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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com relação às normas gerais de auditoria aplicáveis ao controle

Com relação às normas relativas aos trabalhos de auditoria

externo brasileiro, julgue o item abaixo.

governamental, julgue os itens seguintes.

51

Uma licitação em que a escolha do vencedor seja feita com

58

base na melhor combinação técnica-qualidade será coerente

governamental responsáveis pela execução dos serviços é

com a economicidade.

considerado um dos requisitos necessários à garantia de

Acerca das normas relativas aos tribunais de contas, julgue os itens
subsequentes.
52

qualidade.
59

auditoria é seu caráter conclusivo, mesmo que não haja certeza

especialistas de procedência externa para executar trabalho

absoluta com base nas evidências apuradas, a informação
revelada deverá possibilitar a formação de uma opinião

tribunal de contas responsável pelos trabalhos de auditoria

categórica acerca dos trabalhos realizados.

governamental.

54

Uma das propriedades que deve apresentar um relatório de

O tribunal de contas pode contratar consultores ou
limitado ao escopo definido pelo servidor do quadro do

53

O rodízio obrigatório dos profissionais de auditoria

A função dos tribunais de contas é a verificação do

60

Na realização da auditoria operacional, os profissionais

cumprimento da regularidade e da execução dos programas sob

responsáveis, ao constatarem incoerências ou imprecisões em

a responsabilidade dos órgãos e entidades governamentais.

programa governamental, mesmo sem questionar a orientação

Consequentemente, recomendações de caráter gerencial,

política e as diretrizes governamentais, deverão apontar as

visando à melhoria dos processos operacionais, cabem

situações passíveis de desperdícios ou desvirtuamentos,

exclusivamente à auditoria interna e às assessorias

recomendando as apropriadas mudanças de rumo na

especializadas.

execução dos referidos programas.

O tribunal de contas, que tem a responsabilidade de manter sua
independência e objetividade em todas as fases do trabalho de
auditoria governamental, não deverá deixar-se influenciar pelas

A respeito de orçamento público, julgue os itens que se seguem.
61

demandas sociais.
Com relação às normas relativas aos profissionais de auditoria
governamental, julgue os itens a seguir.

No Brasil, a Lei Orçamentária Anual é uma lei ordinária, visto
que, entre suas características, não consta a coercibilidade.

62

Considere que a Procuradoria da Fazenda tenha ajuizado ação
judicial

55

de

execução

de

determinado

crédito,

que,

O profissional de auditoria governamental deve aplicar todos

anteriormente, havia sido inscrito na dívida ativa da União.

os procedimentos recomendados para cada tipo de auditoria

Nessa situação, o ato de ajuizar a ação integra o ciclo

especificamente e não se desviar deles, nem reduzir a extensão

orçamentário.

ou profundidade dos exames, exceto por questões de tempo e
programação definidas pelas circunstâncias internas ou
56

Caso seja aprovada lei complementar que revogue a norma

externas.

segundo a qual o exercício financeiro deva coincidir com o ano

O profissional de auditoria governamental designado para a

civil, mas que mantenha o intervalo de doze meses para o ciclo

realização de um trabalho em órgão ou entidade da

orçamentário, o princípio orçamentário da anualidade

administração não poderá recusá-lo, devendo-se considerar que

permanecerá em vigor.

a seleção para o cargo exige formação multidisciplinar e as
equipes são interdisciplinares, sem prejuízo da requisição de
especialistas em outras áreas.
57

63

A responsabilidade do profissional de auditoria governamental

Com relação às características específicas do orçamento-programa,
julgue os itens seguintes.
64

O orçamento-programa fornece subsídios ao planejamento,

alcança as áreas administrativa, civil e penal, podendo

visto que possibilita a ligação entre o controle da execução

atingi-lo mesmo em casos caracterizados apenas por

orçamentária e a elaboração orçamentária.

negligência, imperícia ou imprudência. As responsabilidades
éticas perante os usuários internos e externos devem constar no

65

O orçamento-programa deve expressar o produto final que,

Código de Ética Profissional, sendo definidas em normas

quantificado como meta, representa o objetivo da ação pública,

legais e regulamentares.

ainda que a perspectiva do programa seja plurianual.
–5–

||TCERO13_005_10N251290||

CESPE/UnB – TCE/RO/2013

A respeito do ordenamento constitucional em vigor no contexto do

No que concerne à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue os

orçamento público, julgue os itens subsecutivos.

próximos itens.

66

74

A reserva de contingência, que é definida na Lei Orçamentária
Anual (LOA) e baseada na receita corrente líquida, não pode

para conceder subsídios de realocação dos moradores de

ser utilizada para pagamento de restos a pagar que excederem

determinada área que será inundada pela construção de uma

as disponibilidades de caixa ao final do exercício.
67

Considere que o governo federal pretenda instituir programa

represa. Nessa situação, a despesa não poderá ser custeada por

No contexto de elaboração do Plano Plurianual (PPA), o

emissão de títulos públicos, ainda que destinados à obra de

conceito de iniciativa é definido como as entregas de bens e

construção da referida represa.

serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações
orçamentárias e outras ações institucionais e normativas, bem

68

69

75

No contexto da LRF, empresa controlada é aquela que recebe

como do pacto entre entes federados, entre Estado e sociedade

do ente controlador recursos financeiros para pagamento de

e da integração de políticas públicas.

despesas com pessoal ou despesas de custeio em geral.

É vedada a abertura de crédito extraordinário sem prévia

76

Considere que determinado município deseje aprovar a

autorização legislativa e sem indicação dos recursos

redução da alíquota do imposto sobre a propriedade predial e

correspondentes.

territorial urbana (IPTU) para imóveis utilizados em ações

Considere que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de

sociais filantrópicas. Nessa situação, o Poder Executivo dever

determinado exercício financeiro tenha autorizado a

incluir, no texto da LDO, demonstrativo da estimativa e a

contratação de uma operação de crédito com instituição

compensação da renúncia de receita.

financeira estrangeira, com a finalidade de equilibrar as

77

necessidades de gastos com os recursos disponíveis. Nessa

Suponha que determinado município tenha aprovado a redução
da alíquota do imposto sobre a propriedade predial e territorial

situação, é correto afirmar que a LDO estará tratando de

urbana (IPTU) para imóveis utilizados em ações sociais

matéria alheia às suas finalidades.

filantrópicas. Nessa situação, esse município continuará apto
Acerca de classificações orçamentárias, julgue os itens seguintes.
70

a receber as transferências voluntárias da União.

Suponha que um técnico do governo federal tenha classificado

Com base no disposto na Lei n.º 4.320/1964, julgue os itens que se

determinada despesa como encargos financeiros da União.

seguem.

Nessa situação, é correto afirmar que o técnico se utilizou da
classificação institucional da despesa.
71

A tomada de contas de todos que, de qualquer modo,
arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem

Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o
período contábil, sob a forma de entrada de recursos, aumento

bens públicos é competência exclusiva do tribunal de contas ou

de ativos ou diminuição de passivos, incluindo os provenientes

órgão equivalente.

de aporte dos proprietários da entidade.
72

78

79

Caso determinada prefeitura municipal não tenha enviado à

De acordo com as categorias econômicas, a receita pode ser

respectiva câmara de vereadores a proposta de lei

classificada em receita originária e receita derivada.

orçamentária, as dotações existentes no orçamento em curso

Julgue o próximo item, relativo aos tipos de crédito orçamentário

destinadas a obras já concluídas deverão integrar a proposta

e às contas utilizadas na contabilidade pública.

orçamentária para o exercício seguinte.

73

O crédito orçamentário concede ao ordenador de despesa o
direito de gastar os recursos públicos destinados à sua unidade

80

A abertura dos créditos adicionais depende da existência de
recursos disponíveis, devendo-se considerar como recurso o

gestora, mediante emissão de empenho limitado ao valor

superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do

autorizado.

exercício anterior.
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As práticas de exploração florestal de baixo impacto requerem
planejamento detalhado de todas as atividades envolvidas, antes,
durante e após a retirada de toras, visando reduzir o dano à floresta,
o desperdício de madeira, os custos da extração e aumentar a
produtividade das operações. Com relação a essas informações e no
que diz respeito à mecanização e à exploração florestal, julgue os
itens a seguir.
81

82

83

84

85

Após a finalização da exploração florestal, recomenda-se o
plantio de enriquecimento com espécies comerciais nas
clareiras resultantes da queda de árvores, o que favorece a
regeneração natural e o potencial madeireiro da floresta.
O inventário florestal a 100% ou censo florestal é uma
atividade pré-exploratória, realizada um ano antes da
exploração da madeira, com o intuito de identificar em cada
unidade de trabalho (UT) todas as espécies arbóreas com
diâmetro à altura do peito (DAP) igual ou superior a 20 cm.
Na derrubada direcionada de árvores com motosserra, visando
minimizar os danos às árvores remanescentes, é necessária a
execução da boca de corte, realizada no sentido de queda da
árvore, e também do corte de queda, que deverá ocorrer no
sentido oposto e abaixo da boca de corte.
A extração mecanizada de madeira na floresta Amazônica é
realizada pelo trator florestal Skidder, sendo que as toras são
extraídas sem contato com a superfície do solo.
Na floresta Amazônica, a presença de cipós representa um
incômodo às operações de corte, pois, ao entrelaçar as copas
das árvores, causam a queda de árvores não selecionadas para
corte e aumentam o risco de acidentes, devendo ser removidos
da área de exploração florestal um ano antes do início das
atividades.
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Julgue os itens seguintes, acerca da implantação, condução e
manejo de povoamentos florestais.
89

A desrama tem como principais objetivos a prevenção de
incêndios e a facilitação ao acesso no interior do povoamento
florestal, para combate às formigas, realização de inventários
e desbastes.

90

O espaçamento entre árvores influencia na idade de corte da
floresta plantada, sendo que o espaçamento 3 m x 2 m, devido
à maior densidade de indivíduos, é mais recomendado para o
plantio de rotações curtas quando comparado com o
espaçamento 2 m × 2 m.

91

Para a produção de mudas de espécies florestais em
recipientes, emprega-se a técnica denominada miniestaquia, na
qual se utilizam microestacas a serem enraizadas para a
obtenção de mudas.

92

Em povoamentos florestais com ciclo de corte longo para a
produção de madeira, a operação de desbaste é de suma
importância, pois favorece o crescimento em diâmetro das
árvores remanescentes.

Julgue os itens a seguir, acerca de ecologia florestal.
93

A distribuição espacial de espécies vegetais em uma área
florestal segue os perfis vertical e horizontal, sendo que a
análise da estrutura vertical permite obter informações sobre a
estratificação e expansão das copas, a altura e o diâmetro das
árvores, o formato dos troncos, a presença de cipós e a
densidade de cobertura.

94

A fragmentação de hábitat reduz a área ocupada pela vegetação
nativa e aumenta o efeito de borda nas formações florestais, o
que resulta em efeitos negativos à diversidade de espécies.

A respeito de incêndios florestais, julgue os itens subsequentes.
95

Os custos operacionais da operação de extração de toras na
floresta Amazônica, quando realizada de forma mecanizada, com
o uso do trator florestal Skidder, são diretamente influenciados pela
distribuição e densidade da rede de estradas secundárias. Tendo
como referência o gráfico apresentado, que ilustra a relação entre
a densidade de estradas secundárias (m/ha) e os custos operacionais
envolvidos (US$ m!3), julgue os itens seguintes.
86

87

88

A densidade ótima de estradas secundárias, resulta em menor
custo de construção de estradas e extração da madeira e ocorre
a partir de 65 metros lineares de estrada por hectare.
Tendo como referência uma UT de 100 ha, um comprimento
máximo de estradas secundárias de 1.000 m e o valor de
densidade de estradas presente no gráfico, é possível inferir
que será necessária a construção de três estradas secundárias.
A curva I representa o custo de extração da madeira e a curva
II o custo de construção e manutenção de estradas florestais
secundárias, ambos em função da densidade de estradas.

O índice de Nesterov, utilizado para indicar a probabilidade de
ocorrência de incêndio, tem como variáveis a temperatura e a
umidade relativa do ar.

96

A construção de aceiros, faixas de vegetação removidas de
áreas florestais, é, por si só, suficiente para deter a propagação
do fogo em florestas.

97

Após o combate aos incêndios em florestas é necessário
realizar a operação de rescaldo para impedir os chamados
incêndios de pontos, causados por fagulhas lançadas pela
frente do fogo.

98

Os incêndios florestais são uma das principais causas de erosão
em regiões acidentadas, pois destroem a cobertura vegetal
expondo a superfície do solo à força e a frequência dos pingos
da chuva.
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A respeito da silvicultura tropical, julgue os itens que se seguem.

Acerca dos sistemas agroflorestais, julgue os itens subsecutivos.

99

109

O sistema agroflorestal é um tipo de manejo dos recursos
naturais de um agroecossistema, no qual se utilizam espécies
perenes em consórcio com cultivos agrícolas e(ou) animais
domesticados no mesmo espaço. Nesse sistema, a sequência
temporal de entrada das espécies no sistema oferece vantagem
na interação econômica e ecológica.

110

Sistemas agroflorestais são utilizados para a recuperação de
áreas degradadas. No entanto, a implantação desse sistema em
áreas de preservação permanente (APPs) é ilegal.

111

Em geral, os sistemas agroflorestais, apesar de respeitarem os
princípios básicos de manejo sustentável dos agroecossistemas,
causam expressiva degradação ao meio ambiente.

112

A implantação de sistemas agroflorestais é uma alternativa
para a agricultura familiar, devido às suas vantagens
econômicas, sociais e ambientais, o que proporciona maior
segurança alimentar para o produtor e para o consumidor.

113

Entre as características necessárias para uma espécie florestal
ser produzida em um sistema agroflorestal consta a sua
capacidade de adaptação às diferentes condições ambientais.

114

De acordo com as características socioeconômicas, um sistema
agroflorestal pode ser classificado em agrosilvicultural,
silvipastoril e agrosilvipastoril.

Nos sistemas silviculturais policíclicos, o povoamento é
manejado em pé e as operações de abate do estoque de madeira
são realizadas em apenas parte das espécies, o que resulta no
desenvolvimento de uma floresta alta, multiânea, manejada e
composta predominantemente por espécies comerciais.

100

Entre os regimes que podem ser utilizados para regeneração
natural de espécies florestais constam o regime de alto-fuste,
o regime de talhadia simples e o regime de talhadia composta.

101

Um sistema silvicultural monocíclico, que é dependente da
regeneração natural ou artificial que ocorre em toda a área da
intervenção do sistema, leva à uniformidade estrutural do novo
povoamento.

Julgue os itens seguintes, relativos ao manejo de florestas tropicais.
102

A regulamentação que estabelece o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação define quais as unidades de
conservação requerem plano de manejo e quais estão isentas
desse tipo de projeto.

103

A capacidade de produção da floresta, os aspectos sociais e
trabalhistas, o respeito ao meio ambiente e a viabilidade
econômica incluem-se entre os princípios básicos do manejo
florestal.

104

Acerca de política e legislação agrária, julgue os próximos itens.
115

A criação do Serviço Florestal Brasileiro, responsável pela
gestão de florestas públicas para produção sustentável,
promoveu um grande avanço na Política de Desenvolvimento
Florestal no Brasil, mediante concessões de florestas públicas
naturais e plantadas.

116

Em 2002, o zoneamento ambiental foi regulamentado por
decreto, sendo, desde então, denominado zoneamento
ecológico-econômico do Brasil (ZEE).

117

A premissa fundamental do licenciamento ambiental consiste
na exigência de avaliação de impacto ambiental de todos os
empreendimentos e atividades, de forma a prevenir e mitigar
danos ambientais.

118

De acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, os
instrumentos de gestão ambiental são basicamente os
licenciamentos, os incentivos, as inibições econômicas, as
punições e a conservação.

119

Nas últimas décadas, as políticas do meio ambiente têm sido
formuladas com foco nos efeitos das atividades humanas sobre
o meio natural, o que ilustra uma mudança na crença da
capacidade infinita de autorregeneração do meio ambiente.

120

Atualmente, ocorre, no Brasil, um período caracterizado por
processos de democratização e centralização das decisões
relativas à gestão do meio ambiente.

Florestas secundárias são formações vegetais resultantes, em
sua maioria por ações antrópicas, que ocorrem após a perda
das florestas primárias.

105

Considerando o cenário atual do manejo de florestas naturais
no Brasil, é correto afirmar que a utilização de florestas
secundárias tem sido relevante, visto que os domínios
geográficos dessas florestas têm aumentado no país.

Julgue os itens a seguir, acerca de indústria e tecnologia de madeira.
106

Fatores como a qualidade do material, a técnica de desdobro e
os equipamentos empregados na produção de madeira
influenciam decisivamente o aproveitamento da tora de
madeira em uma serraria.

107

Madeiras de maior interesse comercial, como as de lei ou
nobres, são mais utilizadas em marcenarias que na construção
civil.

108

Em geral, o processamento da madeira (desdobro) é realizado
de maneira empírica nas serrarias, o que afeta a utilização
racional desse recurso e limita seu desenvolvimento e
competitividade em comparação a outros materiais.
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PROVA DISCURSIVA
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva
o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.

•

Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.

•

Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer
assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

•

Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 30,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura
textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

Redija texto dissertativo acerca do seguinte tema.
Novo Código Florestal Brasileiro: avanço ou retrocesso?
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
<

uso e recuperação da reserva legal; [valor: 10,00 pontos]

<

uso e recuperação das áreas de preservação permanente; [valor: 10,00 pontos]

<

procedimentos para a regularização das propriedades rurais. [valor: 9,00 pontos]
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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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