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AUDITOR DE CONTROLE INTERNO/ADMINISTRAÇÃO

34. (CONCURSO CRATO/2021) Das formas da Administração Pública, qual delas vê o cidadão como
contribuinte de impostos e como um cliente dos seus
serviços?

31. (CONCURSO CRATO/2021) A ênfase nas tarefas
e a racionalização do trabalho no nível operacional
são enfoques da:

A) Administração Pública Patrimonialista.

A) Administração Cientifica.

B) Administração Pública Burocrática.

B) Teoria Estruturalista.

C) Administração Pública Gerencial.
D) Administração Pública Descentralizada.

C) Teoria das Relações Humanas.

E) Administração Pública Funcional.

D) Teoria da Contingência.
E) Desenvolvimento Organizacional.

35. (CONCURSO CRATO/2021) Incluir novas pessoas
na organização, através de recrutamento e seleção,
é uma prática da gestão de pessoas conhecida como:

32. (CONCURSO CRATO/2021) A hierarquia das necessidades humanas, segundo Abraham Maslow,
está organizada em necessidades primárias (fisiológicas e segurança) e necessidades secundárias (sociais, estima e auto-realização), em níveis de importância e de influência. Essa hierarquia de necessidades também pode ser visualizada como uma pirâmide. Qual das alternativas abaixo é considerada
uma necessidade fisiológica?

A) Recompensar pessoas.
B) Desenvolver pessoas.
C) Manter pessoas.
D) Agregar pessoas.
E) Aplicar pessoas.

A) Aceitação.

36. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a cultura organizacional é INCORRETO afirmar:

B) Alimento.

A) É considerado um conjunto de hábitos, crenças, valores e tradições, interações e relacionamentos sociais típicos de cada organização.

C) Consideração.
D) Reconhecimento.

B) As condições do ambiente interno ou externo podem
afetar a cultura organizacional.

E) Competência.

C) A cultura de uma organização é estática e não sofre
alterações com o tempo.

33. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com a tipologia das organizações, de Amitai Etzioni, a organização que exerce seu poder baseado no controle
dos incentivos econômicos e utiliza a remuneração
como a principal base de controle é denominada
de?

D) A cultura organizacional influencia o comportamento
e as atitudes dos seus profissionais.
E) A cultura de uma organização pode ser afetada pelo
clima organizacional.

A) Complexa.
37. (CONCURSO CRATO/2021) Quando um líder
consegue efetivamente liderar pessoas é porque ele
possui poder sobre elas, conseguindo motivar e orientar na busca de atingir objetivos. O poder que
envolve intimidações, punições e ameaças para obtenção de resultados é conhecido como:

B) Coercitiva.
C) Normativa.
D) Social.
E) Utilitária.
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A) Poder de recompensa.

E) Eficiência

B) Poder de talento.
40. (CONCURSO CRATO/2021) Sendo o art. 165 de
CF de 1988, o orçamento público transforma-se em
lei após passar por um processo de ampla negociação, em que os governos federal, estadual e municipal deixam claro como pretendem gastar a curto
e médio prazo os recursos arrecadados com impostos, contribuições sociais e outras fontes de receita.
O orçamento público é uma das partes essenciais
do sistema de planejamento econômico do governo
brasileiro.
Sobre ele, pode-se dizer que:

C) Poder de referência.
D) Poder coercitivo.
E) Poder legitimo.

38. (CONCURSO CRATO/2021) Qual ferramenta da
Gestão da Qualidade é conhecida como "espinha
de peixe" e tem como finalidade explorar e indicar
todas as causas possíveis de uma condição ou um
problema específico?

A) não tem caráter autorizador e nem obrigatório de despesas nem requer a emissão de balanços.

A) Diagrama de Ishikawa.
B) Fluxograma de processos.

B) é uma previsão das receitas e despesas do Estado para
um dado ano fiscal.

C) Histograma.
D) Folha de verificação.

C) é constituído apenas pelo orçamento anual, que envolve a visão de longo prazo.

E) Diagrama de rede.

D) não permite a realização de contingenciamentos ao
longo do ano e nem créditos adicionais.
E) é constituído apenas pelo plano plurianual, que envolve a visão de curto prazo.

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO/CONTABILIDADE

39. (CONCURSO CRATO/2021) A Constituição Federal, em seu artigo 37 estabelece os princípios básicos da administração pública direta e indireta que
são norteadores e fundamentais para o pleno funcionamento do sistema. Dentre esses princípios constitucionais, há um que estabelece o seguinte: "Para
evitar privilégios pessoais, que podem ser econômicos ou não, a Adm. Pública não pode no exercício de suas atividades administrativas, buscar prejudicar ou beneficiar alguma pessoa em específico,
uma vez de que o elemento principal de seus atos
deve ser o interesse público". O trecho acima define qual Princípio Constitucional da Administração Pública?

41. (CONCURSO CRATO/2021) Princípios orçamentários são regras que cercam a instituição orçamentária, visando a dar-lhe consistência, principalmente no que se refere ao controle pelo Poder Legislativo. A ressalva a autorização para contrair
operações de crédito diz respeito ao estabelecido no
princípio orçamentário da:
A) anualidade
B) publicidade
C) exclusividade.
D) unidade

A) Impessoalidade
E) não afetação da receita
B) Moralidade
C) Publicidade

42. (CONCURSO CRATO/2021) Consideram-se créditos adicionais, como preceitua o artigo 40 da Lei

D) Legalidade
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4.320/64, "as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento". Quando ocorrem fatos que geram a necessidade de retificação em função de despesas insuficientemente dotadas na Lei do Orçamento, esta retificação é viabilizada por intermédio da utilização
dos:

B) Compromissos reconhecidos após o encerramento do
exercício correspondente.
C) Restos a pagar com prescrição não interrompida e indeterminada.
D) Compromissos desconhecidos após o encerramento do
exercício correspondente.

A) créditos especiais

E) Orçamento respectivo consignava crédito próprio, com
saldo insuficiente para atendê-las.

B) créditos extraordinários
C) créditos de securitização.

45. (CONCURSO CRATO/2021) O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) constitui o instrumento que harmoniza e padroniza a
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP)
no âmbito da Federação Brasileira, estabelecendo
as bases para a consolidação das contas nacionais.
No que se refere-se aos registros orçamentários
NÃO são base para elaboração do:

D) créditos ordinários.
E) créditos suplementares

43. (CONCURSO CRATO/2021) Suprimento de fundos trata-se de adiantamento concedido a servidor,
a critério e sob a responsabilidade do Ordenador
de Despesas, com prazo certo para aplicação e comprovação dos gastos. Com relação ao suprimento de
fundos, é correto afirmar que:

A) Relatório de Gestão Fiscal (RGF).
B) Balanço financeiro.
C) Balanço Orçamentário.

A) e trata de despesa que reduz o patrimônio líquido reconhecendo de imediato a despesa.

D) Relatório de Resumido de Execução Orçamentaria
(RREO).

B) poderá ser concedido a servidor responsável por até
dois adiantamentos simultâneos.

E) Demonstrativo da Execução da Despesa Pública.

C) atende despesas para pagamentos de prêmios, vantagens ou seguros.

46. (CONCURSO CRATO/2021) Por meio da Resolução 986/2003 o Conselho Federal de Contabilidade
aprovou a norma NBC TI 01 que dispõe sobre a auditoria interna. Acerca desta norma assinale a opção incorreta.

D) tem por finalidade complementar valores insuficientes
das dotações.
E) irá atender despesas eventuais de pronto pagamento.

A) O planejamento do trabalho da Auditoria Interna compreende os exames preliminares das áreas, atividades,
produtos e processos, para definir a amplitude e a
época do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela administração da entidade.

44. (CONCURSO CRATO/2021) Restos a pagar são as
despesas orçamentárias empenhadas pela Administração Pública na vigência do exercício financeiro
corrente e que não foram pagas até 31 de dezembro
deste mesmo exercício. Em relação à elaboração e
ao controle dos orçamentos e balanços, as despesas
de exercícios anteriores (DEA) abrangem três situações.
Assinale a alternativa que apresenta uma dessas situações.

B) Os procedimentos da Auditoria Interna constituem
exames e investigações, incluindo testes de observância e testes substantivos, que permitem ao auditor interno obter subsídios suficientes para fundamentar suas
conclusões e recomendações à administração da entidade.
C) Ao determinar a extensão de um teste de auditoria ou
um método de seleção de itens a serem testados, podem ser empregadas técnicas de amostragem.

A) Restos a pagar com prescrição indeterminada, ou seja,
que não prescrevem.
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D) A utilização de processamento eletrônico de dados
pela entidade requer que exista, na equipe da Auditoria Interna, profissional com conhecimento suficiente
sobre a tecnologia da informação e os sistemas de informação utilizados.

B) Como condição para a aquisição da estabilidade, é
obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade;
C) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o
servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo;

E) A análise dos riscos da Auditoria Interna deve ser feita
sempre na fase de execução dos trabalhos; estão relacionados à possibilidade de se atingir, de forma satisfatória e integral, o objetivo dos trabalhos elencados.

D) condenação em segunda instância por órgão colegiado;
E) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, 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;

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO / DIREITO

47. (CONCURSO CRATO/2021) Ao servidor público
da administração direta, autárquica e fundacional,
no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições, exceto:

49. (CONCURSO CRATO/2021) De decisão em sede de
controle de constitucionalidade proferida por juízo
da comarca do Crato em ação de execução de dívida
de IPTU em regra, trata-se:

A) na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no
ente federativo de origem.
B) em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será
contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

A) Controle abstrato com efeitos erga omnes;
B) Controle difuso com efeitos inter partes;
C) Controle concentrado com efeitos inter partes;

C) investido no mandato de Prefeito, será afastado do
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar
pela sua remuneração;

D) Controle abstrato com efeitos vinculantes ao poder judiciário, administração pública direta ou indireta na esfera da união, estados e municípios;

D) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função,
sendo-lhe facultado optar por sua remuneração;

E) Controle concreto com efeitos vinculantes ao poder judiciário, administração pública direta ou indireta na esfera da união, estados e municípios;

E) investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade,
será aplicada a norma do inciso anterior;

50. (CONCURSO CRATO/2021) Poderá a união intervir nos Estados e no Distrito Federal para, exceto:

48. (CONCURSO CRATO/2021) São estáveis após três
anos de efetivo exercício os servidores nomeados
para cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público, exceto:

A) garantir a defesa do Estado a pedido de agremiação
partidária, sociedade civil organizada ou denominação
religiosa;
B) garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas
unidades da Federação;

A) O servidor público estável só perderá o cargo: em virtude de sentença judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

C) reorganizar as finanças da unidade da Federação;
D) prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;
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E) assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, tais como forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa
humana e autonomia municipal, dentre outros;

53. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa INCORRETA. Com relação ao Imposto sobre
Serviço de Qualquer Natureza:

51. (CONCURSO CRATO/2021) A lei estabelecerá o
estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade
de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre, exceto:

A) A incidência do imposto não depende da denominação
dada ao serviço prestado.
B) Os serviços prestados por pessoas físicas ou jurídicas
estabelecidas ou domiciliadas no Município de Crato
serão devidos a este Município, mesmo que prestados
em outras municipalidades.

A) sua função social e formas de fiscalização pelo Estado
e pela sociedade;

C) Considera-se estabelecimento prestador o local onde
o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante para caracterizá-lo as denominações de sede,
filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras
que venham a ser utilizadas.

B) os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade do Presidente da República;
C) a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas
minoritários;
D) licitação e contratação de obras, serviços, compras e
alienações, observados os princípios da administração
pública;

D) O contribuinte do imposto é o prestador do serviço:
a)pessoa jurídica constituída na forma empresária individual, sociedade empresária, sociedade simples ou
autarquia municipal; b)pessoa física ou profissional
autônomo de qualquer natureza.

E) a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis,
comerciais, trabalhistas e tributários;

E) Considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto no Município em cujo território haja extensão de
ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutores de
qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso,
compartilhado ou não.

52. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa INCORRETA: Quanto ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU.
A) Tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse do bem imóvel, por natureza ou acessão física, conforme definido na lei civil, localizado na Zona
Urbana do Município.

54. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa INCORRETA. Com relação a substituição Tributária.

B) O fato gerador do IPTU ocorre, anualmente, no dia décimo de janeiro de cada exercício.

A) aos locadores ou cedentes de uso de clubes, salões, parques de diversão, ou outros recintos em que se localizam diversões públicas de qualquer natureza, pelo ISS
incidente sobre as atividades artísticas, culturais, desportivas, recreativas e assemelhados, tanto da contratação do artista ou banda, pagos na forma de "cachê"
ou "couvert", bem como pelo ISS da receita bruta com
venda de bilhetes de ingressos;

C) O IPTU constitui ônus real, acompanhando o imóvel
em todas as transferências de titularidade.
D) Contribuinte do Imposto é o proprietário, o titular do
domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do bem
imóvel.
E) Na impossibilidade de eleição do proprietário ou titular do domínio útil, em virtude do mesmo ser imune
do Imposto, dele estar isento, ser desconhecido ou não
localizado, será responsável pelo tributo aquele que estiver na posse do imóvel.

B) aos hospitais, clínicas médicas, casas de internação ou
de repouso, públicos ou privados, pelos serviços que
lhe forem prestados.
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C) O Poder Executivo, mesmo no interesse da Administração Tributária, não poderá baixar normas complementares quanto a substituição tributária.

C) Os regulamentos são atos administrativos, posto em vigência por decreto, para especificar os mandamentos
da lei ou prover situações ainda não disciplinada por
lei.

D) e o prestador de serviço não fizer prova da inscrição no
cadastro econômico do Município de Crato, o usuário
deverá reter o respectivo Imposto, aplicando a alíquota
correspondente ao serviço prestado e efetuar o recolhimento até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da
retenção.

D) Resoluções são atos administrativos normativos expedidos pelas altas autoridades doe colegiado Executivo,
pelos Presidentes dos Tribunais, órgãos legislativos e
colegiados administrativos para disciplinar matéria de
ordem geral com repercussão em toda a sociedade.

E) as empresas de construção civil, em relação aos serviços subempreitados ou contratados.

E) Deliberações são atos administrativos normativos ou
decisórios emanados de órgãos colegiados.

55. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa CORRETA: Quanto aos Poderes Administrativos:

57. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa INCORRETA. Quanto aos serviços públicos:
A) Serviços públicos de Estado são aqueles que se relacionam intimamente com as atribuições do Poder Público
as deliberações do Plenário serão tomadas por maioria absoluta e de dois terços , conforme determinações
legasis ou regimentais. E para execução dos quais a
Administração usa da sua supremacia sobre os administrados.

A) Poder vinculado ou regrado é aquele que confere a administração pública para prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização.
B) O Poder Discricionário concede a administração mediante alguns limites, a prática de atos administrativos
sem liberdade de escolha de sua conveniência.
C) O Poder Hierárquico é o de que dispõe o Executivo
para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos,
estabelecendo a relação sem subordinação.

B) Serviços administrativos são os que a administração
executa para atender a suas necessidades internas ou
preparar outros serviços que serão prestados ao público.

D) O Poder Disciplinar é a faculdade da administração de
punir internamente as infrações funcionais de servidores ou de terceiros mesmo que não vinculados a administração.

C) Serviços Industriais são os que produzem renda para
quem os presta, mediante remuneração da utilidade
usada ou consumida, remuneração, esta que, tecnicamente, se denomina de tarifa ou preço público.

E) O Poder Regulamentar á faculdade que dispõem o
Chefe do Poder Executivo de explicar a lei para sua
correta execução, sendo-lhe vedado expedir decretos
autônomos.

D) Serviços impróprios do Estado são os afetam substancialmente as necessidades da comunidade, mas satisfazem interesses comuns de seus membros, e, por isso,
a administração os presta remuneradamente.
E) Serviços "uti universi" ou gerais, são aqueles que a administração presta sem ter usuários determinados, para
atender à coletividade no seu todo.

56. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa INCORRETA: Quanto as espécies de atos administrativos:

58. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa INCORRETA: As contas anuais do Município,
para exame e apreciação, dos órgãos de controle deverão se compor de:

A) Atos administrativos normativos são aqueles que contem um comando geral do Executivo, visando a correta
aplicação da lei.
B) Decretos, em sentido próprio e restrito, são atos administrativos da competência exclusiva dos Chefes do
Poder Executivo, destinados prover situações gerais ou
individuais, abstratamente previstas de modo expresso,
explícito ou implícito, pela legislação.

A) demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras
da administração direta e indireta, inclusive de fundos
especiais e das fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público.
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B) demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras,
consolidadas, dos órgãos da administração direta com
as dos fundos especiais, das fundações e das autarquias, instituídos e mantidos pelo Poder Municipal.

C) Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da
dívida, as relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para
tal finalidade e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.

C) demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras,
consolidadas, das empresas municipais;
D) relatório circunstanciado da gestão dos recursos públicos municipais no exercício anterior.

D) A execução orçamentária e financeira identificará os
beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, por
meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada no artigo cem da Constituição Federal.

E) serão apresentadas à Câmara Municipal até o dia trinta
e um de janeiro do ano subsequente, ficando durante
sessenta dias, à disposição de qualquer contribuinte.

E) Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro,
o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1o do art.
166 da Constituição Federal ou equivalente nas Casas
Legislativas estaduais e municipais.

59. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa INCORRETA: O projeto de lei orçamentária
anual, elaborado de forma compatível com o plano
plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e
com as normas desta Lei Complementar:
A) todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária
ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão
da lei orçamentária anual.
B) O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional.
C) A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica.
D) É vedado consignar na lei orçamentária crédito com
finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
E) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e
eventos fiscais previstos.

60. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa INCORRETA. Quanto a Execução Orçamentária e do Cumprimento das Metas.
A) Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao
objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
B) No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda
que total, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional
às reduções efetivadas.
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