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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante
das provas e das normas que regem este Concurso Público.
1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente com tinta
azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de
qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata
exclusão do candidato.
3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.
6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo
assinar a Ata de Prova.
7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.
8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de

Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.
30 questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da
10. Certifique-se de que este caderno contém _____
sala a sua substituição.
Boa prova!

Nome do Candidato

Nº do Documento
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Língua Portuguesa
TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 01 a 06.
Site usa inteligência artificial para converter fotos
em retratos antigos

em 2024, segundo a consultoria.
§ 7 MarketsAndMarkets. A taxa de crescimento
anual prevista é de 16,6%, o que deve fazer o
faturamento saltar 118% de 2018 a 2024. A principal
aplicação da tecnologia nesse período é para
segurança pública, como já acontece no Rio de
Janeiro.
Fonte

(adaptada):

https://exame.abril.com.br/tecnologia/site-usa-inteligencia-artificial-para-converter-

§ 1 Um novo site chamado aiportraits.com
transforma suas fotos em retratos artísticos antigos.
Antes de você tentar converter a sua imagem, a
página deixa claro que não guarda ou comercializa
os dados de usuários.
§ 2 O AI Portraits foi feito com base em uma
tecnologia desenvolvida por pesquisadores do MIT
(Instituto de Tecnologia de Massachussets) junto
com a IBM, que tem a plataforma de inteligência
artificial que chama de Watson.
§ 3 Essa nova aplicação não apenas adiciona
características peculiares de pinturas de época com
base nas feições da sua foto, mas utiliza um 6
conceito de inteligência artificial, chamado rede
generativa adversa, para criar do zero novos
detalhes de imagens. Com isso, fotos de diferentes
estilos irão gerar resultados distintos.
§ 4 No total, são usados dois algoritmos de
inteligência artificial no processo de criação de
retratos: um para o reconhecimento de retratos e
outro para a modificação das imagens. O algoritmo
do site foi treinado com 45 mil imagens de pintura a
óleo tinta e aquarela.
§ 5 Logo após a transformação do seu retrato, os
seus dados são apagados dos servidores, para
manter a privacidade dos usuários do site. A questão
da privacidade ganhou evidência nas últimas
semanas em razão de termos confusos de uso e
gestão de dados do aplicativo russo FaceApp, que
mostra sua aparência com diferentes visuais,
inclusive como idoso. A empresa esclareceu que
apaga os dados de usuários após 48 horas, que os
dados não são enviados à Rússia e que não
comercializa informações para terceiros. Mas até
chegar a esse ponto o app já tinha virado alvo de
investigação do governo dos Estados Unidos,
preocupado com outro caso de influência
internacional em eleições presidenciais, como o
ocorrido em razão do compartilhamento indevido de
dados de aplicativos do Facebook com uma empresa
de marketing político chamada Cambridge Analytica.
§ 6 Empresas estão interessadas no mercado de
reconhecimento facial, como IBM, Microsoft e
Google. Logo, a tendência global, que requer
algoritmos de inteligência artificial para funcionar,
tem faturamento estimado em 7 bilhões de dólares
AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL

fotos-em-retratos-antigos/

Questão 01
Logo, a tendência global, que requer 18 algoritmos
de inteligência artificial para funcionar, tem
faturamento estimado em 7 bilhões de dólares em
2024, segundo a consultoria. (§ 6)
A palavra em negrito pode ser classificada como
uma:
a)
b)
c)
d)
e)

Conjunção aditiva.
Conjunção causal.
Conjunção conclusiva.
Conjunção concessiva.
Conjunção adversativa.
Questão 02

"Um novo site chamado aiportraits.com transforma
suas fotos em retratos artísticos antigos". (§ 1)
O sujeito da oração pode ser classificado como:
a)
b)
c)
d)
e)

Sujeito Simples.
Sujeito Composto.
Sujeito Oculto ou Elíptico.
Sujeito Indeterminado.
Oração sem Sujeito.
Questão 03

A desinência nominal da palavra servidores (§ 5)
seria:
a)
b)
c)
d)
e)

serv.
es.
Não há desinência nominal na palavra.
ser.
dores.
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Questão 04
"Empresas estão interessadas no mercado de
reconhecimento facial, como IBM, Microsoft e
Google." (§. 6)
No que diz respeito aos termos da oração, o trecho
em negrito corresponde a um:
a)
b)
c)
d)
e)

Agente da passiva.
Aposto.
Adjunto adverbial.
Adjunto adnominal.
Complemento nominal.
Questão 05

Qual dessas frases não poderia intitular o texto
considerando o assunto abordado?
a) Privacidade,
inteligência
especial
e
reconhecimento facial
b) Site usa inteligência artificial para converter fotos
em retratos antigos
c) O crescimento da industria de reconhecimento
facial é uma tendência global
d) Pesquisadores desenvolvem App de Inteligência
Artificial para reconhecimento artificial
e) Países estão preocupados com o mercado de
reconhecimento facial e a proteção de dados
Questão 06
Assinale a alternativa em que a frase está pontuada
INCORRETAMENTE.
a) § 4 No total, são usados dois algoritmos de
inteligência artificial no processo de criação de
retratos: um para o reconhecimento de retratos
outro para a modificação das imagens.
b) § 4 O algoritmo do site foi treinado com 45 mil
imagens de pintura a óleo tinta e aquarela.
c) § 5 Logo após a transformação do seu retrato, os
seus dados são apagados dos servidores, para
manter a privacidade dos usuários do site.
d) § 7 A taxa de crescimento anual prevista é de
16,6%, o que deve fazer o faturamento saltar
118% de 2018 a 2024.
e) § 3 Com isso, fotos de diferentes estilos irão gerar
resultados distintos.
Questão 07

I - Por não ter carro, Pedro precisou vir à pé.
II - Espero que você fique bem à vontade nessa
reunião.
III - O casal pediu bife à Oswaldo Aranha.
Estão CORRETAS as seguintes proposições.
a)
b)
c)
d)
e)

II e III.
I e III.
III.
I, II e III.
II.
Questão 08

Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão grafadas CORRETAMENTE.
a)
b)
c)
d)
e)

asterisco - encomodar - mexer - sobrancelha
xingar - beje - cambito - perturbar
excessão - ancioso - subcídio - paralizado.
licensa - descanço - estender - chuchu
ascenção - quis - jeito - emponderamento
Questão 09

Assinale a frase que em o pronome é empregado de
maneira INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Vou comprar aquela blusa para mim.
Vocês saíram antes de mim?
Aquele presente era para mim.
Já tenho dinheiro para eu comprar aquela casa.
Ainda faltam dez dias para mim ir ao show.
Questão 10

"Frases felizes...Frases encantadas... Ó festa dos
ouvidos! Sempre há tolices muito bem ornadas...
Como há pacóvios bem vestidos."
(Mario Quintana).
A palavra "pacóvios" pode ser substituída sem
prejuízo para o sentido da frase por:
a)
b)
c)
d)

Indelicados.
Dissimulados.
Arrogantes.
Ignorantes.

Acerca do emprego da crase, julgue as frases
abaixo.
AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL
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e) Cruéis.

d) I, II e III.
e) I, III e II.

Informática
Questão 13
Questão 11
Algo que pode acontecer quando o usuário envia
vários arquivos para impressão ao mesmo tempo é
algum deles "travar" e acabar afetando toda as
impressões na sequência. Para tentar resolver esse
problema o Windows possui um recurso que
possibilita deletar uma ou mais impressões que são
visualizadas e uma janela de:
a)
b)
c)
d)
e)

Fila de impressão.
Configuração de digitalização.
Impressoras e Scanners.
Gerenciador de dispositivos.
Propriedades da impressora.

Quem utiliza diariamente a Internet, geralmente abre
milhares de sites ao fim de um dia. Encontrar um site
dentro daqueles que foram visitados, por vezes,
pode tornar-se uma dor de cabeça. São
hiperligações (ou links) que se guardam em um
navegador, para serem consultados, abertos ou
enviados, mais tarde.
Marque a alternativa CORRETA para o conceito
acima.
a)
b)
c)
d)
e)

Arquivos temporários.
Downloads.
Notificações.
Hiperlinks.
Favoritos.

Questão 12
A maioria dos gerenciadores de e-mail, incluindo
Gmail, Yahoo, Microsoft Outlook e Mozilla
Thunderbird, permite que você envie um único e-mail
para um grande número de destinatários. Você pode
fazer isso colocando todos os destinatários no
campo:
( I ) Para
( II ) CC
( III) CCO
(__) Sigla para "cópia oculta". Apesar de também ser
uma cópia, a pessoa que recebe esse e-mail não
consegue ver quem mais recebeu uma cópia deste.
(__) É o destinatário original do e-mail. A mensagem
pode ser enviada para mais de um destinatário, e
todos dessa lista saberão quem recebeu o e-mail.
(__) Sigla para o termo "com cópia". Geralmente, é
enviado para quem é interessado, mas não é o
destinatário principal do e-mail. Todos que recebem
essa cópia conseguem ver o endereço de quem
mais a recebeu.
Marque a alternativa que apresente a sequência
CORRETA de cima para baixo.
a) III, I e II.
b) III, II e I.
c) II, III e I.
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Questão 14
Atalhos de teclado são teclas ou combinações de
teclas que fornecem uma maneira alternativa de
fazer algo que você normalmente faria com um
mouse. É um atalho presente em todos os
navegadores de internet e também em editores de
texto que possibilita que você procure uma palavra
ou frase no documento ou página em questão.
a)
b)
c)
d)
e)

CTRL + N
CTRL + P
CTRL + E
CTRL + F
CTRL + U
Questão 15

Basicamente, um __________ é um arquivo de texto
muito
simples,
cuja
composição
depende
diretamente do conteúdo do endereço Web visitado.
Por exemplo, a maioria do sites armazenam
informações básicas, como endereços IP e
preferências sobre idiomas, cores, etc. Contudo, em
portais como o Gmail e o Hotmail, nomes de
usuários e senhas de e-mail também fazem parte
deles.
Marque a alternativa que completa a lacuna
corretamente.
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a)
b)
c)
d)
e)

normas, leis e regulamentos, independentemente
das vontades pessoais dos agentes, é administração
da coisa pública por funcionário sujeito a hierarquia e
regulamento rígidos, e a uma rotina inflexível.
III. Administração pública gerencial é aquela
construída sobre bases que consideram o Estado
uma grande empresa cujos serviços são destinados
aos seus clientes, outrora cidadãos; na eficiência dos
serviços, na avaliação de desempenho e no controle
de resultados, suas principais características.

feeds
pop-ups
streaming
cookies
broadcasts

Conhecimentos Específicos
Questão 16
De acordo com a responsabilidade do auditor fiscal,
assinale a opção INCORRETA.
a) O auditor que realiza auditoria de acordo com as
normas de auditoria é responsável por obter
segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, como um todo, não contém distorções
relevantes, causadas por fraude ou erro.
b) No exercício da profissão os auditores não podem
ser responsabilizados por erros, falhas, omissões
e/ou dolo quanto à veracidade e a forma com que
realizam o trabalho e emitem a sua opinião por
intermédio do parecer de auditoria.
c) A responsabilidade do auditor independente está
voltada aos usuários em geral, atendidos pelas
demonstrações contábeis divulgadas, devendo
sobre elas emitir opinião baseada nos Princípios
de Contabilidade.
d) A principal responsabilidade pela prevenção e
detecção da fraude é dos responsáveis pela
governança da entidade e da sua administração.
e) O auditor não é responsável e também não pode
ser responsabilizado pela prevenção de fraudes
ou erros. Entretanto, deve planejar seu trabalho
avaliando o risco de sua ocorrência, de forma a
ter grande probabilidade de detectar aqueles que
impliquem efeitos relevantes nas demonstrações
contábeis.
Questão 17
A Administração Pública evoluiu através
modelos
básicos:
a
administração
patrimonialista, a burocrática e a gerencial.
a alternativa que conceitua corretamente os
teóricos da administração pública.

de três
pública
Assinale
modelos

I. A administração pública patrimonialista é
caracterizada pela não distinção entre o que é
patrimônio público e o que é patrimônio privado. Em
outros termos, a res publica (coisa do povo) se
confundia com a res principis (coisa do príncipe).
II.A organização na burocracia segue o modelo
racional-legal, ou seja, deve funcionar com base em
AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL

a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III estão corretas.
Apenas I está correta.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Apenas II está correta.
Questão 18

De acordo com o Código Tributário Nacional (Lei n
5.172/66) que trata sobre o crédito tributário,
assinale a opção CORRETA.
a) O crédito tributário regularmente constituído
somente se modifica ou extingue, ou tem sua
exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos
previstos pelo CTN, fora dos quais não podem ser
dispensadas, sob pena de responsabilidade
funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as
respectivas garantias.
b) O crédito tributário não decorre da obrigação
principal de forma que não possui a mesma
natureza desta.
c) As circunstâncias que modificam o crédito
tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as
garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que
excluem sua exigibilidade afetam diretamente a
obrigação tributária que lhe deu origem.
d) A concessão de medida liminar em mandado de
segurança não suspende a exigibilidade do
crédito tributário.
e) Compete a qualquer autoridade constituir o
crédito tributário pelo lançamento.
Questão 19
Acerca do controle da administração pública, julgue
os itens abaixo:
I.Controle interno é todo aquele realizado pela
entidade ou órgão responsável pela atividade
controlada, no âmbito da própria administração.
II.Controle Externo ocorre quando o órgão
fiscalizador
se
situa
em
Administração
excepcionalmente igual daquela de onde a conduta
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administrativa se originou.
III. No controle externo popular as contas dos
Municípios
ficarão,
durante
noventa
dias,
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte,
para exame e apreciação, o qual poderá
questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
Assinale a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas II está correta.
I, II e III estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Questão 20

De acordo com a Auditoria Independente, julgue os
itens abaixo:
I. A auditoria independente das demonstrações
contábeis constitui o conjunto de procedimentos
técnicos que tem por objetivo a emissão de parecer
sobre a adequação com que estas representam a
posição patrimonial e financeira, o resultado das
operações, as mutações do patrimônio líquido e
demais demonstrações financeiras da entidade
auditada, consoante as Normas Brasileiras de
Contabilidade e a legislação específica no que for
pertinente.
II.A auditoria independente é uma atividade que,
utilizando-se de procedimentos técnicos específicos,
tem a finalidade de atestar a adequação de um ato
ou fato com o fim de imprimir-lhe características de
confiabilidade.
III. A auditoria independente promove transparência
e precisão nas divulgações financeiras feitas por
uma organização.
IV. A auditoria independente pode liberar três tipos
de declarações além de uma opinião não
qualificada/não modificada.

alternativa INCORRETA.
a) A avaliação de desempenho é uma ferramenta da
gestão de pessoas que visa analisar o
desempenho individual ou de um grupo de
funcionários em uma determinada empresa.
b) Na gestão por competência os colaboradores são
reconhecidos e recompensados por suas
competência técnicas e comportamentais, bem
como por seus resultados.
c) O trabalho em equipe pode gerar conflitos de
relações interpessoais, que são denominados de
conflitos disfuncionais.
d) A gestão de pessoas democrática parte da
premissa de que todos são importantes, por isso
devem ser ouvidos e respeitados.
e) Gestão de pessoas por competências é um
sistema que serve para descobrir se o funcionário
é competente para o cargo que foi designado.
Questão 22
Acerca do planejamento administrativo, julgue os
itens que condizem com o planejamento estratégico.
I.O planejamento estratégico é o processo em que
se permite analisar uma organização sobre vários
ângulos, podendo direcionar seus rumos e monitorar
suas ações de forma concreta.
II.O planejamento estratégico possui unicamente
como ferramenta o tripé: missão, visão e valores.
III.O planejamento estratégico, de forma isolada, é
suficiente e não se faz necessário o desenvolvimento
e a implantação de planejamentos táticos e
operacionais.
IV.O planejamento estratégico é orientado para o
futuro. Seu horizonte de tempo é o longo prazo.
Durante o curso do planejamento, a consideração
dos problemas atuais é dada em função dos
obstáculos e barreiras que eles possam provocar
para um almejado lugar no futuro.

Assinale a alternativa CORRETA.

Assinale a alternativa CORRETA.

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas IV está correta.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas III está correta.
Apenas I, III e IV estão corretas.
I, II, III e IV estão corretas.
Questão 21

É sabido que a gestão de pessoas se trata de um
conjunto de estratégias para desenvolver o capital
humano na empresa, dessa forma, assinale a
AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL

Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas I e IV estão corretas.
Todas estão corretas.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas III está correta.
Questão 23

De acordo com a Constituição Federal de 1988, são
princípios tributários, EXCETO:

6

Concurso Público
Prefeitura Municipal de Brejolândia

a)
b)
c)
d)
e)

Princípio da liberdade de trafego.
Princípio da capacidade contributiva.
Princípio da verdade real.
Princípio da anterioridade nonagesimal.
Princípio da vedação ao confisco.
Questão 24

De acordo com o Planejamento da Auditoria, julgue
os itens abaixo e assinale a opção CORRETA.
I. O Planejamento da Auditoria é a etapa do trabalho
na qual o auditor independente estabelece a
estratégia geral dos trabalhos a executar na entidade
a ser auditada, elaborando-o a partir da contratação
dos serviços, estabelecendo a natureza, a
oportunidade e a extensão dos exames, de modo
que possa desempenhar uma auditoria eficaz.
II.O auditor independente deve ter em conta que o
Planejamento da Auditoria é um processo que se
inicia na fase de avaliação para a contratação dos
serviços.
III. Um dos objetivos do Planejamento da Auditoria é
assegurar que as áreas importantes da entidade e os
valores relevantes contidos em suas demonstrações
contábeis recebam a atenção requerida.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas III está correta.
Apenas I está correta.
Apenas I e III estão corretas.
I, II e III estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Questão 25

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento previsto
no art. 165 da Constituição Federal, destinado a
organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a
cumprir os fundamentos e os objetivos da República.
Assinale a alternativa que NÃO corresponde com o
PPA.
a) O PPA deve se configurar como um documento
legal, de planejamento e gestão, a ser construído
de forma integrada, possibilitando o seu uso em
todas as instâncias do governo, de forma
estratégica e atuante.
b) A constituição estabelece que os planos, e
programas nacionais, regionais e locais, devem
ser elaborados em consonância com o PPA, no
mesmo sentido a LDO e LOA não devem conter
dispositivos incompatíveis com o PPA.
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c) O PPA estabelece as diretrizes, objetivos e metas
da administração pública para um período de dois
anos.
d) A avaliação do PPA é um procedimento anual que
tem como objetivo assegurar o aperfeiçoamento
contínuo dos programas e do plano como um
todo, provendo subsídios para corrigir falhas de
concepção e execução, revisar objetivos e metas
e permitir que os resultados desejados sejam
alcançados.
e) O PPA é de elaboração obrigatória para a União,
Estados, Municípios e também para o Distrito
Federal.
Questão 26
Acerca do controle administrativo, julgue os itens
abaixo:
I. Os indicadores de desempenho organizacional são
utilizados para o gerenciamento do sistema
organizacional, de forma que as empresas são
capazes de aferir os processos e apontar possíveis
alterações nos planejamentos já definidos.
II.Eficiência é a dimensão do desempenho expressa
pela relação do processo envolvido, ou seja, quando
algo é realizado da melhor maneira possível, possui
foco interno e refere-se aos custos envolvidos.
III. A efetividade é a dimensão do desempenho
expressa pelo alcance dos objetivos ou metas,
independentemente dos custos implicados, seu foco
é externo e se refere aos impactos.
Assinale a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas III está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas I está correta.
Todas estão corretas.
Questão 27

O artigo 3º da Lei 11.457/07 trata sobre as
contribuições devidas a terceiros, assinale a opção
que condiz com a retribuição pelos serviços tratados
no caput do artigo.
a) A retribuição pelos serviços referidos no caput
deste artigo será de 4,5% (quatro inteiros e cinco
décimos por cento) do montante arrecadado,
salvo percentual diverso estabelecido em lei
específica.
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b) A retribuição pelos serviços referidos no caput
deste artigo será de 5,5% (cinco inteiros e cinco
décimos por cento) do montante arrecadado,
salvo percentual diverso estabelecido em lei
específica.
c) A retribuição pelos serviços referidos no caput
deste artigo será de 2,5% (dois inteiros e cinco
décimos por cento) do montante arrecadado,
salvo percentual diverso estabelecido em lei
específica.
d) A retribuição pelos serviços referidos no caput
deste artigo será de 3,5% (três inteiros e cinco
décimos por cento) do montante arrecadado,
salvo percentual diverso estabelecido em lei
específica.
e) A retribuição pelos serviços referidos no caput
deste artigo será de 1,5% (um inteiro e cinco
décimos por cento) do montante arrecadado,
salvo percentual diverso estabelecido em lei
específica.
Questão 28
Política Fiscal é o nome dado às ações do governo
destinadas a ajustar seus níveis de gastos, assim
monitorando e influenciando a economia de um país
e pode ser classificada de duas formas. Leia
atentamente a frase abaixo e assinale a alternativa
que correspondente.
"É usada quando a demanda agregada supera a
capacidade produtiva da economia, no chamado
hiato inflacionário, onde os caem os estoques e
sobem os preços. As medidas seriam: Diminuição
dos gastos públicos; elevação da carga tributária
sobre os bens de consumo e elevação das
importações, pela redução de barreiras."
a)
b)
c)
d)
e)

Política fiscal restritiva.
Política fiscal monetária.
Política fiscal cambial.
Política fiscal de rendas.
Política fiscal expansiva.

prognósticos
Assinale a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas II está incorreta.
Apenas I, II e IV estão incorretas.
Apenas I está incorreta.
Apenas III e IV estão incorretas.
I, II, III e IV estão incorretas.
Questão 30

Assinale a opção CORRETA no que condiz com a
auditoria no setor público.
a) A auditoria operacional do setor público foca em
determinar se a informação financeira de uma
entidade é apresentada em conformidade com a
estrutura de relatório financeiro e o marco
regulatório aplicável.
b) Os auditores não possuem o dever de gerenciar
os riscos de fornecer um relatório que seja
inadequado nas circunstâncias da auditoria.
c) O ambiente da auditoria do setor público é aquele
no qual governos e outras entidades do setor
público são responsáveis pelo uso de recursos
provenientes de tributação e outras fontes, para a
prestação de serviços aos cidadãos e outros
beneficiários.
d) A auditoria do setor público ajuda a criar
condições apropriadas, porém, atrapalha a
expectativa de que as entidades do setor público
e os servidores públicos desempenharão suas
atribuições de modo efetivo, eficiente, ético e em
desconformidade com as leis e os regulamentos
aplicáveis.
e) A auditoria financeira no setor público foca em
determinar se intervenções, programas e
instituições estão operando em conformidade com
os princípios de economicidade, eficiência e
efetividade, bem como se há espaço para
aperfeiçoamento.

Questão 29
De acordo com o artigo 11 da Lei n 8.212/91, não
constituem contribuições sociais:
I.As das empresas, incidentes sobre a remuneração
recebida de seus segurados a seu serviço. (e)
II.Os empregadores domésticos.
III.As das empresas, incidentes sobre faturamento e
lucro.
IV.As incidentes sobre a receita de concursos de
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