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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 52 (cinquenta e dois) itens, ordenados de 1 a 52, 
com alternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. E duas questões discursivas. Caso o caderno esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. A folha de texto definitiva da Prova Discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter em outro local que não 
apropriado qualquer palavra, desenho ou marca que a identifique, sob pena de anulação. A detecção de qualquer marca iden-
tificadora no espaço destinada a transcrição do texto definitivo acarretará na anulação da prova do(a)candidato(a).

7. No momento da entrega da Prova Discursiva o(a) candidato(a) deverá realizar o destaque da filipeta na presença do fiscal 
de sala, o qual receberá tanto a prova discursiva quanto a filipeda correspodente.

8. Será eliminado e não terá seu estudo de caso corrigido o candidato que não obtiver um mínimo de 50% (cinquenta por 
cento) de acerto nas questões objetivas (26 questões) e 40% (quarenta por cento) de acerto em cada grupo de provas: Língua 
Portuguesa; em Micro e Pequenas Empresas (Incluindo Lei Geral e EI); Informática e Conhecimentos Específicos.

9. O tempo máximo de duração da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

10. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposi-
ção em ata de suas respectivas assinaturas.

12. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 30 minutos antes do término da prova.

13. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do comunicado no 01/2015 poderá implicar na anu-
lação da sua prova.

14. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

15. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.

MARQUE ASSIM

NÃO MARQUE ASSIM

Desejamos sucesso!
Coordenação Geral do Processo Seletivo
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abriga imensas quantidades de minérios, terras agricultáveis e outros 
tantos recursos.

(e) O ecossistema amazônico constitui um grande reservatório da bio-
diversidade do planeta, com grandes potenciais ainda inexplorados, pois 
abriga imensas quantidades de minérios, terras agricultáveis e outros 
tantos recursos.

QUESTÃO 03

A respeito do pronome demonstrativo destacado na oração “Essa é a pro-
posta de desenvolvimento sustentável.”, pode-se dizer que

(a) deveria ser substituído por Aquela.

(b) deveria ser substituído por Esta.

(c) poderia ser substituído por Isto.

(d) poderia ser substituído por Aquilo.

(e) está  empregado corretamente.

QUESTÃO 04

As alternativas a seguir apresentam novas construções para o período “Há 
um forte consenso em torno da necessidade de explorar de forma sustentável 
a Floresta Amazônica.”. Entretanto, apenas uma delas está totalmente correta 
quanto à grafia dos vocábulos ou expressões em destaque. Assinale-a.

(a) Eziste um forte consenso a cerca da necessidade de explorar de forma 
sustentável a Floresta Amazônica.

(b) Existe um forte concentimento há cerca da necessidade de explorar de 
forma sustentável a Floresta Amazônica.

(c) Existe um forte concentimento em torno da necessidade de explorar 
de forma sustentável a Floresta Amazônica.

(d) Existe um forte consenso acerca da necessidade de exploração susten-
tável da Floresta Amazônica.

(e) Existe um forte consenso apartir da necessidade de exploração sus-
tentável da Floresta Amazônica.

QUESTÃO 05

Caso o autor resolvesse transpor para a voz ativa o período “Ela é tida 
por todos como um dos grandes recursos da região e o principal vetor na 
definição da sua vocação econômica.”, a nova redação, de acordo com a 
norma padrão, deveria ser

(a) Tem-se ela por todos como um dos grandes recursos da região e o 
principal vetor na definição da sua vocação econômica.

(b) Todos a têm como um dos grandes recursos da região e o principal 
vetor na definição da sua vocação econômica.

(c) Todos tem ela como um dos grandes recursos da região e o principal 
vetor na definição da sua vocação econômica.

(d) Todos têm ela como um dos grandes recursos da região e o principal 
vetor na definição da sua vocação econômica.

(e) Se tem ela como um dos grandes recursos da região e o principal vetor 
na definição da sua vocação econômica.

Texto II- Goiânia, uma cidade arborizada

 Goiânia não recebeu do Instituto Brasil Américas o título de “Ca-
pital Brasileira com Melhor Qualidade de Vida” por acaso. Desde 2005, 
a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), transformada em 
Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), promove a preservação, a 

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 05.

Texto I- Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal
 
A chamada Amazônia Legal brasileira abrange os estados do Amazonas, 
Amapá, Acre, Mato Grosso, oeste do Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e 
Tocantins, com uma superfície de aproximadamente 5 milhões de Km², ou 
seja, 60% do território nacional. Ela abriga metade das espécies conheci-
das de plantas tropicais, uma variedade de peixes maior que a do Oceano 
Atlântico e a maior bacia hidrográfica do mundo, com aproximadamente 
80 mil quilômetros de rios navegáveis.
 O ecossistema amazônico constitui um grande reservatório da 
biodiversidade do planeta, com grandes potenciais ainda inexplorados, 
além de abrigar imensas quantidades de minérios, terras agricultáveis e 
outros tantos recursos. Resta ao país, com a ajuda da comunidade interna-
cional (pois vivemos num mundo globalizado, e só agora é que os gover-
nos se dão conta disso), explorar racionalmente os recursos disponíveis. 
Essa é a proposta de desenvolvimento sustentável.
 Há um forte consenso em torno da necessidade de explorar de 
forma sustentável a Floresta Amazônica. Ela é tida por todos como um dos 
grandes recursos da região e o principal vetor na definição da sua vocação 
econômica.

Disponível em: < http://ambientes.ambientebrasil.com.br/gestao/artigos/desenvolvimento_sustentavel_na_

amazonia_legal.html>. Acesso em: 18 mai. 2015, fragmento.

QUESTÃO 01

Considerando a leitura compreensiva do texto, assinale a alternativa correta.

(a) A Amazônia Legal ocupa a metade do território nacional e abriga me-
tade das espécies de plantas tropicais existentes e peixes maiores dos que 
habitam o Oceano Atlântico. 

(b) Os territórios de todos os estados citados estão totalmente inseridos 
na Amazônia Legal.

(c) A Amazônia Legal brasileira abriga a maior bacia hidrográfica do mun-
do, com 80 mil quilômetros de rios navegáveis.

(d) O Brasil é uma referência mundial de exploração racional dos recur-
sos naturais disponíveis na Amazônia Legal.

(e) Ainda não há um consenso acerca da necessidade de explorar de for-
ma sustentável a Floresta Amazônica.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa que reproduz integralmente o sentido do período 
“O ecossistema amazônico constitui um grande reservatório da biodiver-
sidade do planeta, com grandes potenciais ainda inexplorados, além de 
abrigar imensas quantidades de minérios, terras agricultáveis e outros 
tantos recursos.”.

(a) O ecossistema amazônico não só constitui um grande reservatório da 
biodiversidade do planeta, com grandes potenciais ainda inexplorados, 
como também abriga imensas quantidades de minérios, terras agricultá-
veis e outros tantos recursos.

(b) O ecossistema amazônico constitui um grande reservatório da biodi-
versidade do planeta, com grandes potenciais ainda inexplorados, porém 
abriga imensas quantidades de minérios, terras agricultáveis e outros 
tantos recursos.

(c) Apesar de constituir um grande reservatório da biodiversidade do pla-
neta, com grandes potenciais ainda inexplorados, o ecossistema amazôni-
co abriga imensas quantidades de minérios, terras agricultáveis e outros 
tantos recursos.

(d) O ecossistema amazônico constitui um grande reservatório da bio-
diversidade do planeta, com grandes potenciais ainda inexplorados, mas 
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(a) A conjunção “Conforme” introduz uma ideia de causa, logo poderia ser 
substituída por Devido a.

(b) A conjunção “que” relaciona duas orações por meio da ideia de expli-
cação.

(c) A conjunção “e” introduz uma oração que se relaciona com a anterior 
pela ideia de adição.

(d) A substituição de “e” por  ou  não alteraria a relação de coesão entre 
as duas últimas orações.

(e) A fim de  evitar repetições desnecessárias, o autor utilizou “realizam”  
para retomar o termo “pessoas” e  “garantem” para recuperar o termo 
“mudas”.

QUESTÃO 09

Apenas uma das alternativas a seguir apresenta um vocábulo acentuado 
graficamente pelo mesmo motivo que acentua “Agência”. Marque-a.

(a) “através”.

(b) “voluntário”.

(c) “já”.

(d) “recomendável”.

(e) “também”.

QUESTÃO 10

Acerca das questões sintáticas referentes ao período “A campeã mundial, 
a cidade de Edmonton, no Canadá, tem um quantitativo pouco maior: 100 
m² de área verde por habitante.”, marque a alternativa correta.

(a) O termo “A campeã mundial” funciona como predicativo do sujeito.

(b) O termo “ a cidade de Edmonton” é o sujeito da oração.

(c) O termo “no Canadá” funciona como vocativo.

(d) A oração apresenta predicado nominal.

(e) O verbo “tem” classifica-se como transitivo direto.

MICROS E PEQUENAS EMPRESAS   

QUESTÃO 11

De acordo com a Lei Complementar 123/2006, que institui o Estatuto Na-
cional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, dentre outros 
atos, é correto afirmar que:

(a) Esta Lei Complementar se dispõe a estabelecer normas gerais relati-
vas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microem-
presas e empresas de pequeno porte apenas no  âmbito da União.

(b) Esta Lei Complementar se dispõe a estabelecer normas gerais relati-
vas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microem-
presas e empresas de pequeno porte apenas no  âmbito dos Estados.

(c) Em hipótese alguma serão consideradas  microempresas ou empresas 
de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empre-
sa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere 
o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 

(d) Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao trata-
mento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e 
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. 

(e) Nenhuma das alternativas. 

conservação e a manutenção do meio ambiente em Goiânia. Atualmente, 
nossa cidade possui 30 unidades de conservação localizadas em todas as 
regiões da capital, que proporcionam lazer, educação ambiental, prática 
de esportes e contato com a natureza através da fauna e da flora encontra-
das nesses locais.

(...)
 O programa “Plante a Vida”, implantado em junho de 2005,  aju-
da a manter a arborização da capital distribuindo mudas para serem plan-
tadas pela população. Considerado o maior programa de plantio volun-
tário do mundo, já distribuiu mais de 1,2 milhões de mudas de espécies 
nativas do cerrado. Conforme comprovação dos técnicos da Amma, cerca 
de 80% das pessoas que recebem as mudas realizam o plantio correta-
mente e garantem a sobrevivência do exemplar arbóreo.
 Segundo levantamento realizado pela Amma, Goiânia é a capital 
brasileira com o maior número de árvores plantadas em vias públicas do 
país com cerca de 950 mil árvores. Nossa cidade possui também o maior 
número de metros quadrados de áreas verdes por habitante no Brasil, 
sendo 94 m² por habitante. A campeã mundial, a cidade de Edmonton, 
no Canadá, tem um quantitativo pouco maior: 100 m² de área verde por 
habitante. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), é re-
comendável que uma cidade tenha pelo menos 12 m² de área verde por 
habitante. Goiânia supera hoje em quase 8 vezes esse índice.
Disponível em: <http://www.goiania.go.gov.br/shtml/amma/apresentacao.shtml>. Acesso em 08 mar. 2015, 

com adaptações.

QUESTÃO 06

A partir das informações do texto, marque a alternativa correta.

(a) Goiânia ainda não recebeu do Instituto Brasil Américas o título de “Ca-
pital Brasileira com Melhor Qualidade de Vida”.

(b) Goiânia recebeu, por acaso, o título de “Capital Brasileira com Melhor 
Qualidade de Vida”, que foi conferido pelo Instituto Brasil Américas.

(c) A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), transformada 
em Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) desde 2005, promo-
ve a preservação, a conservação e a manutenção do meio ambiente em 
Goiânia.

(d) A fim de ajudar a manter a arborização da capital, o programa “Plante 
a Vida”, implantado em junho de 2005, distribui mudas para serem plan-
tadas pela população.

(e) Segundo a Organização das Nações Unidas, Goiânia supera em oito 
vezes o índice de 100 m² de área verde por habitante.

QUESTÃO 07

Considerando a relação entre as ideias do texto, pode-se dizer que, do 
ponto de vista da tipologia, ele deve ser classificado como, predominan-
temente,

(a) dissertativo, pois se constitui basicamente de uma sequência de infor-
mações que justificam a declaração feita no 1º período do 1º parágrafo.

(b) dissertativo, pois analisa os avanços e os retrocessos da capital goiana 
em relação à preservação do meio ambiente.

(c) narrativo, pois apresenta como estrutura central um enredo, isto é, 
uma sequência de ações relacionadas entre si, que se desencadeiam ao 
longo de um certo tempo e em determinado espaço.

(d) narrativo, pois apresenta um narrador e personagens, que atuam em 
um determinado tempo e espaço.

(e) descritivo, pois se constitui, principalmente, de um simples registro 
da paisagem natural de Goiânia.

QUESTÃO 08

A respeito dos elementos que constituem a coesão do período “Conforme 
comprovação dos técnicos da Amma, cerca de 80% das pessoas que rece-
bem as mudas realizam o plantio corretamente e garantem a sobrevivên-
cia do exemplar arbóreo.”, marque a alternativa correta.
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QUESTÃO 12

A Lei Complementar 147/2014, alterou a Lei Complementar 123/2006, 
bem como deu outras providências quanto à regulamentação e tratamen-
to das micro e pequenas empresas. Acerca do registro dos atos constituti-
vos, de suas alterações e extinções, e tendo por base a Lei Complementar 
147/2014, assinale a alternativa verdadeira:

(a) Os registros dos atos constitutivos das micro e pequenas empresas, 
suas alterações e extinções ocorrerão desde que provada a regularidade 
de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou 
acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores 
ou de empresas de que participem.

(b)  A baixa da empresa exime das responsabilidades o empresário, os ti-
tulares, os sócios ou os administradores pelas obrigações, apuradas antes 
ou após o ato de extinção. 

(c) A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, poste-
riormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respec-
tivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou 
da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial 
de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas ju-
rídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores.

(d) A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica não im-
porta em responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos 
sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos 
fatos geradores.

(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 13

De acordo com a Lei Complementar 147/2014, nas contratações públicas 
da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, esta-
dual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simpli-
ficado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando 
a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal 
e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à 
inovação tecnológica. Nesse sentido, assinale a alternativa falsa: 

(a) A administração pública deverá realizar processo licitatório destinado 
exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais).

(b) A administração pública poderá, em relação aos processos licitatórios 
destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcon-
tratação de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

(c) A Administração pública deverá estabelecer, em certames para aquisição 
de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

(d) No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier 
legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão 
mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a 
legislação federal.

(e) Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autár-
quica e fundacional, federal, estadual e municipal, não deverá ser con-
cedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte.

QUESTÃO 14

A Lei Complementar nº. 128/2008 estabelece em seu art 18-A que O Mi-
croempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo recolhimento dos 
impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores 
fixos mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no 
mês, conforme previsto nesse mesmo artigo. Acerca do assunto, assinale 
a alternativa incorreta: 

(a) Não poderá optar pela sistemática de recolhimento prevista no artigo 

o MEI que possua mais de um estabelecimento.

(b)  Não poderá optar pela sistemática de recolhimento prevista no artigo 
o MEI que participe de outra empresa como titular, sócio ou administrador.

(c)  Não poderá optar pela sistemática de recolhimento prevista no artigo 
o MEI que contrate empregado.

(d) A sistemática tratada no art. 18-A da Lei Complementar 128/2008 
estende-se às empresas denominadas Sociedades Anônimas (S/A).

(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 15

Em seu artigo 8º, a Lei Complementar 147/2014 estabelece que será as-
segurado aos empresários e pessoas jurídicas:

(a) Entrada variada de dados e documentos, a depender da finalidade da 
empresa.

(b) Criação da base municipal cadastral específica para cada tipo de em-
presa.

(c) Identificação nacional cadastral única que corresponderá ao número 
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.

(d)  Identificação nacional cadastral única que corresponderá ao número 
de inscrição na Secretaria Estadual de Fazenda de cada Estado.

(e) Estabelecer cultos religiosos ou igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes 
o funcionamento ou manter, com eles ou seus representantes, realizações 
de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da Lei, a colaboração de 
interesse público.

QUESTÃO 16

O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempre-
sas e empresas de pequeno porte de que trata o art. 1º da Lei Complemen-
tar 123/2006 é gerido pelas instâncias:

(a) Comitê da Justiça Federal.

(b) Comitê Gestor do Simples Nacional, Fórum Permanente das Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte e Comitê para Gestão da Rede Nacio-
nal para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios.

(c) Sindicato Nacional da Indústria.

(d) Secretaria de Administração Pública.

(e) Comitê Gestor de Comércio Exterior e Banco Central.

QUESTÃO 17

Acerca da Sociedade de Propósito Específico formada por Microempresas 
e Empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, tratadas no 
art. 56 da Lei Complementar 128/2008, assinale a alternativa incorreta:

(a) A sociedade de propósito específico de que trata o referido artigo será 
constituída como sociedade anônima. 

(b) Não poderão integrar a sociedade de que trata o art. 56 da Lei Com-
plementar em pauta pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.

(c) A sociedade de propósito específico de que trata o referido artigo não 
poderá ser filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa 
jurídica com sede no exterior.

(d)  A sociedade de propósito específico de que trata o referido artigo não 
poderá ser constituída sob a forma de cooperativas, inclusive de consumo.

(e)  A sociedade de propósito específico de que trata o referido artigo não 
poderá participar do capital de outra pessoa jurídica.
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QUESTÃO 18

Acerca do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Con-
tribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - 
Simples Nacional, assinale a afirmativa correta:

(a) O Simples Nacional implica o recolhimento anual, mediante diversos 
documentos de arrecadação, diversos  impostos e contribuições. 

(b) Não integra o conjunto de impostos abarcados pelo Simples Nacional 
o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ.

(c) Não integra o conjunto de impostos abarcados pelo Simples Nacional 
a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.

(d) Não integra o conjunto de impostos abarcados pelo Simples Nacional 
a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.

(e)  Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 19

Com relação as obrigações fiscais acessórias, tratadas no art. 25 da Lei 
Complementar 123/2006, é incorreto afirmar que:

(a) A microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples 
Nacional deverá apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, declaração única e simplificada de informações socioeconômi-
cas e fiscais, que deverá ser disponibilizada aos órgãos de fiscalização tri-
butária e previdenciária. 

(b) A declaração de que trata o art 25 da Lei Complementar 123/2006 
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exi-
gência dos tributos e contribuições que não tenham sido recolhidos, re-
sultantes das informações nela prestadas.

(c) A situação de inatividade deverá ser informada na declaração de que 
trata o art 25 da Lei Complementar 123/2006, na forma regulamentada 
pelo Comitê Gestor.

(d)  Para efeito do disposto no artigo 25 da Lei Complementar 123/2006, 
considera-se em situação de inatividade a microempresa ou a empresa de 
pequeno porte que apresente mutação patrimonial e atividade operacio-
nal durante todo o ano-calendário.

(e)  Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 20

Conforme tratado no art. 26 da Lei Complementar 123/2006, as mi-
croempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacio-
nal ficam obrigadas a:

(a) Elaborar estatuto constituinte da diretoria deliberativa da empresa. 

(b) Abrir capital na bolsa de valores no prazo de 2 (dois) anos a contar da 
data de início de suas atividades.

(c) Submeter-se anualmente à auditoria externa e apresentar relatório de 
auditoria à Secretaria de Fazenda Estadual.

(d) Apresentar declaração de antecedentes criminais de todos os sócios 
da empresa à Secretaria de Fazenda Estadual anualmente.

(e)  Manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamenta-
ram a apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento 
das obrigações acessórias a que se refere o art. 25 da Lei Complementar 
123/2006 enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas 
eventuais ações que lhes sejam pertinentes.

INFORMÁTICA   

QUESTÃO 21

No Microsof Word 2010, temos a opção de inserir marcas d'água aos do-
cumentos, algumas pré-definidas e outras customizadas de acordo com as 
necessidades do usuário. Identifique, entre os itens abaixo, qual é o icone 
responsável por ativar essa função.

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

QUESTÃO 22

No Microsof Word 2010, temos a  opção de criarmos notas de rodapé. Es-
sas notas são usadas em alguns termos que precisam de uma observação 
ou de algum destaque adicional no texto. Identifique, entre os itens abai-
xo, qual é o icone responsável por ativar essa função.

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

QUESTÃO 23

No Microsof Excel 2010, temos as abas de navegação rápida, nelas temos 
várias funções pré ativadas, e muitas dessas funções também podem ser 
ativadas através de teclas de atalhos no teclado.  Identifique, entre os itens 
a seguir, qual é a seguência de teclas de atalhos resposáveis por ativar a 
tela de INSERIR FUNÇÃO.

(a) Alt + F3

(b) Ctrl + Shift + F3           

(c) Ctrl + F3                                         

(e) Shift + F3

(d) Shift + Alt + F3
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QUESTÃO 24

No Microsof Excel 2010, temos várias funções pré ativadas, essas funções 
são apresentadas na forma de ícones intuitivos. Identifique, entre os itens 
abaixo, qual é o ÍCONE resposável por ativar a função de AUTOSOMA.

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

QUESTÃO 25

No Microsof Power Point 2010, temos teclas de atalhos para inúmeras 
funções, inclusive para ativar a apresentação do projeto no qual se en-
contra trabalhando. Qual  a sequência de teclas de atalhos que devem ser 
usadas para visualizar apenas o slide que está selecionado.

(a) Alt + F3

(b) Ctrl + F5

(c) F5

(d) Shift + F1

(e) Shift + F5

QUESTÃO 26

Sabemos que  a unidade de medida de Armazenamento das informações 
em computadores pessoais é estipulada em: bits, bytes, Kilobytes, Mega-
bytes, Gigabytes e Terabytes. Sabemos que 1024 bytes são Iguais a 1 kilo-
byte e que 1024 kilobytes são iguais a 1 Megabyte. Com base nas unidades 
de medidas de armazenamento de dados, quantos bits são necessários 
para se ter 1 Byte:

(a) 1 bit

(b) 1024 bits

(c) 256 bits

(d) 8 bits

(e) 16 bits

QUESTÃO 27

Durante o Processo de impressão de um documento, você nota que a im-
pressora que está instalada no seu sistema, tem a opção de impressão em 
formatos maiores que o A4; você decide imprimir o documento em A3, 
o drive da impressora não tem este formato de papel pré definido; com 
isso você deverá especificar o tamanho do papel manualmente. Quais as 
medidas que deverão ser usadas em milímetros?

(a) 420x297 milímetros

(b) 297x210 milímetros

(c) 148x210 milímetros

(d) 330x480 milímetros

(e) 215x279 milímetros

QUESTÃO 28

No Microsof Windows 7, temos a comodidade de apagar um arquivo ape-
nas arrastando ele com o mouse para dentro da lixeira, mas infelizmente 
esse arquivo não é eliminado de imediato, e o seu espeço em disco tam-
bém não é liberado até que a lixeira seja esvaziada por processo de agen-
damento de limpeza ou manualmente. Felizmente temos um atalho que 
nos permite apagar o arquivo e liberar o espaço em disco ocupado por ele 
de modo imediato. Qual é a sequência de teclas desse atalho?

(a) Ctrl + F4

(b) Ctrl + Shift + Delete

(c) Shift + Delete

(d) Ctrl + Delete

(e) Alt + Delete

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 29

Segundo a Resolução de CND 213/2011 é correto afirmar que são moda-
lidades de licitação:

I - CONCORRÊNCIA - modalidade de licitação na qual será admitida a 
participação de qualquer interessado que, na fase inicial de habilitação, 
comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no ins-
trumento convocatório para a execução de seu objeto.

II - CONVITE - modalidade de licitação entre interessados do ramo per-
tinente ao seu objeto, escolhidos e convidados em número mínimo de 5 
(cinco), com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, cujo instrumento 
convocatório será afixado em local apropriado, com a finalidade de possi-
bilitar a participação de outros interessados. 

III – PREGÃO PRESENCIAL - modalidade de licitação entre quaisquer inte-
ressados para escolha de trabalho técnico, científico  ou artístico, median-
te a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores. 

IV - LEILÃO - modalidade de licitação entre quaisquer interessados, para 
a venda de bens, a quem oferecer  maior lance, igualou superior ao valor 
da avaliação.

V- PREGÃO - modalidade de licitação entre quaisquer interessados para 
aquisição de bens e serviços, qualquer que seja o valor estimado da con-
tratação realizado em sessão Privada, podendo ser presencial, com pro-
postas impressas e lances verbais, ou no ambiente Internet, com propos-
tas e lances  eletrônicos,  vedada  a sua utilização para contratação de 
obras e serviços de engenharia.

Assinale a opção correta:

(a) Apenas um item está certo.

(b) Apenas os itens I e III estão certos.

(c) Todos os itens estão errados.

(d) Apenas os itens I, II, IV  estão certos.

(e) Todos os itens estão certos.
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QUESTÃO 30

Segundo a Resolução de CND 213/2011,  no artigo 4, define-se que: 

I- OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA - toda construção, reforma, recupe-
ração, ampliação e demais atividades que envolvam as atribuições privati-
vas dos profissionais das áreas de engenharia e arquitetura.

II - COMPRA - toda aquisição remunerada de bem, para fornecimento de  
uma só vez ou parceladamente.

III - HOMOLOGAÇÃO - o ato pelo qual a autoridade competente, após veri-
ficar a regularidade dos atos praticados pela comissão, retifica o resultado 
da licitação.

VI- ADJUDICAÇÃO - o ato pelo qual a autoridade competente atribui ao 
interessado o direito de executar o objeto a ser contratado.

Assinale a opção correta:

(a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas

(b) Apenas as afirmativas I,II e III estão erradas

(c) Apenas as afirmativas I, IV  estão corretas

(d) Apenas as afirmativas I,II e IV  estão corretas

(e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 31

A Resolução CND 213/2011 estabelece no seu  Art.  6º: São limites para as 
dispensas e para as modalidades de licitação:

I- para obras e serviços de engenharia: 
a) DISPENSA- até R$ 79.000,00 
b) CONVITE- até R$ 1.179.000,00 
c) CONCORRÊNCIA - acima de R$ 1.179.000,00;

II- para compras e demais serviços:
a) DISPENSA- até R$ 54.000,00 
b) CONVITE- até R$ 395.000,00 
c) CONCORRÊNCIA - acima de R$ 395.000,00;

III- para compras e demais serviços: 
a) DISPENSA- até R$ 79.000,00 
b) CONVITE- até R$ 1.179.000,00 
c) CONCORRÊNCIA - acima de R$ 1.179.000,00;

IV- para compras e demais serviços: 
a) DISPENSA- até R$ 44.000,00 
b) CONVITE- até R$ 395.000,00 
c) CONCORRÊNCIA - acima de R$ 395.000,00

V- para as alienações de bens, sempre precedidas de avaliação: 
a) DISPENSA- até R$ 14.000,00.
b) LEILÃO  OU  CONCORRÊNCIA,  dispensável  nesta,  a  fase  de habilita-
ção, acima de R$ 44.000,00

Considerando as afirmativas acima é correto afirmar que:

(a) Apenas a afirmativa I está correta.

(b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

(c) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.

(d) Apenas a afirmativa V está correta.

(e) Todas as afirmativas estão incorretas.

QUESTÃO 32

O Art. 12 da Resolução CND 213/2011 estabelece que: Para a habilita-
ção nas licitações, observado o disposto no parágrafo único deste artigo, 
poderá ser exigida dos interessados, no todo ou em parte, conforme se 
estabelecer no instrumento convocatório, documentação relativa a habi-
litação jurídica:

I - cédula de identidade; prova de registro, no órgão competente, no caso 
de empresário individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, devidamente registrado no órgão competente; ato de nomeação ou 
de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão compe-
tente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado, sem 
prejuízo da apresentação dos demais documentos exigidos na alínea "c", 
do inciso I, deste art.

II - cédula de identidade; registro ou inscrição na entidade profissional 
competente; documentos comprobatórios de aptidão para desempenho 
de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação; comprovação de que recebeu os docu-
mentos e de que tomou conhecimento de todas as condições do instru-
mento convocatório; prova de atendimento de requisitos previstos em lei 
especial, quando for o caso.

III - cédula de identidade; registro ou inscrição na entidade profissional 
competente; documentos comprobatórios de aptidão para desempenho 
de atividade pertinente e compatível em características, estatuto ou con-
trato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente; ato 
de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado 
no órgão competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em 
separado, sem prejuízo da apresentação dos demais documentos exigidos 
na alínea "c", do inciso I, deste art.

IV - I - cédula de identidade; prova de registro, no órgão competente, no 
caso de empresário individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato so-
cial em vigor, devidamente registrado no órgão competente; ato de no-
meação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no 
órgão competente, certidão negativa de falência expedida pelo distribui-
dor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física.

É correto afirmar que:

(a) Apenas a afirmativa I está correta.

(b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

(c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

(d) Apenas a afirmativa IV está correta.

(e) Todas as afirmativas estão incorretas.

QUESTÃO 33

A Resolução CND 213/2011, dispensa o processo licitatório quando:

I - não acudirem interessados à licitação, e esta  não puder ser repetida 
sem prejuízo, para o Sistema SEBRAE, mantidas, neste caso, as condições 
preestabelecidas.

II- nos casos de calamidade pública ou grave perturbação da ordem pública.

III - para obras e serviços de engenharia cujo o valor contratado de até R$ 
79.000,00.

IV - nos casos de emergência, quando caracterizada a necessidade de 
atendimento a situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometera 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens.

V- na aquisição, locação ou arrendamento de imóveis, sempre precedida 
de avaliação.

Com base nas afirmativas é correto dizer que:
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(a) Apenas a afirmativa I está correta.

(b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

(c) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.

(d) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.

(e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 34

A Resolução CDN Nº 213/2011 apresenta em seu artigo 21 o enunciado: 
O julgamento do pregão eletrônico observará o seguinte procedimento:

I – credenciamento prévio dos licitantes junto ao provedor do sistema ele-
trônico indicado no instrumento convocatório; 

II - acesso dos licitados ao sistema eletrônico, mediante a utilização de 
chaves de identidade e de senhas individuais a serem fornecidas pelo pro-
vedor quando do credenciamento;

III - encaminhamento das propostas de preços, exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, observando os prazos, condições e especificações 
estabelecidas pelo instrumento convocatório; 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

(a) Apenas I. 

(b) Apenas II. 

(c) Apenas II e III. 

(d) Apenas I e II. 

(e) Todas estão corretas.

QUESTÃO 35

A Resolução CDN Nº 213/2011 apresenta em seu artigo 22 o seguinte 
enunciado: Dos resultados de fase de habilitação e do julgamento das pro-
postas caberão recursos fundamentados, dirigidos à autoridade compe-
tente indicada no instrumento convocatório, por intermédio da comissão 
de licitação, por escrito, no prazo de ___________ dias úteis e, na modalidade 
convite, ____________dias úteis, pelo licitante que se julgar prejudicado.

Marque a alternativa que representa a sequência correta dos prazos.

(a) 3(três), 3(três).

(b) 5(cinco), 2(dois).

(c) 4(quatro), 2(dois).

(d) 2(dois), 3(três).

(e) 6(seis), 4(quatro).

QUESTÃO 36

A Resolução CDN Nº 213/2011 apresenta em seu artigo Art. 23 o seguin-
te enunciado: Os recursos serão julgados pela autoridade competente ou 
por quem esta delegar competência no prazo de até _______ dias úteis, con-
tados da data final para sua interposição ou, quando for o caso, daquela 
prevista para a manifestação do § 3°, do art. 22.

Marque a altenativa que representa o prazo correto.

(a) 6 (seis). 

(b) 7 (sete).

(c) 8 (oito). 

(d) 9 (nove).

(e) 10 (dez).

QUESTÃO 37

A Resolução CDN Nº 213/2011 apresenta em seu artigo 30 o seguinte 
enunciado: Os contratos poderão ser aditados nas hipóteses de comple-
mentação ou acréscimo que se fizerem nas obras, serviços ou compras, 
até ______ do valor inicial e de até ______, para reforma de edifício ou equi-
pamento ambos atualizadas.

Marque a alternativa que representa a sequência correta dos percentuais 
previstos.

(a) 25%, 40% 

(b) 30%, 40% 

(c) 25%, 50% 

(d) 30%, 50% 

(e) 30%, 30% 

QUESTÃO 38

Resolução CDN Nº 213/2011 apresenta em seu artigo 38 o seguinte enun-
ciado: O licitante deixará de ter o seu preço registrado quando:

I - descumprir as condições assumidas no instrumento por ele assinado;

II - não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao 
praticado pelo mercado;

III – quando, justificadamente, não for mais interesse do sistema SEBRAE.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

(a) Todas estão corretas. 

(b) Apenas II. 

(c) Apenas II e III. 

(d) Apenas I e II. 

(e) Apenas I.

QUESTÃO 39

Considerando a Resolução CDN 213/2011, em uma disputa de preços, 
através da modalidade Pregão Eletrônico, marque a alternativa correta no 
que se refere ao julgamento.

(a) Para a fase de lances verbais, havendo apenas duas propostas classifi-
cadas, o pregão será remarcado.

(b) Caso a proposta de preços venha a ser desclassificada, caberá pedido 
de reconsideração, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, acom-
panhado de justificativa no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos a con-
tar do momento da sua disponibilização no sistema eletrônico.

(c) Caberá pelo prazo de 30 (trinta) minutos, recurso da decisão da recon-
sideração julgada pela comissão de licitação a contar do momento da sua 
disponibilização no sistema eletrônico.

(d) Na hipótese de haver lances iguais prevalecerá, como de menor valor, 
o lance registrado por último no sistema.

(e) Nenhuma das alternativas.
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QUESTÃO 40

Considerando a Resolução CDN 213/2011, no que se refere aos recursos, 
qual o prazo que a autoridade competente tem para julgá-los?

Marque a alternativa correta.

(a) 5 dias úteis a partir do último dia da interposição do recurso.

(b) 5 dias úteis, contados da data da interposição do recurso.

(c) 10 dias úteis, contados da data final para sua interposição.

(d) 10 dias úteis, contados da data da interposição do recurso.

(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 41

Ainda considerando a Resolução CDN 213/2011, leia as alternativas a se-
guir e marque a sequência correta:

(    ) Proposta de aceite, carta contrato, autorização de fornecimento ou 
documento equivalente poderão substituir o instrumento de contrato no 
caso de concorrência.

(     ) Somente poderão ultrapassar o limite máximo de 60 (sessenta) me-
ses, os contratos que tiverem aditivos.

(      ) Poderá subcontratar partes do objeto contratual, desde que mantida 
a responsabilidade perante o contratante e a subcontratada tiver partici-
pado da licitação que originou o contrato.

(    ) A recusa, mesmo que justificada em assinar contrato ou retirar o 
instrumento equivalente, no prazo fixado, acarretará ao licitante as pe-
nalidades previstas, caracterizando descumprimento total da obrigação 
assumida.

(a) F V F F 

(b) F F F F

(c) F V F V

(d) V F F F

(e) V V V F

QUESTÃO 42

No que se refere ao Registro de Preço, assinale a alternativa INCORRETA, 
tendo como base a Resolução CDN 213/2011.

(a) Será utilizado o registro de preços quando, o bem ou serviço, tiverem 
por características necessidade de aquisições frequentes.

(b) É limitado a 12 (doze) meses a vigência do registro de preço, não po-
dendo ser prorrogado.

(c) É facultada a contratação de terceiros sempre que houver preços mais 
vantajosos, mesmo existindo registro de preço, o que não importa em di-
reito subjetivo a contratação de quem ofertou o preço registrado.

(d) Caso o registro de preço se tornar superior ao praticado no mercado e 
o licitante não aceitar reduzi-lo, o mesmo deixará de ser registrado.

(e) Quando, justificadamente, não for mais do interesse do Sistema SE-
BRAE, o licitante deixará de ter seu preço registrado.

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa CORRETA, tendo como base a Resolução CDN 
213/2011.

(a) O ex-empregado ou ex-dirigente, somente poderão contratar com o 
Sistema SEBRAE, após 90 (noventa) dias da data da respectiva demissão.

(b) Os instrumentos convocatórios deverão assegurar ao Sistema SE-
BRAE o direito de cancelar a licitação, mesmo depois do contrato assina-
do, desde que justificado.

(c) Para admissão no SGC (Sistema de Gestão de Credenciados) o prazo 
mínimo de carência será de 180 (cento e oitenta) dias da data de demis-
são do interessado, caso o mesmo seja ex-dirigente ou ex-empregado do 
Sistema SEBRAE.

(d) Não poderão participar de processos licitatórios empresas constituí-
das na forma consórcios.

(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 44

Acerca de Gestão de Riscos, podemos afirmar que os riscos que podem 
afetar as organizações são:

I – Estratégicos.

II – Imagem.

III – De regulação.

IV – Financeiros.

V – Operacionais (do dia a dia).

Marque a alternativa correta.

(a) Apenas as alternativas I, II, V estão corretas.

(b) Apenas as alternativas I, II, III estão corretas.

(c) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas.

(d) Todas as alternativas estão corretas.

(e) Nenhuma das alternativas estão corretas.

QUESTÃO 45

Os riscos que podem afetar o serviço público podem ser:

I- Mudanças no cenário econômico.

II- Desvios de recursos.

III- Deficiências na inovação e introdução de novas tecnologias.

IV- Consistência de programas e projetos.

Marque a alternativa correta.

(a) Apenas as alternativas I, II, IV estão corretas.

(b) Apenas as alternativas II, III estão corretas.

(c) Apenas as alternativas I,II, III estão corretas.

(d) Todas as alternativas estão corretas.

(e) Nenhuma das alternativas estão corretas.

QUESTÃO 46

Os objetivos da gestão de riscos são:

I- Fornecer base sólida e segura para tomada de decisão e planejamento.
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II- Identificar melhor oportunidades e ameaças.

III- Ter gestão pró-ativa (em vez de reativa). 

IV- Tornar mais eficaz a alocação e o uso de recursos. 

V- Melhorar a gestão de incidentes e reduzir perdas e custos.

Marque a alternativa correta.

(a) Apenas as alternativas I, II, IV estão corretas.

(b) Apenas as alternativas II, III estão corretas.

(c) Apenas a alternativa I está correta.

(d) Todas as alternativas estão corretas.

(e) Nenhuma das alternativas estão corretas.

QUESTÃO 47

O que é preciso para uma gestão de risco:

I- Um processo estruturado de gestão de riscos, com objetivos bem defi-
nidos.

II- A organização deve ter objetivos bem definidos.

III- A cúpula da organização deve ser receptiva para todos os tipos de co-
municações acerca de riscos, incluindo-se más notícias.

IV- Uma definição única de satisfação na organização.

Marque a alternativa correta.

(a) Apenas as alternativas I, II, III estão corretas.

(b) Apenas a alternativa I está correta. 

(c) Apenas a alternativa II está correta.

(d) Todas as alternativas estão corretas.

(e) Nenhuma das alternativas estão corretas.

QUESTÃO 48

Quanto a Lei n o  8666/ 93 é vedado aos agentes públicos:

I- Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter com-
petitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 
dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrele-
vante para o específico objeto do contrato.

II- Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, tra-
balhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e 
estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de 
pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências in-
ternacionais.

III- Vender para agentes públicos federais.

IV- Licitar para estrangeiros.

Diante das afirmações acima apresentadas, marque a alternativa correta.

(a) Apenas as alternativas I, II, estão corretas.

(b) Apenas a alternativa II, está correta.

(c) Apenas a alternativa I está correta.

(d) Todas as alternativas estão corretas.

(e) Nenhuma das alternativas estão corretas.

QUESTÃO 49

O Art. 6º da Lei nº 8666/93, considera:

I- Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 
realizada por execução direta ou indireta;

II- Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de 
interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, insta-
lação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manu-
tenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos 
técnico-profissionais;

III- Compra - toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de 
uma só vez ou parceladamente;

IV- Alienação - toda transferência de domínio de bens a terceiros;

V- Obras, serviços e compras de grande vulto - aquelas cujo valor estima-
do seja superior a 25 (vinte e cinco) vezes o limite estabelecido na alínea 
"c" do inciso I do art. 23 desta Lei.

Marque a alternativa correta.

(a) Apenas as alternativas I, II, III estão corretas.

(b) Apenas a alternativa II, está correta.

(c) Apenas a alternativa I está correta.

(d) Todas as alternativas estão corretas.

(e) Nenhuma das alternativas estão corretas.

QUESTÃO 50

Quanto ao Art. 7º da Lei no 8666/ 93 -  As licitações para a execução de 
obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo 
e, em particular, à seguinte seqüência:

I- Projeto básico.

II- Projeto executivo.

III- Execução das obras e serviços.

IV- Criar leis especificas.

V- Manufaturar projetos.

Marque a alternativa correta.

(a) Apenas as alternativas I, II, estão corretas.

(b) Apenas as alternativas I, II, III estão corretas.

(c) Apenas a alternativa I está correta.

(d) Todas as alternativas estão corretas.

(e) Nenhuma das alternativas estão corretas.

QUESTÃO 51

Os propósitos das normas de auditoria são:

I- Delinear os princípios básicos que representam a prática de auditoria 
interna.

II- Fornecer uma estrutura para a execução e promoção de um amplo 



IBEG IBEG 11/13AN04 - ANALISTA TÉCNICO II SEBRAE - RONDÔNIA

espectro de auditoria interna de valor agregado.

III- Estabelecer as bases para a avaliação de desempenho da auditoria in-
terna. 

IV- Promover a melhoria dos processos e operações organizacionais; 

V- Criar mecanismos de auditagem.

Marque a alternativa correta.

(a) Apenas as alternativas I, II, III estão corretas.

(b) Apenas a alternativa II está correta.

(c) Apenas a alternativa I, II, III, V estão corretas.

(d) Todas as alternativas estão corretas.

(e) Nenhuma das alternativas estão corretas.

QUESTÃO 52

As Normas de auditoria são focadas em princípios, requerimentos man-
datórios consistidos de:

I- Declarações dos requerimentos básicos para a prática profissional de 
auditoria interna e para a avaliação da eficácia do desempenho, as quais 
são internacionalmente aplicáveis às organizações e aos indivíduos.

II- Interpretações, as quais esclarecem termos ou conceitos contidos nas 
Declarações;

III- Requerimento de profissionais externo;

IV- Análise e visualização de ambientes.

Marque a alternativa correta.

(a) Apenas as alternativas I, II, estão corretas.

(b) Apenas a alternativa II, está correta.

(c) Apenas a alternativa I está correta.

(d) Todas as alternativas estão corretas.

(e) Nenhuma das alternativas estão corretas.
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ORIENTAÇÕES GERAIS PROVA DISCURSIVA     

 A folha de texto definitiva da Prova Discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter em outro local que não apropriado qualquer 
palavra, desenho ou marca que a identifique, sob pena de anulação. A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinada a transcrição do 
texto definitivo acarretará na anulação da prova do(a)candidato(a).
      

QUESTÃO 01
    

 Quais são os riscos que a falta de estratégia pode oferecer a uma  organização ? Desenvolva sua resposta através de um texto dissertativo.

RASCUNHO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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ORIENTAÇÕES GERAIS PROVA DISCURSIVA     

 A folha de texto definitiva da Prova Discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter em outro local que não apropriado qualquer 
palavra, desenho ou marca que a identifique, sob pena de anulação. A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinada a transcrição do 
texto definitivo acarretará na anulação da prova do(a)candidato(a).
      

QUESTÃO 02
    

Relate, através de um texto dissertativo,  a importância das normas de auditoria.

RASCUNHO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


