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ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

31. (CONCURSO JARDIM/2022) Sobre a tomada e
prestação de contas, de acordo com a Lei Orgânica
do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, analise
as assertivas e assinale a alternativa correta:

I. o processo de Prestação de Contas de Gestão será apre-
sentado ao Tribunal de Contas do Estado, anualmente,
com nítida separação, se for o caso, de responsabili-
dades entre gestores, no prazo de 90 (noventa) dias,
contados da data de encerramento do correspondente
exercício financeiro ou do término das atividades do
gestor;

II. o prazo estipulado para julgamento das contas
suspende-se quando houver parcelamento do paga-
mento do débito apurado ou da multa aplicada, até o
seu recolhimento integral;

III. a decisão em processo de tomada ou prestação de con-
tas pode ser interlocutória, definitiva ou terminativa;

IV. as contas serão julgadas regulares com ressalva quando
comprovado injustificado dano ao erário, decorrente de
ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico.

A) somente I está correta

B) I e II estão corretas

C) somente II está correta

D) II e III estão corretas

E) somente III está correta

32. (CONCURSO JARDIM/2022) No Estado do Ceará
os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário man-
terão sistema de controle interno, com as seguintes
finalidades, com exceção de:

A) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos do Estado e do Município;

B) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto
à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, finan-
ceira e patrimonial nos órgãos e entidades da adminis-
tração estadual e municipal, bem como da aplicação de
recursos públicos por entidades de direito privado;

C) exercer o controle das operações de crédito, avais e ga-
rantias, bem como dos direitos e deveres do Estado, na
forma da lei;

D) realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu
controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e
parecer;

E) apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional, respeitada a legislação de organização e
funcionamento do sistema de controle interno de cada
Poder, de iniciativa exclusiva do respectivo Poder.

33. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva que indica corretamente os órgãos que fazem
parte da estrutura do Tribunal de Contas do Estado
do Ceará:

A) Plenário - Órgão Especial do Conselho - Tribunal de
Ética e Disciplina

B) Primeira e Segunda Câmaras - Comissões - Serviços
Auxiliares

C) Conselho Pleno - Câmaras do Conselho - Ouvidoria
Geral

D) Corregedoria - Ouvidoria - Câmara Especializada

E) Órgãos Dirigentes - Delegacias - Procuradoria Jurídica

34. (CONCURSO JARDIM/2022) Examinar, em um
mesmo trabalho, uma ou mais das principais di-
mensões de desempenho (economicidade, eficiência,
eficácia e efetividade - os quatro Es), além de aspec-
tos como qualidade dos serviços, grau de adequa-
ção dos resultados dos programas às necessidades
do público-alvo (geração de valor público), está re-
lacionado à auditoria:

A) contábil

B) financeira

C) orçamentária

D) operacional

E) patrimonial

35. (CONCURSO JARDIM/2022) Risco de auditoria é
o risco de que o auditor expresse uma opinião de au-
ditoria inadequada quando as demonstrações con-
tábeis contiverem distorção relevante. Sobre os ris-
cos de auditoria, é correto afirmar:
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A) risco inerente é o risco de que os procedimentos exe-
cutados pelo auditor para reduzir o risco de auditoria
a um nível aceitavelmente baixo não detectem uma
distorção existente que possa ser relevante, individu-
almente ou em conjunto com outras distorções;

B) risco de detecção é o risco de que uma distorção que
possa ocorrer em uma afirmação sobre uma classe de
transação, saldo contábil ou divulgação e que possa ser
relevante, individualmente ou em conjunto com outras
distorções, não seja prevenida, detectada e corrigida
tempestivamente pelo controle interno da entidade;

C) a avaliação dos riscos é antes uma questão passível de
mensuração precisa que uma questão de julgamento
profissional;

D) os riscos de detecção podem existir em dois níveis: no
nível geral da demonstração contábil, e; no nível da
afirmação para classes de transações, saldos contábeis
e divulgações;

E) os riscos de distorção relevante no nível da afirmação
são avaliados para que se determine a natureza, a época
e a extensão dos procedimentos adicionais de auditoria
necessários para a obtenção de evidência de auditoria
apropriada e suficiente.

36. (CONCURSO JARDIM/2022) O valor investido
pelo sócio na empresa (capital social), somado aos
resultados (positivos ou negativos) gerados pela sua
atividade também é conhecido por:

A) passivo não exigível

B) passivo exigível

C) passivo total

D) passivo patrimonial

E) passivo capital

37. (CONCURSO JARDIM/2022) A partir da equação
fundamental do patrimônio, a depender da compa-
ração dos valores do ativo e do passivo, existirão
várias situações patrimoniais líquidas. A equação
que representa a chamada situação líquida nega-
tiva, também conhecida por desfavorável, deficitá-
ria ou passivo a descoberto, é:

A) A− P = PL

B) A = PL

C) A+ PL = P

D) P = −PL

E) A = P

38. (CONCURSO JARDIM/2022) Segundo a teoria das
contas, três merecem destaque: teoria personalista,
teoria materialista e teoria patrimonialista, cada
uma delas classificando as contas de forma especí-
fica. As contas as quais o agente proprietário man-
tém relações de direitos e obrigações com terceiros,
segundo a qual no ativo, serão debitadas quando o
agente proprietário assumir um direito; e no pas-
sivo, serão creditadas quando o agente proprietário
assumir uma obrigação, se refere as:

A) contas dos agentes consignatários

B) contas dos agentes correspondentes

C) contas dos proprietários

D) contas diferenciais

E) contas de resultado

39. (CONCURSO JARDIM/2022) Os livros empresari-
ais podem ser principais ou auxiliares. Livros prin-
cipais são aqueles que apresentam todas as infor-
mações sobre a empresa, como por exemplo o Livro
Diário e Livro Razão. Sobre esses livros assinale
a alternativa que indica corretamente as assertivas
verdadeiras e falsas:

I. o empresário ou a sociedade empresária que adotar o
sistema de fichas de lançamentos poderá substituir o li-
vro Diário pelo Livro de Apuração do Lucro Real, ob-
servadas as mesmas formalidades extrínsecas exigidas
para aquele;

II. o livro Diário deverá conter termos de abertura e encer-
ramento e ser autenticado no órgão competente (Juntas
Comerciais para o empresário e as sociedades empre-
sárias; Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
para as sociedades simples);

III. o livro Razão é o livro contábil que contempla as con-
tas e suas movimentações, cujos lançamentos obede-
cem à ordem cronológica das operações, sendo neces-
sário o registro ou autenticação nos órgãos competen-
tes;
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IV. no livro Razão as alterações ocorrem em uma deter-
minada conta, isoladamente, evidenciando sempre o
saldo de cada uma delas, enquanto o livro Diário regis-
tra o fato completo, indicando as modificações sofridas
por todas as contas envolvidas em um determinado lan-
çamento.

A) F - F - V - V

B) V - F - F - V

C) F - V - V - F

D) V - F - V - F

E) F - V - F - V

40. (CONCURSO JARDIM/2022) Sobre a Lei Nº 6.406,
de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as so-
ciedades por ações, é correto afirmar, exceto:

A) a incorporação de imóveis para formação do capital
social só é possível com a comprovação da escritura
pública;

B) o conselho de administração será composto por, no mí-
nimo, 3 (três) membros, eleitos pela assembleia geral
e por ela destituíveis a qualquer tempo;

C) a diretoria será composta por 1 (um) ou mais membros
eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo conselho
de administração ou, se inexistente, pela assembleia
geral;

D) o conselho fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três)
e, no máximo, 5 (cinco) membros, e suplentes em igual
número, acionistas ou não, eleitos pela assembleia-
geral;

E) do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) se-
rão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na
constituição da reserva legal, que não excederá de 20%
(vinte por cento) do capital social.

41. (CONCURSO JARDIM/2022) Os princípios orça-
mentários visam estabelecer regras básicas, a fim
de conferir racionalidade, eficiência e transparên-
cia aos processos de elaboração, execução e con-
trole do orçamento público. Segundo este princí-
pio, a Lei Orçamentária Anual (LOA) de cada ente
federado deverá conter todas as receitas e as despe-
sas de todos os Poderes, órgãos, entidades, fundos
e fundações instituídas e mantidas pelo poder pú-
blico. Trata-se do princípio da(o):

A) unidade ou totalidade

B) universalidade

C) anualidade ou periodicidade

D) parcelamento

E) orçamento bruto

42. (CONCURSO JARDIM/2022) A Constituição Fe-
deral de 1988, prevê em seu Art. 165, três planeja-
mentos orçamentários que compreendem as ativi-
dades de planejamento e orçamento, com iniciativa
no Poder Executivo: Plano Plurianual (PPA), Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA). Assinale a alternativa correta:

I. o PPA consiste em um planejamento estratégico de mé-
dio prazo, o qual deve ser enviado ao Congresso Nacio-
nal até o dia 31 de agosto do primeiro ano de cada man-
dato presidencial e possui validade para um período de
quatro exercícios financeiros (quatro anos);

II. o PPA organiza as suas ações em três eixos: orientar
a elaboração da LOA; alterar a Legislação Tributária;
estabelecer a política de aplicação das agências finan-
ceiras oficiais;

III. a LDO não conterá dispositivo estranho à previsão da
receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proi-
bição a autorização para abertura de créditos suple-
mentares e contratação de operações de crédito, ainda
que por antecipação de receita, nos termos da lei;

IV. a LOA é uma lei ordinária, cuja validade abrange so-
mente o exercício fiscal a que se refere, devendo in-
tegrar o orçamento fiscal, o orçamento da seguridade
social e o orçamento de investimento das empresas es-
tatais.

A) I e II estão corretas

B) I, II e III estão corretas

C) II e III estão corretas

D) II, III e IV estão corretas

E) I e IV estão corretas
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43. (CONCURSO JARDIM/2022) A Lei Complemen-
tar Nº 101, de 4 de maio de 2000, em seu art. 19 cita
que "para os fins do disposto no caput do art. 169 da
Constituição, a despesa total com pessoal, em cada
período de apuração e em cada ente da Federação,
não poderá exceder os percentuais da receita cor-
rente líquida, a seguir discriminados", respectiva-
mente para União, Estados e Municípios em:

A) 40%; 50%; 50%

B) 50%; 50%; 40%

C) 50%; 50%; 50%

D) 50%; 60%; 60%

E) 60%; 50%; 50%

44. (CONCURSO JARDIM/2022) A classificação da
receita orçamentária é de utilização obrigatória por
todos os entes da Federação, sendo facultado o seu
desdobramento para atendimento das respectivas
necessidades. As receitas orçamentárias são classi-
ficadas segundo os seguintes critérios, com exceção
de:

A) natureza de receita

B) indicador de resultado primário

C) fonte/destinação de recursos

D) categoria econômica da receita

E) esfera orçamentária

45. (CONCURSO JARDIM/2022) De acordo com a
NBC T16.10, que trata da avaliação e mensuração
de ativos e passivos em entidades do setor público,
"a constatação de valor monetário para itens do
ativo e do passivo decorrente da aplicação de proce-
dimentos técnicos suportados em análises qualitati-
vas e quantitativas", é a definição de:

A) avaliação patrimonial

B) valor de aquisição

C) mensuração

D) valor justo

E) valor realizável líquido

46. (CONCURSO JARDIM/2022) Sobre a dívida ativa,
é correto afirmar:

A) dívida ativa não pode ser confundida com a dívida pú-
blica, uma vez que esta representa as obrigações do
ente público com terceiros e é reconhecida contabil-
mente no passivo;

B) a dívida ativa Não Tributária é proveniente de obriga-
ção legal relativa a tributos e respectivos adicionais e
multas, enquanto a Dívida Ativa Tributária é proveni-
ente dos demais créditos da Fazenda Pública, decor-
rentes de contratos em geral ou de outras obrigações
legais;

C) no âmbito federal, a competência para a gestão admi-
nistrativa e judicial da dívida ativa é do Tribunal de
Contas da União (TCU), sendo a dívida ativa tributária
gerida pela Procuradoria Geral da União (PGU), e a dí-
vida ativa das autarquias e fundações públicas federais
geridas pela Procuradoria-Geral Federal;

D) Os créditos referentes à dívida ativa devem ser inici-
almente registrados como dívida ativa do ativo circu-
lante, tendo em vista que o inadimplemento torna in-
certo o prazo para realização do crédito;

E) a baixa da dívida ativa pode ocorrer por recebimento
em espécie, bens ou direitos, e compensação de cré-
ditos inscritos em dívida ativa com créditos contra a
Fazenda Pública, não podendo ocorrer por abatimento
ou anistia, e cancelamento administrativo ou judicial
da inscrição.

47. (CONCURSO JARDIM/2022) A CF/88 em seu art.
5º, XIII, diz: "é livre o exercício de qualquer traba-
lho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer." Trata-se de um
exemplo de norma de eficácia:

A) plena

B) contida

C) limitada

D) absoluta

E) relativa complementável

48. (CONCURSO JARDIM/2022) Podem propor a
ação declaratória de constitucionalidade de lei ou
ato normativo federal, com exceção de:

A) Procurador-Geral da República
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B) Mesa da Câmara dos Deputados

C) Mesa do Senado Federal

D) Superior Tribunal Federal

E) Presidente da República

49. (CONCURSO JARDIM/2022) "Representa, pois, o
interesse público a ser atingido, indicado pela lei de
maneira explícita ou implícita, sendo vedado ao ad-
ministrador, em quaisquer hipóteses, escolher ou-
tra finalidade a ser atingida pelo ato, ou substituir
a prevista em lei" (MEIRELLES, 2004, pp. 149-
150). O texto refere-se ao requisito do ato adminis-
trativo:

A) competência

B) finalidade

C) forma

D) objeto

E) motivo

50. (CONCURSO JARDIM/2022) Sobre a Lei Nº
14.133/21, Lei de Licitações e Contratos Adminis-
trativos, é correto afirmar:

A) não se aplica a contratações de tecnologia da informa-
ção e de comunicação, sujeitas a normas previstas em
legislação própria;

B) a contratação da execução da obra ou do serviço por
preço certo e total é denominada empreitada integral;

C) concorrência é a modalidade de licitação para contra-
tação de bens e serviços especiais e de obras e serviços
comuns e especiais de engenharia;

D) em comparação com a Lei Nº 8.666/93, foram extintas
as modalidades: tomada de preço, convite e pregão;

E) para o leilão será necessário registro cadastral prévio,
fase de habilitação e deverá ser homologado assim que
concluída a fase de lances, superada a fase recursal
e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na
forma definida no edital.

51. (CONCURSO JARDIM/2022) Diálogo competitivo
é uma modalidade de licitação para contratação de
obras, serviços e compras em que a administração
pública realiza diálogos com licitantes previamente
selecionados mediante critérios objetivos. É incor-
reto afirmar a respeito do diálogo competitivo:

A) visa a contratar objeto em que há a impossibilidade de
o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem
a adaptação de soluções disponíveis no mercado;

B) verifica a necessidade de definir e identificar os meios
e as alternativas que possam atender as necessidades
da Administração Pública;

C) a Administração não poderá revelar a outros licitantes
as soluções propostas ou as informações sigilosas co-
municadas por um licitante sem o seu consentimento;

D) será conduzido por comissão de contratação composta
de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou emprega-
dos públicos pertencentes aos quadros permanentes da
Administração;

E) a Administração deverá abrir prazo, não superior a
60 (sessenta) dias úteis, para todos os licitantes pré-
selecionados apresentarem suas propostas.

52. (CONCURSO JARDIM/2022) No que se refere à
classificação dos serviços públicos, analise as asser-
tivas e assinale a alternativa correta:

I. serviço público impróprio, da mesma forma que o ser-
viço público próprio, trata-se de serviço público em
sentido jurídico, uma vez que a lei a atribui ao Es-
tado como incumbência sua indiretamente (por meio
de concessionários e permissionários);

II. serviço público comercial ou industrial é aquele que
a Administração Pública executa, direta ou indireta-
mente, para atender às necessidades coletivas de ordem
econômica, como é o caso da exploração de petróleo,
de minas e jazidas, de minérios e minerais nucleares;

III. serviços de defesa do país contra o inimigo externo,
dos serviços diplomáticos, dos trabalhos de pesquisa
científica, de iluminação pública, de saneamento, são
exemplos de serviços uti universi;

IV. serviços públicos originários ou congênitos se referem
a atividade essencial do Estado (tutela do direito), en-
quanto os derivados ou adquiridos indicam a atividade
facultativa (social, comercial e industrial do Estado).
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A) III e IV estão corretas

B) I e II estão corretas

C) II e IV estão corretas

D) I e III estão corretas

E) II e III estão corretas

53. (CONCURSO JARDIM/2022) São modalidades de
extinção do crédito tributário, com exceção de:

A) o pagamento

B) a prescrição e a decadência

C) o parcelamento

D) remissão

E) a decisão judicial passada em julgado

54. (CONCURSO JARDIM/2022) O Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA),
trata-se de um tributo de periodicidade anual cujo
fato gerador é a propriedade do veículo automo-
tor de qualquer tipo. É incorreto afirmar sobre o
IPVA:

A) é anual, ocorrendo em 1.º de janeiro de cada ano, por
ficção jurídica, ou em data fixada em lei estadual;

B) no caso de veículos novos, a base de cálculo utiliza o
valor da nota fiscal, e, no dos importados, o preço CIF,
constante na nota fiscal ou na documentação relativa
ao desembaraço;

C) a alíquota do IPVA será fixada em lei ordinária es-
tadual, devendo ser proporcional, não havendo limite
máximo para a alíquota;

D) a jurisprudência entende que o IPVA não incide sobre
aeronaves, e, sim, somente sobre veículos terrestres;

E) as receitas geradas pelo IPVA serão distribuídas em
60% para o Estado e 40% para o Município onde for
feito o licenciamento do veículo.

55. (CONCURSO JARDIM/2022) A atribuição da
competência tributária às pessoas jurídicas de di-
reito público está prevista nos arts. 153 a 156 da
CF/88, dividindo-se, entre elas, o poder de instituir

e cobrar tributos. Diz respeito ao poder legiferante
de instituição de impostos pela União, nos Territó-
rios Federais, e pelo Distrito Federal, em sua base
territorial:

A) competência cumulativa

B) competência comum

C) competência privativa

D) competência especial

E) competência extraordinária
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