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AUDITOR PÚBLICO INTERNO 

 

Nome do Candidato:  Nº de Inscrição:  

Assinatura:  

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.  

2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual 

você se candidatou. 

3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados 

ao fiscal de sala, para registro em ata. 

4. Assine o cartão de respostas. 

5. Verifique se este caderno de prova contém 30 questões. Não serão consideradas reclamações 

posteriores ao término da prova. 

6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, 

B, C, D e E, das quais apenas uma será a resposta correta. 

7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra 

no final desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta. 

Qualquer outra cor de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica. 

8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos 

números, que corresponde à resposta correta. 

9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de 

uma opção no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão 

de respostas. 

10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras. 

11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou 

alegação. 

12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de 

qualquer outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que 

cubra as orelhas do candidato. 

13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h, incluído o tempo para preenchimento do cartão 

de respostas. 

14. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 1 (uma) hora de seu início e 

poderá levar o caderno de provas 15 (quinze) minutos antes de seu término. 

15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e 

devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.  

16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por 

um fiscal. 

17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua 

função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.  

18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas. 

Boa prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
As questões de 1 a 07 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

 

01. “Cientistas britânicos e americanos produziram acidentalmente uma enzima 
devoradora de plástico que poderia, eventualmente, ajudar a resolver o problema 
crescente da poluição gerada por este material.” (linhas 1 a 5). A expressão 
destacada no trecho retirado do Texto desempenha a seguinte função morfológica: 
 

a) Advérbio. 
b) Substantivo. 
c) Pronome. 
d) Adjetivo. 
e) Adjunto adverbial. 
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02. “Cientistas britânicos e americanos produziram acidentalmente uma enzima 
devoradora de plástico que poderia, eventualmente, ajudar a resolver o problema 
crescente da poluição gerada por este material.” (linhas 1 a 5). É correto afirmar 
que o termo destacado exerce função morfológica de: 
 

a) Conjunção integrante. 
b) Conjunção concessiva. 
c) Pronome relativo. 
d) Sujeito. 
e) Objeto direto. 

 
03. “...decidiram se concentrar em uma bactéria encontrada na natureza (...)” (linhas 
19 e 20). Caso a pessoa utilizada para tratamento na frase acima retirada do Texto 
fosse alterada para a segunda pessoa do singular, mantendo-se o tempo e o modo 
verbal, sua reescrita correta seria: 
 

a) “...decides se concentrar em uma bactéria encontrada na natureza (...)”  
b) “...decidias se concentrar em uma bactéria encontrada na natureza (...)”  
c) “...decidiste se concentrar em uma bactéria encontrada na natureza (...)”  
d) “...decidirás se concentrar em uma bactéria encontrada na natureza (...)”  
e) “...decidirias se concentrar em uma bactéria encontrada na natureza (...)”  

 
04. “Mais de oito milhões de toneladas de plásticos são descartadas nos oceanos 
do mundo todos os anos e há uma preocupação crescente com as consequências 
contaminantes deste produto derivado do petróleo para a saúde humana e o meio 
ambiente.” (linhas 6 a 11). Sobre a regência do verbo haver destacado, assinale a 
alternativa correta: 
 

a) O verbo “haver”, no contexto em que está inserido, exerce o sentido de “existir”, 
portanto, é transitivo direto. Não possui sujeito, devendo ficar na terceira 
pessoa do singular. 

b) O verbo “haver”, no contexto em que está inserido, exerce o sentido de “tempo 
decorrido”, por isso é um verbo transitivo direto. Nesta acepção ele também é 
impessoal, ou seja, não possui sujeito e deve, por convenção, ficar na terceira 
pessoa do singular. 

c) O verbo “haver”, no contexto em que está inserido, exerce o sentido de “obter”, 
portanto, é um verbo transitivo direto e indireto. 

d) O verbo “haver”, no contexto em que está inserido, exerce o sentido de 
“possuir”, portanto, é um verbo transitivo direto. 

e) O verbo “haver”, no contexto em que está inserido, exerce o sentido de 
“considerar”, desta forma, é um verbo transitivo indireto. 
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05. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do Texto que, devido à sua 
regência, é responsável por exigir a preposição “a” da contração entre preposição e 
artigo definido feminino representado pelo termo destacado no trecho abaixo: 
 
“Cientistas britânicos e americanos produziram acidentalmente uma enzima 
devoradora de plástico que poderia...” (linhas 1 a 3) 
 

a) “Cientistas”  
b) “Produziram”  
c) “Enzima”  
d) “Devoradora” 
e) “Plástico” 

 
06. Analise o trecho abaixo retirado do Texto e, observando as regras gramaticais 
de pontuação, assinale sua reescrita totalmente correta: 
 
“Cientistas britânicos e americanos produziram acidentalmente uma enzima 
devoradora de plástico que poderia, eventualmente, ajudar a resolver o problema 
crescente da poluição gerada por este material.” (linhas 1 a 5) 
 

a) Cientistas – britânicos e americanos – produziram acidentalmente uma enzima 
devoradora de plástico que poderia, eventualmente, ajudar a resolver o 
problema crescente da poluição gerada por este material. 

b) Cientistas britânicos e americanos produziram (acidentalmente) uma enzima 
devoradora de plástico que poderia eventualmente ajudar a resolver o 
problema crescente da poluição gerada – por este material. 

c) Cientistas britânicos e americanos, produziram acidentalmente uma enzima 
devoradora de plástico que poderia, eventualmente – ajudar a resolver o 
problema crescente da poluição gerada por este material. 

d) Cientistas, (britânicos e americanos) produziram acidentalmente uma enzima 
devoradora de plástico que poderia, eventualmente ajudar a resolver o 
problema crescente da poluição gerada por este material. 

e) Cientistas britânicos e americanos produziram acidentalmente uma enzima 
(devoradora de plástico que poderia), eventualmente, ajudar a resolver o 
problema crescente da poluição gerada por este material. 

 
07. Analise o trecho abaixo adaptado do Texto. Podemos afirmar que nele há um erro 
gramatical de: 
 
“Uma enzima devoradora de plástico foi produzida acidentalmente por cientistas 
britânicos e americânos.” 
 

a) Concordância nominal. 
b) Regência verbal. 
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c) Concordância verbal. 
d) Pontuação. 
e) Acentuação. 

 
08. “É a translação do sentido próprio de uma palavra para outro, por analogia ou 
por semelhança, ou seja, consiste em usar uma palavra pela outra por força de uma 
comparação mental. É uma comparação – pelo fato de existirem características 
pertencentes a um objeto ou ser que se adapta a outro – sem a presença explícita 
de conectivo comparativo.”  

(BEZERRA, R. – Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos) 
 
Acerca das figuras de palavras, o trecho é um claro exemplo de: 
 

a) Silepse. 
b) Pleonasmo. 
c) Catacrese. 
d) Metonímia. 
e) Metáfora. 

 
09. “A mocidade de hoje parece que perdeu o encanto pela vida.”. Acerca das 
figuras de palavras, a frase é um claro exemplo de: 
 

a) Silepse. 
b) Pleonasmo. 
c) Catacrese. 
d) Metonímia. 
e) Metáfora. 

 
10. “As estrelas foram chamadas e disseram: – Aqui estamos.” (Pe. Antônio Vieira) 
 
Acerca das figuras de pensamento, a frase é um claro exemplo de: 
 

a) Prosopopeia, personificação ou animismo. 
b) Hipérbole. 
c) Antítese. 
d) Metonímia. 
e) Metáfora. 
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MATEMÁTICA 

 
11. Ao pular de paraquedas de uma montanha com 248 metros de altura, o 
paraquedista irá pousar diretamente em mar aberto. Por não conseguir desacelerar 
o suficiente para um pouso tranquilo, o paraquedista afundou cerca de 30 metros mar 
adentro, até conseguir retornar a superfície. Portanto, a altura total da queda deste 
paraquedista foi de: 
 

a) 218 metros. 
b) 178 metros. 
c) 298 metros. 
d) 198 metros. 
e) 278 metros. 
 

12. Dada à função exponencial f(x) = 2-1/x, determine o valor de X para que a função 
intercepte o eixo das ordenadas em 1. 
 

a) 0 (zero) 
b) 1 (um) 
c) – 1 (um negativo) 
d) 2 (dois) 
e) – 2 (dois negativo) 

 
13. Ao sortear três cartas consecutivas em um baralho completo com 52 cartas, qual 
é a probabilidade de saírem três cartas com o número 7, sabendo que não houve 
reposição das mesmas? 
 

a) 
1

25
 

b) 
12

33.150
 

c) 
1

5.525
 

d) 
24

5.525
 

e) 
3

66.300
 

 
14. De acordo com a teoria dos conjuntos, o único que se apresenta incorreto é: 
 

a) −1 ∈ ℤ 

b) √−4 ∈  ℚ 
c) 17 ∈ ℕ 
d) ℕ ⊃ 12 
e) ℤ ∉  ℕ 
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15. Uma rampa de lançamento para saltos em uma estação de esqui, forma com a 
horizontal um ângulo de 12º. Sabendo que o seu comprimento é de 25 metros, 
determine a altura desta rampa em relação ao solo.  
(Dados: sen 12º = 0,208; cos 12º = 0,978; tg 12º = 0,212). 
 

a) 24,4 metros. 
b) 5,5 metros. 
c) 21,3 metros. 
d) 5,2 metros. 
e) 18,9 metros. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
16. Pela 1ª vez em quase 60 anos, Cuba será governada por uma pessoa de fora 
da família Castro. Novo presidente se comprometeu a 'dar continuidade à 
Revolução Cubana em um momento histórico e crucial'. 

(fonte adaptada: g1.com>acesso 19 de abril de 2018)  
 
Em substituição a Raúl Castro, foi denominado presidente de Cuba: 
 

a) Miguel Prío Socarrás.  
b) Carlos Manuel Piedra.  
c) Tomás Estrada Palma.  
d) Miguel Díaz-Canel. 
e) Nicolás Maduro.  

 
17. União Europeia proíbe 20 frigoríficos brasileiros de exportar frango para a região. 
Os países do bloco europeu votaram unanimemente a favor da retirada de 20 
unidades brasileiras alegando deficiências no sistema de controle. 

(fonte adaptada: g1.com>acesso 19 de abril de 2018)  
 
Em relação à União Europeia, são Estados-Membros da EU, exceto: 
 

a) Letónia.  
b) Suécia. 
c) Chipre.  
d) Canadá.  
e) França.  

 
18. De acordo com a Lei Orgânica de Águia Branca - ES, o processo legislativo 
compreende a elaboração de, exceto: 
 

a) Leis Federais.  
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b) Leis Ordinárias.  
c) Leis Complementares. 
d) Resoluções.  
e) Emendas à Lei Orgânica do Município.  

 
19. O Partido Democrata entrou com uma ação milionária no dia 20 de abril, contra 
o governo russo, a campanha de Trump e a organização WikiLeaks, alegando que 
eles conspiraram para influenciar a eleição presidencial americana do ano 2016, que 
elegeu o atual presidente Donald Trump. 

(fonte adaptada: g1.com>acesso 20 de abril de 2018)  
 
O partido político de Donald Trump é o partido: 
 

a) Sociocrata. 
b) Republicano. 
c) Comunista. 
d) Socialista. 
e) Parlamentarista. 
 

20. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso. São pontos turísticos do município de Águia 
Branca - ES: 
 
(__) Pico da Bandeira; 
(__) Pedra da Boneca;  
(__) Três Pontões; 
(__) Pedra Bico da Coruja.  
 

a) V-V-V-F.  
b) F-V-V-F. 
c) V-F-V-F. 
d) F-F-V-V. 
e) F-V-V-V. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Uma empresa apresentou, em 31.12.2016, a seguinte relação de contas e 
respectivos saldos, em reais: 
 
- Capital Social: 250.000 
- Resultado antes do Imposto de Renda: 90.000 
- Prejuízos Acumulados: 21.000 
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Supondo o valor de R$ 9.000 referente à provisão para imposto de renda e que as 
participações no resultado, definido no estatuto, são: 
 
- Debenturistas: 10% 
- Empregados: 5% 
 
Pode-se afirmar corretamente que o valor do saldo da conta: 
 

a) Lucros Acumulados é de R$ 90.000 
b) Participações de Debenturistas é de R$ 8.100 
c) Lucros Acumulados é de R$ 48.255 
d) Participação dos Empregados é de R$ 3.645 
e) Lucro Líquido do Exercício é de R$ 72.300 

 
22. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante 
do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na (o): 
 

a) Demonstração das mutações do patrimônio líquido. 
b) Balanço patrimonial. 
c) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. 
d) Demonstração do Resultado do Exercício. 
e) Nota explicativa. 

 
23. Uma sociedade empresária fez uma aplicação em títulos de crédito 
classificando esses instrumentos financeiros como destinadas à negociação. Após 
o reconhecimento inicial, a sociedade deve avaliar esses títulos de crédito pelo seu: 
 

a) Valor justo, reconhecendo o efeito contábil direto no resultado. 
b) Valor justo, reconhecendo o efeito contábil na conta ajustes de avaliação 

patrimonial. 
c) Valor de custo de aquisição, reconhecendo o efeito contábil no resultado. 
d) Valor de transação, apropriando o rendimento pelo custo amortizado. 
e) Valor presente, apropriando o efeito contábil no patrimônio líquido. 

 
24. As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para determinadas 
finalidades, exceto para: 
 

a) Absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas 
de lucros. 

b) Pagamento de dividendo a ações preferenciais, quando essa vantagem lhes 
for assegurada. 

c) Resgate de partes beneficiárias. 
d) Aumento do capital autorizado, mediante modificação do estatuto. 
e) Resgate, reembolso ou compra de ações. 
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25. O resultado financeiro do exercício, obtido através do balanço financeiro, resulta 
do confronto entre: 
 

a) As receitas e despesas previstas com as realizadas. 
b) Os saldos em espécie do exercício anterior e o que se transferem para o 

exercício seguinte. 
c) As receitas e as despesas orçamentárias. 
d) As variações patrimoniais verificadas no patrimônio. 
e) Os ativos e passivos financeiros e permanentes. 

 
26. O componente do controle interno que compreende o conjunto de normas e 
processos da estrutura organizacional, proporcionando, dentre outros impactos, a 
integridade e os valores éticos da organização, é denominado: 
 

a) Avaliação de risco. 
b) Informação e comunicação.  
c) Ambiente de controle. 
d) Atividade de controle. 
e) Atividade de monitoramento. 

 
27. Sob os aspectos dos limites para despesas de pessoal e dos limites para a 
dívida, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, analise os itens a seguir: 
 
 I- Na verificação do atendimento dos limites de despesa total com pessoal, 
não serão computadas as despesas de indenização por demissão de servidores ou 
empregados; 
 II- O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao 
término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, 
somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e 
efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária; 
 III- O Presidente da República submeterá ao Congresso Nacional proposta de 
limites globais e individuais para o montante da dívida consolidada da União, 
Estados e Municípios. 
 
Dos itens acima: 
 

a) Apenas o item I está correto. 
b) Os itens I e II estão corretos, apenas. 
c) Os itens II e III estão corretos, apenas. 
d) Todos os itens estão corretos. 
e) Todos os itens estão incorretos. 
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28. O princípio orçamentário o qual prevê que o orçamento público deve ser 
apresentado em linguagem clara e compreensível a todas pessoas que, por força 
do ofício ou interesse, precisam manipulá-lo, é chamado de: 
 

a) Exclusividade. 
b) Equilíbrio. 
c) Publicidade. 
d) Exatidão. 
e) Objetividade. 

 
29. Os Créditos destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, 
comoção intestina ou calamidade pública e os créditos destinados a despesas para 
as quais não haja dotação orçamentária específica são, respectivamente: 
 

a) Créditos adicionais e créditos extraordinários. 
b) Créditos extraordinários e créditos complementares. 
c) Créditos complementares e créditos suplementares. 
d) Créditos extraordinários e créditos especiais. 
e) Créditos suplementares e créditos extraordinários. 

 
30. Acerca dos restos a pagar e do suprimento de fundos, é correto afirmar que: 
 

a) A autorização para a concessão do suprimento de fundos, devido ao seu 
caráter urgente e emergencial, não obedece ao estágio de empenho. 

b) Os resíduos passivos com prescrição interrompida correspondem à despesa 
cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada e, consequentemente, 
perda do direito do credor. 

c) Sob o enfoque patrimonial, o suprimento de fundos não representa uma 
despesa, pois no momento de sua concessão não ocorre redução do 
patrimônio líquido. 

d) As despesas sob o regime de suprimento de fundos, também denominadas 
despesas extraorçamentárias, é aplicável aos casos de despesas 
expressamente definidos em lei. 

e) No balanço orçamentário, os Restos a Pagar do exercício serão computados 
na receita orçamentária e extraorçamentária para compensar sua inclusão na 
despesa orçamentária. 

 
 

 


