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LINGUA PORTUGUESA

1. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNI-
CO EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁ-
TICA)

TEXTO I
Noel Rosa
 Compositor de música popular, Noel Rosa deixou vas-

ta obra. Em suas melodias e letras, combinou lirismo e sar-
casmo, muitas vezes proporcionando um autêntico retrato 
da vida carioca.

Noel de Medeiros Rosa nasceu no Rio de Janeiro, RJ, 
em 11 de dezembro de 1910. De família pobre, comple-
tou o ginásio e tentou a medicina, mas logo optou pela 
boemia talentosa do bairro de Vila Isabel, que se tornou o 
reduto do samba urbano cultivado pela classe média. Em 
1929, ingressou no conjunto Flor do Tempo - mais tarde 
Bando de Tangarás - como violonista e cantor, ao lado de 
outros futuros astros como Almirante, João de Barro, Alvi-
nho e Henrique Brito. Em 1932, Noel iniciou suas atuações 
na emissora Rádio Philips. Logo gravou discos de sucesso, 
com composições de grande riqueza melódica, verdadei-
ras crônicas de um poeta agridoce. 

 O compositor produziu muito, sozinho ou em parceria 
com músicos célebres como Vadico, João de Barro, Ismael 
Silva, Kid Pepe e Lamartine Babo. Num estilo interpreta-
tivo marcado pela simplicidade, enfocou as contradições 
da vida. [...] A discografia de Noel Rosa, nos gêneros mais 
variados, abrange gravações antológicas do próprio autor 
e de intérpretes antigos e novos. 

 A crítica autorizada aponta o compositor como per-
sonalidade marcante na evolução do samba como gênero 
musical do cancioneiro brasileiro. Noel Rosa morreu em 
4 de maio de 1937, aos 26 anos, na mesma casa em que 
nascera, na Rua Teodoro da Silva 130, Rio de Janeiro.

ROSA, NOEL. Nova Enciclopédia Barsa, Enciclopédia 
Britânica, vol. 12, 1994. Encyclopedia Britannica do Brasil 
Publicações LTDA. Rio de Janeiro - São Paulo. 

TEXTO II

A DAMA DO CABARÉ
Noel Rosa 

Foi num cabaré* da Lapa
Que eu conheci você
Fumando cigarro,
Entornando champanhe no seu soirée
Dançamos um samba,
Trocamos um tango por uma palestra
Só saímos de lá meia hora
Depois de descer a orquestra
Em frente à porta um bom carro nos esperava

Mas você se despediu e foi pra casa a pé
No outro dia lá nos Arcos eu andava
À procura da Dama do Cabaré*
Eu não sei bem se chorei no momento em que lia
A carta que recebi, não me lembro de quem
Você nela me dizia que quem é da boemia
Usa e abusa da diplomacia
Mas não gosta de ninguém.
(Disponível em https://www.letras.mus.br/noel-rosa-

-musicas/1285543/.

 ( * ) “cabaré”, na época da escrita d Noel Rosa, queria 
dizer apenas “casa de show”.

O termo agridoce, em destaque no TEXTO I, é formado 
por

(A) derivação prefixal.
(B) derivação sufixal.
(C) derivação imprópria.
(D) composição por justaposição.
(E) composição por aglutinação.

2. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNI-
CO EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁ-
TICA)

Pode-se dizer que o TEXTO II apresenta, predominan-
temente, linguagem

(A) culta, utilizando-se excessivamente de termos eru-
ditos e rebuscados.
(B) culta, com palavras de etimologia francesa e ter-
mos populares.
(C) popular, com termos considerados chulos, típicos 
da boemia carioca.
(D) popular, com gírias típicas da época e alguns des-
vios da linguagem culta.
(E) popular, abusando de termos típicos da boemia ca-
rioca e licenças poéticas

3. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNI-
CO EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁ-
TICA)

No TEXTO II, o trecho “Só saímos de lá meia hora”, a 
forma verbal “saímos” está conjugada na primeira pessoa 
do

(A) plural do pretérito perfeito do indicativo.
(B) singular do pretérito imperfeito do indicativo.
(C) plural do pretérito mais que perfeito do indicativo.
(D) singular do pretérito imperfeito do subjuntivo.
(E) plural do pretérito perfeito do subjuntivo.
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4. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNI-
CO EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁ-
TICA)

Sobre o TEXTO I, podemos afirmar que
(A) mesmo formado em medicina, Noel Rosa preferiu 
a vida boêmia da Vila Isabel.
(B) Noel iniciou carreira na Rádio Philips e depois mu-
dou-se para o Bando de Tangarás.
(C) a obra de Noel Rosa, composta por mais de 200 
composições, resumiu-se ao samba.
(D) Noel adotou estilo interpretativo, com simplicida-
de e abordando as contradições da vida.
(E) a crítica autorizada aponta Noel Rosa como mar-
cante na evolução da crônica musical.

5. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNI-
CO EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁ-
TICA)

Ao ler o TEXTO II, pode-se aferir que o poeta
(A) marcou o encontro com a Dama do Cabaré para 
sambar, mas, ao final, foi dispensado.
(B) teve um caso passageiro com uma mulher que, ao 
encontrá-la no outro dia, foi rejeitado.
(C) encontrou, por acaso, uma mulher na boemia, mas 
foi rejeitado por meio de uma carta.
(D) apaixonou-se por uma dançarina de samba, mas 
foi traído no outro dia lá nos Arcos.
(E) sofreu uma desilusão amorosa que lhe fez deixar 
de dançar tango nos cabarés da Lapa.

6. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNI-
CO EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁ-
TICA)

Analise as orações abaixo:
I. A multidão permanecia eufórica. II. Os romeiros an-

davam pela via pública. III. A diretoria julgou a sua decisão 
adequada.

Assinale a alternativa com a correta classificação dos 
predicados constantes das orações acima.

(A) I - predicado verbal, II - predicado verbal, III - pre-
dicado nominal.
(B) I - predicado nominal, II - predicado nominal, III - 
predicado verbo-nominal.
(C) I - predicado verbal, II - predicado nominal, III - pre-
dicado verbo-nominal.
(D) I - predicado nominal, II - predicado verbal, III - pre-
dicado verbo-nominal.
(E) I - predicado verbal, II - predicado verbo-nominal, 
III - predicado nominal.

7. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNI-
CO EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁ-
TICA)

Assinale a alternativa correta sobre a colocação de cra-
se.

(A) Os programas forneceram às famílias a assistência 
necessária.
(B) Os diretores da empresa discutiam os problemas 
frente à frente.
(C) A finalização da obra foi favorável à toda população 
da montanha.
(D) À contragosto, a equipe de alunos entregou a rela-
ção do material.
(E) Naquela noite, pedimos uma pizza a moda da casa 
para jantar.

8. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNI-
CO EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁ-
TICA)

Assinale a alternativa cuja estrutura esteja de acordo 
com as Normas Gramaticais e Ortográficas da Língua Por-
tuguesa.

(A) Aquele país que visitamos nas últimas férias, en-
frenta uma crise econômica.
(B) Três quartos da população ainda acha que o plebi-
cito era a melhor opção para o país.
(C) Àqueles professores pouco importava que os alu-
nos chegassem atrasados à palestra.
(D) Preciso que me envie de antimão os relatórios a 
serem corrigidos na seção extraordinária.
(E) Tudo o que lhe peço é apenas isto; que estude com 
afinco para aspirar a um salário melhor.

9. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNI-
CO EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁ-
TICA)

TEXTO III
A CRUZ DA ESTRADA 
Castro Alves 

Caminheiro que passas pela estrada,
Seguindo pelo rumo do sertão,
Quando vires a cruz abandonada,
Deixa-a em paz dormir na solidão. 

Que vale o ramo do alecrim cheiroso
Que lhe atiras nos braços ao passar?
Vais espantar o bando buliçoso
Das borboletas, que lá vão pousar. 

É de um escravo humilde sepultura,
Foi-lhe a vida o velar de insônia atroz.
Deixa-o dormir no leito de verdura,
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

1. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO 
EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁTICA)

Observe a informação a seguir:
CORE i5
Essa informação diz respeito a um componente do sis-

tema de hardware de um computador. Assinale a alterna-
tiva correta que apresenta o nome desse componente.

(A) Disco Rígido
(B) Processador
(C) Disco SSD
(D) Memória Interna RAM
(E) Memória Interna Cache

2. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO 
EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁTICA)

A versão do sistema operacional da Microsoft, o Win-
dows 10, trouxe uma série de melhorias, tanto no aspecto 
visual, quanto no aspecto técnico, onde algumas funções 
foram incrementadas e outras até removidas. Um dos apli-
cativos que sofreu total reformulação foi o navegador uti-
lizado pelo sistema para acesso às páginas Web. Assinale 
a alternativa correta que apresenta o nome desse novo 
navegador Web do Windows 10.

(A) Thor
(B) Edge
(C) Internet Explorer
(D) Mozilla
(E) Netscape

3. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO 
EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁTICA)

Segundo a arquitetura de von Neumann, os periféricos 
podem ser de entrada e de saída de dados, além dos dis-
positivos de armazenamento. Assinale a alternativa corre-
ta que apresenta apenas periféricos de entrada de dados.

(A) impressora, leitor biométrico e leitora de cartão de 
memória
(B) monitor de vídeo, impressora e caixas de som
(C) leitor biométrico, Webcam e telado
(D) monitor de vídeo, impressora e leitor biométrico
(E) impressora, leitora de cartão de memória e teclado

4. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO 
EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁTICA)

Observe a tabela do Excel exibida na Figura 1 abaixo:

Na célula D2 está sendo apresentado o valor R$ 213,76 
como “Resultado”. Assinale a alternativa correta que apre-
senta a fórmula utilizada para resultar nesse valor.

(A) =MÁXIMO(B2:B8)
(B) =MÁXIMO(B2:B8;3)
(C) =MÉDIA(B2:B8)
(D) =MAIOR(B2:B8)
(E) =MAIOR(B2:B8;3)

5. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO 
EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁTICA)

A memória dos computadores se divide em principal, 
interna e secundária (externa). São denominadas de “prin-
cipal”, aquelas memórias que são conectadas diretamen-
te pelo processador (UCP), e “secundárias” aquelas que 
servem como unidades de armazenamento indireto, não 
estando essas diretamente ligadas ao processador (UCP). 
Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de me-
mória externa do tipo flash permanente.

(A) Unidade de Disco Rígido
(B) Memória de Acesso Randômico
(C) Memória de Acesso apenas para Leitura
(D) Unidade de Estado Sólido
(E) Unidade de CD-ROM



NOÇÕES DE INFORMÁTICA

2

6. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO 
EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁTICA)

No sistema operacional Windows, sua interface é 
constituída por elementos gráficos como janelas, caixas 
de diálogo, botões, barras e ícones. Um desses elemen-
tos pode ser considerado como um dos principais, senão 
o principal elemento de acesso aos programas residentes, 
que são executados em segundo plano. Assinale a alterna-
tiva correta que contém o nome desse elemento da inter-
face gráfica do Windows.

(A) Botão Iniciar
(B) Barra Títulos
(C) Internet Explorer
(D) Área de Trabalho
(E) Barra de Tarefas

7. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO 
EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁTICA)

Sobre o uso de e-mails – correio eletrônico, assinale a 
alternativa correta.

(A) O protocolo IP é o utilizado pelos clientes de e-mail 
para o envio de mensagens.
(B) E-mails que utilizam o protocolo HTTP não enviam 
anexos nas mensagens.
(C) Spams são e-mails categorizados como importan-
tes, sendo organizados sempre no topo da lista de 
mensagens.
(D) IMAP e SMTP são protocolos de envio e recebi-
mento de mensagens de e-mail.
(E) Os clientes de e-mails Web, Gmail, Outlook, entre 
outros, por serem gratuitos, não armazenam as men-
sagens permanentemente.

8. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO 
EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁTICA)

Os navegadores são programas que são utilizados para 
navegar, visualizando as páginas eletrônicas da Web. Um 
navegador, por padrão, registra as URLs das páginas visita-
das, criando um relatório de navegação. Assinale a alterna-
tiva correta que apresenta a denominação desse relatório

(A) Histórico
(B) Favoritos
(C) Painel de Proteções
(D) Abas
(E) Extensões

9. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO 
EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁTICA)

Os aplicativos do pacote MS Office podem ser auto-
matizados de forma bem profissional através do uso de 
macros e programação direta das funções e eventos. As-
sinale a alternativa correta que indica essa linguagem de 
programação.

(A) Python
(B) JavaScript
(C) VBA
(D) Shell Script
(E) Lua

10. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNI-
CO EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁ-
TICA)

O PowerPoint é o aplicativo do MS Office para criação 
e exibição de apresentações no formato de slides. Após 
criar uma apresentação utilizando o PowerPoint, existem 
algumas maneiras de iniciá-las. Assinale a alternativa cor-
reta na qual estão apresentados os quatro modos de ini-
ciar uma apresentação no PowerPoint.

(A) Do começo, Do Slide Atual, Apresentar Online e 
Apresentação de Slides Personalizada.
(B) Do começo, Do Meio da Apresentação, Do Slide 
Atual e Do Slide Indicado.
(C) Do Final para o Início, Do começo, Do Slide Atual e 
Apresentação de Slides Personalizada.
(D) Do começo, Do Meio da Apresentação, Do Slide 
Atual e Do Final para o Início.
(E) Do começo, Do Meio da Apresentação, Do Slide Fi-
nal e Do Slide Indicado.

11. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - ADMI-
NISTRAÇÃO, ECONOMIA, CONTABILIDADE OU DIREITO)

Assinale a alternativa com a correta complementação: 
URL, Universal Resource Locator, é o nome dado a um

(A) endereço Web utilizado para acessar e identificar 
páginas eletrônicas na Web.
(B) protocolo de rede para acesso às páginas eletrô-
nicas.
(C) aplicativo utilizado para buscar as páginas eletrô-
nicas na Web.
(D) endereço de e-mail utilizado para acessar e identi-
ficar a caixa postal eletrônica dos usuários.
(E) aplicativo que identifica os arquivos criados com o 
navegador Mozilla.
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ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO 
EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁTICA)

Sobre a ética no setor público, assinale a alternativa 
correta.

(A) As normas éticas do setor público devem estar pre-
vistas expressamente em lei em sentido estrito.
(B) A filosofia grega foi bastante importante para o 
entendimento das virtudes, influenciando até hoje na 
ética dos gestores públicos.
(C) A ética do setor público se confunde com a ética 
do setor privado, diferenciando-se apenas quanto aos 
seus atores.
(D) No setor público, a ética nasce ao mesmo tempo 
em que começa a vigência da lei, constituindo um fe-
nômeno mais normativo do que consuetudinário.
(E) Como a Administração Pública contemporânea tem 
vontade própria, que não se confunde com a moral de 
seus agentes, ela também tem uma ética própria, po-
rém sem nenhuma obrigação de concretizar a justiça.

2. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO 
EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁTICA)

Analise as afirmativas a seguir sobre os atos de impro-
bidade administrativa:

I. Todo ato de improbidade administrativa gera ao erá-
rio danos materiais que devem ser ressarcidos pelos cul-
pados, ainda que parcialmente. II. O agente público pode 
até permitir que terceiro se enriqueça ilicitamente numa 
licitação pública, desde que não se envolva diretamente 
na prática da respectiva improbidade administrativa. III. 
No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente públi-
co ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos 
ao seu patrimônio.

É correto o que se afirma
(A) apenas em I.
(B) apenas em II.
(C) apenas em III.
(D) apenas em I e II.
(E) apenas em II e III.

3. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO 
EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁTICA)

De acordo com a Lei de Acesso à Informação – Lei nº 
12.527/2011, no caso de indeferimento de acesso a infor-
mações ou às razões da negativa do acesso, poderá o in-
teressado interpor recurso contra a decisão no prazo de

(A) 15 (quinze) dias a contar da prolação da decisão.
(B) 30 (trinta) dias a conta da sua ciência.
(C) 20 (vinte) dias a conta da prolação da decisão.
(D) 15 (quinze) dias a contar da sua ciência.
(E) 10 (dez) dias a contar da sua ciência.

4. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO 
EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁTICA)

Com base no Código de Ética Profissional do Servi-
dor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 
1.171/1994), analise os itens abaixo:

I. É dever fundamental do servidor público, dentre ou-
tros, facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por 
quem de direito. II. É vedado ao servidor público apresen-
tar-se embriagado, habitualmente, dentro ou fora do ser-
viço. III. A Comissão de Ética pode aplicar diversas penas 
ao servidor público, tais como a de cassação de aposenta-
doria e a de censura.

É correto o que se apresenta
(A) apenas em I.
(B) apenas em II.
(C) apenas em III.
(D) apenas em I e II.
(E) em I, II e III.

5. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO 
EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁTICA)

Francisco de Assis, policial militar, trafegava diaria-
mente pelo Bairro das Flores e presenciava o caminhão de 
água da Prefeitura despejar, em notório excesso, água so-
bre a grama que ornamentava o canteiro central da Aveni-
da dos Tiribis. Em um dia de fúria, tal agente público resol-
veu adotar providências contra tanto desperdício de água 
e, consequentemente, de dinheiro público. Nesse cenário, 
é possível afirmar que

(A) se Francisco de Assis ajuizasse uma ação popular 
seria um grande ato de exercício da cidadania, ainda 
que, no dia do ocorrido, não tivesse feito nada contra 
o motorista de caminhão da Prefeitura.
(B) a melhor ação ética do policial seria prender em 
flagrante o motorista do caminhão da Prefeitura, por 
conta do desrespeito com o dinheiro público.
(C) Francisco de Assis não poderia agredir fisicamente 
o motorista de caminhão da Prefeitura, mas poderia 
insultá-lo psicologicamente até cessar o desperdício 
de água.
(D) por ser policial, Francisco de Assis nada poderia 
fazer do ponto de vista ético, já que o desperdício de 
água não é crime.
(E) a melhor ação ética do policial seria dar uma lição 
de moral no motorista do caminhão da Prefeitura.
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6. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO 
EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁTICA)

Sobre os serviços públicos, analise as afirmativas a se-
guir:

I. O Estado tem o dever inescusável de promover a 
prestação dos serviços públicos, ainda que esta seja de 
forma indireta. II. O princípio da continuidade do serviço 
público não tem valor absoluto, tanto o é que a lei permi-
te a interrupção do serviço em algumas situações. III. O 
Poder Público pode retomar unilateralmente a concessão 
do serviço público, por exemplo, através da encampação.

É correto o que se afirma
(A) apenas em I.
(B) apenas em II.
(C) apenas em III.
(D) apenas em I e II.
(E) em I, II e III.

7. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO 
EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁTICA)

No âmbito das contratações da Administração Públi-
ca, é correto afirmar que, quando houver inviabilidade de 
competição, a licitação será

(A) nula.
(B) anulável.
(C) inexigível.
(D) dispensável.
(E) dispensada.

8. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO 
EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁTICA)

Analise as afirmativas a seguir sobre os direitos políti-
cos e a nacionalidade:

I. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, 
o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o se-
gundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de 
Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, 
de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis 
meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de manda-
to eletivo e candidato à reeleição. II. A recente Reforma 
Política determinou que os Prefeitos, para concorrerem a 
outros cargos, devem renunciar aos respectivos mandatos 
um ano antes do pleito. III. São privativos de brasileiro nato 
os cargos de Senador e de Vice-Presidente da República.

É correto o que se afirma
(A) apenas em I.
(B) apenas em II.
(C) apenas em III.
(D) apenas em I e III.
(E) apenas em II e III.

9. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO 
EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁTICA)

No Direito Administrativo, é correto afirmar que
(A) a competência não pode ser delegada.
(B) o ato discricionário direciona a vontade moral do 
agente público à persecução do bem comum.
(C) o devido processo legal deve ser mitigado sempre 
que houver impacto nos cofres públicos.
(D) a forma escrita é um atributo do ato administrati-
vo.
(E) em regra, não haverá cobrança de despesas proces-
suais no trâmite dos processos administrativos.

10. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNI-
CO EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁ-
TICA)

Acerca das licitações públicas, analise as afirmativas a 
seguir:

I. Todo projeto básico contempla os elementos neces-
sários e suficientes à execução completa da obra, de acor-
do com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT. II. Enquanto o contratante é o 
órgão ou entidade signatária do instrumento contratual, o 
contratado pode ser a pessoa física ou jurídica que firma 
o contrato com a Administração Pública. III. Nas licitações 
públicas, o recebimento das propostas ou dos lances deve 
ocorrer até o dia do julgamento da habilitação dos inte-
ressados.

É correto o que se afirma
(A) apenas em I.
(B) apenas em II.
(C) apenas em III.
(D) apenas em I e II.
(E) em I, II e III.

11. (IDIB - 2021 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNI-
CO EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁ-
TICA)

A Constituição Federal, em 1988, instituiu um Estado 
Democrático destinado a assegurar o exercício dos direi-
tos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos. Nesse cenário, é correto afirmar que a 
constituição brasileira

(A) foi outorgada pelo Congresso Nacional.
(B) foi promulgada pelo Presidente da República.
(C) é democrática, por permitir a autocracia do Con-
gresso Nacional.
(D) foi fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte.
(E) tem natureza simbólica, pois depende do povo e de 
seus representantes para ser concretizada.
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1. (IDIB - 2017 - CRO-BA - Técnico Administrativo)
Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do 

pronome de tratamento ao redigir uma correspondência 
endereçada ao prefeito de uma cidade:

(A) Vossa Senhoria.
(B) Vossa Excelência
(C) Vossa Eminência
(D) Vossa Magnificência

2. (IDIB - 2017 - CRO-BA - Técnico Administrativo)
É um ato pelo qual se acrescentam informações a um 

documento público ou ato administrativo anterior a fim de 
esclarecê-lo, interpretá-lo ou completá-lo. É um documen-
to complementar de um ato. Esses conceitos referem-se à:

(A) Agenda.
(B) Apostila.
(C) Ata.
(D) Resenha.

3. (IDIB - 2017 - CRO-BA - Técnico Administrativo)
No uso correto dos pronomes em documentos oficiais, 

o termo “vossa excelência” é utilizado nas seguintes situ-
ações, EXCETO:

(A) Presidente da República.
(B) Deputado Federal.
(C) Imperadores e Reis.
(D) Desembargadores.

4. (IDIB - 2017 - CRO-BA - Técnico Administrativo)
A maneira pela qual o poder público se comunica com 

as diversas entidades internas e/ou externas, por meio de 
documentos escritos, pode ser denominado de redação 
oficial. Nesse sentido, assinale a opção que representa as 
características deste tipo de redação:

(A) Impessoalidade; Linguagem Adequada; Formalida-
de e Padronização.
(B) Impessoalidade; Linguagem Adequada; Formalida-
de e Livre Expressão.
(C) Impessoalidade; Linguagem Adequada; Informali-
dade e Padronização.
(D) Impessoalidade; Linguagem Restrita; Formalidade 
e Padronização.

5. (IDIB - 2019 - CÂMARA DE PETROLINA - PE - AGEN-
TE ADMINISTRATIVO)

Exposição de motivos é o expediente dirigido ao Pre-
sidente da República ou ao Vice-Presidente para, EXCETO:

(A) Informá-lo de determinado assunto.
(B) Declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato nor-
mativo.
(C) Propor alguma medida.
(D) Submeter a sua consideração projeto de ato nor-
mativo.

6. (IDIB - 2019 - CÂMARA DE PETROLINA - PE - AGEN-
TE ADMINISTRATIVO)

Assinale abaixo o único princípio que não rege a Reda-
ção Oficial:

(A) autocrítica
(B) formalidade
(C) concisão
(D) impessoalidade

7. (IDIB - 2019 - CÂMARA DE PETROLINA - PE - AGEN-
TE ADMINISTRATIVO)

Assinale abaixo o único significado correto da expres-
são “verbi gratia”:

(A) com a devida vênia
(B) por exemplo
(C) atenciosamente
(D) literalmente

8. (IDIB - 2019 - CÂMARA DE PETROLINA - PE - AGEN-
TE ADMINISTRATIVO)

Acerca das comunicações oficiais, analise os itens 
abaixo:

I. Na identificação do signatário, o cargo ocupado por 
pessoa do sexo feminino não deve ser flexionado no gêne-
ro feminino.

II. Os pronomes Vossa Senhoria ou Vossa Excelência 
são usados para se comunicar diretamente com o recep-
tor.

III. Nas comunicações oficiais, há situações em que 
não se pode abreviar os pronomes de tratamento.

Analisados os itens, pode-se afirmar que:
(A) Apenas o item I está correto.
(B) Apenas os itens I e II estão corretos.
(C) Apenas os itens II e III estão corretos.
(D) Todos os itens estão corretos.
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9. (IDIB - 2019 - PREFEITURA DE PETROLINA - PE - 
GUARDA CIVIL)

Segundo o Manual de Redação da Presidência da Re-
pública, o formato de papel obrigatoriamente a ser usado 
no Padrão Ofício é o modelo

(A) ofício.
(B) carta.
(C) A3.
(D) A4.
(E) B3.

10. (IDIB - 2019 - CREMERJ - AGENTE ADMINISTRATI-
VO)

De acordo com a última atualização do Manual de Re-
dação da Presidência da República, é coreto afirmar que a 
Redação Oficial é:

(A) É a maneira pela qual o poder público redige comu-
nicações oficiais e atos normativos exclusivamente do 
Poder Legislativo.
(B) É a maneira pela qual o poder público redige co-
municações oficiais e atos normativos no âmbito da 
administração pública federal. 
(C) É a maneira pela qual o poder público redige co-
municações oficiais e atos normativos no âmbito da 
administração pública federal e estadual.
(D) É a maneira pela qual o poder público redige atos 
normativos e comunicações exclusivamente do Poder 
Executivo.

11. (IDIB - 2019 - CREMERJ - AGENTE ADMINISTRATI-
VO)

São atributos da Redação Oficial, exceto:
(A) concisão e impessoalidade.
(B) coesão e coerência.
(C) clareza e precisão.
(D) uso da norma padrão da língua inglesa e imparcia-
lidade.

12. (IDIB - 2019 - CREMERJ - AGENTE ADMINISTRATI-
VO)

No que tange aos atributos da redação oficial, assinale 
a alternativa incorreta:

(A) O atributo precisão completa o da concisão.
(B) Para obter clareza na redação oficial, não se deve 
usar regionalismos ou neologismos.
(C) A transparência é um requisito do próprio Estado 
de Direito.
(D) Uma redação oficial objetiva é aquela onde se vai 
diretamente ao assunto que se deseja abordar, sem 
voltas e sem redundâncias.

13. (IDIB - 2019 - CREMERJ - AGENTE ADMINISTRATI-
VO)

Os pronomes de tratamento devem ser utilizados de 
acordo com a autoridade a que se quer dirigir uma comu-
nicação oficial. Nesse sentido, em conformidade com o 
Manual de Redação Oficial da Presidência da República, o 
pronome de tratamento Vossa Excelência deve ser utiliza-
do para endereçar comunicado oficial à autoridade:

(A) Auditores Fiscais da Fazenda.
(B) Secretários Municipais.
(C) Secretários-Executivos de Ministérios e demais 
ocupantes de cargos de natureza especial.
(D) Vereadores.
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1. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

Analise as afirmativas a seguir sobre os atos de impro-
bidade administrativa:

I. Todo ato de improbidade administrativa gera ao erá-
rio danos materiais que devem ser ressarcidos pelos cul-
pados, ainda que parcialmente. II. O agente público pode 
até permitir que terceiro se enriqueça ilicitamente numa 
licitação pública, desde que não se envolva diretamente 
na prática da respectiva improbidade administrativa. III. 
No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente públi-
co ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos 
ao seu patrimônio.

É correto o que se afirma
(A) APENAS EM I.
(B) APENAS EM II.
(C) APENAS EM III.
(D) APENAS EM I E II.
(E) APENAS EM II E III.

2. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

Sobre os serviços públicos, analise as afirmativas a se-
guir:

I. O Estado tem o dever inescusável de promover a 
prestação dos serviços públicos, ainda que esta seja de 
forma indireta. II. O princípio da continuidade do serviço 
público não tem valor absoluto, tanto o é que a lei permi-
te a interrupção do serviço em algumas situações. III. O 
Poder Público pode retomar unilateralmente a concessão 
do serviço público, por exemplo, através da encampação.

É correto o que se afirmar
(A) APENAS EM I.
(B) APENAS EM II.
(C)APENAS EM III.
(D) APENAS EM I E II.
(E) EM I, II E III.

3. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

No âmbito das contratações da Administração Públi-
ca, é correto afirmar que, quando houver inviabilidade de 
competição, a licitação será

(A) NULA.
(B) ANULÁVEL.
(C) INEXIGÍVEL.
(D) DISPENSÁVEL.
(E) DISPENSADA.

4. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

No Direito Administrativo, é correto afirmar que
(A) a competência não pode ser delegada.
(B) o ato discricionário direciona a vontade moral do 
agente público à persecução do bem comum.
(C) o devido processo legal deve ser mitigado sempre 
que houver impacto nos cofres públicos.
(D) a forma escrita é um atributo do ato administrati-
vo.
(E) em regra, não haverá cobrança de despesas proces-
suais no trâmite dos processos administrativos.

5. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

Acerca das licitações públicas, analise as afirmativas a 
seguir:

I. Todo projeto básico contempla os elementos neces-
sários e suficientes à execução completa da obra, de acor-
do com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT. II. Enquanto o contratante é o 
órgão ou entidade signatária do instrumento contratual, o 
contratado pode ser a pessoa física ou jurídica que firma 
o contrato com a Administração Pública. III. Nas licitações 
públicas, o recebimento das propostas ou dos lances deve 
ocorrer até o dia do julgamento da habilitação dos inte-
ressados.

É correto o que se afirma
(A) APENAS EM I.
(B) APENAS EM II.
(C) APENAS EM III.
(D) APENAS EM I E II.
(E) EM I, II E III.

6. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

Sobre a responsabilidade decorrente dos danos prati-
cados pelo Poder Público aos particulares, é correto afir-
mar que

(A) trata-se, em regra, de responsabilidade de nature-
za subjetiva.
(B) ainda vige a regra da irresponsabilidade estatal nos 
casos em que o agente público não tem a culpa com-
provada.
(C) a responsabilização do agente público pode ocor-
rer através do exercício do direito de regresso pela ad-
ministração pública.
(D) é imprescritível a ação que o particular tem contra 
o estado para cobrar a indenização pelos danos sofri-
dos.
(E) independe de nexo de causalidade a responsabi-
lidade do agente público quando ele atua com dolo.
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7. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

Sobre os órgãos, as funções e os agentes públicos, as-
sinale a alternativa correta.

(A) funcionário de fato é todo aquele que passou em 
regular concurso público, porém ainda não foi empos-
sado no cargo, emprego ou função.
(B) é inconcebível a existência de uma administração 
pública sem órgãos, funções e agentes públicos.
(C) o exercício da função pública é exclusivo da admi-
nistração pública direta.
(D) por ser o elemento subjetivo de concretização do 
interesse público, os agentes públicos têm vínculo per-
manente com a administração pública.
(E) quanto à natureza jurídica, os órgãos públicos po-
dem ser pessoa jurídica de direito público ou pessoa 
jurídica de direito privado.

8. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

Sobre a intervenção do Estado na propriedade priva-
da, assinale a alternativa correta.

(A) toda forma de desapropriação pelo poder público 
se dá através do pagamento de indenização justa e em 
dinheiro, sob a pena de violação ao direito de proprie-
dade.
(B) no caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, 
estando dispensada de qualquer tipo responsabilida-
de ou indenização, se houver dano.
(C) o tombamento pode ser desfeito pelo ente com-
petente.
(D) a servidão administrativa também é conhecida por 
ocupação temporária.
(E) o tombamento de bem público é da competência 
exclusiva dos municípios.

9. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

A respeito dos contratos celebrados nas licitações pú-
blicas, assinale a afirmativa incorreta.

(A) os contratos devem estabelecer com clareza e pre-
cisão as condições para sua execução, expressas em 
cláusulas que definam os direitos, obrigações e res-
ponsabilidades das partes, em conformidade com os 
termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
(B) as cláusulas dos contratos não podem contrariar os 
preceitos de direito público.
(C) as disposições de direito privado podem ser aplica-
das, supletivamente, nos contratos em questão.
(D) nos contratos, haverá cláusula necessária de que o 
contratado não poderá optar pela modalidade de ga-
rantia.

(E)é vedado o contrato com prazo de vigência indeter-
minado.

10. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

À luz da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 
8.429/1992), constitui ato de improbidade administrativa, 
que atenta contra os princípios da administração pública,

(A) qualquer omissão negligente que viole os deveres 
de imparcialidade, legalidade e lealdade às institui-
ções.
(B) concorrer para que terceiro se enriqueça ilicita-
mente.
(C) deixar de cumprir a exigência de requisitos de aces-
sibilidade previstos na legislação.
(D) perceber vantagem econômica para intermediar a 
liberação ou aplicação de verba pública de qualquer 
natureza.
(E) qualquer omissão culposa que viole o direito à im-
parcialidade e à lealdade administrativas.

11. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

No Direito Administrativo, muitos defendem que a fun-
ção administrativa deve ter duas faces: a primeira, relacio-
nada com os efeitos da função no mundo jurídico (aspecto 
objetivo formal); a segunda, relacionada com o sujeito da 
função (aspecto subjetivo). Tal concepção se encontra nos 
ensinamentos de

(A) Otto mayer.
(B) Maquiavel.
(C) Beccaria.
(D) Hans welzel.
(E) São tomás de aquino.

12. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADMN., CONTAB. OU INFORM.)

Analise as afirmativas a seguir sobre a classificação dos 
atos administrativos:

I. De acordo com o grau de normatividade, os atos ad-
ministrativos podem ser simples, compostos ou comple-
xos. II. Pelo critério da retratabilidade, os atos administra-
tivos podem ser revogáveis ou irrevogáveis. III. Quanto aos 
efeitos perante os administrados, os atos administrativos 
são erga omnes ou interna corporis.

É correto o que se afirma
(A) APENAS EM I.
(B) APENAS EM II.
(C) APENAS EM III.
(D) APENAS EM I E III.
(E) APENAS EM II E III.
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1. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

Analise as afirmativas a seguir sobre a Administração 
Pública:

I. Na Administração Pública contemporânea não exis-
tem órgãos públicos subalternos ou dependentes. II. No 
Brasil, mesmo com todos os avanços nas práticas geren-
ciais, a burocracia ainda faz parte da Administração Públi-
ca; daí a dificuldade de se reduzir o custo da máquina do 
Estado e de se aumentar a qualidade dos serviços públicos. 
III. A chamada Administração Pública Gerencial representa 
uma evolução na história da gestão pública, contemplan-
do aspectos de eficiência, eficácia e efetividade.

É correto o que se afirmar
(A) apenas em I.
(B) apenas em II.
(C) apenas em III.
(D) apenas em I e II.
(E) apenas em II e III.

2. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

O objetivo principal da maioria das entidades do setor 
público é prestar serviços à sociedade. Esses serviços in-
cluem, por exemplo, programas e políticas de bem-estar, 
educação pública, segurança nacional e defesa nacional. 
Desta forma, considerando as características das entida-
des do setor público, é correto afirmar que nesse setor,

(A) muitos programas e políticas públicas implementa-
das são de longo prazo e a capacidade para cumprir os 
compromissos independe dos tributos e das contribui-
ções a serem arrecadados no futuro.
(B) a sociedade fiscaliza a gestão das entidades pú-
blicas diretamente, respaldada pela Constituição, ou 
indiretamente, por meio de representantes. A Cons-
tituição brasileira exige a elaboração do orçamento 
anual pelo poder Legislativo e a sua disponibilização 
à sociedade.
(C) as demonstrações orçamentárias que evidenciam a 
situação patrimonial e o desempenho fornecem todas 
as informações que os usuários precisam conhecer a 
respeito dos programas e políticas públicas de longo 
prazo.
(D) a principal razão de se manterem ativos imobiliza-
dos e outros ativos é voltada para o potencial de ge-
ração de fluxos de caixa. Desta forma, o desempenho 
de tais entidades podem ser plenamente avaliado por 
meio da análise da situação patrimonial, do desempe-
nho e dos fluxos de caixa.

(E) a principal razão da regulação é assegurar o inte-
resse público de acordo com objetivos definidos nas 
políticas públicas ou quando existem falhas de merca-
dos para determinados serviços. Essas atividades re-
gulatórias são conduzidas de acordo com o estabele-
cido na legislação.

3. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

“A Administração Pública é um conjunto de atividades 
do Estado que auxiliam as instituições públicas de cúpula 
no exercício de funções do governo, que organizam a reali-
zação das finalidades públicas postas por tais instituições e 
que produzem produtos e serviços, bens e utilidades para 
a população, como, por exemplo, educação, calçamento 
de ruas, coleta de lixo.” (MEDAUAR, 2010, p. 48). O autor 
da sentença acima destaca o conceito da Administração 
Pública sob o prisma:

(A) Organizacional
(B) Funcional
(C) Político
(D) Patrimonial

4. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

Suponha que uma companhia venha a adquirir outra 
e juntas consigam 80% do seu mercado. Nesse momento, 
o CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, 
que é uma autarquia federal brasileira, avalia e julga se a 
operação causará danos à concorrência. Neste caso espe-
cífico, que tipo de função o Estado brasileiro está desem-
penhando a partir desta autarquia?

(A) Legislativa
(B) Jurisdicional
(C) Administrativa
(D) Política

5. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

A gestão pública é regida em critérios que são a efici-
ência, eficácia, qualidade e desempenho, sendo suas prin-
cipais características, EXCETO:

(A) Disciplina no uso de recursos.
(B) Centralização administrativa.
(C) Administração profissional, autônoma e organiza-
da de carreira.
(D) Uso de indicadores de desempenho transparentes.
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6. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

O modelo gerencial de administração pública se dife-
rencia do modelo burocrático por:

(A) Ser obediente às regras e aos procedimentos.
(B) Operar sistemas administrativos.
(C) Concentrar-se no processo.
(D) Orienta-se por resultados.

7. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

Da Administração Pública Indireta derivam:
(A) Ministérios.
(B) Prefeituras.
(C) Empresas Públicas.
(D) Secretarias de Estado.

8. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

Governança corporativa, de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), é o sistema 
pelo qual as empresas e demais organizações são dirigi-
das, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relaciona-
mentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, 
órgãos de fiscalização e controle e demais partes interes-
sadas.

De acordo o IBGE (2015), os princípios básicos de 
governança corporativa permeiam, em maior ou menor 
grau, todas as práticas do Código das Melhores Práticas de 
Governança Corporativa, e sua adequada adoção resulta 
em um clima de confiança tanto internamente quanto nas 
relações com terceiros.

Assinale a alternativa que evidencia os quatro Princí-
pios Básicos de Governança Corporativa, de acordo com o 
IBGC (2015).

(A) Transparência, Isonomia, Prestação de Contas e 
Responsabilidade Solidária.
(B) Transparência, Isonomia, Prestação de Contas e 
Responsabilidade Corporativa.
(C) Transparência, Equidade, Prestação de Contas e 
Responsabilidade Solidária.
(D) Transparência, Equidade, Prestação de Contas e 
Responsabilidade Corporativa.

9. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

O GESPÚBLICA “é uma política formulada a partir da 
premissa de que a gestão de órgãos e entidades públicos 
pode e deve ser excelente, pode e deve ser comparada 
com padrões internacionais de qualidade em gestão” 
(BRASIL, 2007, p. 8). Sobre o GESPÚBLICA, assinale o item 
incorreto:

(A) Suas principais características são: ser essencial-
mente pública; estar focada em resultados para o ci-
dadão e ser federativa.
(B) A base conceitual e os instrumentos do GESPÚBLI-
CA estão limitados especificamente à gestão da saúde, 
educação e previdência.
(C) A excelência em gestão pública pressupõe atenção 
prioritária ao cidadão e à sociedade na condição de 
usuários de serviços públicos.
(D) O Modelo de Excelência em Gestão Pública foi con-
cebido a partir da premissa de que é preciso ser exce-
lente sem deixar de ser público.

10. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

Avalie o conceito a seguir e assinale a alternativa que 
apresenta o termo ao qual ele se refere:

Capacidade técnica e financeira de governar, compe-
tência para tomar decisões e executar políticas públicas 
que supram as demandas da sociedade (PALUDO, 2010).

(A) governança
(B) governabilidade
(C) accountability
(D) accountability social

11. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADM., CONTAB. OU INFORM.)

Sabe-se que o Modelo de Excelência em Gestão Públi-
ca é baseado em dois pilares principais, a saber, os princí-
pios constitucionais e os fundamentos da gestão contem-
porânea, e que esse conjunto de princípios e fundamentos 
orienta as 8 dimensões da gestão pública. A respeito das 8 
dimensões do modelo citado, é correto afirmar que

(A) As dimensões “público-alvo”, “estratégias e pla-
nos” e “pessoas”, fazem parte do mesmo bloco de di-
mensões, o primeiro bloco.
(B) As dimensões “pessoas” e “processos” compõem o 
segundo bloco de dimensões.
(C) As dimensões “público-alvo”, “governança” e “pro-
cesso” formam o primeiro bloco de dimensões.
(D) As dimensões “pessoas”, “processos” e “resulta-
dos” compõem o terceiro bloco de dimensões.
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1. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADMIN., CONTAB. OU INFORM.)

A contabilidade para obter a perfeita aplicação de 
suas funções de registrar, controlar e orientar, utiliza-se de 
um conjunto de procedimentos, os quais são conhecidos 
como técnicas contábeis. Assinale a alternativa em que a 
afirmativa não está correta.

(A) Demonstrações Contábeis – é a técnica que evi-
dencia as informações contábeis escrituradas, elabo-
radas ao final de um determinado período de tempo; 
(B) Escrituração – é a técnica utilizada para registrar os 
fatos contábeis, independentemente da ordem crono-
lógica;
(C) Análise das Demonstrações Contábeis – é a téc-
nica que examina, avalia e interpreta as informações 
contidas nos demonstrativos contábeis, subsidiando 
informações para auxílio no processo de tomadas de 
decisões;
(D) Auditoria – é a técnica que tem por objetivo avaliar 
o grau de confiança das informações registradas, bem 
como se estas foram realizadas em conformidade com 
as normas vigentes.

2. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADMIN., CONTAB. OU INFORM.)

Diversas são as técnicas de auditorias a serem aplica-
das com o objetivo de obter informações válidas e satisfa-
tórias para que o auditor possa fundamentar sua opinião 
acerca da matéria auditada. Assim correlacione as técnicas 
a seguir enumeradas na primeira coluna com a sua defini-
ção resumida apresentada na segunda coluna.

1 Confirmação 2 Inspeção Física 3 Rastreamento 4 
Conferência de Cálculos 5 Indagação Escrita ou Oral.

( ) Uso de entrevistas e questionários junto ao pessoal 
da unidade auditada; 

( ) Investigação minuciosa, com exame documentos, 
setores, unidades e procedimentos interligados, visando a 
dar segurança à opinião do auditor; 

( ) Exame usado para testar a efetividade dos contro-
les, principalmente com relação a qualidade e quantidade 
do item auditado; 

( ) Consiste em obter confirmações das informações 
externas na fonte da origem dos dados; 

( ) Revisão das memórias de cálculos ou a confirmação 
dos valores existentes por meio de elementos correlacio-
nados com a informação.

Assinale a sequência correta de cima para baixo:
(A) 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 3.
(B) 1 ; 3 ; 4 ; 2 ; 5.
(C) 5 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4.
(D) 5 ; 3 ; 2 ; 1 ; 4.

3. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM 
ADMIN., CONTAB. OU INFORM.)

Diversas são as técnicas de auditorias a serem aplica-
das com o objetivo de obter informações válidas e satisfa-
tórias para que o auditor possa fundamentar sua opinião 
acerca da matéria auditada. Assim correlacione as técnicas 
a seguir enumeradas na primeira coluna com a sua defini-
ção resumida apresentada na segunda coluna.

Assinale a sequência correta de cima para baixo:
 (A) 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 3.
(B) 1 ; 3 ; 4 ; 2 ; 5.
(C) 5 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4.
(D) 5 ; 3 ; 2 ; 1 ; 4.
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4. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM ADMIN., CONTAB. OU INFORM.)
De acordo com Marcelo Cavalcanti Almeida, os papéis de trabalho representam o registro de todas as ocorrências 

obtidas ao longo da execução do serviço de auditoria (ALMEIDA, 2017). Acerca do tema, assinale a alternativa correta.
Alternativas
(A) Os papéis de trabalho devem ser codificados de forma a possibilitar que as informações sejam facilmente en-
contradas.
(B) Os papéis de trabalho podem indicar as conclusões alcançadas, desde que haja a anuência do contratante.
(C) Se os papéis de trabalho forem elaborados por auditor com mais de 10 anos de experiência, a revisão de referi-
dos documentos é facultada.
(D) Os papéis de trabalho podem ser de natureza corrente, capital ou permanente.

5. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM ADMIN., CONTAB. OU INFORM.)
Assinale a alternativa que evidencia a definição de Registro das Constatações.
(A)É o documento que representa a opinião dos auditores acerca da exatidão e regularidade, ou não, da gestão e a 
adequacidade, ou não, das peças examinadas. 
(B) É o documento destinado a dar ciência ao gestor/ administrador da área examinada, no decorrer dos exames, 
das impropriedades ou irregularidades constatadas ou apuradas no desenvolvimento dos trabalhos. 
(C) É o documento que representa a opinião do Sistema de Controle Interno sobre a exatidão e regularidade, ou não, 
da gestão e a adequacidade, ou não, das peças examinadas.
(D) É documento destinado ao registro das verificações significativas detectadas no desenvolvimento dos trabalhos, 
a ser elaborado de forma concisa, com base em cada relatório.

6. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM ADMIN., CONTAB. OU INFORM.)
A IN 001/2001 da Secretaria Federal de Controle estabelece cinco tipos de auditoria. Um dos tipos tem por objetivo 

“emitir opinião com vistas a certificar a regularidade das contas, verificar a execução de contratos, acordos, convênios 
ou ajustes, a probidade na aplicação dos dinheiros públicos e na guarda ou administração de valores e outros bens”. 
Assinale a alternativa que evidencia o tipo de auditoria cujo objetivo essa citação se refere.

(A) Auditoria de Acompanhamento da Gestão
(B) Auditoria de Avaliação da Gestão
(C) Auditoria Contábil
(D) Auditoria Operacional

7. (IDIB - 2021 – MINIST. DA ECONOMIA – TÉC. EM ADMIN., CONTAB. OU INFORM.)
Suponha que um auditor tenha elaborado uma Matriz de Risco para a análise de algumas contas. São elas: I. Imobi-

lizado II. Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo III. Provisões a longo prazo
A matriz de risco elaborada está evidenciada abaixo: 
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