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1
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfei-
ções gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao 
aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2. Este caderno contém 40 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de 
resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra corresponden-
te à resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta será distribuído no início da prova. Ele é personalizado e não será substituído em 
caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos 
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta na cor 
AZUL ou PRETA e fabricada em material transparente, preenchendo-se integralmente o alvéolo, 
rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.

5.  A prova terá a duração de  três horas, já incluídas nesse tempo a marcação do cartão-resposta e 
a coleta da impressão digital.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas duas horas 
de prova e poderá levar o caderno de questões.

7. Quando apenas três candidatos permanecerem na sala para terminar a prova, estes deverão 
aguardar até que o último a entregue e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no 
qual aporão suas respectivas assinaturas.

8. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA  DA PROVA OBJETIVA AO 
APLICADOR DE PROVA.
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Leia o Texto 1 para responder às questões de 1 a 5.

Texto 1

Mapa da fome 2015: 795 milhões de famintos

O relatório “O Estado da Insegurança Alimentar no Mun-
do” (SOFI, em inglês) foi apresentado nesta quarta-feira 
(27.05), em Roma, pelas três agências da ONU com sede 
na  capital  italiana:  a  Organização  das  Nações  Unidas 
para a Alimentação e Agricultura (FAO), o Fundo Interna-
cional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e o Programa 
Alimentar Mundial (PAM).

Segundo o relatório, 795 milhões de pessoas ainda pas-
sam fome no mundo. Na última década, mais de 167 mi-
lhões saíram desta situação, e em 25 anos o número foi 
reduzido em 216 milhões. A América Latina e a Ásia regis-
traram progressos particularmente positivos.  Já o conti-
nente africano continua em alerta vermelho.
De acordo com a FAO, em África há mais de 220 milhões 
de pessoas subalimentadas, o que representa 23.2% da 
população do continente. Esta é a mais alta taxa de pre-
valência  de qualquer  região do mundo.  Atualmente,  24 
países africanos enfrentam crises alimentares, o dobro do 
que em 1990. “Nós temos algumas regiões que definitiva-
mente ficaram para trás: os países asiáticos que estão em 
conflito (como a Síria, o Iraque ou o Iémen), e a África 
central  subsaariana,  são  as  regiões  que  concentram a 
fome no mundo”, afirmou José Graziano da Silva, diretor 
geral da FAO.

O relatório aponta Angola e São Tomé como os dois paí-
ses lusófonos que melhores resultados obtiveram neste 
âmbito: ambos conseguiram atingir as metas dos Objeti-
vos  de  Desenvolvimento  do  Milênio  (ODM)  de  reduzir 
para metade a subnutrição até 2015. Em Angola, estima-
se que 3,2 milhões de pessoas passem fome, o que re-
presenta uma diminuição de 52,1% em relação aos 6,8 
milhões de 1990. Apesar dos avanços, este número indica 
que 14% dos angolanos ainda têm falta de acesso a ali-
mentos. Em São Tomé e Príncipe, o número de malnutri-
dos sempre se manteve inferior a 100 mil pessoas, e terá 
diminuído 51,4% neste período. Atualmente, a percenta-
gem de são-tomenses que ainda passam fome é de 6,6%.

De acordo com o relatório da fome no mundo deste ano, 
72 de 129 países em desenvolvimento atingiram a meta 
de desenvolvimento do milênio em reduzir pela metade o 
número de famintos a partir de 1990. Muitos destes paí-
ses estão,  paradoxalmente,  no continente africano.  “Na 
costa atlântica de África, há países como Angola e tam-
bém Cabo Verde que fizeram progressos notáveis nos úl-
timos  anos.  Alguns  países  que  foram  destruídos  pela 
guerra civil, como é o caso de Angola, recuperaram e utili-
zaram os recursos da produção mineral, entre eles o pe-
tróleo, para promover o desenvolvimento, inclusive o de-
senvolvimento rural”, diz José Graziano da Silva. Angola 
foi um dos países que se comprometeu, ao assinar o Tra-
tado de Maputo, em 2003, a investir 10% do orçamento 
em desenvolvimento de agricultura. Todavia, essa percen-
tagem não chegou sequer a 2%.
Disponível  em:  <https://belincanta.wordpress.com/2015/05/28/mapa-da-
fome-2015-795-milhoes-de-famintos/>. Acesso em: 10 nov. 2015.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O mapa da fome 2015 apresenta a distribuição da fome no 
mundo,

(A) responsabilizando os países asiáticos pela manuten-
ção da fome no planeta.

(B) disponibilizando recursos financeiros para o combate 
à fome nas Américas.

(C) situando o continente africano na base da pirâmide da 
segurança alimentar.

(D) localizando as soluções emergenciais para os países 
menos desenvolvidos.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O relatório mostra um paradoxo devido ao fato de a África, 
ao mesmo tempo,

(A) ter os países que mais cumpriram e os que estão mais 
atrasados no cumprimento das metas propostas.

(B) ser o continente que mais necessita e o que menos 
recebeu recursos para as ações de combate à fome.

(C) planejar o maior contingente de ações de combate à 
fome e manter a maior concentração de famintos.

(D) defender a erradicação da pobreza mundial  e  con-
centrar a maior parte da riqueza planetária.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do emprego do termo "ainda", no enunciado "Segundo o 
relatório, 795 milhões de pessoas ainda passam fome no 
mundo", infere-se que

(A) a permanência da fome no mundo era um resultado 
esperado.

(B) a fome persiste no mundo, apesar das metas e ações 
em contrário.

(C) o avanço da pobreza é proporcional às atuações de 
combate à fome.

(D) o aumento da população mundial mantém a taxa de 
pobreza no mesmo nível.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, são usadas expressões metafóricas em referên-
cia a "passar fome". Uma dessas expressões é:

(A) "ficar para trás".

(B) "crises alimentares".

(C) "número de malnutridos".

(D) "falta de acesso a alimentos". 

PROVAS OBJETIVAS_GRUPO 1



UFG/CS                                                                                      CONCURSO PÚBLICO                                                               AUDITOR DE TRIBUTOS

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o relatório, a taxa mais alta de prevalência 
da fome

(A) reflete as políticas de concentração de renda e distri-
buição da pobreza no mundo.

(B) representa menos de um quarto da população mundi-
al e está concentrada em um só continente.

(C) demonstra a incapacidade dos governantes de vários 
países de gerenciar os donativos recebidos.

(D) aponta para a tendência mundial de buscar soluções 
para a fome em todo o planeta.

Leia o Texto 2 para responder às questões 6 e 7.

Texto 2

Disponível  em:  <http://www.humorcombobagem.com/post-1052/atenden-
do-o-pedido-de-um-mendigo-com-fome.html>. Acesso em: 10 nov. 2015. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A articulação entre os textos verbal e não verbal mostra 
que o efeito de humor produzido na tira decorre da

(A) incompreensão da linguagem do primeiro interlocutor.

(B) falta de generosidade do segundo interlocutor.

(C) interpretação literal do pedido apresentado.

(D) homofonia entre os termos usados.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso linguístico empregado para produzir o efeito de 
humor da tira é a

(A) metonímia.

(B) inferência.

(C) metáfora.

(D) citação.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere verdadeira a informação “se a empresa A dobrar 
seu capital então a empresa B vai triplicar o seu capital”, e 
falsa a informação “a empresa A vai dobrar o seu capital e a 
empresa B vai triplicar seu capital”. Nessas condições, ne-
cessariamente a empresa

(A) A vai dobrar seu capital.

(B) A não vai dobrar seu capital.

(C) B vai triplicar seu capital.

(D) B não vai triplicar seu capital.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São quatro os grupos de investidores: L, M, N, O. Não há 
qualquer investidor que pertença apenas ao grupo O. Os 
investidores ou pertencem apenas a um grupo ou a dois 
grupos. Quando algum investidor pertence a dois grupos, 
um é sempre o grupo O. São 6 000 investidores do grupo 
M que também pertencem ao outro grupo e, apenas em M, 
menos que 6 000 investidores. São 7 000 os investidores 
que pertencem ao grupo N que também pertencem a outro 
grupo e, apenas no grupo N, menos que 7 000 investido-
res. São 5 000 investidores do grupo L que também per-
tencem a outro grupo e, apenas em L, menos que 5 000 
investidores.  Sendo assim, o número máximo de investi-
dores envolvidos nessa distribuição é:

(A) 17 997

(B) 33 000

(C) 35 997

(D) 36 000

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere que todos os que forem aprovados para vagas 
serão aqueles que fizerem a prova no concurso público, e 
que alguns dos aprovados farão parte do cadastro de re-
serva, não sendo contratados de imediato. Sabe-se tam-
bém que J e M farão o concurso. Assim,

(A) se M não for contratada de imediato, então ela não 
terá sido aprovada no concurso.

(B) se M não for contratada de imediato, então ela fará 
parte do cadastro de reserva.

(C) se J for contratado, então terá sido aprovado no con-
curso.

(D) se J for aprovado no concurso, então ele fará parte 
do cadastro de reserva.
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um título de R$ 20 000,00, com vencimento para 60 dias, 
foi  renegociado e devedor e credor,  em comum acordo, 
ajustaram que a dívida seria paga em dois pagamentos 
iguais com vencimentos para 90 dias e 120 dias. A taxa 
acertada foi de 2% a.m. Nesse caso, qual será o valor que 
mais se aproxima, em R$, do valor de cada uma das duas 
parcelas, no modelo racional?

(A)    9 504,95

(B)  10 287,65

(C)  10 322,58

(D)  10 339,12

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma empresa tem os seguintes débitos: uma parcela de 
R$ 100 000,00 vencível em 30 dias, uma segunda parcela 
de R$ 100 000,00 em 60 dias e outra de R$ 150 000,00 
vencível em 90 dias. Se a empresa pagar à vista todos os 
débitos, ela terá um desconto cuja taxa efetiva vigente no 
mercado é de 3% a.m. Nesse caso, qual seria então o va-
lor que mais se aproxima do valor à vista da dívida, em 
R$, a ser pago pela empresa? 

(A) 328 618,20

(B) 339 500,00

(C) 345 500,00

(D) 349 947,50

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma pessoa antes de tomar emprestado uma quantia de 
R$ 100 000,00, avalia três propostas: a primeira, à taxa de 
5% ao mês, durante 8 meses; a segunda, à taxa de 4% ao 
mês, durante 12 meses; a terceira, à taxa de 3% ao mês, 
durante 24 meses; todas a juros simples. O valor dos juros 
a serem pagos, em reais, à proposta em que pagará me-
nos juros, é:

(A) 72 000,00

(B) 60 000,00

(C) 48 000,00

(D) 40 000,00

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os jogadores X e Y disputam entre si um jogo em que o ven-
cedor de cada partida recebe R$ 50,00 do perdedor. Os joga-
dores X e Y possuíam antes do jogo R$ 1 500,00 e    R$ 
900,00, respectivamente. Ao terminar o jogo, verificou-se que 
X e Y ficaram com quantias iguais. Nessas condições, o nú-
mero de partidas que Y ganhou a mais do que X é:

(A) 18

(B) 16

(C) 12

(D) 10

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  dono  de  uma  loja  comprou  uma  peça  de  tecido  de 
100 metros por R$ 20 000,00. Se ele vender 40 metros 
com lucro de 50%, 40 metros com lucro de 30% e 20 me-
tros pelo preço de custo, seu lucro total na venda dessa 
peça, em reais, será de

(A) 10 400,00

(B)   6 400,00

(C)   4 400,00

(D)   2 400,00

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma mercadoria foi comprada por R$ 950,00 com notas 
de R$ 50,00 e R$ 100,00, num total de 17 notas. Nessas 
condições, o número de notas de R$ 100,00 utilizado na 
compra foi:

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 9

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O valor da compra de três equipamentos eletrônicos foi 
R$  17  450,00.  Sabendo-se  que  o  preço  do  segundo  é 
igual a  2/3 do primeiro e também é igual a 3/5 do preço do 
terceiro, o preço, em reais, de cada equipamento é, res-
pectivamente:

(A) 5 100,00; 2 550,00; 9 800,00

(B) 4 225,00; 3 220,00; 10 005,00

(C) 6 282,00; 4 188,00;  6 980,00

(D) 3 141,00; 2 094,00; 12 215,00
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▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na atual  sociedade,  a segurança da informação tem se 
tornado um elemento essencial  para a sobrevivência de 
uma instituição, seja esta pública, seja privada. Uma das 
boas práticas em segurança da informação é orientar os 
usuários a seguirem fielmente as políticas institucionais de 
elaboração e uso de senhas. Por exemplo, todo usuário de 
uma determinada instituição deve

(A) encaminhar suas senhas para um endereço de e-mail 
particular de modo a não esquecê-las.

(B) reutilizar a sua senha para acesso a diferentes siste-
mas de informação.

(C) elaborar senhas com caracteres consecutivos no tecla-
do para facilitar a memorização.

(D) modificar uma senha temporária no primeiro acesso a 
um sistema de informação.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere o mecanismo de busca do Google. Um usuário 
deseja obter como resultado de busca na internet uma lis-
ta de páginas ou documentos que contenham, em qual-
quer ordem, as palavras código e tributário, e estejam hos-
pedados apenas no sítio oficial da Prefeitura de Goiânia. 
Para alcançar esse objetivo, o usuário deve digitar

(A) "código tributário" link:http://www.goiania.go.gov.br/

(B) código tributário" site:http://www.goiania.go.gov.br/

(C) código -tributário"http://www.goiania.go.gov.br/

(D) código AND tributário http://www.goiania.go.gov.br/

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  a  planilha  eletrônica  a  seguir,  elaborada  no 
Microsoft Office Excel 2007.

A planilha calcula um valor total a ser pago, aplicando-se 
uma taxa de 7,5% a.m. de juros simples por 2 anos sobre 
um capital de R$ 50.000,00. As células B1, B2 e B3 foram 
formatadas, respectivamente, como "Contábil", "Porcenta-
gem" e "Número". Diante do exposto, representam a fór-
mula e a respectiva formatação da célula B4:

(A) = B1*B2/100*B3 e "Moeda".

(B) = B1*B2*B3/12 e "Contábil".

(C) = B1*B2*B3 e "Contábil".

(D) = B1+B1*B2*B3 e "Moeda".

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Todas as edições do sistema operacional Windows 7 ofere-
cem o recurso de pastas públicas, que representam um me-
canismo simples  de  compartilhamento  de  arquivos.  Uma 
vantagem obtida com a utilização de pastas públicas é

(A) a possibilidade de limitar o acesso ao seu conteúdo 
apenas para leitura.

(B) a garantia de privacidade de seu conteúdo quanto a 
operações de gravação.

(C) o compartilhamento temporário e sem restrições de 
arquivos com várias pessoas.

(D) o  controle  de  permissões  de  compartilhamento  de 
conteúdo para pessoas específicas.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a figura a seguir, que ilustra um trecho da barra 
de ferramentas Início do Microsoft Office Word 2007.

Segundo essa figura,  as funcionalidades agrupadas nos 
conjuntos A, B e C referem-se, respectivamente, a opera-
ções do usuário sobre

(A) fonte, parágrafos e estilos rápidos.

(B) caractere, listas e temas de documentos.

(C) fonte, tabelas e modos de exibição de documento.

(D) caractere, revisão de texto e legendas.

PROVAS OBJETIVAS_GRUPO 1



UFG/CS                                                                                      CONCURSO PÚBLICO                                                               AUDITOR DE TRIBUTOS

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Muitos municípios goianos têm origem relacionada ao pe-
ríodo de garimpagem do ouro em Goiás. São exemplos de 
município que têm essa origem os seguintes:

(A) Corumbá de Goiás e Crixás.

(B) Niquelândia e Palmeiras de Goiás.

(C) Pilar de Goiás e São João da Paraúna.

(D) São Luiz do Norte e Minaçu.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na década de 1930, por meio do Decreto nº 2.737, de 20 de 
dezembro de 1932, o interventor de Goiás, Pedro Ludovico 
Teixeira, nomeou uma comissão para realizar estudos para 
escolha do local onde seria construída a futura capital. Além 
de Campinas (atual bairro de Goiânia), outras três localida-
des escolhidas para realização do estudo foram:

(A) Paraúna, Santa Luzia (atual Luziânia) e Meia Ponte 
(atual Pirenópolis).

(B) Bela Vista de Goiás, Goiabeira (atual Inhumas) e Cur-
ralinho (atual Itaberaí).

(C) Pires do Rio, Bonfim (atual Silvânia) e Ubatam (atual 
município de Orizona).

(D) Ipameri,  Pouso  Alto  (atual  Piracanjuba)  e  Caraíba 
(atual município de Vianópolis).

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Região Metropolitana de Goiânia foi criada em 30 de de-
zembro pela Lei Complementar Estadual de número 27. A 
Lei Complementar de número 78, aprovada em 25 de mar-
ço de 2010, incluiu outros seis municípios, dentre os quais, 
de acordo com o censo demográfico de 2010 do IBGE, 
três possuem os menores quantitativos populacionais des-
sa Região Metropolitana. São eles:

(A) Santo Antônio de Goiás, Nova Veneza e Guapó.

(B) Bonfinópolis, Aragoiânia e Terezópolis de Goiás.

(C) Abadia de Goiás, Goianira e Goianápolis.

(D) Brazabrantes, Caldazinha e Caturaí.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Podem ser considerados exemplos de medidas de política 
fiscal para conter a inflação de demanda:

(A) a redução dos gastos do governo e a redução dos im-
postos.

(B) a elevação dos impostos e a queda da taxa de juros 
básica.

(C) a elevação dos impostos e o estímulo às importações.

(D) o estímulo às importações e a redução dos impostos.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Relatório de Gestão Fiscal é um dos instrumentos de 
Transparência da Gestão Fiscal. Especificamente, tal rela-
tório objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade 
do cumprimento, por parte dos entes federativos, dos limi-
tes  estabelecidos  pela  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal. 
A periodicidade desse instrumento é:

(A) quadrimestral.

(B) semestral.

(C) anual.

(D) semestral.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A política de governo eletrônico no Brasil, nomeadamente 
o Grupo de Trabalho Interministerial, informalmente deno-
minado de Grupo de Trabalho em Tecnologia da Informa-
ção (GTTI), tem como orientação três das sete linhas de 
ação do Programa Sociedade da Informação, a saber:

(A) a infraestrutura mais econômica; o governo suprapar-
tidário e a gestão profissional.

(B) os serviços certificados; a abrangência dos ministéri-
os e a aplicação da lei das cotas raciais.

(C) a universalização de serviços; o governo ao alcance 
de todos e a infraestrutura avançada.

(D) o número de servidores; a unanimidade dos serviços 
e a governabilidade.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao admitir um cenário de inflação positiva, um investimen-
to financeiro que possui rendimento com taxa nominal po-
sitiva, porém, inferior à inflação, terá a taxa de juros real:

(A) negativa e superior à taxa nominal.

(B) positiva e inferior à taxa nominal.

(C) negativa e inferior à taxa nominal.

(D) positiva e superior à taxa nominal.
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, em regime 
nacional, parâmetros a serem seguidos relativos ao gasto 
público de cada ente federativo brasileiro. Para os efeitos 
desta lei, entende-se como ente da Federação:

(A) a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Muni-
cípio.

(B) o Distrito Federal, cada Estado e cada Município.

(C) a União, cada Estado e cada Município.

(D) a União, o Distrito Federal e cada Município.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a política de Gestão Financeira e Orça-
mentária pública, o orçamento público é um instrumento

(A) único de eficiência na administração pública.

(B) de opção do Estado na gestão pública.

(C) restritivo do índice de Gestão Descentralizada (IGD).

(D) estratégico de planejamento das ações do Estado.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o Tribunal de Contas da União (TCU), ética significa

(A) tomar  decisões  e  agir  pautando-se  pela  rapidez  e 
pelo compromisso com a economia, a honestidade, a 
dignidade, a lealdade, o decoro, o zelo, a responsabi-
lidade, a justiça, a isenção, a solução ideal e a re-
levância.

(B) tomar  decisões  e  agir  pautando-se  pelo  respeito  e 
compromisso com o bem, a honestidade, a dignida-
de, a lealdade, o decoro, o zelo, a responsabilidade, 
a justiça, a isenção, a solidariedade e a equidade.

(C) tomar decisões mais acertadas no interesse da parte 
proponente do problema, sendo esta a mais econômi-
ca e organizacionalmente mais eficaz, rápida e ampla 
opção disponível a cada momento.

(D) tomar decisões mais econômicas no interesse da par-
te requisitante do problema, sendo esta a mais rápida 
e organizacionalmente mais eficiente, efetiva e ampla 
opção disponível a cada momento.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as funções do setor público, está a função alocativa. 
Tal função visa à intervenção governamental sobre

(A) a redistribuição da renda, na medida em que transfe-
re recursos de segmentos mais ricos para os menos 
favorecidos.

(B) a estabilidade de preços, na medida em que utiliza de 
políticas fiscais e monetárias.

(C) o sistema de preços, admitindo que este não conse-
gue se autorregular.

(D) o sistema de mercado, admitindo que este não ofere-
ce adequadamente bens e serviços.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A auditoria que tem a finalidade de identificar desvios de 
procedimentos não condizentes com as determinações da 
legislação tributária, no intuito de evitar a apuração, exce-
dente ou insuficiente, dos tributos legalmente exigidos é 
denominada auditoria

(A) interna.

(B) governamental.

(C) contábil.

(D) fiscal.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  contexto  da  Administração  Pública  contemporânea, 
emergem três conceitos de grande valor para a qualidade 
da gestão. Este tripé é formado por:

(A) governança, estatização, municipalização. 

(B) nacionalização, estatização e municipalização.

(C) governança, governabilidade e accountability.

(D) assertividade, segurança e governabilidade.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A curva IS-LM representa os pares ordenados da renda e 
da taxa de juro nominal em que tem-se equilíbrio de curto 
prazo no Mercado de Bens e Serviços e no Mercado Mo-
netário. Um deslocamento à direita da curva LM, manten-
do-se estável a curva IS, implicará

(A) na queda da taxa de juros nominal e no aumento da 
renda agregada.

(B) na elevação da taxa de juros nominal e no aumento 
da renda agregada.

(C) na queda da taxa de juros nominal e na redução da 
renda agregada.

(D) na elevação da taxa de juros nominal e na redução 
da renda agregada.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O imposto em que a alíquota diminui à proporção que os 
valores sobre os quais incide são maiores pode ser consi-
derado um imposto

(A) seletivo.

(B) proporcional.

(C) regressivo.

(D) progressivo.
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No modelo teórico de Administração Pública gerencial, as 
entidades paralelas ao Estado podem ser incluídas, hoje, 
além dos serviços sociais autônomos, também as entida-
des de apoio (em especial fundações, associações e coo-
perativas), as chamadas organizações sociais e as organi-
zações da sociedade civil de interesse público. Este é de-
nominado

(A) terceiro setor, entendido como paraestatais.

(B) terceiro setor, entendido como semiestatais.

(C) quarto setor, entendido como supraestatais.

(D) quarto setor, entendido como estatais.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A imposição de tributos de maneira  tal  que não altere  o 
comportamento privado com respeito às decisões de consu-
mo e produção respeita o princípio teórico da tributação

(A) da equidade.

(B) da neutralidade.

(C) da capacidade de contribuição.

(D) do benefício.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No modelo keynesiano básico, a oferta agregada

(A) é afetada pelo investimento que as empresas estão 
fazendo,  dependendo exclusivamente dos fatores de 
produção existentes, de modo que a oferta agregada 
potencial permanece constante.

(B) é afetada pelo investimento que as empresas estão 
fazendo, dependendo exclusivamente dos fatores de 
produção existentes, de modo que a oferta agregada 
potencial permanece variável.

(C) não é afetada pelo investimento que as empresas es-
tão fazendo, dependendo exclusivamente dos fatores 
de produção existentes, de modo que a oferta agre-
gada potencial permanece constante.

(D) não é afetada pelo investimento que as empresas es-
tão fazendo, dependendo exclusivamente dos fatores 
de produção existentes, de modo que a oferta agre-
gada potencial permanece variável.
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