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(ATENÇÃO: NÃO ABRA este caderno antes de autorizado pelo fiscal)
1.

O tempo total concedido para a resolução desta prova é de 3 horas, incluindo o tempo
destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e transcreva-os nos quadros
abaixo. Assine no local indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às
respostas. Se houver, comunique imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de
questões, no total de 40 (quarenta) – 15 de língua portuguesa e 25 de conhecimentos
específicos –, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas
aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas
do caderno de prova.
5. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas de resposta (de “A” a “E”)
das quais apenas 1 (uma) é correta.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as
respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para
efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro
de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.
7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão
consideradas.
8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o
porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de
relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta, ambos
assinados. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a
partir das 16h30min. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar
as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última
folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.

Assinatura do(a) Candidato(a)
INSCRIÇÃO

CARGO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM

LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 01 E 02.
Universitários dão uma mão à pesquisa espacial
Grupo participou de missão semelhante há seis anos
O experimento em desenvolvimento pelos alunos da Universidade Estadual de Londrina
(UEL) começou a ser pesquisado em 2004. Três anos depois, a primeira versão da
Plataforma de Aquisição para Análise de Dados de Aceleração (Paanda) foi lançada durante
o voo espacial da Missão Cumã II. Assim como nessa operação, a próxima missão de que o
grupo londrinense participará ocorrerá no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão.
As expectativas para a nova empreitada são ainda melhores que as de julho de 2007.
“Queremos que o experimento se torne um equipamento padrão para medir
acelerações de microgravidade”, define o coordenador Marcelo Tosin.
Ele lembra que, na primeira missão, o foguete VSB30 V04, que portava a Paanda e
sete experiências de outras instituições, caiu no mar a 160 km de distância do local de
lançamento e, apesar das buscas de militares de Alcântara, sua carga útil não foi encontrada.
Ainda assim, os dados da pesquisa foram recuperados e considerados, na época, um
sucesso. As informações serviram para validar o ambiente a que foram expostas outras
experiências e como referência futura para outros projetos relacionados à microgravidade.
O VSB30 V04, durante a Cumã II, alcançou uma velocidade de 7,2 mil km/hora na
atmosfera, 260 km de altura e permaneceu durante 6 minutos no espaço em gravidade zero.
(http://www.gazetadopovo.com.br, acesso em 20.11.2013)

01) Assinale a afirmativa CORRETA.
A( ) O texto é uma crônica a respeito da pesquisa espacial no Brasil desenvolvida pelos alunos
da UEL.
B( ) O primeiro lançamento do experimento ocorreu em 2004, durante o voo espacial da Missão
Cumã II.
C( ) O objetivo do experimento é desenvolver um equipamento para medir acelerações de
microgravidade.
D( ) A primeira missão foi considerada um fracasso, pois caiu no mar a 160 Km do local do
lançamento.
E( ) O VSB30 caiu no mar seis minutos depois de seu lançamento e os dados da pesquisa não
foram recuperados.

02) Em relação ao texto, considere as seguintes afirmativas.
I) Paanda (primeiro parágrafo) é uma redução da expressão Plataforma de Aquisição para
Análise de Dados de Aceleração.
II) As aspas no segundo parágrafo indicam o início e o fim de uma citação, diferenciando-a do
restante do texto.
III) A conjunção Ainda assim (terceiro parágrafo) estabelece uma ideia de finalidade em
relação ao parágrafo anterior.
Está(ão) CORRETA(s) apenas:
A( ) I.
B( ) II.
C( ) III.
D( ) I e II.
E( ) I e III.
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LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 03 E 04.
Vista cansada
Otto Lara Resende
Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a
visse pela última vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro escritor
quem disse. Essa ideia de olhar pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de despedida,
de quem não crê que a vida continua, não admira que o Hemingway tenha acabado como
acabou.
Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto:
um certo modo de ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não-vendo.
Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é.
O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa
rotina é como um vazio.
Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é
que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um
profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava
sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom-dia e às vezes lhe passava um
recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer.
Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32
anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar
estivesse uma girafa, cumprindo o rito, pode ser também que ninguém desse por sua
ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente,
coisas, bichos. E vemos? Não, não vemos.
Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo
do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que
nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu a própria mulher, isso existe às pampas.
Nossos olhos se gastam no dia-a-dia, opacos. É por aí que se instala no coração o monstro
da indiferença.
(In: Bom dia para nascer – Crônicas publicadas na Folha de S. Paulo. Seleção e
posfácio de Humberto Werneck. São Paulo: Companhia das Letras, 1993)

03) Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) O que nos é familiar não desperta curiosidade, não esvazia o campo visual de nossa rotina
e nem se gasta no dia-a-dia.
B( ) Para Hemingway, ver é fácil, é preciso não banalizar o olhar e ver tudo como se fosse a
primeira vez.
C( ) O hábito exercita o olhar, baixa a voltagem e ajuda a perceber todos os detalhes do que
vemos.
D( ) Uma criança vê o que o adulto não vê, porque tem os olhos opacos e desgastados pelas
vivências.
E( ) O poeta tem a capacidade de ver pela primeira vez o que ninguém vê, pois ele tem um certo
modo de ver.
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04) Em relação às expressões negritadas no texto, considere as seguintes afirmativas.
I) O termo pontualíssimo é um superlativo absoluto sintético do adjetivo pontual e significa
muito pontual.
II) A conjunção Mas (terceiro parágrafo) introduz uma ideia de adição à ideia do período
anterior.
III) A expressão às pampas (quinto parágrafo) pode ser substituída por muito sem alterar o
sentido.

A(
B(
C(
D(
E(

Está(ão) CORRETA(s) apenas:
) I.
) II.
) III.
) I e II.
) I e III.

LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO.

05) Em relação ao texto, assinale a afirmativa CORRETA.
A( ) O texto explora uma situação recorrente nos dias atuais que é o sequestro e o envio de
provas para confirmá-lo.
B( ) O humor do texto reside na representação das galinhas chorando e reclamando da atual
situação do país.
C( ) As galinhas são representadas em situações cotidianas pelas quais esses animais
costumam passar.
D( ) A asinha foi usada na tira porque é a parte da galinha que os boêmios mais gostam de
saborear.
E( ) O texto é uma narrativa de aventura e apresenta os elementos característicos desse gênero
textual.
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LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 06, 07 E 08.
Sepulturas sem sossego
AUGUSTO NUNES, Revista Veja online, 20/11/2013

Três anos e quatro meses depois de aberta por Hugo Chávez com a exumação de
Simón Bolívar, a temporada de caça ao veneno chegou à etapa brasileira no interior gaúcho.
Em sossego desde dezembro de 1976, no cemitério de São Borja, cidade onde nasceu e até
agora jazia em paz, o presidente João Goulart foi transformado na bola da vez pelos
praticantes da política dos mortos. Eles vivem à procura de pretextos para algum acerto
de contas com o passado que permita reescrever a história com a mão esquerda. Os
organizadores do resgate da última quarta-feira, por exemplo, sonham provar que Jango
sucumbiu não ao infarto mais que previsível, mas a uma florentina troca de remédios
tramada por envenenadores a serviço das ditaduras que infestavam o subcontinente.
Aconselhados pelo que lhes resta de juízo, os celebrantes do rito fúnebre no Rio Grande do
Sul substituíram por um velório pelo avesso a carnavalesca recepção armada por Hugo
Chávez, em julho de 2010, para homenagear El Libertador à saída do seu mausoléu.

06) Segundo o texto, é possível afirmar que:
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Simón Bolívar é conhecido como El Libertador.
Hugo Chávez é um dos praticantes da política dos mortos no Rio Grande do Sul.
o ex-presidente Jango foi envenenado numa troca de remédios, na época da ditadura.
no Rio Grande do Sul, haverá um velório carnavalesco para o presidente Jango.
João Goulart, o Jango, morreu em 2010, no Rio Grande do Sul.

07) A partir dos significados abaixo colocados, assinale a alternativa CORRETA.
I)
II)
III)
IV)

A(
B(
C(
D(
E(

Exumação: enterro de um cadáver.
Jazia: permanecia.
Sucumbiu: cedeu, resistiu.
Rito: cerimonial, culto.
Estão CORRETAS apenas:
) I e II.
) II e IV.
) II e III.
) III e IV.
) I e IV.
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08) Observe o fragmento do texto e responda.
“Em sossego desde dezembro de 1976, no cemitério de São Borja, cidade onde nasceu
e até agora jazia em paz, o presidente João Goulart foi transformado na bola da vez pelos
praticantes da política dos mortos. Eles vivem à procura de pretextos para algum acerto
de contas com o passado que permita reescrever a história com a mão esquerda.”

A(

B(

C(

D(

E(

A alternativa que apresenta a reconstrução adequada do fragmento acima, considerando a
coesão e a coerência e a preservação do significado, é:
) João Goulart, presidente em sossego desde dezembro de 1976, no cemitério de São Borja,
cidade que nasceu e até agora jazia em paz, foi transformado na bola da vez pelos praticantes
da política dos mortos, onde vivem à procura de pretextos para algum acerto de contas com o
passado que permita reescrever a história com a mão esquerda.
) O presidente João Goulart, desde dezembro de 1976, jazia em paz no cemitério de São
Borja, cidade onde nasceu, foi transformado na bola da vez pelos praticantes da política dos
mortos, onde eles vivem à procura de pretextos para algum acerto de contas com o passado
que permita reescrever a história com a mão esquerda.
) À procura de pretextos para algum acerto de contas com o passado que permita
reescrever a história com a mão esquerda, os praticantes da política dos mortos
transformaram o presidente João Goulart, em sossego desde dezembro de 1976, no cemitério
de São Borja, cidade onde nasceu e até agora jazia em paz, na bola da vez.
) À procura de pretextos para algum acerto de contas com o passado que permita
reescrever a história com a mão esquerda, o presidente João Goulart, em sossego desde
dezembro de 1976, no cemitério de São Borja, cidade onde nasceu e até agora jazia em paz,
foi transformado na bola da vez pelos praticantes da política dos mortos.
) Os praticantes da política dos mortos, em sossego desde dezembro de 1976, no cemitério
de São Borja, cidade onde nasceu e até agora jazia em paz, o presidente João Goulart foi
transformado na bola da vez, onde eles vivem à procura de pretextos para algum acerto
de contas com o passado que permita reescrever a história com a mão esquerda.
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LEIA OS TEXTOS ABAIXO E RESPONDA
Marco da redemocratização, Constituição faz 25 anos
Reportagem de VEJA mostra como a Carta Magna fez do Brasil um país democrático...
Revista Veja, Gabriel Castro e Daniel Jelin

Texto 1

Texto 2
A Constituição fez do Brasil um país democrático, mas suas fraquezas intrínsecas
impedem que ela desfrute, ao completar 25 anos, da aura de outras Cartas, como a
americana.

09) É possível afirmar, a partir dos textos 1 e 2, que:
I) nas imagens, há uma diferença de 26 anos entre a instalação da Assembleia Constituinte
em 1987 e as manifestações ocorridas em 2013.
II) a foto que ilustra esta página mostra dois momentos da história recente em que o
Congresso Nacional foi tomado por pessoas comuns.
III) a relação entre o texto 1 e o texto 2 é a referência à Constituição brasileira, à democracia e
às manifestações populares.
IV) a relação entre as imagens e o texto escrito é apenas a referência à democracia e a
Constituição brasileiras.

A(
B(
C(
D(
E(

Estão CORRETAS:
) I e II.
) I, II e IV.
) II, III e IV.
) I e IV.
) II e IV.
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10) ______ brinquedo para menina e para menino? Cansada de ver as meninas se divertindo
com bonecas e xícaras, Debbie Sterling, uma engenheira formada em Stanford, _______
criar sua própria linha de brinquedos para garotas. Em lugar de bonecas, ______ livros
interativos, blocos e ferramentas de construção. Tudo animado pela personagem Goldie, uma
pequena inventora. O objetivo, segundo Debie, é estimular a imaginação das garotas e
mostrar que, se ______, elas _____ ser engenheiras e inventoras também.

A(
B(
C(
D(
E(

A alternativa que apresenta as formas verbais adequadas para completar os espaços vazios
no texto acima é:
) Existirão – decidiu – criava – quiserem – podem
) Existe – decidiu – criou – quiserem – podem
) Existirão – decidiram – criaria – querem – podem
) Existe – decidiria – criou – queriam – podiam
) Existem – decide – criará – quiser – poderiam

LEIA ATENTAMENTE O TEXTO QUE SERVE DE BASE PARA AS QUESTÕES DE 11 A 13.
Disco de flashback
Ed Motta lança álbum em homenagem a ícones das FMs
Você provavelmente não sabe o que é AOR, sigla que batiza o novo álbum de Ed
Motta. Mas deve ter ouvido alguma AOR hoje – seja no táxi ou em algum elevador. São as
iniciais de Album-Oriented Rock, rótulo criado para aquele pop suave, típico das FMs. “É o
que os brasileiros chamam de rádio de flashback”, explica o cantor.
O disco, que conta com 10 faixas inéditas, é um tributo a ícones de um estilo difícil de
se definir, mas fácil de se reconhecer, que tem em Chicago e Steeley Dan alguns de seus
representantes. “Ouço com a mesma atenção um disco do John Coltrane e outro do
Christopher Cross”, afirma Ed, cometendo a (suposta) heresia de pôr na mesma frase o
gênio do jazz e o subestimado autor de sucessos como Sailing e Ride Like the Wind.
AOR é, como Ed define, “um disco para se ouvir sentado”. Os grooves de faixas como
Flores da Vida Real e A Encruzilhada são macios, feitos para o ouvinte prestar atenção aos
arranjos. “São músicas pop e acessíveis, mas com uma moldura jazzística”, diz.
Texto de Marco Antonio Barbosa. Revista Voe Azul, ed. 01, Maio 2013, p. 34.

11) De acordo com o texto é CORRETO afirmar que a definição para AOR é:
I)
II)
III)

A(
B(
C(
D(
E(

músicas que somente tocam em táxis e elevadores, flashbacks não inéditas, mas pop e
acessíveis.
pop suave com moldura jazzística, difícil de ser definida, para ouvir sentado prestando
atenção aos arranjos.
música típica das FMS, cujos ícones são Chicago, Steeley Dan, John Coltrane,
Christopher Cross.
Está(ão) CORRETA(s) apenas:
) I.
) II.
) III.
) I e II.
) II e III.
CONCURSO UFSC 252/2013 – AUDITOR – 19/01/2014

8

12) Pode-se apreender da leitura do texto que:
A( ) Ed Motta em seu novo álbum, AOR, está criando arranjos jazzísticos para músicas
conhecidas como Sailing e Ride Like the Wind.
B( ) Flores da Vida Real e A Encruzilhada são músicas inéditas de Christopher Cross que Ed
Motta traz em flashback em seu novo disco.
C( ) AOR, Album-Oriented Rock, é a sigla que batiza o novo álbum de Ed Motta em parceira com
John Coltrane, gênio do jazz.
D( ) o novo disco de Ed Motta é um tributo a ícones como Chicago e Steeley Dan, cujo estilo é
fácil de reconhecer, mas difícil de se definir.
E( ) embora autores do mesmo tipo de música, John Coltrane e Christopher Cross são
considerados gênios e Chicago e Steeley Dan são subestimados.

13) Entre os sinônimos das palavras negritadas no texto – tributo, ícones, heresia e moldura,
A(
B(
C(
D(
E(

não há alteração de sentido do texto em sua substituição, respectivamente, por:
) taxa, símbolos, tolice, invólucro.
) imposto, emblemas, contra-senso, embrulho.
) homenagem, representantes, pecado, envoltório.
) preito, insígnias, transgressão, envolvimento.
) vassalagem, sinais, culpa, quadro.

14) Com relação à concordância verbal, assinale a alternativa cuja reescrita do trecho em negrito,
destacado do texto abaixo está CORRETA, conforme a norma culta padrão.
“Se você vender a sua alma terá que pagar um alto preço. APOSTA MÁXIMA.
Inspirado em fatos reais. Hoje nos cinemas. Verifique a classificação indicativa.” (Jornal
Metro, 4 de outubro de 2013, contra-capa).
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Se você vendesse a sua alma tem que pagar um alto preço.
Se você vendeu a sua alma teve que pagar um alto preço.
Ao você vender a sua alma tinha que pagar um alto preço.
Quando você vender a sua alma tivera que pagar um alto preço.
Caso você venda a sua alma teria que pagar um alto preço.
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15) O texto a seguir apresenta uma inadequação quanto à concordância nominal, considerando a
norma culta padrão. Assinale a alternativa cuja reescrita é adequada.
“Seu objetivo é o sucesso em seus negócios. O nosso é te levar até lá!.
Na próxima vez, escolha as soluções em viagens corporativas Brementur. Assim,
enquanto você fica 100% focado no que vai produzir em seu destino, nós cuidamos de cada
detalhe de sua viagem. www.brementur.com.br Curitiba| São Paulo| Florianópolis”
(Revista Aeroporto, ano XVII, no 164, agosto de 2013, p. 15 - excerto)
A( ) Teu objetivo é o sucesso em teus negócios. O nosso é te levar até lá!.
Na próxima vez, escolhas as soluções em viagens corporativas Brementur. Assim, enquanto
você fica 100% focado no que vai produzir em seu destino, nós cuidamos de cada detalhe de
sua viagem.
B( ) Seu objetivo é o sucesso em teus negócios. O nosso é te levar até lá!.
Na próxima vez, escolha as soluções em viagens corporativas Brementur. Assim, enquanto
você fica 100% focado no que vai produzir em teu destino, nós cuidamos de cada detalhe de
sua viagem.
C( ) Seu objetivo é o sucesso em seus negócios. O nosso é te levar até lá!.
Na próxima vez, escolhas as soluções em viagens corporativas Brementur. Assim, enquanto
você fica 100% focado no que vais produzir em seu destino, nós cuidamos de cada detalhe
de tua viagem.
D( ) Seu objetivo é o sucesso em seus negócios. O nosso é lhe levar até lá!.
Na próxima vez, escolha as soluções em viagens corporativas Brementur. Assim, enquanto
você fica 100% focado no que vai produzir em seu destino, nós cuidamos de cada detalhe de
sua viagem.
E( ) Teu objetivo é o sucesso em seus negócios. O nosso é te levar até lá!.
Na próxima vez, escolha as soluções em viagens corporativas Brementur. Assim, enquanto
você fica 100% focado no que vais produzir em seu destino, nós cuidamos de cada detalhe de
tua viagem.

CONCURSO UFSC 252/2013 – AUDITOR – 19/01/2014

10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Assinale a alternativa CORRETA quanto ao conceito de auditoria interna.
A( ) É um sistema de controle que se limita às áreas contábil e financeira, mas engloba os
planos de organização e todos os métodos usados para proteger seus ativos, verificar a
exatidão e fidedignidade de suas informações contábeis e financeiras.
B( ) É um procedimento de exames, incluindo testes de observância e testes substantivos que
visam à obtenção de uma razoável segurança de que os controles internos estabelecidos pela
administração estão tendo um efetivo funcionamento.
C( ) É uma atividade independente, com um conjunto de procedimentos técnicos que tem por
objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das
informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais da entidade, sendo entendida como
uma atividade de assessoramento à administração.
D( ) É um controle interno que compreende o plano de organização e os conjuntos coordenados
dos métodos e medidas, adotados pela empresa, para proteger seu patrimônio e verificar a
exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis.
E( ) É uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para
adicionar e agregar valor às operações de uma empresa. Executa e realiza trabalhos na
organização com o objetivo de assegurar que a eficácia dos processos de gerenciamento não
tenham riscos de controle.

17) O planejamento de auditoria deve considerar fatores relevantes na execução de seus
trabalhos. Considerando essa afirmação, assinale a alternativa CORRETA.
A( ) É fator relevante para o planejamento de auditoria a verificação da existência de entidades
associadas, filiais e partes relacionadas, embora não estejam no âmbito dos trabalhos da
Auditoria Interna.
B( ) A natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos de auditoria interna a serem
aplicados, alinhados com a política de gestão de riscos da entidade, são importantes para o
planejamento de auditoria.
C( ) As orientações ou expectativas externadas pela administração aos auditores internos não
devem ser incluídas no planejamento de auditoria, pois ferem a autonomia da auditoria
interna.
D( ) O planejamento de auditoria, embora seja um instrumento estratégico e operacional da
auditoria interna e considerando que o mesmo pode ser formulado durante a execução das
atividades de auditoria, não precisa estar documentado ou formalizado.
E( ) O uso do trabalho de especialistas nas atividades de auditoria deve ser previamente
aprovado pela Controladoria-Geral da União, Órgão Central do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal.
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18) Tendo em vista o objetivo da auditoria interna e dependendo do órgão a ser auditado,
mudam-se os tipos de auditoria. De acordo com essa afirmação e considerando os tipos de
auditoria abaixo colocados, relacione a coluna I à coluna II.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Coluna I
Auditoria de conformidade.
Auditoria operacional.
Auditoria de avaliação da gestão.
Auditoria de acompanhamento da gestão.
Auditoria de programas.
Auditoria contábil e financeira.

Coluna II
( ) Tem o fito de fiscalizar os atos realizados na gestão do órgão e seus efeitos
decorrentes, evidenciando em cada unidade organizacional auditada suas melhorias,
êxitos que vão ao encontro da sua razão de existir, bem como desconformidades nesse
processo.
( ) Refere-se à fiscalização dos registros e documentos do órgão e à coleta de suas
informações e confirmações, mediante procedimentos específicos explicitados em
programa de auditoria, pertinentes ao controle do patrimônio, com o fim de obter
elementos comprobatórios suficientes para atestar que estão de acordo com os princípios
fundamentais contábeis.
( ) Trata-se de uma auditoria na qual o auditor utiliza como critério para fazer suas
avaliações a legalidade, verificando se o agente público agiu de acordo com todas as
normas e princípios aplicáveis àquela tomada de decisão.
( ) Tem o escopo de emitir opinião para a elaboração do parecer da Unidade de Auditoria
Interna no processo de prestação de contas que a entidade deve realizar ao final de cada
exercício.
( ) Deve ser realizada para o acompanhamento, o exame e a avaliação de programas e
projetos específicos do Governo, bem como a aplicação de recursos descentralizados.
( ) Sua implementação é destinada à avaliação dos resultados das áreas
interrelacionadas à entidade no que concerne à aplicação dos recursos materiais,
humanos e tecnológicos de que dispõe, e com relação à economicidade e eficiência dos
controles internos aplicáveis à gestão dos recursos públicos.

A(
B(
C(
D(
E(

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
) 2 – 4 – 6 – 1 – 3 – 5.
) 6 – 2 – 4 – 5 – 1 – 3.
) 5 – 3 – 6 – 2 – 4 – 1.
) 4 – 6 – 1 – 3 – 5 – 2.
) 2 – 5 – 3 – 1 – 6 – 4.

CONCURSO UFSC 252/2013 – AUDITOR – 19/01/2014

12

19) As entidades da Administração Pública Federal indireta devem organizar a respectiva

A(

B(

C(

D(
E(

unidade de auditoria interna, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais,
com o objetivo de fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle. A partir dessa
afirmação, assinale a alternativa CORRETA.
) As unidades de auditoria interna das entidades da Administração Pública Federal indireta
vinculadas aos Ministérios ficam sujeitas à orientação normativa e supervisão técnica do
Tribunal de Contas da União – TCU.
) A unidade de auditoria interna apresentará ao órgão ou à unidade de controle interno a que
estiver jurisdicionada, para efeito de integração das ações de controle, seu plano de trabalho
dos próximos dois exercícios.
) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade de auditoria interna
serão submetidas, pelo dirigente máximo da entidade, à aprovação do conselho de
administração ou órgão equivalente, quando for o caso, e, após, à Controladoria-Geral da
União – CGU.
) A auditoria interna vincula-se ao órgão setorial de controle interno na estrutura do Tribunal
de Contas da União – TCU.
) É vedada a contratação de empresas privadas de auditoria pelos órgãos ou pelas entidades
da Administração Pública Federal indireta.

20) Consiste num plano de ação detalhado, destinado a orientar o trabalho específico do auditor

A(
B(
C(
D(
E(

interno, permitindo-lhe complementá-lo quando circunstâncias imprevistas assim o
recomendarem. Deve contemplar todas as informações disponíveis e necessárias ao
desenvolvimento de cada trabalho a ser realizado, com o objetivo de determinar-lhe a
extensão e profundidade, considerando a legislação específica, o resultado de auditorias
anteriores e as normas do órgão ou setor que receberá a auditagem. Esse conceito refere-se:
) ao planejamento dos trabalhos de auditoria.
) ao programa de auditoria.
) às técnicas de auditoria.
) aos tipos de auditoria.
) ao parecer de auditoria.

21) O dever de verificação e correção que sobre ela exercem os órgãos dos Poderes Judiciário,
A(
B(
C(
D(
E(

Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a compatibilidade de sua atuação com os
princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, refere-se ao controle:
) da administração pública.
) da assistência social.
) da natalidade.
) da mobilidade social.
) da alfabetização.
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22) Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, um sistema de
A(
B(
C(
D(

E(

controle interno. Em relação à uma das finalidades do sistema de controle interno previsto na
Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA.
) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas
de governo e dos orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios.
) Apoiar o controle externo, seja em sua missão institucional, seja em apoio administrativo, de
pessoal, orçamentário e financeiro.
) Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
haveres da União, dos Estados e dos Municípios.
) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas
de governo e dos orçamentos da União, remetendo os resultados ao Ministério Público
Federal para apreciação e arquivo.
) 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.

23) Nas atividades de controle interno muito se utiliza a metodologia do COSO – Committee of

A(
B(
C(
D(
E(

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Com base na missão ou visão
estabelecida pela organização, a administração estabelece os planos principais, seleciona as
estratégias e determina o alinhamento dos objetivos aos seus níveis. A estrutura de
gerenciamento de riscos corporativos é orientada a fim de alcançar os objetivos da
organização. Assinale a alternativa que apresenta as QUATRO categorias do COSO, que
possibilitam o enfoque nos aspectos distintos do gerenciamento de riscos de uma
organização.
) Estratégicos, Operações, Comunicação e Conformidade.
) Estratégicos, Manualizações, Comunicação e Conformidade.
) Estratégicos, Operações, Exclusividade e Conformidade.
) Operações, Comunicação, Exclusividade e Manualizações.
) Operações, Comunicação, Exclusividade e Conformidade.

24) O gerenciamento de riscos corporativos (ERM – Enterprise Risk Management) é o processo

A(
B(
C(
D(
E(

conduzido em uma organização, aplicado no estabelecimento de estratégias formuladas para
identificar eventos em potencial capazes de afetá-la, administrando os riscos para mantê-los
compatíveis com o seu apetite a risco e possibilitando garantia razoável de cumprimento dos
objetivos da entidade. Em relação ao gerenciamento de riscos corporativos, definido pelo
COSO – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, assinale a
alternativa CORRETA.
) É conduzido por profissionais alocados no topo da carreira de uma organização.
) É aplicado à definição de operações e não de estratégias.
) É formulado com base em características e riscos de outra organização, para obter uma
proposta original e inovadora.
) É conduzido pelos profissionais em todos os níveis da organização.
) É aplicado à definição de circularizações e não de estratégias.
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25) O método de amostragem é aplicado como forma de viabilizar a realização de ações de

A(
B(
C(

D(

E(

controle em situações onde o objeto alvo da ação se apresenta em grandes quantidades e/ou
se distribui de maneira bastante pulverizada. A amostragem é também aplicada em função da
necessidade de obtenção de informações em tempo hábil, nos casos em que a ação na sua
totalidade se torna impraticável. Em relação à amostragem de auditoria, assinale a alternativa
CORRETA.
) A seleção da amostra deve levar em consideração as características da população, mas não
sua representatividade.
) Faz-se necessária ainda que a população seja considerada muito pequena e seja possível a
análise total.
) É um método utilizado quando se necessita obter informações sobre um ou mais aspectos
de um grupo de elementos (população), considerado grande ou numeroso, observando
apenas uma parte do mesmo (amostra).
) O método não probabilístico tem como característica fundamental o fato de poder ser
submetido a tratamento estatístico, sendo, portanto, os resultados obtidos na amostra
generalizáveis para a população.
) O método probabilístico é o que se baseia, principalmente, na experiência do servidor, não
sendo possível aplicar tratamentos estatísticos.

26) O planejamento das ações de controle adotado pelo Sistema de Controle Interno do Poder

A(

B(
C(
D(
E(

Executivo Federal observa procedimentos para a organização e estrutura de suas atividades.
Assinale a alternativa CORRETA, quanto ao planejamento das atividades de auditoria
interna.
) Para cada objeto descrito no planejamento de auditoria, faz-se importante a definição do
escopo de trabalho, explicitando, tanto quanto possível, sua representatividade em termos
relativos e demonstrando a amplitude dos exames a serem realizados, em relação ao universo
de referência concernente ao objeto a ser auditado.
) Para cada objeto descrito no planejamento de auditoria, dispensa-se a avaliação sumária
quanto ao risco inerente ao objeto a ser auditado e sua relevância em relação à entidade.
) O planejamento de auditoria deve conter um cronograma com datas rígidas e imutáveis para
cada objeto descrito.
) É vedada a previsão de ações de capacitação de servidores lotados na auditoria interna, por
não serem objetos de ação de auditoria.
) Na descrição das ações de auditoria interna não há necessidade de previsão da origem da
demanda, recursos humanos empregados e o local da realização dos trabalhos de auditoria.

27) A aplicação dos procedimentos de auditoria deve ser realizada através de provas seletivas,

A(
B(
C(
D(
E(

testes e amostragens, em razão da complexidade e volume das operações. Marque a
alternativa que apresenta os procedimentos técnicos básicos que devem ser considerados
pelo auditor na aplicação dos testes de observância e substantivos.
) execução, relevância, riscos, natureza e revisão analítica.
) investigação, avaliação, confirmação, controle interno e oportunidade.
) observação, riscos, classificação, programa e cálculo.
) inspeção, observação, investigação e confirmação, cálculo e revisão analítica.
) planejamento, transações, ramo de atividade, extensão e transparência.

CONCURSO UFSC 252/2013 – AUDITOR – 19/01/2014

15

28) As informações obtidas por meio de fotografias, fitas de vídeo ou áudio, arquivos magnéticos,

A(
B(
C(
D(
E(

cópias de documentos internos e externos, extratos bancários, cálculos, respostas a
questionários durante a realização da auditoria, são considerados como documentos de
comprovação de:
) eventos.
) garantias.
) contingências.
) riscos.
) evidências.

29) Os papéis de trabalho constituem o elo entre o trabalho de campo e o relatório de auditoria.
A(
B(
C(
D(
E(

Devido à importância e utilização, sua preparação deve ser orientada pelos seguintes
critérios:
) autenticidade, qualidade, boa apresentação, confirmação e concisão.
) identificação, quantidade, sequência, profundidade e boa apresentação.
) boa apresentação, uniformidade, concisão, acabamento e sequência.
) extensão, boa apresentação, uniformidade, quantidade e confirmação.
) sequência, qualidade, acabamento, boa apresentação e autenticidade.

30) A análise da consistência tem por objetivo observar os dados de previsão e execução da

A(
B(
C(
D(
E(

receita e fixação e realização da despesa orçamentária, verificando o equilíbrio entre previsão
inicial da receita e fixação inicial da despesa, a compatibilidade dos valores da receita e da
despesa realizada com o Balanço Financeiro. Assinale a alternativa que apresenta um ponto
específico para análise do Balanço Orçamentário em relação à realização da despesa.
) Analisar se o saldo da conta contábil de receita realizada no balancete contábil é igual à
realização da receita apresentada no balanço orçamentário.
) Analisar se o saldo da conta contábil de crédito empenhado no balancete contábil é igual à
execução da despesa apresentada no balanço orçamentário.
) Verificar o equilíbrio entre a previsão orçamentária da receita e a dotação orçamentária da
despesa.
) Comparar a realização da receita do balanço orçamentário com o balanço financeiro.
) Se o desequilíbrio apresentado no Balanço Orçamentário for proveniente de abertura de
créditos por superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, deve
ser efetuada nota explicativa, quando da publicação da demonstração.

31) Um auditor identificou falhas de natureza formal nos demonstrativos contábeis, que não
A(
B(
C(
D(
E(

apresentaram prejuízo ao erário. Nessa situação, o certificado de auditoria sobre as contas
deve ser:
) regular com ressalvas.
) regular.
) irregular.
) adverso.
) com negativa de opinião.
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32) Em relação à importância da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal
A(

B(
C(
D(

E(

– LRF) no que tange a despesas com pessoal, assinale a alternativa CORRETA.
) Na ocasião de ultrapassagem do limite para a despesa total com pessoal nos casos da LRF,
é obrigatória a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à
nova carga horária.
) Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de
servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".
) A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos na LRF para despesas com pessoal
será realizada ao final de cada bimestre.
) É nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos
noventa dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou Órgão referido
na LRF.
) A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência
com as dos vinte e quatro imediatamente anteriores, adotando-se o regime de caixa.

33) A Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) tem importante
A(

B(
C(

D(
E(

papel, enquanto marco legal, em matéria de transparência, controle e fiscalização de contas
públicas. Em relação a essas matérias, assinale a alternativa CORRETA.
) Para efeitos da LRF, os entes da Federação não precisam demonstrar todos os atos
praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, mas devem
fornecer um canal para requerimento dessas informações.
) O “Relatório Resumido da Execução Orçamentária” e o “Relatório de Gestão Fiscal” terão
ampla divulgação e pleno acesso ao público no prazo de trinta dias após suas publicações.
) Os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a
informações referentes ao lançamento e ao recebimento de toda a receita das unidades
gestoras, exceto se referentes a recursos extraordinários.
) A LRF, com treze anos de vigência, não previu a transparência de dados públicos em meios
eletrônicos.
) A transparência será assegurada mediante a adoção de sistema integrado de administração
financeira e controle, que atenda ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder
Executivo da União e dispositivos da LRF.

34) Assinale a alternativa CORRETA, quanto aos princípios fundamentais que devem reger as
A(
B(
C(
D(
E(

atividades da Administração Federal, segundo o art. 6º do Decreto Lei 200/67.
) Entidade, Continuidade, Planejamento, Coordenação e Competência.
) Planejamento, Coordenação, Descentralização, Delegação de Competência e Controle.
) Legalidade, Entidade, Descentralização, Controle e Prudência.
) Planejamento, Coordenação, Delegação de Competência e Continuidade.
) Descentralização, Delegação de Competência, Controle e Legalidade.

35) A Lei no 4.320/64 determina que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, nesse
A(
B(
C(
D(
E(

sentido assinale a alternativa CORRETA.
) Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas porém não previstas e as
despesas previstas e ainda não empenhadas.
) Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas e liquidadas até o dia 31 de
dezembro.
) Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurienal, que não tenham sido
liquidados, serão computados como Despesas do Exercício Seguinte.
) Os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o
encerramento do exercício correspondente deverão ser cancelados e não pagos.
) Reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício e, quando a anulação
ocorrer após o encerramento deste, considerar-se-á receita do ano em que se efetivar.
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36) A Lei 4.320 dispõe que a despesa será classificada em categorias econômicas. Assinale a
A(
B(
C(
D(
E(

alternativa CORRETA quanto às despesas classificadas como de CUSTEIO.
) Pessoal Civil, Pessoal Militar, Material de Consumo, Serviços de Terceiros e
Encargos Diversos.
) Obras Públicas, Equipamentos e Instalações, Material de Consumo e Serviços de Terceiros.
) Pessoal Civil, Material de Consumo, Material Permanente e Aquisição de Imóveis.
) Pessoal Militar, Material de Consumo, Concessão de Empréstimos e Serviços em Regime
de Programação Especial.
) Material de Consumo, Serviços de Terceiros, Encargos Diversos e Constituição de Fundos
Rotativos.

37) O Orçamento Público trata-se de documento aprovado em lei, composto da previsão de

A(

B(
C(

D(

E(

receitas e da estimativa de despesas a serem executadas pelo Poder Executivo em um
determinado exercício, geralmente compreendido por um ano. Com base na Constituição
Federal de 1988 assinale a alternativa CORRETA.
) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de
investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do
capital social com direito a voto e o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos
e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.
) O Poder Executivo publicará, a qualquer tempo, relatório resumido da execução
orçamentária bem como seu Planejamento Anual e Trimestral.
) Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição Federal
serão elaborados em consonância com o plano de governos e apreciados pelo Senado
Federal.
) 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 lei orçamentária anual compreenderá as metas e prioridades da administração pública
federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a
elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

38) A Administração Pública deverá adotar todas as cautelas necessárias no recebimento do
A(
B(
C(
D(
E(

objeto do contrato, assim a Lei 8.666/93 diferencia o recebimento provisório do definitivo.
Assinale a alternativa CORRETA, quanto a essa afirmação.
) Recebimento definitivo consiste na simples transferência da posse do bem ou dos
resultados do serviço para a Administração.
) A partir do recebimento definitivo, a Administração deverá examinar mais detalhadamente o
objeto e verificar se está de acordo com o contratado.
) A Lei prevê prazo máximo para o recebimento definitivo do objeto o qual não poderá
ultrapassar 60 meses.
) Em sendo o objeto do contrato rejeitado pela administração, o contratado deverá adotar as
medidas cabíveis à sua reparação ou substituição, ou à repetição do serviço.
) O contratado fica dispensado de responder pela integridade do objeto após o recebimento
definitivo por parte da Administração.
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39) A Lei 8.666/93, em sua Seção II, traz algumas definições com a finalidade de normatizar os
A(
B(

C(
D(
E(

processos de licitações. Com base em seu art. 6º, assinale a alternativa CORRETA.
) Serviço: toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por
execução direta ou indireta.
) Obra: toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a
Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação,
conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade,
seguro ou trabalhos técnico-profissionais.
) Alienação: toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou
parceladamente.
) Compra: toda transferência de domínio de bens a terceiros.
) Empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo
e total.

40) Em consonância com o disposto no artigo 3º da Lei 10.520/2002, assinale a alternativa
CORRETA sobre a fase preparatória do pregão.
A( ) A autoridade competente designará o pregoeiro mediante a contratação de um consultor
especializado no tema.
B( ) O pregoeiro deverá trabalhar sozinho, uma vez nomeado, ficando dispensado o auxílio de
outros colaboradores.
C( ) A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição.
D( ) No âmbito do Ministério da Educação, a função de pregoeiro poderá ser desempenhada por
militares.
E( ) Fica vedada a modalidade de pregão, para as compras e contratações de bens e serviços
comuns, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços.
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