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Informações Gerais

1. Você receberá do fiscal de sala:
a) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas
das questões objetivas;
b) um caderno destinado à transcrição dos textos definitivos
da redação e da questão discursiva;
c) esse caderno de prova contendo 70 (setenta) questões
objetivas, cada qual com cinco alternativas de respostas
(A, B, C, D e E), uma redação e uma questão discursiva.
2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de
questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o
fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.
3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado
acima do seu enunciado.
4. Ao receber a folha de respostas da prova objetiva e o caderno
de textos definitivos da redação e da questão discursiva, você
deve:
a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome,
número de inscrição e o número do documento de
identidade;
b) ler atentamente as instruções para o preenchimento da
folha de respostas e para a transcrição do texto definitivo
das questões discursivas;
c) marcar na folha de respostas da prova objetiva e no
caderno de textos definitivos da redação e da questão
discursiva o campo relativo à confirmação do tipo/cor de
prova, conforme o caderno que você recebeu;
d) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
5. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de
sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone
celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital,
controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer acessórios
de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda,
lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal
infração poderá acarretar a eliminação sumária do
candidato.

6. O preenchimento das respostas da prova objetiva e dos textos
definitivos da redação e da questão discursiva, de inteira
responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será
permitida a troca da folha de respostas ou caderno de textos
definitivos por erro do candidato.
7. O tempo disponível para a realização da prova é de
5 (cinco) horas, já incluído o tempo para a marcação da folha
de respostas da prova objetiva e para transcrição dos textos
definitivos da redação e da questão discursiva.
8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas nas folhas de
respostas da prova objetiva e os textos definitivos da redação e
da questão discursiva, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não
seja o próprio caderno de provas.
9. Somente depois de decorridas duas horas do início da prova
você poderá retirar‐se da sala de prova, contudo sem levar o
caderno de provas.
10. Somente no decorrer dos últimos sessenta minutos do período
da prova, você poderá retirar‐se da sala levando o caderno de
provas.
11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas e o caderno
de textos definitivos da redação e da questão discursiva ao
fiscal da sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a
entregar uma das folhas, será eliminado do concurso.
12. A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na
folha de respostas da prova objetiva e no caderno de textos
definitivos da redação e da questão discursiva.
13. Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção
de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante
a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o
candidato não poderá usar o sanitário.
14. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão
divulgados no dia 19/11/2013, no endereço eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tceba.
15. O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos
preliminares será das 0h00min do dia 20/11/2013 até às
23h59min do dia 21/11/2013, observado o horário oficial, no
endereço www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tceba, por meio
do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.
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Língua Portuguesa
Retrato da violência
A entrega do Relatório Final da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito da Violência Contra a Mulher (CP‐MIVCM) à
presidente Dilma Rousseff, em sessão solene do Congresso
Nacional, foi um marco na luta das mulheres brasileiras pela
garantia de seus direitos, principalmente, o enfrentamento à
violência de gênero.
O relatório se constitui no mais completo diagnóstico sobre a
situação das políticas públicas de enfrentamento a esse tipo de
violência no Brasil, e o ato de sua entrega representou o
compromisso dos poderes Executivo e Legislativo com a luta das
mulheres brasileiras, por igualdade nas relações de gênero em
todos os espaços da vida em sociedade.
A presidente Dilma Rousseff assumiu o compromisso de
adotar as propostas da CPMI na implementação de políticas
públicas para combater a violência doméstica e sexual no país.
No Senado, já estão em tramitação os projetos apresentados pela
CPMI.
Na semana passada, foram aprovados quatro, que seguem,
agora para a Câmara dos Deputados. São eles:
 o que classifica a violência doméstica como crime de
tortura;
 o que garante o atendimento especializado no SUS às
vítimas de violência;
 o que assegura benefício temporário da Previdência às
vítimas, e,
 o que exige rapidez na análise do pedido de prisão
preventiva para os agressores.
Outros três projetos já estão em análise na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCI) do Senado.
Decorrente da preocupação com o fato de o Brasil ocupar o
7º lugar entre os 84 países que mais matam mulheres em todo o
mundo, com uma taxa de homicídios de 4,6 assassinatos em cada
grupo de 100 mil mulheres, a CPMI faz 73 recomendações aos
três poderes constituídos e aos estados visitados.
Todas as recomendações se fazem procedentes. A sociedade
brasileira conhece o incômodo problema de violência contra a
mulher. Pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e o Data
Popular revela que 54% das pessoas entrevistadas disseram
conhecer uma mulher que já foi agredida por um parceiro,
enquanto 56% afirmaram que conhecem um homem que já
agrediu uma companheira.
Fragmentos desta realidade estão nas 1.045 páginas do
relatório final da CPMI com o panorama da violência doméstica e
sexual que é praticada contra as mulheres em todos os estados
brasileiros, por companheiros, namorados ou ex‐maridos.
(Ana Rita e Ângela Portela, senadoras)
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Todo texto é produzido dentro de um momento histórico cujas
circunstâncias levam à sua produção.
Assim, o texto desta prova está diretamente relacionado a um
fato de momento que o motivou. Assinale‐o.
(A) A entrega do Relatório Final da CP‐MIVCM à presidente
Dilma.
(B) A tomada de consciência das mulheres contra a violência.
(C) O compromisso dos poderes constituídos no combate à
violência.
(D) A luta das mulheres pela igualdade nas relações de gênero.
(E) A situação desconfortável do Brasil nas estatísticas de
violência.

Nível Superior – Analista de Controle Externo

“Pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e o Data
Popular revela que 54% das pessoas entrevistadas disseram
conhecer uma mulher que já foi agredida por um parceiro,
enquanto 56% afirmaram que conhecem um homem que já
agrediu uma companheira”.
Nesse segmento do texto, a mulher é vista como vítima e o
homem como agressor. O recurso linguístico para mostrar esse
fato foi o de
(A) colocar tanto a mulher quanto o homem como sujeitos das
formas verbais.
(B) situar homem e mulher como agentes das ações verbais.
(C) empregar, respectivamente, a voz passiva e a ativa.
(D) utilizar os verbos “dizer” (disseram) e “afirmar” (afirmaram).
(E) indicar que as afirmações foram fruto de uma pesquisa.
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“...54% das pessoas entrevistadas disseram conhecer uma mulher
que já foi agredida por um parceiro, enquanto 56% afirmaram
que conhecem um homem que já agrediu uma companheira”.
O emprego dos termos sublinhados mostra que
(A) o projeto visa sobretudo proteger as mulheres das camadas
populares.
(B) as leis brasileiras pretendem distinguir vários tipos de união
conjugal.
(C) a sociedade brasileira reconhece legalmente várias uniões.
(D) os casamentos religiosos ainda são considerados
privilegiados.
(E) as uniões homem/mulher são marcadas pela afetividade.
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Com base no texto, analise os quatro projetos citados:
I. o que classifica a violência doméstica como crime de tortura;
II. o que garante o atendimento especializado no SUS às vítimas
de violência;
III. o que assegura benefício temporário da Previdência às
vítimas, e,
IV. o que exige rapidez na análise do pedido de prisão preventiva
para os agressores.
Os projetos que certamente protegem a mulher contra novos
atos de violência são
(A) I, II, III e IV.
(B) somente I, II e III.
(C) somente I e III.
(D) somente II, III e IV.
(E) somente I e IV.
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Ao dizer que “Todas as recomendações se fazem procedentes”, as
autoras do texto dão a opinião de que as recomendações
apontadas
(A) são precedidas de explicações.
(B) foram fruto de estudo aprofundado.
(C) se justificam pelas circunstâncias.
(D) foram apontadas como solução para os problemas.
(E) já foram utilizadas antes.
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Ao dizer que o relatório entregue em sessão solene do Congresso
Nacional foi um “‘marco’ na luta das mulheres brasileiras pela
garantia de seus direitos”, as autoras do texto pretendem
declarar que
(A) a partir dessa entrega as mulheres brasileiras vão lutar por
seus direitos.
(B) na moldura das leis brasileiras passam a ser admitidas leis de
proteção às mulheres.
(C) o fato simbolicamente passará a fazer parte da história das
conquistas femininas.
(D) a entrega vai marcar definitivamente uma nova estrutura
jurídica de apoio às mulheres.
(E) as mulheres começam, nesse momento, a contar com um
conjunto de medidas protetoras contra a violência doméstica
e sexual.

No texto há uma série de referências à vida política. Nesse
sentido, assinale a alternativa em que a explicação dada
é inadequada.
(A) Comissão Parlamentar Mista de Inquérito = comissão
destinada à investigação de algo, formada por parlamentares
de diferentes partidos.
(B) Sessão solene = sessão formada especialmente para a
celebração de ato político ou de homenagem.
(C) Políticas públicas = atos políticos que se destinam à proteção
das camadas populares.
(D) Tramitação de projetos = percurso jurídico e político de um
projeto.
(E) Implementação de políticas = medidas de efetivação dessas
políticas.
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“...foi um marco na luta das mulheres brasileiras pela garantia de
seus direitos, principalmente, o enfrentamento à violência de
gênero”.
O termo sublinhado tem a função textual de
(A) enfatizar a afirmação anterior.
(B) retificar uma informação dada.
(C) ressaltar o alcance político do projeto.
(D) destacar um fato particular.
(E) explicitar quais os direitos aludidos anteriormente.

“A entrega do Relatório Final da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito da Violência Contra a Mulher (CP‐MIVCM) à presidente
Dilma Rousseff, em sessão solene do Congresso Nacional, foi um
marco na luta das mulheres brasileiras pela garantia de seus
direitos...”.
O termo sublinhado nesse segmento do texto equivale
semanticamente a
(A) em função da
(B) dada a
(C) em prol da
(D) à procura da
(E) por meio da
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Em todas as frases a seguir está presente o acento grave
indicativo da crase.
I. “A entrega do Relatório Final da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito da Violência Contra a Mulher (CP‐MIVCM) à
presidente Dilma Rousseff”.
II. “...foi um marco na luta das mulheres brasileiras pela
garantia de seus direitos, principalmente, o enfrentamento à
violência de gênero”.
III. “o que garante o atendimento especializado no SUS às
vítimas de violência”.
IV. “o que assegura benefício temporário da Previdência às
vítimas”.
Assinale a opção em que o acento grave é devido à junção de
uma preposição de regência verbal mais um artigo definido
feminino.
(A) Somente na frase II.
(B) Somente na frase IV.
(C) Somente nas frases I e III.
(D) Somente nas frases I e II.
(E) Somente nas frases II e IV.
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“Pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e o Data
Popular revela que (1) 54% das pessoas entrevistadas disseram
conhecer uma mulher que (2) já foi agredida por um parceiro,
enquanto 56% afirmaram que (3) conhecem um homem que (4) já
agrediu uma companheira”.
No segmento do texto assinale os vocábulos da mesma classe.
(A) 1 e 2.
(B) 3 e 4.
(C) 2 e 3.
(D) 1 e 4.
(E) 1 e 3.
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Assinale a opção que não apresenta uma opinião das autoras do
texto.
(A) “O relatório se constitui no mais completo diagnóstico sobre a
situação das políticas públicas de enfrentamento a esse tipo
de violência no Brasil”.
(B) “Todas as recomendações se fazem procedentes”.
(C) “A sociedade brasileira conhece o incômodo problema de
violência contra a mulher”.
(D) “...o panorama da violência doméstica e sexual que é
praticada contra as mulheres em todos os estados brasileiros,
por companheiros, namorados ou ex‐maridos”.
(E) “...foi um marco na luta das mulheres brasileiras pela
garantia de seus direitos”.
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“Fragmentos desta realidade estão nas 1.045 páginas do relatório
final da CPMI com o panorama da violência doméstica e sexual
que é praticada contra as mulheres em todos os estados
brasileiros”.
O vocábulo sublinhado no início do segmento do texto acima
significa que
(A) os fatos apresentados são incompletos.
(B) os dados fornecidos são passíveis de crítica.
(C) os casos narrados são fornecidos por vítimas receosas de
vingança.
(D) as informações exemplificam problemas diversos.
(E) os testemunhos prestados são falhos.
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O texto pode ser apontado como
(A) um conjunto de informações secretas do Congresso, a que o
grande público dificilmente tem acesso.
(B) uma espécie de prestação de contas do trabalho das
senadoras autoras do texto.
(C) um relatório de uma Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito do Congresso Nacional.
(D) uma declaração feminista, mostrando o progresso social e
político das mulheres.
(E) um texto de propaganda políticas das senadoras, já que se
atribuem todos os louros pelo projeto aprovado.

Marcos recebeu certa quantia por um trabalho realizado e
colocou 20% dessa quantia na caderneta de poupança. Do
restante, deu metade para sua esposa e, em seguida, pagou uma
conta de R$30,00. Depois disso, Marcos ficou ainda com
R$150,00.
A quantia em reais que Marcos recebeu está entre
(A) R$ 345,00 e R$ 385,00.
(B) R$ 385,00 e R$ 425,00.
(C) R$ 425,00 e R$ 465,00.
(D) R$ 465,00 e R$ 505,00.
(E) R$ 505,00 e R$ 545,00.
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“Pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e o Data
Popular revela que 54% das pessoas entrevistadas disseram
conhecer uma mulher que já foi agredida por um parceiro,
enquanto 56% afirmaram que conhecem um homem que já
agrediu uma companheira”.
Nas expressões de porcentagem, a concordância do verbo tanto
se realiza com o número (54) quanto com o termo partitivo (das
pessoas entrevistadas).
Assinale a alternativa em que a forma verbal só pode aparecer no
plural.
(A) 32% do povo brasileiro não creem nos políticos.
(B) 1,6% dos cariocas pertencem à classe dos milionários.
(C) 3% do nosso grupo apoiaram o projeto.
(D) 2,5% de nós condenaram a aprovação da lei.
(E) 56% da biblioteca foram queimados.

A figura a seguir mostra sequências de caminhos que podem ser
percorridos por uma pessoa, de cima para baixo, começando pela
entrada E, e terminando em uma das 5 salas representadas pelos
quadrados da figura. Ao chegar a uma bifurcação há sempre 50%
de chance de a pessoa prosseguir por um caminho ou pelo outro.

Raciocínio Lógico‐matemático
16
O retângulo ABCD da figura abaixo foi dividido em 9 quadrados.
A medida do lado de cada quadrado é um número inteiro de
centímetros.

A probabilidade de uma pessoa, ao terminar o percurso, chegar à
sala A ou na sala B do desenho é, aproximadamente de
(A) 40%.
(B) 55%.
(C) 64%.
(D) 69%.
(E) 73%.

19

O menor valor para a área do retângulo ABCD é
(A) 300 cm2.
(B) 320 cm2.
2
(C) 340 cm .
(D) 360 cm2.
(E) 380 cm2.
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Pedro saiu de casa para comprar a camisa nova do seu time cuja
venda ao público tinha se iniciado no dia anterior. Ao voltar para
casa sem a camisa, o pai de Pedro comentou com a mãe:
“Pedro não tinha dinheiro suficiente ou a loja fechou”.
Do ponto de vista lógico, essa frase é equivalente a
(A) A loja fechou e Pedro não tinha dinheiro suficiente.
(B) A loja não fechou e Pedro não tinha dinheiro suficiente.
(C) Se Pedro não tinha dinheiro suficiente então a loja não fechou.
(D) Se Pedro tinha dinheiro suficiente então a loja fechou.
(E) Se a loja fechou então Pedro tinha dinheiro suficiente.
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Um torneio de futebol é realizado com 6 times e cada time joga
com cada um dos outros uma, e apenas uma, vez. A pontuação é
a tradicional: em caso de vitória, o vencedor ganha 3 pontos e o
perdedor nada ganha e, em caso de empate, os dois times
ganham 1 ponto cada.
No fim do torneio, a soma das pontuações de todos os times deu
39.
O número de jogos que terminaram empatados foi
(A) 5.
(B) 6.
(C) 7.
(D) 8.
(E) 9.

Em um escritório há 6 tarefas básicas diferentes que devem ser
cumpridas pelos funcionários: atender ao público, protocolar,
arquivar, digitar, expedir documentos e fazer a manutenção dos
computadores. Sabe‐se que cada funcionário do escritório está
capacitado para executar exatamente duas dessas tarefas e, para
cada duas tarefas, há um único funcionário capacitado a executá‐
las.
O número de funcionários desse escritório é
(A) 6.
(B) 12.
(C) 15.
(D) 24.
(E) 30.
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Um heptaminó é um jogo formado por diversas peças com as
seguintes características:
• Cada peça contém dois números do conjunto {0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7}.
• Todas as peças são diferentes.
• Escolhidos dois números (iguais ou diferentes) do conjunto
acima, existe uma, e apenas uma, peça formada por esses
números.
A figura a seguir mostra exemplos de peças do heptaminó.

Raul, Sérgio e Tiago vestem camisas de cores diferentes. Um
veste camisa verde, outro camisa amarela e outro, camisa azul.
Suas gravatas são também nas cores verde, amarela e azul, cada
gravata de uma cor. Somente Raul tem camisa e gravata da
mesma cor, nenhuma das duas peças de Sérgio é azul e a gravata
de Tiago é amarela.
Com base no fragmento acima, é correto concluir que
(A) a camisa de Tiago é azul.
(B) a camisa de Raul é verde.
(C) a gravata de Sérgio é azul.
(D) a camisa de Sérgio é amarela.
(E) a gravata de Raul não é azul.

O número de peças do heptaminó é
(A) 36.
(B) 40.
(C) 45.
(D) 49.
(E) 56.
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João escreveu os números de 1 a 17, em ordem, em volta de um
círculo. Em seguida ele percorreu o círculo no mesmo sentido em
que escreveu os números, riscando‐os da seguinte forma: riscou
o número 1, pulou dois números e riscou o seguinte, pulou
novamente dois números e riscou o seguinte e assim por diante.
A partir da segunda volta ele continuou o processo, pulando dois
números não riscados e riscando o próximo número não riscado.
No final sobrou apenas um número. Esse número é o
(A) 2.
(B) 9.
(C) 11.
(D) 12.
(E) 15.
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Em uma comunidade pré‐histórica, os objetos de valor usados
como moeda eram a concha, a argola e a lâmina. Sabe‐se que
duas lâminas equivaliam a 7 argolas e que 4 argolas equivaliam a
9 conchas. Um habitante dessa comunidade possuía 210 conchas.
O número máximo de lâminas que ele conseguiria obter com
essas conchas era
(A) 20.
(B) 22.
(C) 24.
(D) 26.
(E) 28.
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Administração Pública
26
O tipo de estrutura organizacional moderna requer a redução da
atuação direta do Estado, que deve estar focado no papel
regulador, o que estimula a desestatização.
A desestatização pode ocorrer, segundo as formas listadas a
seguir, à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) Concessão.
(B) Permissão.
(C) Privatização.
(D) Terceirização.
(E) Parceria público privada.

27
“A redução de novas inscrições de dívida ativa como
consequência do estímulo à arrecadação dos impostos correntes,
bem como a redução do chamado estoque da dívida, atuando
efetivamente em sua cobrança tanto de forma amigável quanto
ajuizada, são ações fazendárias que possibilitam maior
capacidade orçamentária para o atendimento das inúmeras
demandas apontadas pelos cidadãos clientes.”
O mecanismo gerencial de um governo empreendedor está mais
relacionado ao seguinte procedimento:
(A) avaliar a ação fazendária por indicador de desempenho.
(B) priorizar a geração de recursos e não apenas o combate ao
desperdício.
(C) orientar‐se por objetivos e não por regras e regulamentos.
(D) atuar na prevenção dos problemas mais do que em sua
solução.
(E) conceder ao cliente cidadão maior participação por meio do
controle social.
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Conhecimentos Específicos

Quanto às convergências e diferenças entre a gestão pública e a
gestão privada, analise as afirmativas a seguir.
I. Somente na Administração Pública é possível encontrar
receitas derivadas, pois na Administração Privada têm‐se
apenas receitas originárias que também são fontes de
recursos na Administração Pública.
II. O processo de tomada de decisão na Administração Pública é
mais lento por envolver também os aspectos político e
jurídico para definição de suas políticas públicas prioritárias e
seus programas de ação diante da escassez de recursos
orçamentários, enquanto na Administração Privada as
decisões são mais rápidas, flexíveis e com foco na estratégia
de mercado.
III. O “cliente”, mesmo com a adoção das novas tecnologias
gerenciais na Administração Pública, continuará a pagar pelos
serviços colocados à sua disposição por força da coletividade,
mesmo que ele não faça uso de todos esses serviços,
enquanto na Administração Privada, o “cliente” somente
paga pelos serviços que de fato utiliza.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Direito Constitucional

29
Quanto à gestão de resultados na produção de serviços públicos,
analise as afirmativas a seguir.
I. É composta pelos instrumentos de contratualização do
desempenho que prescrevem os resultados e as sanções
positivas e negativas diante do desempenho alcançado.
II. O modelo de gestão por resultados não confere autonomia
processual aos agentes executores e sim estimula, por meio
de aplicação de indicadores, o alcance das metas e dos
objetivos traçados no plano plurianual priorizados pela
diretriz orçamentária.
III. Adota a avaliação dos resultados e retro‐alimentação do
sistema de gestão para eventuais correções de rota,
constituindo assim uma ferramenta gerencial.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

30
A implantação da tecnologia gerencial conhecida como
“reengenharia”, na gestão pública, provoca uma mudança de
paradigma e deve ser aplicada com estabelecimento de princípios
básicos e procedimentos que alcançam toda a administração.
Os procedimentos listados a seguir aplicam‐se à reengenharia,
à exceção de um. Assinale‐o.
(A) Privatização das empresas públicas consideradas ineficientes
e deficitárias.
(B) Maior eficiência administrativa e combate ao desperdício.
(C) Centralização das políticas e diretrizes de caráter estratégico
num órgão máximo.
(D) Desenvolvimento, de forma isolada, de todos os segmentos
aplicados na operacionalização das atividades.
(E) Racionalização da estrutura organizacional com eliminação de
níveis hierárquicos, tornando‐a ágil e competitiva.
Nível Superior – Analista de Controle Externo
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A respeito dos servidores públicos, assinale V para a afirmativa
verdade e F para a falsa.
( ) O servidor público eleito para o cargo de deputado federal,
deputado estadual e vereador deverá ficar afastado de seu
cargo, emprego ou função.
( ) A Constituição da República veda ao servidor a acumulação
remunerada de cargos públicos, excetuando apenas a
possibilidade de acumulação de dois cargos ou empregos
privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas, quando houver compatibilidade de horários.
( ) Com a demissão do servidor estável invalidada por sentença
judicial, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga,
se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a
indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em
disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de
serviço.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, F e F.
(B) V, V e F.
(C) V, F e V.
(D) F, F e V.
(E) F, V e F.

32
A respeito do processo legislativo, assinale a afirmativa correta.
(A) O Estado dispõe de competência para instituir cláusulas
tipificadoras de crime de responsabilidade.
(B) A iniciativa de processo legislativo que pretenda alterar a
organização e o funcionamento de Tribunal de Contas
Estadual é da mesa da Assembleia Legislativa.
(C) Elaborada resolução que autoriza a edição pelo Presidente da
República de lei delegada, o Congresso Nacional deve se
abster de legislar acerca da matéria objeto da resolução.
(D) Não é possível a reedição, na mesma sessão legislativa, de
medida provisória em seguida a veto do Presidente da
República a projeto de conversão em que se modificou seu
conteúdo.
(E) Lei ordinária que contraria lei complementar é
inconstitucional por ferir o princípio da hierarquia das leis.

33
A respeito das ações constitucionais e da reforma da
Constituição, assinale a afirmativa incorreta.
(A) No controle incidental, a inconstitucionalidade é arguida no
contexto de um processo ou ação judicial, em que a questão
da inconstitucionalidade configura um incidente.
(B) É possível a verificação de matéria ou circunstância de fato
em sede de controle abstrato de constitucionalidade
(C) As cláusulas pétreas representam um esforço do constituinte
originário para assegurar a integridade da constituição.
(D) A propositura de ação declaratória de constitucionalidade
não se afigura admissível se não houver controvérsia
relevante quanto à legitimidade da norma.
(E) O princípio da segurança jurídica impõe que a declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo STF em sede de ADI
produza efeitos ex nunc, salvo ressalva expressa.
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Direito Administrativo

Acerca dos princípios constitucionais, analise as afirmativas a
seguir:
I. O princípio da unidade impõe ao intérprete o encontro de
uma solução que harmonize tensões existentes entre as
diversas disposições constitucionais.
II. O princípio da concordância prática é um critério orientador
da atividade interpretativa, corrigindo leituras desviantes da
distribuição de competências, seja entre os entes federados,
seja entre os poderes constituídos.
III. O princípio da máxima efetividade, impõe que “a uma norma
constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia
lhe dê”.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Sobre as pessoas jurídicas integrantes do Terceiro Setor, assinale
a afirmativa correta.
(A) As Organizações Sociais (OS’s) não podem ser qualificadas
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIPs).
(B) As organizações não governamentais (ONG’S) não se
submetem a órgão ou órgãos de controle na responsabilidade
fiscal, dado o seu caráter de entidade de direito privado,.
(C) As organizações sociais, também chamadas de OS, são criadas
para execução de serviços públicos exclusivos do Estado.
(D) As instituições religiosas poderão ser qualificadas como
organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPs).
(E) Os contratos de gestão entre a Administração Pública e as
Organizações
Sociais
não
caracterizam
convênio
administrativo, não se sujeitando à fiscalização e controle por
parte do Tribunal de Contas.

35

37

A respeito das normas constitucionais e de seu controle, assinale
a afirmativa correta.
(A) A mutação constitucional consiste em uma alteração do
significado de determinada norma da Constituição, sem
observância do mecanismo constitucionalmente previsto
para as emendas e sem que tenha havido qualquer
modificação de seu texto.
(B) Emenda Constitucional que viola direito adquirido, conforme
orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal
Federal, é insuscetível de ser objeto de controle através de
ADI.
(C) A dimensão objetiva dos direitos fundamentais corresponde à
característica desses direitos de, em maior ou menor escala,
ensejarem uma pretensão a que se adote um dado
comportamento.
(D) As normas de eficácia contida são aquelas que somente
produzem efeitos essenciais após um desenvolvimento
normativo, a cargo dos poderes constituídos.
(E) O princípio da simetria impõe a reprodução do preâmbulo da
Constituição Federal nas Constituições dos Estados membros.

No que se refere ao tema das licitações e contratos
administrativos, assinale a afirmativa incorreta.
(A) Na hipótese legal de dispensa de licitação, a Administração
Pública pode realizar o certame.
(B) Na hipótese de inexigibilidade de licitação, a Administração
Pública pode realizar o certame desde que exista prévia
autorização legislativa.
(C) O pregão é uma modalidade de licitação não prevista
originalmente na Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
(D) A emergência fabricada não autoriza a dispensa de licitação.
(E) Encerrado o procedimento, com a escolha da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, a licitação pode ser
revogada por razões de interesse público.

Nível Superior – Analista de Controle Externo
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Com relação aos regimes jurídicos dos agentes públicos, analise
as afirmativas a seguir:
I. As constituições estaduais e as leis orgânicas municipais
podem, originariamente, regular aspectos próprios do regime
jurídico único dos seus servidores públicos.
II. Um Secretário Estadual de Saúde é considerado, de acordo
com a classificação doutrinária, agente político.
III. A lei da cada ente político estabelecerá os casos de
contratação por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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Servidor público estável, demitido ilegalmente, obteve, por meio
de sentença judicial, a invalidação do seu respectivo ato
demissório, razão pela qual será reintegrado ao seu cargo de
origem.
O eventual ocupante de sua vaga, se servidor público estável,
será
(A) aposentado, com proventos integrais.
(B) posto em disponibilidade, com remuneração integral, até seu
adequado aproveitamento em outro cargo.
(C) reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização.
(D) exonerado, sem direito à indenização, mediante processo
administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
(E) aposentado, com proventos proporcionais.

Os atos judiciais ou provimentos do Juiz podem ser de três diferentes
espécies: despachos, decisões interlocutórias e sentenças.
Acerca desses atos judiciais assinale a afirmativa correta.
(A) O despacho do Juiz é manifestação recorrível por meio de
agravo de instrumento.
(B) A decisão interlocutória é manifestação do magistrado
irrecorrível, que visa apenas impulsionar o processo.
(C) As sentenças terminativas são decisões do Juiz que implicam
em resolução do mérito.
(D) O despacho é a manifestação pela qual o Juiz rejeita o pedido
do autor, tomando‐o por improcedente.
(E) A decadência ou a prescrição de um direito é pronunciada
pelo Juiz por meio da prolação de sentença definitiva.

40

43

As atividades desempenhadas pelo Tribunal de Contas, na
qualidade de auxiliar do controle externo a cargo do Poder
Legislativo, estão listadas a seguir, à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) Sustar a eficácia de contratos administrativos celebrados pelo
Poder Executivo, em face de ilegalidades neles constatadas,
se não atendidas as suas recomendações no prazo de
sessenta dias.
(B) Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do
Estado, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado
em sessenta dias a contar de seu recebimento.
(C) Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de
admissão de pessoal, da administração direta e indireta,
excetuadas as nomeações para cargos de provimento em
comissão.
(D) Apreciar a legalidade das concessões de aposentadorias,
reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que
não alterem o fundamento legal do ato concessório.
(E) Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis
por dinheiros, bens e valores públicos da administração
indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e
mantidas pelo poder público.

A respeito dos defeitos do negócio jurídico, analise as afirmativas
a seguir.
I. O erro é considerado substancial quando, sendo de direito e
não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único
ou principal do negócio jurídico.
II. A coação consiste na ameaça do exercício normal de um
direito, assim como o simples amor reverencial.
III. A lesão é configurada quando uma pessoa, sob premente
necessidade ou por inexperiência, se obriga a prestação
manifestante desproporcional ao valor da prestação oposta.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa III estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Direito Civil e Processual Civil
41
Com relação à ação civil pública, analise as afirmativas a seguir.
I. A ação civil pública é um importante instrumento de
promoção da tutela coletiva de direitos.
II. A propositura de uma ação civil pública é restrita aos casos
expressamente previstos em lei
III. O cidadão, de modo amplo e irrestrito, tem legitimidade para
ajuizar uma ação civil pública.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Nível Superior – Analista de Controle Externo
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Da inteligência do Art. 189, do CC/02, retira‐se que, uma vez
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se
extingue, pela ocorrência da prescrição, nos prazos previstos em
lei. Por outro lado, é cediço que existem causas impeditivas,
suspensivas ou interruptivas da prescrição.
Assinale a alternativa que estabelece uma causa interruptiva da
prescrição.
(A) Entre os cônjuges durante a constância do casamento.
(B) Em virtude de qualquer ato inequívoco, ainda que
extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo
devedor.
(C) Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos
Estados ou dos Municípios.
(D) Durante o poder familiar, no que tange às relações jurídicas
entre ascendentes e descendentes.
(E) Na pendência de condição suspensiva.

45
Com relação aos bens públicos, assinale a afirmativa incorreta.
(A) Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.
(B) Os edifícios destinados ao serviço ou estabelecimento da
administração federal são classificados como bens públicos
de uso especial.
(C) Os bens dominicais são os que constituem patrimônio das
pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito
pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.
(D) São exemplos de bens públicos de uso comum do povo os
rios, os mares, as estradas, as praças e as ruas.
(E) Os bens de uso comum do povo, enquanto conservarem esta
qualidade, são inalienáveis.
Tipo 3 – Cor Amarela – Página 9

Concurso Público para o Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE‐BA – 2013

FGV ‐ Projetos

46

48

João obrigou‐se, contratualmente, a entregar para José o touro
Barnabé que fora avaliado no mercado em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Na data da entrega, por ter se apegado ao animal, João resolve
entregar o touro Benedito, mesmo ficando no prejuízo, já que
este tinha sido avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Diante de tal situação, considerando os preceitos legais relativos
ao pagamento, assinale a afirmativa correta.
(A) João, sem a necessidade de anuência de José, efetua o
pagamento através da entrega do touro Benedito.
(B) João, para adimplir a obrigação, efetua o pagamento da
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não restando
qualquer prejuízo para José.
(C) José se recusa a receber o touro avaliado em R$ 10.000,00
(dez mil reais) ou o valor em que o touro Barnabé foi
avaliado, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(D) José se recusa a receber o valor do touro Barnabé, pois não
teria qualquer compensação, mas não pode se recusar a
receber o touro Benedito, mais valioso do que o touro
Barnabé.
(E) José se recusa a receber o touro Benedito, mas não pode se
recusar a receber o equivalente em dinheiro do valor da
avaliação do touro Barnabé, já que tal valor é o montante, em
espécie, do objeto da prestação.

Com relação ao tempo e ao local do crime, analise as afirmativas
a seguir.
I. O tempo do crime, de acordo com o Código Penal, é definido
pelo momento em que o resultado ocorre. Tanto é assim, que
a competência territorial do magistrado leva em consideração
esse mesmo critério.
II. A Teoria da Atividade foi utilizada pelo Código Penal para
definir o local do crime, tendo em vista que se considera local
do crime apenas aquele em que ocorreu a ação ou omissão.
III. Para efeitos penais, consideram‐se como extensão do
território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de
natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer
que se encontrem.
Assinale:
(A) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente a afirmativa II estiver correta.
(E) se somente a afirmativa III estiver correta.

Direito Penal
47
Sobre o crime previsto no Art. 19, da Lei n. 8.429 (Lei de
Improbidade Administrativa) – Constitui crime a representação
por ato de improbidade contra agente público ou terceiro
beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.
A esse respeito, assinale a afirmativa correta.
(A) Agente público, para fins da Lei de Improbidade, dentre
outros, pode ser aquele que exerce mandato eletivo no Poder
Executivo de algum dos entes da Federação.
(B) Trata‐se de crime próprio, uma vez que somente pode ser
sujeito ativo o funcionário público.
(C) Trata‐se de crime de mão própria, pois o sujeito ativo, que
será funcionário público, terá necessariamente que executar
o crime, não se admitindo coautoria.
(D) A não inocência do agente público faz com que o sujeito
ativo, denunciado com base no Art. 19, seja absolvido por
exclusão da culpabilidade.
(E) O crime pode ser praticado na modalidade culposa ou dolosa.

Nível Superior – Analista de Controle Externo
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A doutrina majoritária brasileira reconhece como elementos do
crime a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade.
Sobre estes elementos, assinale a assertiva incorreta.
(A) O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a falta de
tipicidade material pode, por si só, tornar o fato atípico.
(B) A legítima defesa, o estado de necessidade, a obediência
hierárquica e o exercício regular do direito são causas
excludentes da ilicitude ou antijuridicidade.
(C) O agente, em qualquer das hipóteses de exclusão da ilicitude,
responderá pelo excesso doloso ou culposo.
(D) O pai que protege a integridade física de seu filho do ataque
de um animal está amparado pela excludente da ilicitude do
estado de necessidade.
(E) A embriaguez voluntária e até mesmo a culposa não excluem
a imputabilidade penal.

50
Com relação à Lei n. 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos),
analise os itens a seguir.
I. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em
lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à
dispensa ou à inexigibilidade.
II. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de
procedimento licitatório.
III. Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou
profissional que tenha sido declarado inidôneo, suspenso
temporariamente de participar de licitação ou impedido de
contratar com a Administração.
Assinale a alternativa que indica o(s) item(ns) que apresenta(m)
condutas criminalizadas por essa Lei.
(A) Somente o item I.
(B) Somente o item II.
(C) Somente os itens I e II.
(D) Somente os itens II e III.
(E) Os itens I, II e III.
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Quanto aos créditos adicionais, analise as afirmativas a seguir.
I. A chamada “janela orçamentária” é a inclusão de rubricas de
valores pequenos na lei orçamentária anual a fim de, caso
necessário, possibilitar a abertura de créditos suplementares.
II. Os créditos adicionais são autorizados por lei e abertos por
decreto do executivo, podendo nos casos dos créditos
especiais e extraordinários apresentar vigência para o ano
seguinte de sua abertura.
III. A fonte de recurso de operações de créditos utiliza‐se do
cálculo da taxa de incremento em razão de seu limite de
endividamento.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

52
Segundo a NBC T SP 16, o registro contábil pela de uma doação
recebida de mesas e cadeiras, correspondendo ao valor
financeiro corrente de R$ 50.000 será feito no
(A) subsistema patrimonial com Débito de Bens Móveis e Crédito
de Variação Patrimonial Aumentativa.
(B) subsistema orçamentário com Débito de Bens Móveis e
Crédito de Variação Patrimonial Aumentativa.
(C) subsistema financeiro com Débito de Variação Financeira
Aumentativa e Crédito de Receita Corrente Patrimonial.
(D) subsistema patrimonial com Débito de Bens Móveis e Crédito
de Receita Corrente Patrimonial.
(E) subsistema orçamentário com Débito de Receita Corrente
Patrimonial a Realizar e Crédito de Receita Corrente
Realizada.

FGV ‐ Projetos
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Quanto às demonstrações contábeis de uma empresa de
economia mista, analise as afirmativas a seguir.
I. O lucro liquido do exercício de operações de vendas à vista e
em curto prazo estará integralmente evidenciado na
demonstração do resultado do exercício, bem como na
demonstração do fluxo de caixa do mesmo período,
enquanto a parte à vista estará no subgrupo disponibilidades
e a parte em curto prazo no subgrupo de direitos de curto
prazo, ambos do ativo circulante do balanço patrimonial.
II. O lucro líquido do exercício, apurado na demonstração do
resultado do exercício do ano findo de 2012, deve ser
destinado à formação de reservas de lucros e à declaração
dos dividendos a pagar na demonstração das mutações do
patrimônio líquido para, em seguida, ser evidenciado parte
no passivo circulante e parte no patrimônio líquido do
balanço patrimonial.
III. A nota explicativa é um tipo de informação complementar em
caráter facultativo que evidencia os aspectos qualitativos dos
fenômenos patrimoniais com destaque para a destinação do
lucro que é evidenciada tanto na demonstração do resultado
do exercício quanto na demonstração das mutações do
patrimônio líquido.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
Observe o balanço patrimonial a seguir e responda as questões
55 , 56 e 57.
ATIVO

PASSIVO

Circulante

200

Circulante

180

Disponível

10

Fornecedores

110

Clientes

90

Salários a pagar

20

53

Estoques

100

Empréstimos

50

Quanto aos demonstrativos contábeis da Lei n. 4.320/64
atualizados pelas NBC T SP 16, analise as afirmativas a seguir.
I. O reconhecimento da dívida ativa tributária no final do
exercício representa uma variação qualitativa na
demonstração das variações patrimoniais.
II. O resultado superavitário da execução orçamentária é
encontrado no balanço orçamentário pela diferença a maior
entre a despesa empenhada com a receita arrecadada do
mesmo período.
III. A inscrição dos restos a pagar processados é evidenciada no
balanço patrimonial no passivo circulante, bem como na
coluna de receitas do balanço financeiro do exercício findo.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e IIII estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Não Circulante

500

Não Circulante

200

Direitos de longo prazo

150

Financiamentos

200

Investimentos

50

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Imobilizado

200

Capital Social

300

Intangíveis

100

Reservas

20

TOTAIS

700

TOTAIS

700

55
O grau de imobilização do capital próprio e o índice de liquidez
geral são, respectivamente,
(A) 62% e 0,92.
(B) 62% e 1,84.
(C) 67% e 1,11.
(D) 109% e 0,92.
(E) 109% e 1,84.

56
O grau do passivo oneroso sobre o ativo e o valor da necessidade
de capital de giro são, respectivamente,
(A) 7% e ($40).
(B) 25% e ($120).
(C) 28% e $80.
(D) 36% e $60.
(E) 54% e $40.
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57

62

Considerando uma receita líquida de $2.000 e o lucro bruto de
$1.200, o ciclo operacional em dias foi de
(A) 71 dias.
(B) 62 dias.
(C) 46 dias.
(D) 37 dias.
(E) 9 dias.

Determinada unidade gestora entregou ao auditor o balanço
patrimonial encerrado do ano de 2012 a seguir.

58
O valor apurado da receita corrente líquida de um Estado da
Federação, em determinado período, foi de 200 bilhões de reais.
Considerando o que define a Lei de Responsabilidade Fiscal para
a despesa total com pessoal, caberá ao Poder Legislativo
Estadual, incluindo o Tribunal de Contas, o valor de
(A) 4 bilhões.
(B) 5 bilhões.
(C) 6 bilhões.
(D) 7 bilhões.
(E) 12 bilhões.

Auditoria Governamental
59
A finalidade de comunicar o risco e o controle para as áreas
apropriadas da organização à alta administração, examinando,
avaliando e monitorando a adequação e efetividade do controle
interno de forma contínua e com maior volume de testes, é
competência da
(A) Auditoria Independente.
(B) Auditoria Interna.
(C) Auditoria Operacional.
(D) Auditoria Contábil.
(E) Auditoria de Gestão.

60
A estrutura conceitual para trabalhos de asseguração ou
certificação em auditoria identifica e estabelece elementos que
necessariamente devem estar presentes em um trabalho de
asseguração executado por auditor independente, sendo o que
define que a responsabilidade da preparação das demonstrações
contábeis é da administração da companhia a ser auditada é o
elemento denominado
(A) objeto apropriado.
(B) critérios adequados.
(C) relatório de asseguração escrito de forma apropriada.
(D) relacionamento entre três partes.
(E) evidências apropriadas e suficientes.

61

No parecer da demonstração contábil analisada, o auditor, com
base nas NBC T SP 16, emitiu sua opinião como “adversa” em
razão da
(A) inclusão dos estoques como ativo “não circulante” quando o
correto é “circulante”, alterando assim o índice de liquidez
geral.
(B) falta de reclassificação da conta “Direitos a receber do ano”
para a conta “Dívida Ativa de curto prazo”.
(C) falta de identificação de quais são os terceiros da conta
“Depósitos de Terceiros”, o que dificulta sua restituição no
prazo de vencimento.
(D) inclusão indevida da conta retificadora do Ativo por se tratar
de uma administração pública, o que provocou uma variação
patrimonial diminutiva alterando assim o resultado
patrimonial.
(E) inclusão da conta “Restos a Pagar Não Processados” no
passivo circulante, o que gerou a superavaliação do passivo,
em contrapartida de uma despesa que subavaliou
significativamente o resultado patrimonial.

63
Quanto às evidências apropriadas e suficientes da estrutura
conceitual de certificação de auditoria, analise as afirmativas a
seguir.
I. A confiabilidade da evidência é influenciada pela sua fonte de
obtenção, sendo a confirmação de fonte externa ou
independente um fator que aumenta o grau de
confiabilidade.
II. A evidência gerada internamente é mais confiável quando os
controles internos são eficazes.
III. A declaração subsequente do que foi discutido é mais
confiável do que a evidência documental.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

O auditor analisa a autenticidade documental das notas fiscais de
despesas emitidas por terceiros e contratadas pela Administração
Pública.
Esse procedimento da auditoria é denominado
(A) teste de observação.
(B) teste de circularização.
(C) teste de inspeção.
(D) teste de amostragem.
(E) teste de inventário.
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64

67

Sobre auditoria governamental, analise as afirmativas a seguir.
I. O exame da legitimidade é mais importante no tipo de
auditoria de conformidade.
II. A auditoria de avaliação de programas de governo é
adequada para avaliar os processos licitatórios de compras e
serviços com a finalidade do cumprimento do projeto ou da
atividade aprovada no orçamento.
III. A forma mais adequada de auditoria governamental é a
indireta integrada, por oferecer maior isenção ou
neutralidade no parecer.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Quanto ao controle externo, analise as afirmativas a seguir.
I. A natureza jurídica da decisão do Tribunal de Contas é
administrativa e por essa razão poderá ser objeto de controle
por parte do Poder Judiciário.
II. A decisão do Tribunal de Contas, de que resulta imputação de
débito ou multa, terá eficácia de título executivo.
III. Se o parecer prévio definitivo do Tribunal de Contas aponta
irregularidade das contas por grave infração à norma legal, de
natureza contábil, cabe ao Poder Legislativo apenas a
ratificação do parecer pela reprovação das contas analisadas.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa II estiver correta.
(B) se somente a afirmativa III estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

65

68

Quanto às transações e eventos subsequentes, analise as
afirmativas a seguir.
I. A decisão ou pagamento em processo judicial após o final do
período contábil a que se referem as demonstrações
contábeis, confirmando que a entidade já tinha a obrigação
presente ao final daquele período contábil, é um exemplo de
evento subsequente que origina ajuste.
II. A falência do cliente ocorrida após o período contábil a que
se referem as demonstrações contábeis, confirmando que já
existia uma inadimplência na conta a receber ao final daquele
período, não habilita o ajuste no valor contábil da conta a
receber.
III. O evento subsequente à redução do valor de mercado de
investimentos ocorrida no período entre a data do balanço e
a data de autorização de conclusão da elaboração das
demonstrações contábeis, não é passível de ajuste.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Sobre a classificação das auditorias, com base no Regimento
Interno do TCE/BA, Resolução n. 18/92, analise as afirmativas a
seguir.
I. A auditoria programada está incluída em um plano anual.
II. A auditoria especial depende da ocorrência de situações
específicas não previstas no plano anual.
III. A auditoria de irregularidade ocorre quando fatos ou atos que
configuram ilícito administrativo ou penal causam dano ao
erário ou ao patrimônio público.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Controle Externo
66
O parecer prévio circunstanciado do Tribunal de Contas sobre a
prestação de contas de uma Prefeitura é o resultado do controle
do tipo
(A) Interno.
(B) Preventivo.
(C) Concomitante.
(D) Subsequente.
(E) Independente.

69
Quanto ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do
Estado da Bahia ‐ FUNTCE, analise as afirmativas a seguir.
I. O FUNTCE tem a finalidade de obter recursos para o
aperfeiçoamento técnico‐profissional do Tribunal de Contas.
II. As fontes de recursos serão exclusivamente oriundas de
recursos provenientes de multas e sanções pecuniárias
aplicadas pelo Tribunal e de taxas de inscrição em eventos
realizados pelo Tribunal.
III. O Fundo será administrado pelo Presidente do Tribunal, com
apoio do Diretor Administrativo e Financeiro e por mais três
servidores escolhidos pelo próprio Presidente do Tribunal.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

70
As deliberações do TCE/BA quando se tratarem de auditorias
e de julgamentos oriundos do Tribunal Pleno tomam,
respectivamente, as seguintes formas:
(A) Acórdão e Provimento.
(B) Provimento Acórdão.
(C) Resolução e Acórdão.
(D) Resolução e Parecer.
(E) Parecer e Resolução.
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Redação
É bastante comum que políticos reclamem da imprensa, atribuindo aos jornais e revistas acusações injustas e “fabricação”
de fatos. Por isso mesmo, estão sempre pensando na possibilidade de existir uma lei que impeça as propaladas injustiças, o
que, segundo os jornalistas, atenta contra a liberdade de imprensa.

Esse é o tema da redação: qual deve ser o papel da imprensa? Ela tem cumprido esse papel? Quais são as críticas que
a ela podem ser feitas? Quais as sugestões para seu aperfeiçoamento? Todos esses aspectos – e outros mais – devem ser
abordados em um texto argumentativo, em língua culta. Exponha sua opinião, sem descuidar dos argumentos que a
apóiem.

Atenção!
As folhas a seguir devem ser usadas como rascunho.
Transcreva seu texto no local apropriado no caderno de textos definitivos, pois não será avaliado o texto escrito em local indevido.
Sua redação deve ter no mínimo 30 (trinta) e no máximo, 40 (quarenta) linhas.
No caderno de textos definitivos não se identifique, pois isso pode anular sua prova.
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Questão Discursiva
Com base na NBC T SP 16.8, “o controle interno sob o enfoque contábil compreende o conjunto de recursos, métodos,
procedimentos e processos adotados pela entidade do setor público”.

Com relação ao controle interno, sob o enfoque contábil,
1. descreva suas finalidades;
2. o que compreende seu exercício em todos os níveis da entidade do setor público;
3. indique suas categorias e o significado de cada uma delas;
4. indique a abrangência da avaliação de riscos;
5. classifique os procedimentos de controle e apresente seus significados.

Atenção!
As folhas a seguir devem ser usadas como rascunho.
Transcreva seu texto no local apropriado no caderno de textos definitivos, pois não será avaliado o texto escrito em local indevido.
Sua resposta à questão discursiva deve ter no mínimo 30 (trinta) e no máximo, 40 (quarenta) linhas.
No caderno de textos definitivos não se identifique, pois isso pode anular sua prova.

Nível Superior – Analista de Controle Externo

Tipo 3 – Cor Amarela – Página 17

Concurso Público para o Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE‐BA – 2013

FGV ‐ Projetos

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nível Superior – Analista de Controle Externo

Tipo 3 – Cor Amarela – Página 18

Concurso Público para o Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE‐BA – 2013

FGV ‐ Projetos

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nível Superior – Analista de Controle Externo

Tipo 3 – Cor Amarela – Página 19

Realização

