da inscrição com o que está 
indicado no cartão-resposta.

Verifique, no caderno de prova:

se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 40 (quarenta), está correta;
se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Não é permitido qualquer tipo de consulta 
durante a realização da prova.

Para cada questão são apresentadas 4 
(quatro) alternativas diferentes de respos-
tas (a, b, c, d). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado 
da questão.





A interpretação das questões é parte 
integrante da prova, não sendo permitidas 
perguntas aos fiscais. 

Não destaque folhas da prova.





Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devida-
mente preenchido e assinado.

http://www.fepese.ufsc.br/ipesc

a)
b)
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Prova do Curso de Formação (XX questões)

Auditoria (10 questões)

1. Assinale a alternativa correta, quanto à amostra-
gem de auditoria.

( ) Na amostragem de auditoria, o universo de 
verificação é o início de um trabalho. O uni-
verso auditável é, pois, o limite de verificação, 
observação, estudo e avaliação do auditor.

( ) Amostragem é o processo utilizado em au-
ditoria que se baseia em verfificação integral 
dos dados de uma entidade para chegar a 
uma conclusão sobre um todo ou conjunto, 
partindo de premissas que se referem a ele-
mentos isolados, tomados como amostras.

( ) Na determinação da amostra o auditor deve 
verificar: a população, objeto da amostra, es-
tratificação e tamanho da amostra, risco total 
de auditoria, erro tolerável e erro suspeito.

( ) O auditor não pode utilizar-se de técnicas es-
tatísticas, matemáticas, algébricas e de lógica 
para reduzir os riscos de auditoria.

( ) Na determinação da extensão de um teste de 
auditoria, ou de um método de seleção de 
itens a serem testados, técnicas de amostra-
gem poderão ser empregadas pelo auditor 
interno.

a.

b.

c.

d.

e.

2. Quanto às técnicas de auditoria, assinale a alterna-
tiva correta.

( ) A técnica de entrevista consiste na obtenção 
de evidências por meio da formulação de 
perguntas às pessoas envolvidas no assunto 
em exame.

( ) A técnica de auditoria exame de registros auxi-
liares consiste em efetuar cálculos de listagens 
de estoques, do razão auxiliar, das contas a 
receber e a pagar, do imobilizado, etc.

( ) A técnica de auditoria conferência de somas e 
cálculos representa exame em profundidade 
do objeto auditado. Exemplos: exame deta-
lhado das despesas de viagem, dos pagamen-
tos efetuados etc.

( ) A técnica de auditoria exame de registros 
contábeis/operacionais é de suma relevância 
para a coleta de evidências, principalmente 
em função da limitação das outras técnicas.

( ) Observação é a técnica de auditoria menos 
intrínseca de coleta de evidências por envolver 
o poder de constatação visual do auditor. É o 
senso crítico que o auditor deve procurar de-
senvolver durante o exercício da profissão, que 
pode ser de grande valia em seu desenvolvi-
mento profissional. O auditor deve aplicar a 
técnica de observação em todos os momentos 
do seu trabalho, em exames, análises etc.

a.

b.

c.

d.

e.
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3. Assinale a alternativa correta sobre evidência em 
auditoria.

( ) Informações contidas em documentos forne-
cem um grau de persuasão maior que aquele 
que um incremento individual possuiria, isola-
damente.

( ) observação de ações do pessoal auditado 
representa prova gerada pelo auditor na veri-
ficação da performance de uma atividade e se 
ela está sendo realizada como planejada.

( ) Declarações e apresentações orais e escritas 
representam prova usada para verificar a exis-
tência de um objeto, assegurar suas qualida-
des ou mensurar sua quantidade.

( ) Presença física de objetos representa infor-
mações recebidas de outros que agem como 
especialistas/observadores e estão relaciona-
das às pesquisas feitas pelos auditores.

( ) A evidências de reexames ou também cha-
mada analítica é a prova derivada de diversos 
registros escritos, tais como manuais de pro-
cedimentos, registros contábeis, contratos e 
documentos de todos os tipos.

4. Assinale a alternativa correta quanto aos controles 
internos.

( ) A padronização na documentação interna e 
controle de assinaturas pode ser caracterizada 
como um controle corretivo

( ) O controle interno deve ter o custo de sua 
implementação maior do que os benefícios 
que se esperam dele.

( ) Conluio ocorre quando indivíduos não agem 
conjuntamente, e não escondem fraude de 
forma tal que ela não seja detectada por con-
troles internos.

( ) A estrutura organizacional com identificação 
de cargos, funções e respectivos responsáveis, 
formalmente estabelecida e conhecida, ajuda 
na prevenção de erros e fraudes.

( ) Rotinas e fluxo de informações claramente 
definidas, incluindo etapas de controle e de 
autorização prévia é caracterizado como um 
controle interno corretivo.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

5. Assinale a alternativa correta quanto aos reflexos e 
vantagens da auditoria.

( ) Aspecto Financeiro: assegura maior exatidão 
dos custos e veracidade dos resultados opera-
cionais.

( ) Aspecto Fiscal: resguarda o patrimônio contra 
multas e penalidades sobre a sonegação de 
impostos.

( ) Aspecto Social examina a moralidade do ato 
praticado.

( ) Aspecto Ético assegura a veracidade das infor-
mações das demonstrações contábeis para a 
sociedade em geral.

( ) Aspecto Econômico resguarda créditos de 
terceiros.

6. Assinale a alternativa correta quanto às formas de 
auditoria.

( ) Quanto à extensão dos trabalhos a auditoria 
pode ser integral, por amostragem ou testes e 
analítica.

( ) Quanto à profundidade dos trabalhos pode 
ser permanente, especial e eventual.

( ) Quanto à relação do auditor com a entidade 
auditada pode ser para fins de apuração de 
erro e fraude.

( ) Quanto a profundidade pode ser geral, parcial 
ou específica e limitada.

( ) Quanto às formas de auditoria ela pode ser 
quanto à extensão, à profundidade, à tem-
pestividade ou natureza, à relação do auditor 
com a entidade auditada e aos fins que se 
destina.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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7. Quanto às Espécies de Auditoria, assinale a alterna-
tiva correta.

( ) Auditoria de Sistemas - a técnica que, utilizada 
no exame dos registros e documentos e na 
coleta de informações, mediante procedi-
mentos específicos pertinentes ao controle 
do patrimônio de um órgão ou entidade, 
objetiva obter elementos comprobatórios su-
ficientes que permitam opinar se os registros 
contábeis foram efetuados de acordo com os 
princípios fundamentais de contabilidade e se 
as demonstrações deles originadas refletem 
adequadamente a situação econômico-finan-
ceira do patrimônio, os resultados do período 
administrativo examinado e as demais situa-
ções nelas representadas.

( ) Auditoria de Programas - a que objetiva ava-
liar a regularidade das contas, verificar a exe-
cução de contratos, convênios e instrumentos 
congêneres, verificar a legalidade dos atos de 
pessoal, a probidade na aplicação dos dinhei-
ros públicos e na guarda ou administração de 
valores ou bens do Estado.

( ) Auditoria Operacional - a que atua nas áre-
as inter-relacionadas do órgão ou entidade 
auditada, avaliando a eficácia dos resultados 
em relação aos recursos materiais, humanos e 
tecnológicos disponíveis, bem como a econo-
micidade e a eficiência dos controles internos 
existentes para a gestão dos recursos públicos.

( ) Auditoria de Gestão - a que objetiva acom-
panhar, examinar e avaliar a execução de 
programas e projetos governamentais espe-
cíficos, bem como a aplicação de recursos 
descentralizados.

( ) Auditoria Contábil - a que objetiva assegurar a 
adequação, o processamento e a privacidade 
dos dados e informações oriundas dos siste-
mas eletrônicos de processamento de dados, 
observando as diretrizes estabelecidas e a 
legislação pertinente.

a.

b.

c.

d.

e.

8. Quanto ao planejamento de auditoria, assinale a 
alternativa correta.

( ) O auditor deve examinar posteriormente a 
entidade a ser auditada de forma que os obje-
tivos a serem atingidos e os procedimentos a 
serem aplicados sejam definidos claramente, 
após a realização da auditoria.

( ) Ao auditor interno não compete verificar a 
existência de entidades associadas, filiais e 
partes relacionadas que estejam no âmbito 
dos trabalhos da Auditoria Interna, isto é com-
petência do auditor externo.

( ) O auditor interno não precisa ter conhecimen-
to do resultado e das providências tomadas 
em relação a trabalhos de auditoria anteriores, 
semelhantes ou relacionados.

( ) O planejamento do trabalho de Auditoria 
Interna compreende os exames preliminares 
das áreas, atividades, produtos e processos, 
para definir a amplitude e a época do traba-
lho a ser realizado de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pela administração da entidade.

( ) O planejamento de auditoria interna deve 
considerar até os fatores irrelevantes na exe-
cução dos trabalhos, pois é auditoria interna.

a.

b.

c.

d.

e.
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9. Assinale a alternativa correta, quanto às normas 
de auditoria interna.

( ) Os testes de observância visam à obtenção 
de evidência quanto à suficiência, exatidão e 
validade dos dados produzidos pelos sistemas 
de informações da entidade.

( ) Os testes substantivos visam à obtenção de 
razoável segurança de que os controles inter-
nos estabelecidos pela administração estão 
em efetivo funcionamento, inclusive quanto 
ao seu cumprimento pelos funcionários e 
administradores da entidade.

( ) A investigação e confirmação são as verifica-
ções de registros, documentos de ativos tan-
gíveis.

( ) A análise dos riscos de Auditoria Interna deve 
ser feita na fase de execução dos trabalhos e 
estão relacionados à possibilidade de não se 
atingir, de forma satisfatória, o objetivo dos 
trabalhos.

( ) Os procedimentos de Auditoria Interna consti-
tuem exames e investigações, incluindo testes 
de observância e testes substantivos, que 
permitem ao auditor interno obter subsídios 
suficientes para fundamentar suas conclusões 
e recomendações à administração da entidade.

a.

b.

c.

d.

e.

10. Assinale a alternativa correta quanto ao relatório 
de auditoria interna.

( ) O relatório de Auditoria Interna deve ser apre-
sentado a todas as pessoas da organização 
e, não somente, a quem tenha solicitado o 
trabalho ou a quem este autorizar, não deven-
do ser preservada a confidencialidade do seu 
conteúdo, pois é auditoria interna.

( ) No relatório de auditoria interna não deve ter 
as conclusões e recomendações resultantes 
dos fatos constatados, tal atribuição compete 
aos gestores da entidade.

( ) 1O relatório é o documento pelo qual a 
Auditoria Interna apresenta o resultado dos 
seus trabalhos, devendo ser redigido com 
objetividade e imparcialidade, de forma a 
expressar, claramente, suas conclusões, reco-
mendações e providências a serem tomadas 
pela administração da entidade.

( ) No relatório de auditoria não é necessário 
apontar os riscos associados aos fatos consta-
tados.

( ) No relatório de auditoria, os principais proce-
dimentos de auditoria aplicados e sua exten-
são, não precisam estar contidos.

Legislação Previdenciária (10 questões)

11. Assinale a afirmativa correta:

( ) Os trabalhadores em atividades eventuais 
(biscateiros) são segurados facultativos do 
Regime Geral de Previdência Social.

( ) O Regime Geral de Previdência Social abrange 
todos os ocupantes de atividades laborativas 
no meio privado, bem como os ocupantes de 
cargos em comissão e todos aqueles que não 
possuem regime próprio de previdência social.

( ) Os trabalhadores avulsos não são segurados 
do Regime Geral de Previdência Social.

( ) Os segurados especiais são trabalhadores 
que, na forma da lei, fazem jus à aposentado-
ria especial.

( ) Os menores aprendizes contratados por em-
presas, em meio à aprendizagem em curso 
profissionalizante, não podem ser segurados 
da Previdência Social, por não terem a idade 
mínima de 18 anos.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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12. Se um professor exerce, simultaneamente, cargo 
público efetivo na rede de ensino do Estado de Santa 
Catarina e é empregado em instituição de ensino da 
rede particular:

É segurado obrigatório tanto no Regime Geral 
de Previdência Social quanto no Regime Pró-
prio dos Servidores Públicos Estaduais.

Sua contribuição é calculada somente sobre 
a maior remuneração auferida, por ser a mais 
vantajosa.

Poderá, caso preencha os requisitos legais, 
se aposentar tanto no Regime Geral de Pre-
vidência Social quanto no Regime Próprio 
dos Servidores Públicos Estaduais, cabendo a 
acumulação de proventos, nesse caso.

( ) todas as assertivas estão corretas.

( ) apenas as assertivas I e II estão corretas.

( ) apenas as assertivas I e III estão corretas.

( ) apenas as assertivas II e III estão corretas.

( ) apenas a assertiva I está correta.

13. Com relação aos dependentes do Regime Geral 
de Previdência Social, assinale a alternativa correta.

( ) o cônjuge varão somente será considerado 
dependente da trabalhadora segurada do 
RGPS se estiver desempregado, vivendo sob 
dependência econômica desta.

( ) o filho do segurado falecido, com idade en-
tre 21 e 24 anos, somente será considerado 
dependente do RGPS se estiver cursando o 
ensino superior, devidamente matriculado.

( ) a filha do segurado falecido somente deixará 
de ser dependente caso venha a contrair ma-
trimônio, a qualquer tempo.

( ) segundo a jurisprudência, mesmo com a 
alteração da idade para a aquisição da capa-
cidade civil, pela nova regra do Código Civil 
vigente, permanece a dependência dos filhos 
do segurado até a idade de 21 anos.

( ) o menor sob guarda do segurado que venha 
a falecer faz jus aos mesmos direitos, como 
dependente deste, que os filhos do segurado.

I.

II.

III.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

14. No tocante às parcelas integrantes e não-inte-
grantes do salário-de-contribuição, assinale a alterna-
tiva incorreta:

( ) o salário-maternidade é parcela integrante do 
salário-de-contribuição, cabendo a dedução 
da contribuição da segurada do valor pago a 
esse título.

( ) o salário-família é parcela integrante do salá-
rio-de-contribuição, cabendo a dedução da 
contribuição do(a) segurado(a) do valor pago 
a esse título.

( ) caso o segurado empregado venha a perce-
ber, no curso do mês, valor inferior ao salário 
mínimo, a contribuição deverá ser propor-
cional ao valor pago pelos dias efetivamente 
trabalhados.

( ) o décimo-terceiro salário é parcela integrante 
do salário-de-contribuição, porém a contri-
buição sobre ele incidente não é considerada 
para o cálculo de benefícios.

( ) as diárias, quando excedentes a 50% da remu-
neração mensal, integram o salário-de-contri-
buição, pelo seu valor total.

15. Em relação à isenção de contribuições à Segurida-
de Social, é correto afirmar que:

( ) é concedida ao trabalhador de baixa renda 
que comprove, junto ao INSS, perceber remu-
neração inferior a um salário mínimo.

( ) é automática, bastando que o interessado 
comprove, quando da fiscalização, o cum-
primento dos requisitos legais, recebendo a 
homologação do procedimento.

( ) pende de regulamentação, razão pela qual os 
beneficiários da regra não têm como exercitar 
tal direito.

( ) é concedida, mediante requerimento ao INSS, 
às entidades de assistência social que preen-
cham os requisitos previstos em lei, podendo 
ser cancelada a qualquer tempo, caso a fisca-
lização identifique ausência de cumprimento 
dos mesmos.

( ) abrange apenas as empresas optantes pelo 
sistema de pagamento de tributos denomina-
do SIMPLES.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.



IPESC • Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos Página 8

16. No tocante às reformas constitucionais no campo 
dos Regimes Previdenciários:

A Emenda Constitucional nº 20, de 1998, acar-
retou alteração nos requisitos de concessão 
da aposentadoria voluntária, incluindo a exi-
gência de idade mínima para a aposentadoria 
por tempo de contribuição, mas não alterou 
os critérios de reajustamento dos proventos 
dos servidores ocupantes de cargos efetivos.

A Emenda Constitucional nº 41, de 2003, acar-
retou alteração nos critérios de cálculo e de 
reajustamento dos proventos de servidores 
ocupantes de cargos efetivos, não alteran-
do, todavia, os requisitos estabelecidos pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998, para a 
aposentadoria voluntária.

A Emenda Constitucional nº 47, de 2005, não 
realizou modificações nas regras gerais de 
aposentadoria dos servidores ocupantes de 
cargos efetivos, apenas alterando as regras de 
transição daqueles servidores que já perten-
ciam aos quadros da Administração Pública 
antes das reformas constitucionais nessa ma-
téria.

( ) apenas a assertiva I está correta.

( ) apenas a assertiva II está correta.

( ) apenas a assertiva III está correta.

( ) nenhuma assertiva está correta.

( ) todas as assertivas estão corretas.

I.

II.

III.

a.

b.

c.

d.

e.

17. Sobre a evolução histórica da Previdência Social, é 
incorreto afirmar que:

( ) no Brasil, iniciou-se como regime universal, 
para depois ser dividida em Previdência 
Urbana, Previdência Rural e Previdência dos 
Servidores Públicos.

( ) no âmbito dos Servidores Públicos, somente 
houve previsão constitucional de exigên-
cia de contribuição a partir da Emenda 
Constitucional nº 3, de 1993.

( ) o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
foi criado para abranger apenas a concessão 
de benefícios do Regime Geral mas não os be-
nefícios dos Regimes Próprios de Previdência 
Social.

( ) a Lei Eloy Chaves abrangia apenas os trabalha-
dores das estradas de ferro, e somente depois 
houve a extensão de seus benefícios aos de-
mais trabalhadores em outras atividades.

( ) os trabalhadores rurais e domésticos somente 
foram contemplados com regras de inclusão 
previdenciária na década de 70 do século XX.

18. No tocante à aplicação das normas de Direito 
Previdenciário:

A superveniência de lei que modifique crité-
rios de concessão de benefícios não atinge os 
segurados que, ao tempo da alteração, já te-
nham cumprido os requisitos antes estabele-
cidos, ante a prevalência do direito adqurido.

Caso o servidor não tenha ainda atingido o 
tempo mínimo de contribuição para a apo-
sentadoria, e esse tempo venha a ser aumen-
tado, não cabe a aplicação da regra anterior, já 
que não há, segundo a jurisprudência, direito 
adquirido à manutenção de regime jurídico.

Caso o falecimento de um servidor ocorra 
após a vigência de norma que modifica o 
cálculo da pensão por morte, os proventos da 
pensão deverão obedecer ao novo critério, 
pois o direito ao benefício da pensão só se 
implementa com a morte do segurado.

( ) apenas a assertiva I está correta.

( ) apenas a assertiva II está correta.

( ) apenas a assertiva III está correta.

( ) nenhuma assertiva está correta.

( ) todas as assertivas estão corretas.

a.

b.

c.

d.

e.

I.

II.

III.

a.

b.

c.

d.

e.



IPESC • Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos Página 9

19. Em relação à aposentadoria nos Regimes Próprios 
de Previdência Social dos ocupantes de cargos públi-
cos efetivos, com as regras atualmente vigentes, assi-
nale a afirmativa correta:

( ) é devida ao segurado que completar a idade 
de 53 anos, se homem, ou 48 anos, se mulher, 
mais o tempo de contribuição de 35 anos, se 
homem, ou 30 anos, se mulher.

( ) é devida no valor de 100% do salário-de-be-
nefício, com a aplicação do fator previdenciá-
rio, salvo na aposentadoria especial.

( ) é compulsória aos 70 anos de idade, com 
proventos proporcionais ao tempo de contri-
buição, para ambos os sexos.

( ) na aposentadoria por idade, sofre a aplicação 
do fator previdenciário apenas se este for 
mais benéfico para o segurado.

( ) na aposentadoria por invalidez, em qualquer 
caso, será igual ao valor da última remuneração.

20. No tocante às normas de arrecadação e fiscaliza-
ção da Lei nº 8.212/91, é incorreto afirmar que:

( ) havendo atraso no recolhimento das contri-
buições dos segurados empregados e traba-
lhadores avulsos, a empresa fica diretamente 
responsável pela dívida.

( ) o administrador público fica solidariamente 
responsável pelo valor dos recolhimentos das 
contribuições quando o atraso superar 30 dias.

( ) havendo infração de dispositivos da Lei de 
Custeio da Seguridade Social, o dirigente de 
órgão ou entidade da administração pública 
de qualquer esfera responde pessoalmente 
pelo valor da multa imposta.

( ) havendo dívida para com a Seguridade Social 
que já foi parcelada uma vez e não foi paga, 
não cabe o reparcelamento.

( ) não incide a decadência sobre as contribui-
ções devidas pelo contribuinte individual que 
comprove exercício de atividade remunerada 
em período pretérito, com vistas à concessão 
de benefícios.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

Licitações e Contratos (10 questões)

21. Analise as seguintes afirmações:

A licitação destina-se a garantir a observância 
do princípio constitucional da isonomia e a 
selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração.

É vedado aos agentes públicos admitir, prever, 
incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o caráter competitivo 
da licitação pública.

É permitida a utilização de critérios subjetivos 
de julgamento das propostas no procedimen-
to licitatório.

A licitação será sigilosa, bem como serão sigilo-
sos e inacessíveis ao público todos os seus atos.

De acordo com a Lei F. n. 8.666/93, estão corretas:

( ) Apenas a assertiva I.

( ) Apenas as assertivas I e II.

( ) Apenas as assertivas I e IV.

( ) Apenas as assertivas I, II, IV.

( ) Todas as assertivas.

22. Analise as seguintes afirmações:

A licitação é dispensável na venda de ações 
públicas e na venda de títulos públicos, na 
forma da legislação pertinente.

A licitação é dispensável para alienação de 
bens públicos móveis.

A licitação é dispensável no caso de alienação 
de bens públicos imóveis através de dação em 
pagamento.

A licitação é dispensável no caso de alienação 
de bens públicos imóveis através de investidura.

De acordo com a Lei F. n. 8.666/93, estão corretas:

( ) Apenas a assertiva III.

( ) Apenas as assertivas I e IV.

( ) Apenas as assertivas II e III.

( ) Apenas as assertivas I, III e IV.

( ) Todas as assertivas.

I.

II.

III.

IV.

a.

b.

c.

d.

e.

I.

II.

III.

IV.

a.

b.

c.

d.

e.
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23. Analise as seguintes afirmações:

É dispensável a licitação para contratação de 
uma parcela de R$ 15.000,00 (quinze mil re-
ais), que faz parte de obra de engenharia, cujo 
valor total estimado é de R$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais).

A licitação é dispensável quando não acudi-
rem interessados à licitação anterior e esta 
não puder ser, justificadamente, repetida sem 
prejuízo para Administração, mantidas todas 
as condições anteriores.

A licitação é dispensável para qualquer 
compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento das finalidades precípuas da 
Administração.

A licitação é dispensável para aquisição de 
componentes necessários à manutenção de 
equipamentos, durante o período da garantia 
técnica, quanto tal condição for indispensável 
para a vigência da garantia.

De acordo com a Lei F. n. 8.666/93, estão corretas:

( ) Apenas a assertiva IV.

( ) Apenas as assertivas I e IV.

( ) Apenas as assertivas II e IV.

( ) Apenas as assertivas I, II e III.

( ) Apenas as assertivas I, II e IV.

24. A modalidade licitatória pregão pode ser utili-
zada, de acordo com a Lei 10520/02, nos seguintes 
casos:

( ) Para aquisição de bens e serviços comuns, 
independentemente do valor estimado da 
futura contratação.

( ) Para contratação de obras e serviços de enge-
nharia até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta 
mil reais).

( ) Para alienação de bens públicos móveis co-
muns.

( ) Para aquisição de bens comuns até o limite 
máximo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

( ) Apenas para a aquisição de bens comuns, 
cujos padrões de qualidade possam ser ob-
jetivamente definidos no edital, por meio de 
especificações usuais no mercado.

I.

II.

III.

IV.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

25. Analise as seguintes afirmações:

A licitação é inexigível na contratação de ser-
viços de publicidade.

A licitação é inexigível para a impressão de 
diários oficiais.

A licitação é inexigível para aquisição, por 
pessoa jurídica de direito público interno, de 
bens produzidos por entidade que integre a 
Administração Pública e que tenha sido criada 
para este fim em data anterior à vigência da 
Lei 8.666.

A licitação é inexigível para contratação de 
profissional de qualquer setor artístico, dire-
tamente ou através de empresário exclusivo, 
desde que consagrado pela crítica especializa-
da ou pela opinião pública.

De acordo com a Lei F. n. 8.666/93, estão corretas:

( ) Apenas a assertiva III.

( ) Apenas a assertiva IV.

( ) Apenas as assertivas II e III.

( ) Apenas as assertivas I, II e III.

( ) Todas as assertivas.

26. Assinale a alternativa correta, com fundamento 
na Lei F. nº 8666/93:

A respeito das garantias em contrato administrativo, é 
correto afirmar:

( ) A garantia não poderá ser inferior a 10% do 
valor do contrato.

( ) A garantia será liberada ou restituída após o 
recebimento provisório do objeto contratado.

( ) A garantia poderá ser liberada durante a exe-
cução do contrato administrativo.

( ) O seguro-garantia deverá cobrir a execução 
total da obra, uma vez ocorrendo a inexecu-
ção do contrato.

( ) Caberá ao contratado optar por uma das mo-
dalidades de garantia previstas na lei, opção 
essa que não pode ser rejeitada pela autorida-
de pública.

I.

II.

III.

IV.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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27. Com relação à formalização dos contratos admi-
nistrativos, assinale a alternativa correta, conforme a 
Lei F. nº 8666/93:

( ) Deve constar, obrigatoriamente, assinatura de 
duas testemunhas, como condição indispen-
sável de eficácia.

( ) Quando não gerar ônus para a Administração 
não há necessidade de publicação na 
Imprensa Oficial.

( ) O instrumento de contrato é sempre obriga-
tório, proibida sua substituição por outros 
instrumentos.

( ) Podem ser formalizados contratos verbais de 
pequenas compras, de pronto pagamento, 
até o limite de R$ 4.000,00.

( ) Em todos os casos deverão ser formalizados 
por instrumento lavrado em cartório de notas.

28. Analise as seguintes afirmações:

Os contratos administrativos podem ser res-
cindidos unilateralmente pela Administração 
Pública, em face de interesse público relevan-
te, independentemente de processo adminis-
trativo e de indenização ao contratado.

A nulidade do procedimento licitatório induz 
à do contrato administrativo

O regime jurídico dos contratos administrati-
vos aplica-se, no que couber, aos contratos em 
que a Administração for parte como usuária 
do serviço.

O regime jurídico dos contratos administra-
tivos aplica-se, no que couber, aos contratos 
de seguro, de financiamento e de locação em 
que o Poder Público seja locatário, e aos de-
mais cujo conteúdo seja regido predominan-
temente, por norma de direito privado.

De acordo com a Lei F. n. 8.666/93, estão corretas:

( ) Apenas a assertiva II.

( ) Apenas a assertiva III.

( ) Apenas as assertivas I e IV.

( ) Apenas as assertivas II e III.

( ) Apenas as assertivas II, III e IV.

a.

b.

c.

d.

e.

I.

II.

III.

IV.

a.

b.

c.

d.

e.

29. Acerca dos contratos administrativos é correto 
afirmar, com fundamento na Lei F. n. 8.666/93:

( ) O contratado fica obrigado a aceitar eventuais 
acréscimos ou supressões nos contratos admi-
nistrativos, até o limite de 55% do valor inicial 
atualizado do contrato.

( ) Os contratos administrativos podem ser fixa-
dos com prazo de vigência indeterminado.

( ) A modificação unilateral do contrato adminis-
trativo, por parte da Administração Pública, 
importa, sempre, na revisão de suas cláusulas 
econômico-financeiras, para que se mantenha 
o equilíbrio contratual.

( ) Os contratos administrativos de prestação 
continuada de serviços terão, obrigatoriamen-
te, sua duração adstrita à vigência do respecti-
vo crédito orçamentário.

( ) A declaração de nulidade do contrato admi-
nistrativo exonera a Administração do dever 
de indenizar o contratado pelo que ele hou-
ver executado até a dada em que ela for de-
clarada.

a.

b.

c.

d.

e.
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30. Analise as seguintes afirmações:

A inadimplência do contratado com referência 
aos encargos fiscais e comerciais não transfere 
à Administração Pública a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato ou restringir a regulariza-
ção e o uso das obras e edificações, inclusive 
perante o registro de imóveis.

O contratado fica obrigado a reparar, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados.

O contratado deverá manter preposto, aceito 
pela Administração, no local da obra ou do 
serviço, para representá-lo na execução do 
contrato.

A Administração Pública responde solida-
riamente com o contratado pelos encargos 
previdenciários, resultantes da execução do 
contrato.

De acordo com a Lei F. n. 8.666/93, estão corretas:

( ) Todas as assertivas.

( ) Apenas a assertiva II.

( ) Apenas a assertiva III.

( ) Apenas as assertivas II e III.

( ) Apenas as assertivas I, II e III.

I.

II.

III.

IV.

a.

b.

c.

d.

e.

Orçamento e  
Contabilidade Pública (10 questões)

31. Um Fiscal de Tributos Estaduais emitiu uma 
Notificação Fiscal relativa a ICMS não recolhido no 
Valor de R$ 5.000,00. Decorrido o prazo para que o 
contribuinte efetuasse o pagamento (não foi pago), 
a Notificação Fiscal foi inscrita em Dívida Ativa Tribu-
tária – ICMS. Após a ação judicial para a cobrança, o 
contribuinte efetuou o pagamento do valor devido. 
Dentre os lançamentos contábeis a serem efetuados 
em decorrência da cobrança judicial da referida dívida 
ativa destaca-se o seguinte registro:

( ) A Débito de Resultado Aumentativo e a 
Crédito de Receita Orçamentária.

( ) A Débito de Resultado Diminutivo e a 
Crédito do Ativo - Créditos Realizáveis a 
Longo Prazo.

( ) A Débito do Ativo - Dívida Ativa e a Crédito 
de Resultado Aumentativo.

( ) A Débito de Resultado Aumentativo e a 
Crédito do Ativo - Dívida Ativa.

( ) A Débito de Banco e a Crédito de Ativo 
– Créditos Realizáveis a Longo Prazo.

32. Dentre as contas do sistema financeiro existem 
os Restos a Pagar que representam o não pagamento 
da Despesa Orçamentária até o término do exercício 
financeiro. Quando da inscrição dos Restos a Pagar, 
no Balanço Financeiro, de que trata o anexo 13 da Lei 
Federal 4.320/64, onde deve esta conta figurar?

( ) Na Despesa Extra-Orçamentária.

( ) Na Receita Orçamentária.

( ) Na Receita Extra-Orçamentária.

( ) Na Despesa Orçamentária.

( ) Na Dívida Fundada Interna.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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33. Segundo a Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000, acerca da renúncia de receita é correto 
afirmar:

( ) Se a renúncia de receita estiver condicionada 
a implementação de medidas de compensa-
ção, o benefício só entrará em vigor quando 
estas forem efetivadas.

( ) A concessão da renúncia de receita dispensa 
a estimativa do impacto orçamentário e fi-
nanceiro no exercício em que deva entrar em 
vigor e nos dois seguintes.

( ) Deverá sempre ser comprovada, mediante 
demonstração, de que a renúncia foi con-
siderada na estimativa de receita da Lei 
Orçamentária.

( ) Deverá sempre ser comprovada que a renún-
cia não afetará as metas de resultados fiscais 
fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

( ) Deverá sempre indicar as medidas de com-
pensação, tais como aumento de receita de-
corrente da ampliação da base de cálculo.

34. O procedimento por meio do qual um órgão ou 
entidade transfere a outro a possibilidade de utiliza-
ção dos créditos orçamentários denomina-se:

( ) Estorno de despesa.

( ) Transferência intragovernamental.

( ) Descentralização de Crédito.

( ) Interferência Financeira.

( ) Desconcentração administrativa.

35. O registro, no Sistema Patrimonial, da baixa de 
uma Dívida Fundada Interna, em decorrência de 
amortização, terá como contrapartida:

( ) Resultado Diminutivo do Exercício – 
Resultado Orçamentário.

( ) Resultado Aumentativo do Exercício 
– Resultado Extra-Orçamentário.

( ) Resultado Diminutivo do Exercício – 
Resultado Extra-Orçamentário.

( ) Resultado Aumentativo do Exercício - 
Resultado Orçamentário.

( ) Resultado Diminutivo do Exercício – 
Interferências Passivas.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

36. Correlacione as despesas orçamentárias a seguir 
relacionadas, para a correta apropriação orçamentária 
e contábil indique o número que representa o soma-
tório das respostas apontadas como correta:

Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida.
Outras Despesas Correntes
Investimentos.
Inversões Financeiras.
Amortização da Dívida.
Despesa Extra-Orçamentária.
Receita Extra-Orçamentária.

( ) Aquisição de um imóvel já em utilização.

( ) Compra de um Veículo novo.

( ) Encargos da Dívida Fundada Interna.

( ) Amortização de Empréstimo por Antecipação 
da Receita.

( ) Diárias – Pessoal Civil.

( ) Horas extras – Pessoal Militar.

( ) Material de Consumo.

( ) Repasse de convênio ao Município XYZ para a 
construção de um ginásio de esportes.

( ) Pagamento de Auxílio Combustível.

( ) = Somatório das Respotas

O somatório das respostas totalizou:

( ) 29.

( ) 36.

( ) 30.

( ) 32.

( ) 31.

37. Segundo a Portaria MPS nº 916/2003, os Estoques 
serão contabilizados no seguinte subgrupo de contas:

( ) 1.2.1.0.0.00.00 Depósitos Realizáveis a Longo 
Prazo.

( ) 1.1.3.0.0.00.00 Bens e Valores em Circulação.

( ) 1.4.2.0.0.00.00 Imobilizado.

( ) 1.1.2.0.0.00.00 Créditos em Circulação.

( ) 1.4.3.0.0.00.00 Diferido.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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38. Segundo os efeitos que produzem no patrimônio, 
as receitas orçamentárias podem ser classificadas em:

( ) Receitas efetivas e receitas por mutações 
patrimoniais.

( ) Receitas correntes e receitas de capital.

( ) Receitas tributárias e receitas de transferên-
cias correntes.

( ) Receita orçamentária e receita extra-orça-
mentária.

( ) Receitas diretamente arrecadadas e receitas 
de transferências.

39. Após terem sido efetuados todos os lançamentos 
contábeis do exercício de 200X, as contas de resulta-
dos do Sistema Financeiro e do Sistema Patrimonial 
da Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz 
apresentaram os seguintes saldos:

Receitas Tributárias R$ 90.000,00;
Material de Consumo R$ 72.000,00;
Alienação de Bens R$ 60.000,00;
Investimentos R$ 93.000,00;
Receitas de Serviços R$ 75.000,00;
Amortização da Dívida Fundada R$ 85.000,00;
Mutações Ativas – Incorporação de Ativos R$ 85.000,00;
Mutações Passivas - Desincorporação de Ativos R$ 60.000,00;
Resultado Extra-orçamentário  
– Incorporação de Passivos

R$ 10.000,00;

Resultado Extra-orçamentário  
– Desincorporação de Passivos

R$ 75.000,00;

Os resultados do exercício financeiro a serem eviden-
ciados no Balanço Orçamentário e na Demonstra-
ção das Variações Patrimoniais foram, respectiva-
mente:

( ) 65.000,00 – superávit orçamentário de execu-
ção; e 25.000,00 – superávit verificado.

( ) 25.000,00 – déficit orçamentário de execução; 
e 90.000,00 – Superávit verificado.

( ) 25.000,00 – déficit orçamentário de execução; 
e 65.000,00 – Superávit verificado.

( ) 65.000,00 – de ativo real líquido; e 25.000,00 
– déficit verificado.

( ) 25.000,00 – passivo real a descoberto; 
e 90.000,00 – Déficit Orçamentário de 
Execução.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

40. Identifique as questões falsas ( F ) e as verdadeiras 
( V ) e indique a seqüência correta das respostas:

( ) As disposições da Lei Complementar n.º 
101/2000 obrigam a União, os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios.

( ) A Demonstração das Variações Patrimoniais 
deverá dar destaque à origem e ao destino 
dos recursos provenientes da alienação de 
ativos.

( ) A inclusão de reserva de contingência na 
apresentação do projeto de LOA é facultativa, 
sendo o seu montante definido na Lei de Di-
retrizes Orçamentárias com base na Receita 
Corrente Líquida.

( ) Segundo da LC 101/2000, o Balanço Orçamen-
tário integra o Relatório Resumido da Execu-
ção Orçamentária, a ser elaborado quadrimes-
tralmente.

( ) O prazo para a elaboração da programação 
anual de desembolso mensal é de até 60 dias 
após a publicação dos orçamentos.

( ) Até o final dos meses de maio, setembro e 
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e 
avaliará o cumprimento das metas fiscais de 
cada quadrimestre.

( ) Segundo da LC 101/2000, são requisitos es-
senciais para a responsabilidade na gestão 
fiscal a instituição, a previsão e a efetiva arre-
cadação de todos os tributos da competência 
constitucional do ente da federação.

( ) Despesa obrigatória de caráter continuado é 
a despesa de capital derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo 
que fixem para o ente a obrigação de sua exe-
cução por período superior a dois exercícios 
financeiros.

( ) O limite de gastos com pessoal do Poder Exe-
cutivo Municipal é de 60% da Receita Corrente 
Líquida.

( ) Entende-se como transferência voluntária à 
entrega de recursos, correntes ou de capital, a 
entidades privadas sem fins lucrativos.

( ) V; V; V; V; F; V; V; V; F; F.

( ) V; F; F; F; F; V; V; F; F; V.

( ) F; V; V; V; V; V; F; V; F; F.

( ) V; F; V; V; F; F; V; F; V; V.

( ) V; V; F; F; F; V; V; F; F; F.

a.

b.

c.

d.

e.


