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Instruções

1   Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2   Após a autorização para o início da prova, confira-a, com a máxima atenção, observando 
se há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua 
compreensão.

3   A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, não podendo o candidato retirar-se 
com a prova antes que transcorram 2 (duas) horas do seu início.

4   A prova é composta de 60 (sessenta) questões objetivas.

5   As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no Cartão Resposta a ser 
entregue ao candidato. Lembre-se de que para cada questão objetiva há APENAS UMA 
resposta.

6   O cartão-resposta deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica (tinta 
azul ou preta).

7   A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, 
portanto, esclarecimentos.

8   O CANDIDATO deverá devolver ao FISCAL o Cartão Resposta, ao término de sua prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões 1 e 2:

O ASSASSINO ERA O ESCRIBA

Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. 
Um pleonasmo, o principal predicado de sua vida, 
regular como um paradigma da 1ª conjunção. 
Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, 
ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito 
assindético de nos torturar com um aposto. 
Casou com uma regência. 
Foi infeliz. 
Era possessivo como um pronome. 
E ela era bitransitiva. 
Tentou ir para os EUA. 
Não deu. 
Acharam um artigo indefinido na sua bagagem. 
A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, 
conectivos e agentes da passiva o tempo todo. 
Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.

(LEMINSKI, Paulo. Caprichos e relaxos. São Paulo: Brasiliense, 1983.)

01 Esse texto de Paulo Leminski é literário ou não literário? Escolha a melhor justificativa abaixo:

a) O texto se enquadra em uma forma tradicional de poesia;
b) O texto revela, com simplicidade, um fato de forma denotativa e direta;

c) Todas as referências literais, com referência aos termos gramaticais, têm significados 
conotativos correspondentes. Isso é próprio do texto literário;

d) O vocabulário e as frases estão escritos de acordo com a norma culta da língua, e isso 
confirma que esse texto não é literário;

e) O texto não é lírico. Por isso, não é literário.
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02 Após a leitura e análise de todas as referências gramaticais usadas pelo autor para a 
construção da história, marque a opção INCORRETA.

a) O professor era um “pleonasmo”. Quer dizer: notável, porque esse era a principal caracterís-
tica de sua vida;

b) Os verbos escritos nas formas “achava”, “torturar”, “tentou” e “matei” têm como paradigmas a 
primeira conjugação;

c) Na frase “Casou com uma regência”, a palavra destacada é uma “preposição” e, por isso, não 
tem uma função sintática definida;

d) A palavra “bitransitiva”, no texto, pode se referir a um verbo com dupla transitividade. É o 
caso  de “torturar”, na seguinte frase: “O professor torturava o aluno com um aposto”;

e) Nesta frase reelaborada, “Um dia, eu o matei com um objeto direto na cabeça”, o pronome 
oblíquo átono exerce a função de complemento verbal.

Analise as próximas referências (poema e pintura) para responder às questões 3 e 4:

Texto 1: Texto 2:

O BICHO

Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos.

Quando achava alguma comida,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.

O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.

O bicho, meu Deus, era um homem.
(BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1990.)

(“Isso não é um cachimbo”- René Magritte)
(Disponível em: http://www.theartstory.org/artist-magritte-
rene-artworks.htm#pnt_3)
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03 Em que sentido, de acordo com as funções da Literatura e da Pintura, o texto 1 e o texto 2 
dialogam coerentemente?

a) As duas referências expressam, com clareza, a degradação humana;
b) As duas referências negam algo evidente para o leitor e apresentam, de forma velada, a sua 
metáfora;
c) O nível de leitura que o exemplo 2 exige do leitor não se compara à leitura de um texto 
literário;
d) A função do texto 1 é transmitir, apenas, uma informação sobre um fato cotidiano, enquanto 
que, no texto 2, há camadas textuais mais profundas;
e) Não é razoável comparar as duas formas textuais, porque o texto 1 é um poema e o texto 2 é 
uma pintura. São duas Artes distintas, com linguagens e intenções diferentes.

04 Analisando, sintaticamente, as estrofes do poema “O bicho”, temos a seguinte explicação 
CORRETA.

a) 1ª estrofe: Composta por um período simples. Isso facilita o entendimento do leitor;
b) 2ª estrofe: Composta por dois períodos simples. Isso dá um pouco mais de complexidade ao 
texto;
c) 3ª estrofe: Composta por três orações. Isso forma um período composto por subordinação;
d) 4ª estrofe: Composta por duas orações assindéticas;
e) As quatro estrofes: Há, pelo menos, uma oração em cada estrofe, porque todas são compostas 
por um verbo, ou mais.
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Leia a crônica “A perigosa aventura de escrever” para responder às questões 5, 6, 7 e 8:

A PERIGOSA AVENTURA DE ESCREVER

“Minhas intuições se tornam mais claras ao esforço de transpô-las em palavras”. Isso eu 
escrevi uma vez. Mas está errado, pois que, ao escrever, grudada e colada, está a intuição. 
É perigoso porque nunca se sabe o que virá — se se for sincero. Pode vir o aviso de uma 
destruição, de uma autodestruição por meio de palavras. Podem vir lembranças que jamais se 
queria vê-las à tona. O clima pode se tornar apocalíptico. O coração tem que estar puro para que 
a intuição venha. E quando, meu Deus, pode-se dizer que o coração está puro? Porque é difícil 
apurar a pureza: às vezes no amor ilícito está toda a pureza do corpo e alma, não abençoado 
por um padre, mas abençoado pelo próprio amor. E tudo isso pode-se chegar a ver — e ter visto 
é irrevogável. Não se brinca com a intuição, não se brinca com o escrever: a caça pode ferir 
mortalmente o caçador.

(LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.)

05 Apenas uma opção abaixo apresenta uma interpretação coerente desse texto:

a) A intuição é companheira do escritor. Está sempre ao lado da escrita e, utilizá-la, é uma forma 
segura de se produzir um bom texto;

b) A intuição, como fonte inspiradora para escrever, remete o leitor sempre a lembranças agra-
dáveis e aprazíveis;

c) Estar com o coração puro é a condição ideal para obter inspiração para escrever. Isso é comum 
a todo bom escritor e, ser talentoso é garantia para usar a intuição;

d) Não há uma receita confiável para escrever. Nem sempre, ter o coração puro garante a inspi
ração que se deseja;

e) Apesar de haver uma dificuldade inicial, escrever é uma atividade que se forma, gradativa
mente, conforme é o próprio viver. Por isso, não há riscos.

06 Um texto literário pode exercer várias funções linguísticas para o leitor. Escolha a opção que 
explica e comprova melhor o que é possível perceber da leitura desse texto de Clarice Lispector:

a) Função poética, porque esse texto se caracteriza como uma prosa poética;
b) Função emotiva, porque não há diálogos;
c) Função referencial, porque é evidente que esse texto informa com clareza;
d) Função fática, porque a cronista busca o convencimento do leitor;
e) Função apelativa, porque a cronista estabelece um contato direto com o leitor.
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07 Quanto ao(s) tipo(s) de discurso(s) que estrutura(m) essa crônica, é possível afirmar:

a) As marcas e os travessões indicam, nesse texto, o discurso direto;
b) Os travessões não indicam que há discurso direto nesse texto;
c) O vocativo “meu Deus” é a única marca do discurso direto do texto;
d) O monólogo da cronista indica que há, nesse texto, o discurso indireto;
e) Quando o discurso direto se mistura ao discurso indireto, forma-se o discurso indireto-livre, 
que é o caso desse texto.

08 O assunto “Regência” representa a relação, principalmente, de dois termos. Um é  regente, e 
o outro,  regido, numa frase. Um conectivo entra na história para unir as duas ideias. Esse conec-
tivo é específico, e ele imprime um sentido espacial à palavra regente. De uma forma geral, três 
noções se misturam nesse momento.

Qual opção seguinte mostra que o conectivo destacado não compõe um caso de regência?

a) “Minhas intuições se tornam mais claras ao esforço de transpô-las em palavras.”
b) “Porque é difícil apurar a pureza.”
c) “... às vezes no amor ilícito está toda a pureza do corpo e alma, não abençoado por um 
padre, mas abençoado pelo próprio amor.”

d) “E tudo isso pode-se chegar a ver.”
e) “Não se brinca com a intuição.” 
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Leia o próximo texto, de Luis Fernando Veríssimo, para resolver as questões 9 e 10:

AÍ, GALERA

Jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar 
um jogador de futebol dizendo “estereotipação”? E, no entanto, por que não?

— Aí, campeão. Uma palavrinha pra galera.
—Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas, aqui presentes ou no 

recesso dos seus lares.
— Como é?
— Aí, galera.
— Quais são as instruções do técnico?
— Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de contenção coordenada, com energia 

otimizada, na zona de preparação, aumentam as probabilidades de, recuperado o esférico, conca-
tenarmos um contragolpe agudo com parcimônia de meios e extrema objetividade, valendo-nos 
da desestruturação momentânea do sistema oposto, surpreendido pela reversão inesperada do 
fluxo da ação.

— Ahn?
— É pra dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem calça.
— Certo. Você quer dizer mais alguma coisa?
— Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, algo banal, talvez mesmo previsível 

e piegas, a uma pessoa à qual sou ligado por razões, inclusive, genéticas?
— Pode.
— Uma saudação para a minha progenitora.
— Como é?
— Alô, mamãe!
— Estou vendo que você é um, um...
— Um jogador que confunde o entrevistador, pois não corresponde à expectativa de que o 

atleta seja um ser algo primitivo com dificuldade de expressão e assim sabota a estereotipação?
— Estereoquê?
— Um chato?
— Isso.

(Luis Fernando Veríssimo)
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09 Para entender bem esse texto de Veríssimo, devemos pensar na informalidade tanto do tema 
(Futebol) quanto da linguagem (que é característica de uma crônica). Nesse contexto, escolha a 
opção que melhor explica essa questão:

a) Palavras como “galera” e a expressão “ir pra cima” são consideradas gírias. Isso é o mesmo 
que “vício de linguagem”;

b) No desenvolvimento do texto, o leitor percebe que o cronista constrói um discurso que 
desprestigia a fala popular;

c) No final do texto, o leitor percebe uma crítica sobre o discurso sofisticado do entrevistador; 
d) O texto de Veríssimo é uma crítica explícita ao futebol como manifestação popular;
e) O jogador é um “sabotador da estereotipação”, conforme a fala do personagem. Isso quer 
dizer que o jogador entrevistado não segue o discurso modelo do seu próprio grupo social.

10 Quanto às normas ortográficas atuais, em vigor no Brasil, está INCORRETO afirmar, sobre 
as palavras destacadas em cada expressão:

a) “Uma palavrinha pra galera”.  
(De acordo com as novas regras, toda monossílabo terminado em “a” deve ser acentuado.);

b) “Quais são as instruções do técnico?”  
(Nada mudou para essa palavra depois da reforma. Toda palavra proparoxítona continua 
recebendo acento gráfico.);

c) “É pra dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem calça”. 
(Mesmo sendo uma forma popular que desvia do padrão linguístico, a palavra está acentuada 
adequadamente.);

d) “Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, algo banal, talvez mesmo previsível 
e piegas, a uma pessoa à qual sou ligado por razões, inclusive, genéticas?”  
(Apenas uma das três palavras destacadas passou a receber acento após a reforma.)

e) “Estereoquê?”  
(Não há nenhuma justificativa formal para acentuar essa palavra.)
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RACIOCÍNIO LÓGICO

11 O dia 14 de dezembro de 2018 ocorrerá em que dia da semana?

a) segunda-feira.
b) terça-feira.
c) quarta-feira.
d) quinta-feira.
e) sexta-feira.

12 Adriano, Bruno e Carlos são casados com Diulia, Érica e Flávia, porém não sabemos quais 
são os casais. Sabe-se que temos um agrônomo, um dentista e um médico, mas também não 
sabemos qual é a profissão de cada um. Com base nas dicas a seguir:

1ª - O médico é casado com Diulia;
2ª - Bruno é dentista; 
3ª - Érica não é casada com Bruno; 
4ª - Carlos não é médico.

Qual é a profissão e a esposa de Carlos?

a) Ele é médico e casado com Diulia.
b) Ele é agrônomo e casado com Érica.
c) Ele é dentista e casado com Flávia.
d) Ele é agrônomo e casado com Flávia.
e) Ele é dentista e casado com Érica.
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13  O quadro a seguir mostra o resultado de uma pesquisa com 250 moradores de uma cidade 
do interior sobre a preferência em relação a três planos de Internet: A, B e C. 

Planos Número de moradores
A 150
B 100
C 130

A e B 61
A e C 75
B e C 38

A, B e C X
Nenhum dos planos 29

O responsável pela digitação cometeu um erro, digitando X em uma das informações do quadro. 
Mesmo assim, podese afirmar que o número de moradores com preferência a somente dois 
planos foi:

a) 129
b) 139
c) 206
d) 174
e) 145

14 Qual é o quinto termo da sequência (18, 216, 432, 864, a5)? 

a) 16128
b) 1728
c) 64128
d) 63127
e) 15127
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15 Um determinado medicamento apresenta uma probabilidade de cura de 80% para certa 
doença. Uma amostra de duas pessoas com essa doença é selecionada, recebe o tratamento de 
forma independente durante 100 dias e, ao final, observase se houve cura ou não. Com base 
nessas informações, a probabilidade de pelo menos um paciente ser curado é de:

a) 96%
b) 99%
c) 85%
d) 60%
e) 75%
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INFORMÁTICA

16 A segurança de informações visa a garantir integridade, confidencialidade, autenticidade e 
disponibilidade das informações processadas pela instituição. Sobre esses conceitos, associe a 
segunda coluna com a primeira.

I) Integridade
II) Confidencialidade
III) Autenticidade
IV) Disponibilidade

(   ) Consiste na garantia da veracidade da fonte das informações.

(   ) Sinaliza a conformidade de dados armazenados com relação 
às inserções, alterações e processamentos autorizados efetuados.

(   ) Consiste na garantia de que as informações estejam acessíveis 
às pessoas e aos processos autorizados, a qualquer momento reque-
rido, durante o período acordado entre os gestores da informação 
e a área de informática.

(  ) Consiste na garantia de que somente pessoas autorizadas 
tenham acesso às informações armazenadas ou transmitidas por 
meio de redes de comunicação.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.

a) II, I, III, IV
b) IV, III, II, I
c) III, I, IV, II
d) III, I, II, IV
e) I, III, IV, II

17 Marque a alternativa que apresenta somente exemplos de memória não volátil.

a) DVD, DRAM, disquete, disco rígido.
b) CMOS, memória flash, CD, pendrive.
c) DVD, CD, DRAM, disco rígido.
d) Disco rígido, disquete, memória flash, CD. 
e) Pen-drive, DVD, CMOS, disquete.
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18 Um estudante utilizou o LibreOffice Calc para desenvolver uma planilha de controle de 
notas. Nela, são informadas as notas das 03 avaliações de cada disciplina e aplicada uma fórmula 
para calcular a média ponderada em cada uma delas. Após ter as duas primeiras notas lançadas, 
o aluno deseja saber qual nota precisa obter na terceira avaliação para alcançar média 60 em 
uma determinada disciplina. Para obter essa informação automaticamente, deve-se utilizar a 
ferramenta ________________________.

Assinale a alternativa que CORRETAMENTE preenche a lacuna do texto acima.

a) tabela dinâmica.
b) atingir meta.
c) auto filtro.
d) obter resultado.
e) função mínimo.

19 A opção utilizada no texto a seguir que especifica automaticamente as opções do esquema, 
incluindo a linha separadora entre a sigla “IFB” e sua explicação “Instituto Federal de Brasília”, 
no LibreOffice Writer, encontrase disponível em ________________.

IFB1

------------------------------------------------
1      Instituto de Federal de Brasília

Assinale a alternativa que CORRETAMENTE preenche a lacuna do texto acima.

a) Inserir > Nota de rodapé/Nota de fim
b) Formatar > Nota de rodapé/Nota de fim
c) Formatar > Nota de página
d) Ferramentas > Texto explicativo
e) Inserir > Texto explicativo
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20 Com relação ao recurso de pastas compartilhadas do Sistema Operacional Windows 8, 
marque (V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.

(  ) Uma pasta compartilhada é um tipo especial de espaço de trabalho que permite que se 
compartilhe o conteúdo de uma pasta do seu sistema de arquivos do Windows em todos os 
computadores em que você tenha uma conta e com outros usuários por meio de convite.

(   ) Pode-se criar uma nova pasta compartilhada clicando com o botão direito do mouse na área 
de trabalho e escolher a opção Novo > Pasta Compartilhada.

(   ) Se você adicionar sua conta a outro computador, as suas pastas compartilhadas serão lista das 
junto com os seus espaços de trabalho na Barra Inicial em Não está neste computador quando a 
lista for classificada por categoria.

(  ) Ao se compartilhar uma pasta com outro usuário, este outro usuário terá acesso à leitura e à 
gravação em todos os arquivos da pasta automaticamente.

(  ) Ao se revogar o acesso de outro usuário a uma pasta, este usuário perde o acesso às novas 
alterações, mas mantém o acesso aos arquivos criados por ele na pasta.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo.

a) V, F, V, F, F
b) F, V, F, V, V
c) V, V, F, F, V
d) F, F, V, V, F
e) V, V, V, F, F
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LEGISLAÇÃO

21 A Constituição Federal da República de 1988 prevê, com relação à Administração Pública 
Federal, alguns princípios e regramentos de observância cogente. Com base nas assertivas 
abaixo, marque (V) para as VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.

(  ) São estáveis após três anos da posse os servidores nomeados para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso público. 
(  ) O servidor público estável perderá o cargo em virtude de sentença penal condenatória.
(  ) Se um servidor público estável tiver sua demissão invalidada por sentença judicial, será 
reintegrado ao cargo e o eventual ocupante da vaga poderá ser reconduzido, sem direito a 
indenização.  
(  ) Por serem atos contrários ao interesse público e de grande repercussão social, os ilícitos 
praticados por agente público que causem prejuízo ao erário são imprescritíveis.

a) F, F, V, F
b) F, F, V, V
c) V, V, F, F
d) V, F, V, F
e) F, V, V, V

22 Acerca da Administração Pública Federal, marque (V) para as VERDADEIRAS e (F) para 
as FALSAS.

(  ) É permitida a acumulação remunerada de cargos públicos, sendo compatíveis os horários 
e regimes, quando se tratar de um cargo de professor e um cargo de enfermeiro no Instituto 
Federal de Educação.
(  ) É importante que o dirigente máximo da autarquia manifeste seu posicionamento pessoal 
acerca dos programas desenvolvidos pela instituição, com caráter educativo, informativo e de 
orientação social, uma vez que os atos da administração precisam ser motivados.
(  ) Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos para o 
professor que comprovar tempo de efetivo exercício das funções de magistério exclusivamente 
na educação infantil.
(  ) Sem prejuízo da ação penal cabível, os atos de improbidade administrativa acarretarão na 
suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e 
no ressarcimento ao erário.

a) V, F, F, V
b) F, F, F, V
c) V, V, F, F
d) V, F, V, F
e) F, F, V, V
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23 Com base na Lei nº 8.112/90, assinale a alternativa CORRETA:

a) A investidura em cargo público ocorrerá no momento em que o servidor nomeado entrar em 
efetivo exercício.
b) O concurso público terá validade de dois anos, prorrogáveis por uma vez.
c) A Administração Pública deverá condicionar a inscrição do candidato a concurso público ao 
prévio pagamento do valor fixado no edital, salvo nas hipóteses legais de isenção.
d) As atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo público não 
poderão ser alterados porque há vinculação da Administração quanto ao Edital. 
e) O servidor não aprovado no estágio probatório será demitido.

24 Quanto à posse e ao exercício dos cargos públicos, conforme previsão da Lei nº 8.112/90, 
assinale a alternativa CORRETA:

a) O prazo para o efetivo exercício é de trinta dias a partir do ato de provimento.
b) Será anulado o ato de nomeação do servidor que não entrar em efetivo exercício no prazo da lei.
c) A posse em cargo público é ato personalíssimo, desempenhado pelo próprio servidor nomeado.
d) O servidor será exonerado do cargo se não entrar em exercício nos prazos previstos em lei.
e) É de quinze dias o prazo para o servidor ser empossado, contados da data do ato de 
provimento.

25 Assinale a alternativa CORRETA, considerando as disposições da Lei nº 11.892/08: 

a) Os Institutos Federais oferecem cursos superiores de tecnologia visando à formação de 
profissionais das áreas de engenharias para a atuação no setor industrial.  
b) É objetivo dos Institutos Federais desenvolver programas de pesquisa para transferência de 
tecnologias.
c) É objetivo dos Institutos Federais a ministração de cursos para jovens com vistas à 
capacitação para o mercado de trabalho.
d) O Instituto Federal deverá garantir até cinquenta por cento de suas vagas para o ensino 
médio técnico. 
e) É finalidade dos Institutos Federais ser centro de referência no apoio à oferta do ensino de 
ciências nas instituições públicas de ensino.
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26 Leia as afirmativas acerca dos Institutos Federais de Educação, instituídos na Lei nº 
11.892/08.

I) Uma das finalidades dos Institutos Federais é a de orientar sua oferta formativa em benefício 
da consolidação e do fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais.

II) O atendimento ao percentual mínimo de oferta de vagas dos Institutos Federais na educação 
profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, é obrigatório 
em todos os campi.

III) Uma das finalidades dos Institutos Federais é ofertar educação profissional e tecnológica, em 
todos os níveis e modalidades. 

IV) O Instituto Federal tem por finalidade prevista em lei a promoção da verticalização da 
educação básica à educação profissional e educação superior.

Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas CORRETAS:

a) I, IV
b) I, II, III
c) II, III, IV
d) I, III, IV
e) II, III

27 Com relação à estrutura organizacional dos Institutos Federais, prevista na Lei nº 11.892/08, 
é CORRETO afirmar que: 

a) A administração do Instituto Federal é do Reitor.
b) A Reitoria do Instituto Federal deve ser instalada em local distinto dos seus campi, na 
capital do estado.
c) Poderá se candidatar ao cargo de Reitor do Instituto Federal qualquer um dos servidores 
estáveis da autarquia que tenha pelo menos cinco anos de efetivo exercício e que possua o 
título de doutor. 
d) O Instituto Federal é organizado multicampi, sendo que, no que diz respeito a pessoal, 
encargos sociais e benefícios dos servidores, a proposta orçamentária anual não é identificada 
por campus.
e) O Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior são órgãos consultivos do Reitor.
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28 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96, dispõe que é dever do Estado garantir 
na educação escolar pública:

a) A gratuidade ao ensino médio na rede federal.
b) A oferta de ensino noturno regular com o intuito de garantir aos estudantes trabalhadores o 
acesso e a permanência na escola.
c) A oferta do ensino fundamental gratuito para os estudantes em idade escolar acima de 06 anos. 
d) O atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de dois a seis anos de idade, 
para atendimento às famílias consideradas de baixa renda.
e) O atendimento ao educando, no ensino fundamental e médio, por meio de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

29 A LDB, Lei nº 9.394/96, dispõe que o ensino será ministrado ante o princípio da(o):

a) Prevalência da experiência escolar.
b) Pluralismo de concepções ideológicas.
c) Prioridade da oferta de vagas em instituições públicas de ensino.
d) Valorização da experiência extraescolar.
e) Vinculação entre educação, trabalho e ideologias sociais.

30 Quanto à previsão da Lei nº 9394/96, assinale a alternativa CORRETA:

a) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos sete anos de 
idade, no ensino fundamental.
b) O acesso ao ensino médio gratuito é direito que cabe a qualquer cidadão.
c) O acesso ao ensino médio gratuito é direito apenas do cidadão que comprova a condição de 
vulnerabilidade social.
d) É direito dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos sete anos de 
idade, no ensino fundamental.
e) O Poder Público assegurará apenas o acesso ao ensino obrigatório.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AUDITORIA

31 No Brasil, o ensino é livre à iniciativa privada, desde que atendidos os seguintes requisitos 
impostos pela Constituição Federal: 

a) cumprimento das normas gerais da educação nacional e atendimento educacional especializado 
aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 

b) autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público e acesso aos níveis mais elevados do 
ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 

c) cumprimento das normas gerais da educação nacional e oferta de ensino noturno regular, 
adequado às condições do educando. 

d) autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público e cumprimento das normas gerais da 
educação nacional. 

e) autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público e atendimento ao educando, em todas 
as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. 

32 Considere as afirmativas I, II e III a respeito dos objetivos estipulados pela Lei nº 11.892/08 
aos Institutos Federais e assinale a alternativa que contém a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

I) Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnoló-
gicas, estendendo seus benefícios à comunidade. 

II) Ministrar em nível de educação superior apenas os cursos de bacharelado e engenharia que não 
são ofertados por universidades, visando à formação de profissionais para os diferentes setores da 
economia e áreas do conhecimento. 

III) Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos 
integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens 
e adultos. 

a) Apenas I 
b) Apenas I e II 
c) Apenas I e III 
d) Apenas II e III 
e) I, II e III 
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33 De acordo com a Lei nº 11.091/05, os cargos que integram o plano de carreira possuem 
atribuições gerais e específicas que compreendem os requisitos de qualificação e competências 
definidos nas respectivas especificações. Quanto às atribuições e especificações dos cargos, 
marque (V) para as AFIRMATIVAS verdadeiras e (F) para as FALSAS. 

(   ) As atribuições específicas de cada cargo estão detalhadas na Lei nº 11.091/05. 

(   ) As atribuições gerais referidas na Lei nº 11.091/05 serão exercidas de acordo com o ambiente 
organizacional. 

(  ) É atribuição dos cargos abrangidos pela Lei nº 11.091/05: Executar tarefas específicas, 
utilizandose de recursos materiais, financeiros e outros de que a Instituição Federal de Ensino 
disponha, a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão das Instituições Federais de Ensino. 

(  ) É atribuição dos cargos abrangidos pela Lei nº 11.091/05: Planejar, organizar, executar ou 
avaliar as atividades técnico-administrativas inerentes à pesquisa e à extensão nas Instituições 
Federais de Ensino. 

(  ) É atribuição dos cargos abrangidos pela Lei nº 11.091/05: Planejar, organizar, executar ou 
avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino. 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

a) F, V, V, V, V 
b) V, F, V, V, F 
c) V, V, F, V, F 
d) V, F, F, V, V 
e) V, F, F, F, F 
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34 A Lei Complementar nº 101, de 5 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), regulamenta o art. 163 da Constituição Federal, estabelece as normas disciplina-
doras das finanças públicas no País e aprimora a gestão dos recursos públicos por meio de ações 
 plane jadas e transparentes, corrigindo desvios. Sobre a renúncia de receita, assinale a opção 
CORRETA.

a) Considera-se renúncia de receita quando há o cancelamento de débito cujo montante seja 
inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

b) Considera-se renúncia de receita quando houver alteração da alíquota do Imposto sobre 
produtos industrializados. 

c) Considera-se renúncia de receita quando houver alteração da alíquota das operações de crédito, 
câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. 

d) A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita não deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência. 

e) A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção 
em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique 
redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado.

35 Para fins de acompanhamento da execução orçamentária, a área pública adota, com base na 
Lei nº 4.320/64, o ______________ para os registros da receita e despesa orçamentária. Assinale 
a alternativa que CORRETAMENTE preenche a lacuna do texto acima. 

a) regime de competência
b) regime misto
c) regime de caixa
d) regime especial
e) regime ordinário
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36 A Lei nº 4.320/64 institui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Para 
que seja possível uma gestão transparente e planejada dos recursos públicos, se faz necessário 
observar seus princípios. Associe a coluna da direita com a da esquerda, de acordo com as 
definições dos princípios orçamentários apresentados abaixo: 

I) Princípio da Unidade
II) Princípio da Universalidade
III) Princípio do Orçamento Bruto
IV) Princípio da Exclusividade

(  ) Estabelece que todas as estimativas de receitas e 
despesas de todos os órgãos devem ser previstas na lei 
orçamentária, incluindo os três Poderes, seus fundos e 
entidades da administração direta e indireta.

(   ) Estabelece que na lei orçamentária não pode haver 
nenhuma matéria estranha à previsão de receitas e à 
fixação de despesas.

(     ) Estabelece que deve haver um único orçamento para 
cada esfera de governo (União, estados e municípios).

(  ) Estabelece que as receitas e as despesas devem 
constar no orçamento sem nenhum tipo de dedução, 
isto é, em seus valores brutos.

Marque a alternativa que corresponde à associação CORRETA.

a) III, I, IV, II
b) III, II, I, IV
c) II, IV, I, III
d) I, III, II, IV
e) II, III, IV, I

37 Sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União 
e das entidades da administração pública direta e indireta, é CORRETO o que se afirma na 
alternativa: 

a) Será exercida pelo Tribunal de Contas da União com o auxílio da Controladoria Geral da 
União.
b) Será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle 
interno de cada poder.

c) Será exercida pelo Senado Federal através de inspeções e auditorias de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

d) Será exercida pelas Auditorias Internas de cada Entidade.
e) Será exercida pela Controladoria Geral da União.
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38 Analise os conceitos abaixo sobre orçamento público e relacione a segunda coluna com a 
primeira. 

I) Ciclo Orçamentário

II) Plano Plurianual – PPA

III) Lei de Diretrizes  
Orçamentárias – LDO

IV) Lei Orçamentária  
Anual – LOA

(   ) É um instrumento de planejamento que operacionaliza, 
no curto prazo, os programas de governo, estima as receitas 
e fixa as despesas de toda Administração Pública Federal 
para o ano subsequente.

(    ) Trata-se do conjunto de fases ou etapas que compreendem 
as atividades típicas do orçamento público, sendo elas: 
elaboração; discussão, votação e aprovação; execução; e 
controle e avaliação. 

(  ) Possui duração de quarto anos, estabelece, de forma 
regionalizada, diretrizes, objetivos e metas da Administração 
Pública Federal para as despesas de capital e para os 
programas de duração continuada. 

(   ) É elaborada anualmente e objetiva detalhar as metas e 
prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, 
e orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, além 
de dispor sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecer a política de aplicação das agências financeiras 
oficiais de fomento.

Marque a alternativa que possui a sequência CORRETA: 

a) II, I, III, IV
b) IV, III, II, I
c) I, II, III, IV
d) IV, I, II, III  
e) III, I, II, IV

39 Conforme o art. 58 da Lei nº 4.320/64, empenho é o ato emanado de autoridade competente 
que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. 
Assim sendo, o tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente 
determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez, é o 

a) especial.
b) extraordinário.
c) estimado.
d) global.
e) ordinário.
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40 Durante o primeiro estágio da despesa orçamentária, previsto na Lei nº 4.320/64, é possível 
visualizar a ocorrência de suas atividades peculiares. Assinale a alternativa que apresenta as 
atividades que ocorrem no primeiro estágio da despesa orçamentária.

I) Produção de Nota de Empenho. 
II) Reforço de Empenho. 
III) Apuração da origem e do objeto que se deve pagar. 
IV) Emissão de Guia de Recolhimento. 

a) I, II e IV 
b) I, II e III 
c) III e IV 
d) I e II 
e) II e III

41 De acordo com a Instrução Normativa CGU nº 24 de 2015, o Plano Anual de Auditoria 
Interna (PAINT) conterá, no mínimo:

a) estimativa de horas destinadas às ações de capacitação e participação em eventos que 
promovam o fortalecimento das atividades de auditoria interna.

b) parecer sobre eficiência administrativa.
c) acompanhamento do orçamento de investimento. 
d) atuação periódica na análise das demonstrações financeiras. 
e) opinião sobre as demonstrações financeiras e eficiência administrativa. 

42 É ato de Improbidade Administrativa que caracteriza enriquecimento ilícito: 

a) Utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de 
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição da administração direta, indireta ou funda-
cional, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por 
essas entidades. 

b) Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de 
pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial 
das entidades da administração direta, indireta ou fundacional. 

c) Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de 
qualquer das entidades da administração direta, indireta ou fundacional, ou ainda a prestação 
de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado. 

d) Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. 

e) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação ofi
cial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
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43 A Lei nº 8.666/93 institui normas gerais sobre licitações e contratos administrativos e 
estabelece que a contratação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto. Trata-se da modalidade de licitação:

a) Concorrência 
b) Tomada de preços 
c) Convite
d) Concurso
e) Leilão 

44 A Auditoria que consiste em avaliar programas de governo, projetos, atividades, ou 
segmentos destes, com a finalidade de emitir uma opinião sobre a gestão quanto aos aspectos 
da eficiência, eficácia e economicidade, procurando auxiliar a administração na gerência e nos 
resultados, por meio de recomendações que visem a aprimorar os procedimentos, melhorar os 
controles e aumentar a responsabilidade gerencial, denomina-se: 

a) Auditoria de Avaliação da Gestão. 
b) Auditoria de Acompanhamento da Gestão.
c) Auditoria Operacional. 
d) Auditoria Contábil. 
e) Auditoria Especial.

45 Técnica de Auditoria é o conjunto de processos e ferramentas operacionais de que se serve 
o controle para a obtenção de evidências, as quais devem ser suficientes, adequadas, relevantes 
e úteis para conclusão dos trabalhos. São Técnicas de Auditoria, EXCETO: 

a) Inspeção Física. 
b) Indagação Escrita ou Oral. 
c) Exame dos Registros. 
d) Rastreamento. 
e) Terceirização Simplificada. 
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46 Assinale as afirmações VERDADEIRAS com (V) e as FALSAS com (F), relativas aos 
papéis de trabalho. 

(    ) Os papéis de trabalho devem ser padronizados e técnicos, de forma a esclarecer a termino-
logia utilizada pela Auditoria Interna, na sua área de atuação. 

(   ) Devem documentar todos os elementos significativos dos exames realizados e evidenciar 
que a atividade de controle foi executada de acordo com as normas aplicáveis.

(   ) Devem ter abrangência e grau de detalhe suficientes para propiciar o entendimento e o 
suporte da atividade de controle executada, compreendendo a documentação do planejamento, 
a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos, bem como o julgamento exercido e 
as conclusões alcançadas. 

(  ) Os papéis de trabalho devem ser limpos, claros, objetivos, conclusivos e corretamente 
referenciados. 

(        ) Os papéis de trabalho servem de ponto de partida para as adaptações que, diante de circuns-
tâncias legais, tiverem de ser efetuadas pelo Administrador Público no exercício da sua gestão.

(   ) A finalidade dos papéis de trabalho é embasar o posicionamento da equipe com relação às 
questões apuradas no decurso dos exames. Trata-se, portanto, das folhas básicas do trabalho, nas 
quais são registrados os fatos, as causas e as consequências dos atos de uma gestão, referentes a 
um determinado período de tempo. 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

a) V, F, V, V, V, F  
b) F, V, V, V, F, V 
c) V, F, F, F, V, V 
d) F, F, V, F, V, V 
e) F, V, V, V, F, F 

47 Assinale a alternativa que CORRETAMENTE preenche a lacuna do texto abaixo.

___________________ é o documento destinado a dar ciência ao gestor/administrador da área 
examinada, no decorrer dos exames, das impropriedades ou irregularidades constatadas ou 
apuradas no desenvolvimento dos trabalhos. Tem a finalidade de obter a manifestação dos 
agentes sobre fatos que resultaram em prejuízo à Fazenda Nacional ou sobre outras situações 
que necessitem de esclarecimentos formais.

a) Parecer 
b) Certificado 
c) Relatório Preliminar 
d) Nota 
e) Solicitação de Auditoria 
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48 Os contratos regidos pela Lei nº 8.666/93 podem ser alterados, com as devidas justificativas, 
nos seguintes casos:

I) Unilateralmente pela Administração quando, por imposição de circunstâncias supervenientes, 
houver necessidade de alterar a forma de pagamento.

II) Por acordo das partes quando conveniente a substituição da garantia de execução.

III) Unilateralmente pela Administração quando houver modificação do projeto ou das 
especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

IV) Unilateralmente pela Administração para acréscimos ou supressões que se fizerem nas 
obras, serviços ou compras, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% 
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

V) Unilateralmente pela Administração quando necessária a modificação do regime de execução 
da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários.

 Está CORRETO o que se afirma nos itens:

a) III e V
b) I, III e IV
c) I e V
d) II e IV
e) II, III e IV

49 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 cita que os Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno. Quanto à 
finalidade do Sistema de Controle Interno, assinale a alternativa CORRETA:

a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 
governo e dos orçamentos da União. 

b) fiscalizar os dados constantes dos processos de Tomada de Contas Especial em apoio ao TCU. 

c) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as 
sanções previstas em lei, que estabelecerão, entre outras cominações, multa proporcional ao 
dano causado ao erário. 

d) prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou 
por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. 

e) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, 
ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município.
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50 Assinale a alternativa que indique corretamente os requisitos básicos para seleção e produção 
de indicadores de gestão de acordo com a Instrução Normativa nº 01/2001 da Secretaria Federal 
de Controle Interno.

a) seletividade, simplicidade e baixo custo de obtenção, cobertura, oportunidade e 
permanência e estabilidade. 
b) criticidade, simplicidade e baixo custo de obtenção, cobertura, legalidade. 
c) seletividade, materialidade, cobertura, oportunidade e permanência e estabilidade. 
d) relevância, economicidade, cobertura, oportunidade e permanência e estabilidade. 
e) prestatividade, simplicidade e baixo custo de obtenção, cobertura, oportunidade e 
permanência e estabilidade.

51 Quanto às Unidades de Auditoria Interna das entidades da Administração Pública Federal 
indireta vinculadas aos Ministérios e aos órgãos da Presidência da República, marque (V) para 
as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS:

(  ) O Decreto nº 3.591/00 não prevê hipótese de contratação de empresas privadas de auditoria 
pelos órgãos ou pelas entidades da Administração Pública Federal indireta, uma vez que a 
execução dos trabalhos de auditoria devem ser realizados diretamente pela Secretaria Federal de 
Controle Interno ou órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.

(  ) A auditoria interna vincula-se ao Gabinete do Reitor, buscando agregar valor à gestão pública. 

(  ) A auditoria interna examinará e emitirá parecer sobre a prestação de contas anual da entidade 
e tomadas de contas especiais. 

(  ) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade de auditoria interna 
será submetida, pelo dirigente máximo da entidade, à aprovação do conselho de administração 
ou órgão equivalente, quando for o caso, e, após, à aprovação da Controladoria-Geral da União. 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

a) V, F, V, V 
b) F, V, V, V 
c) V, F, F, F 
d) F, F, V, F 
e) F, F, V, V 
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52 Técnica de auditoria que é utilizada para evidenciar as atividades que exigem a aplicação de 
testes flagrantes em situações dinâmicas.

Sua utilização pode revelar fatos que, de outra forma, seriam de difícil constatação. Deve ser 
utilizada para comparar comportamentos. A utilização dessa técnica depende de argúcia, dos 
conhecimentos e da experiência do auditor na análise de processos gerenciais e de fluxograma. 
Essa técnica é chamada de _________________________.

a) Entrevista. 
b) Observação das atividades e condições. 
c) Teste laboratorial. 
d) Indagação escrita. 
e) Corte das operações ou Cut-off.

53 A apresentação dos resultados dos trabalhos de auditoria interna será efetuada por meio do 
Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT), que conterá o relato das atividades 
de auditoria interna executadas. Sobre o RAINT, julgue os itens que seguem.

I) O RAINT deve conter a descrição dos trabalhos de auditoria interna realizados de acordo com 
o PAINT e a descrição dos trabalhos de auditoria interna realizados sem previsão no PAINT, 
indicando sua motivação e seus resultados. 

II) O Relatório Anual deve abarcar a análise consolidada acerca do nível de maturação dos 
controles internos do órgão ou entidade, com base nos trabalhos realizados, identificando as 
áreas que apresentaram falhas relevantes e indicando as ações promovidas para regularização 
ou mitigação dos riscos delas decorrentes. 

III) No RAINT deverá conter a descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou 
negativamente nos recursos e na organização da entidade, bem como das medidas coercitivas 
adotadas pela unidade de auditoria interna nos casos de constatação de irregularidades. 

IV) O RAINT será disponibilizado aos respectivos órgãos de controle interno até o último dia 
útil de fevereiro de cada ano, após a apreciação pelo Conselho de Administração ou instância de 
atribuição equivalente ou, em sua falta, pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. 

V) O Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna deverá identificar os macroprocessos 
ou temas constantes da matriz de risco juntamente com o resultado da análise dos riscos.

Está CORRETO o que se afirma nos itens: 

a) II, III e V 
b) III e V   
c)  I, II e IV  
d) I e II 
e) I, II, III, IV e V
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54 O ato administrativo denominado ordinatório ou intramuros é caracterizado por mani-
festações internas da Administração decorrentes do poder hierárquico, cujo objetivo é disciplinar 
o funcionamento do órgão e a conduta dos agentes públicos. São exemplos desses atos:

a) Decretos; portarias; deliberações.
b) Concessões; licenças; instruções.
c) Certidões; pareceres; atestados.
d) Multas; interdições; resoluções.
e) Ofícios; instruções; portarias.

55 Sobre o comportamento ético, cautela e zelo profissional do auditor, é CORRETO dizer que:

a) Zelo profissional devido implica infalibilidade.  

b) O auditor deve evitar usar o julgamento profissional no planejamento e no desempenho da 
atividade de auditoria e de certificação, bem como na confecção de relatórios.  

c) O auditor pode fundamentar seus trabalhos em sujeições pessoais sem fazer qualquer 
notificação ou comunicação dessa ocorrência, ainda que o resultado da auditoria possa resultar de 
relacionamentos e crenças que limitam a extensão de sua pesquisa e evidenciação dos trabalhos. 

d) A qualidade do trabalho e dos conhecimentos técnicos deve corresponder à complexidade de 
cada auditoria específica. 

e) Se a independência ou objetividade forem prejudicadas de fato ou na aparência, os detalhes de 
tal prejuízo não devem ser informados às partes apropriadas.

56 Sobre as recomendações que compõem o relatório de auditoria, é CORRETO dizer que: 

a) Não devem estar focadas no propósito de eliminar ou reduzir as causas do problema auditado. 
b) Não necessitam de uma reflexão acerca da sua exequibilidade. 
c) Não devem possuir racionalidade em considerar, em sua formulação, fatores diversos, como 
o interesse público. 

d) Não devem possuir racionalidade em considerar, em sua formulação, fatores diversos, como 
o custo de implementação. 

e) Não devem se limitar a recomendar o cumprimento da lei ou da norma regulamentar. 
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57 Conforme a Lei nº 8.112/90, conhecida como Estatuto do Servidor Público Federal, o servidor 
será punido com demissão, EXCETO por

a) abandono de cargo.
b) inassiduidade habitual.
c) improbidade administrativa.
d) utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares.
e) coagir ou aliciar subordinados no sentido de se filiarem a associação profissional ou sindical, 
ou a partido político.

58 Sobre o método de Amostragem, julgue os itens abaixo:

I) A amostragem é aplicada em função da necessidade de obtenção de informações em tempo 
hábil, em casos em que a ação na sua totalidade se torna impraticável.

II) O método de amostragem é utilizado como exceção nos trabalhos de auditoria, visto que 
as informações obtidas não representam a realidade do universo auditável e retratam somente 
resultados acerca de determinado número de elementos, podendo, assim, acarretar fragilidade 
das recomendações.

III) O método de amostragem é aplicado como forma de viabilizar a realização de ações de 
controle em situações nas quais o objeto-alvo da ação se apresenta em grandes quantidades e/ou 
se distribui de maneira bastante pulverizada. 

IV) Ao elaborar um plano amostral, o auditor deve saber exatamente qual é o objetivo da ação de 
controle, ou seja, o que deseja obter com os resultados e, de posse deles, a que conclusões deseja 
chegar, pois, quando os objetivos da ação estão bem definidos, fica claro o estabelecimento de 
qual é a populaçãoalvo a ser considerada para a elaboração da amostra, bem como a definição 
das unidades de amostragem (elementos).

V) A amostragem pode ser probabilística e não probabilística. No tipo não probabilístico, é 
inviável a aplicação de estatísticas aos seus resultados, pois tal limitação faz com que o método 
não sirva de suporte para uma argumentação, impossibilitando, assim, a busca exploratória 
de informações ou sondagem, quando se deseja obter informações detalhadas sobre questões 
particulares, durante um período de tempo específico.

Está CORRETO o que se afirma nos itens: 

a) I, II, III e V
b) I, III e V
c) II e IV 
d) I, III e IV
e) I, II e V



[ 34 ]

59 De acordo com a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01 de 10 de maio de 2016, o 
conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, 
conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma 
integrada pela direção e pelo corpo de servidores das organizações, destinados a enfrentar os 
riscos e fornecer segurança razoável para que os objetivos gerais da entidade sejam alcançados, 
é denominado

a) Governança.
b) Controles Internos da Gestão.
c) Accountability.
d) Auditoria Interna.
e) Gerenciamento de Riscos.

60 Com relação à execução dos trabalhos pelo Auditor, podemos afirmar, com base na Instrução 
Normativa nº 01/2001 da Secretaria Federal de Controle Interno, que

a) a solicitação de documentações, autos de processos ou visita in-loco por parte do Auditor, com 
o fim de colher informações para realização de suas constatações, somente poderá deixar de ser 
atendida mediante justificativa razoável do responsável pelo setor em questão. 

b) quando, injustificadamente, houver limitação da ação, ou sonegação de documentos considerados 
indispensáveis ao cumprimento das atribuições do Auditor Interno, tal fato deverá ser comunicado, 
de imediato, por escrito, a Controladoria Geral da União solicitando as providências necessárias.

c) quando constatada ilegalidade, o Auditor interno deverá determinar a suspensão da execução 
do ato impugnado, comunicando a decisão à Controladoria Geral da União e ao Tribunal de 
Contas da União. 

d) com o objetivo de obter os elementos necessários ao planejamento dos trabalhos, o Auditor 
Interno deve examinar as informações constantes da ordem de serviço e dos planos estratégico 
e operacional a que se vincula o objeto do controle. Para tanto, deve considerar a legislação 
aplicável, normas e instruções vigentes, bem como os resultados dos últimos trabalhos realizados 
e diligências pendentes de atendimento, quando for o caso. 

e) a programação dos trabalhos a serem realizados pelo Auditor Interno deve ser adequadamente 
planejada pela Equipe da Auditoria Interna, juntamente com o dirigente máximo da unidade/
entidade auditada e com o Conselho Superior ou órgão com atribuições equivalentes.
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