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CÂMARA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 50 (cinquenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

CONTROLADOR INTERNO
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 
 

Calce os tênis, seu cérebro agradecerá 
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Somos capazes de criar novos neurônios, inclusive na idade adulta. A descoberta é 

relativamente nova, porque se pensava que nascíamos com um determinado “banco de 

neurônios” que ia diminuindo com o passar do tempo e que não éramos capazes de aumentar. No 

entanto, as últimas descobertas da neurociência derrubaram essa crença. Nosso cérebro é 

plástico: podemos criar conexões diferentes e inclusive, em algumas áreas, como o hipocampo, 

podemos fazer com que novos neurônios nasçam, como explica o professor Terry Sejnowski, do 

The Salk Institute for Biological Studies. Assim, temos margem de manobra, independentemente 

da idade. Uma boa notícia! 

O hipocampo tem a forma de cavalo-marinho e é um dos responsáveis por nossa memória e 

nossa capacidade espacial. As pesquisas sobre o hipocampo começaram com roedores: várias 

imagens foram mostradas aos ratos, que tinham que diferenciá-las. Quando os roedores 

aprenderam a distingui-las depois da prática, observou-se que novos neurônios haviam sido 

gerados em seu hipocampo. Curiosamente, se o animal parasse de fazer esse exercício, os 

neurônios jovens desapareciam. E se retomasse ___ atividade, voltavam a aparecer. Assim, já 

temos uma pista importante: a prática repetida ajuda a gerar novos neurônios em nosso 

hipocampo. Mas se tivéssemos de decidir qual atividade nos permite realmente manter nosso 

cérebro jovem, Sejnowski não hesita: o esporte é o melhor presente que podemos nos dar, é o 

melhor medicamento antienvelhecimento para nossa massa cinzenta. 

Sabíamos que praticar esportes é uma maneira de cuidar do nosso corpo e reduzir o estresse, 

graças ___ danças hormonais desencadeadas pela dopamina, serotonina e noradrenalina. Mas 

pesquisas mais recentes mostram que o exercício também melhora a secreção do fator 

neurotrófico cerebral (o que influencia positivamente na memória e em um estado de ânimo mais 

positivo) e permite que novos neurônios nasçam em nosso hipocampo. No entanto, apesar de 

suas vantagens, não parece haver muita sensibilidade na relação entre aprendizagem e esporte. 

De fato, o exercício físico nas escolas é frequentemente visto como uma disciplina fácil de aprovar 

e sem muito valor. Mas estávamos errados. Educar crianças e adultos nos esportes não apenas 

ajuda nosso corpo a estar melhor e mais saudável como também ajuda nosso cérebro a 

permanecer mais jovem e com capacidade de gerar novos neurônios. E, como Sejnowski resume, 

“a academia e a recreação são as partes mais importantes do currículo”. 

Então, se nosso cérebro é capaz de gerar novos neurônios com o esporte, o que precisamos 

fazer para que isso aconteça? Bem, mais uma vez, frequência. Como os especialistas sugerem, 

precisamos praticar exercícios três vezes por semana, com duração mínima de 30 minutos. 

Portanto, pense em você. Qual a sua relação com o esporte? Se não é exatamente um amor 

constante, vale a pena lembrar as vantagens físicas e neuronais, buscar um exercício bom para 

você, com um grupo de amigos se você tem dificuldade para se motivar sozinho e calçar os tênis. 

Seu hipocampo agradecerá. 
 

Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/27/ciencia/1540643073_895649.html (Adaptado para esta prova) 
 

QUESTÃO 01 – Assinale as assertivas a seguir a respeito do uso da crase:  
 

I. Na linha 11, se a palavra ‘ratos’ fosse substituída por ‘animais’, não haveria necessidade de 

alteração da estrutura da frase para fins de correção.  

II. A lacuna da linha 14 ficaria corretamente preenchida por ‘à’, já que antecede uma palavra no 

feminino.  

III. A lacuna da linha 20 ficaria corretamente preenchida por ‘às', visto haver as condições 

necessárias para o uso de crase nessa ocorrência.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/27/ciencia/1540643073_895649.html
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QUESTÃO 02 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os verbos às suas ações temporais, 

considerando o contexto de ocorrência no texto.  
 

Coluna 1  

1. Fato atual.  

2. Fato passado concluído.  

3. Fato passado anterior a outro também passado.  

4. Fato a ser realizado.  

5. Fato futuro situado no passado.  
 

Coluna 2  

(  ) as últimas descobertas da neurociência derrubaram essa crença... (l.04).  

(  ) novos neurônios haviam sido gerados em seu hipocampo... (l.12-13).  

(  ) voltavam a aparecer... (l.14).  

(  ) pesquisas mais recentes mostram que o exercício também melhora a secreção do fator 

neurotrófico cerebral... (l.21-22). 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 2 – 3 – 5 – 1. 

B) 4 – 2 – 1 – 5. 

C) 3 – 1 – 4 – 2. 

D) 5 – 2 – 3 – 4. 

E) 1 – 4 – 2 – 3. 
 

 

QUESTÃO 03 – Analise as assertivas a respeito de palavras do texto:  
 

I. Com o Novo Acordo Ortográfico, o prefixo ‘anti’ passou a ser grafado sem a necessidade de 

hífen em todas as ocorrências, como na palavra ‘antienvelhecimento’, por exemplo.  

II. A palavra ‘cavalo-marinho’ é composta por um substantivo e um adjetivo que, quando passada 

para o plural, ambos são flexionados. 

III. A palavra ‘neurociência’ é formada pelo prefixo ‘neuro’ e é grafada sem hífen, pois ‘ciência’ se 

inicia por consoante. Se esse prefixo for unido a uma palavra iniciada pela vogal ‘a’, haverá 

necessidade de hífen.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre a acentuação de palavras do texto.  

 

A) As palavras ‘exercício’ e ‘neurônios’ são paroxítonas, recebendo acento por serem seguidas de 

ditongo crescente.  

B) Se o acento das palavras ‘ânimo’ e ‘prática’ fosse retirado, ambas seguiriam existindo na língua 

portuguesa, mas assumiriam outra classe gramatical.  

C) As palavras ‘áreas’ e ‘nascíamos’ são acentuadas em função da mesma regra. 

D) As palavras ‘fácil’ e ‘saudável’ são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ‘l’.  

E) A palavra ‘três’ é acentuada por ser um monossílabo tônico terminado em -es. 
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QUESTÃO 05 – Considere as seguintes propostas de reescrita da seguinte frase do texto: 

 

“Educar crianças e adultos nos esportes não apenas ajuda nosso corpo a estar melhor e 

mais saudável como também ajuda nosso cérebro a permanecer mais jovem e com 

capacidade de gerar novos neurônios”. 

 

I. Crianças e adultos educados esportivamente têm um corpo melhor e mais saudável e 

permanecem com o cérebro mais jovem, gerando novos neurônios.  

II. Educar crianças e adultos nos esportes, além de ajudar nosso cérebro a continuar mais jovem e 

capaz de criar novos neurônios, possibilita o nosso corpo a ficar melhor e mais saudável. 

III. Crianças e adultos que praticam esportes têm um corpo mais saudável, além de produzirem 

mais neurônios, permanecendo, dessa forma, jovens. 

 

Quais mantêm o sentido da frase em destaque? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 06 – Analise as assertivas abaixo sobre o seguinte período do texto: 

 

“o esporte é o melhor presente que podemos nos dar, é o melhor medicamento 

antienvelhecimento para nossa massa cinzenta”. 

 

I. O período apresenta 3 orações. 

II. A palavra ‘que’ se classifica como pronome relativo. 

III. Há uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 07 – Analise as assertivas abaixo sobre os sinais de pontuação do texto, assinalando V, 

se verdadeiras, ou F, se falsas.  
 

(  ) Na linha 17, o emprego dos dois-pontos se justifica por apresentar uma citação indireta em 

seguida. 

(  ) Os parênteses das linhas 22 e 23 poderiam ser substituídos por vírgula sem acarretar 

problemas. 

(  ) Se colocássemos uma vírgula depois de ‘neurônios’ (l.03), não haveria mudanças semânticas ou 

sintáticas no período. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) F – F – V. 

B) V – V – V. 

C) F – V – F. 

D) V – V – F. 

E) V – F – F. 
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QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre a relação entre a grafia e os fonemas de 

palavras retiradas do texto. 
 

A) A palavra ‘hesita’ apresenta mais letras do que fonemas. 

B) A letra ‘s’ nas palavras ‘desencadeada’ e ‘serotonina’ se refere a fonemas diferentes. 

C) A palavra ‘nasçam’ apresenta um dígrafo. 

D) Os vocábulos ‘atividade’ e ‘realmente’ apresentam o mesmo número de letras e de fonemas. 

E) Ambas as palavras ‘errados’ e ‘professor’ apresentam um dígrafo. 
 

 

QUESTÃO 09 – Analise as seguintes ocorrências da partícula ‘se’ presentes no texto, assinalando V, 

se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Na linha 02, a partícula ‘se’ é classificada da mesma forma que a segunda ocorrência da linha 

35.  

(  ) A partícula ‘se’ da linha 12 é classificada como índice de indeterminação do sujeito. 

(  ) A partícula ‘se’ da linha 13 é uma conjunção, ligando a oração subordinada à principal. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) F – F – V. 

B) V – V – V. 

C) F – V – F. 

D) V – V – F. 

E) V – F – F. 
 

 

QUESTÃO 10 – De acordo com o texto, afirma-se que: 
 

I. Hoje se sabe que a plasticidade cerebral promove o surgimento de novos neurônios, 

diferentemente do que se acreditava no passado, de que tínhamos um número limitado de 

neurônios. 

II. De acordo com o texto, a atividade física é a chave para o antienvelhecimento, sendo o esporte 

a melhor prática para produzir mais neurônios.  

III. No texto, percebe-se uma crítica à educação física nas escolas, quando se afirma que estas não 

se preocupam em melhorar as atividades esportivas oferecidas aos alunos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 11 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os conceitos mencionados na Lei nº 

2.680/2017, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal, plano de cargos, vencimentos 

e desenvolvimento funcional da Câmara Municipal de Ituporanga/SC, às suas definições. 

 

Coluna 1 

1. Plano de Cargos, Vencimentos e Desenvolvimento Funcional. 

2. Cargo de Provimento Efetivo. 

3. Cargo de Provimento em Comissão. 

4. Nível. 

5. Servidor Público. 

 

Coluna 2 

(  ) Designação atribuída a toda a pessoa que presta serviço à Câmara Municipal de Ituporanga, sob 

o regime estatutário ou em caráter temporário. 

(  ) Conjunto de diretrizes e normas que estabelecem a estrutura e procedimentos de cargos, 

vencimentos e desenvolvimento funcional. 

(  ) Graduação de responsabilidade e vencimento de cada cargo.  

(  ) Conjunto de funções e responsabilidades, com denominação própria e vencimento pago pelos 

cofres públicos, cometida a servidor aprovado em concurso e que tenha cumprido o estágio 

probatório. 

(  ) Conjunto de funções e responsabilidades definidas com base na estrutura organizacional do 

Poder Legislativo, de livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara Municipal. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 4 – 5 – 3 – 1 – 2. 

B) 5 – 1 – 4 – 2 – 3. 

C) 2 – 4 – 1 – 5 – 3. 

D) 5 – 2 – 1 – 3 – 4. 

E) 3 – 1 – 4 – 2 – 5. 

 

 
QUESTÃO 12 – No que se refere ao disposto na Lei nº 2.680/2017 sobre cargos de provimento em 

comissão e das funções de confiança, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) As funções de confiança deverão ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 

efetivo. 

B) Cargo de provimento em comissão é o conjunto de funções e responsabilidades, com 

denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, cometida a servidor aprovado em 

concurso e que tenha cumprido o estágio probatório. 

C) Somente por Lei se dará a criação, transformação e extinção de cargos de provimento em 

comissão. 

D) Os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança são de livre nomeação e 

exoneração por portaria do Presidente da Câmara Municipal, respeitados os requisitos legais 

exigidos para o ingresso no serviço público e as condições específicas previstas para o exercício 

do cargo ou função a ser provida. 

E) Os cargos de provimento em comissão e funções de confiança destinam-se ao atendimento de 

encargos de direção, chefia e assessoramento na condução dos serviços técnicos, 

administrativos, operacionais e legislativos auxiliares da Câmara Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



490_BASE_NS_26/12/201813:12:49 

Execução: Fundatec   

NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere à promoção por 

aperfeiçoamento, que consiste na ascensão do servidor, de uma para outra referência, de forma 
horizontal, no cargo em que estiver investido (Lei nº 2.680/2017). 

 

A) A ascensão será de 3 referências quando se tratar de conclusão de curso de pós graduação a 

nível de especialização. 

B) A ascensão será de 5 referências quando se tratar de conclusão de curso de pós graduação a 

nível de mestrado. 

C) A ascensão será de 7 referências quando se tratar de conclusão de curso de pós graduação a 

nível de doutorado. 

D) O curso já considerado, ainda que parcialmente, para promoção funcional não terá validade para 

novas promoções. 

E) Para o Grupo Profissional de atividade de Nível Superior, haverá a ascensão de 2 referências por  

cursos de atualização ou aperfeiçoamento concluídos, com exigência de 120 horas/aula.  

 

 

QUESTÃO 14 – É vedada a prática de nepotismo no âmbito do Poder Legislativo de Ituporanga, 

sendo nulos os atos assim caracterizados. Constituem práticas de nepotismo:  

 

I. O exercício de cargo de provimento em comissão ou de função de confiança, no âmbito da 

Câmara Municipal de Ituporanga, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos Vereadores em exercício, do Prefeito, do 

Vice-Prefeito ou dos Secretários Municipais. 

II. A contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, inclusive, dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-Prefeito ou dos Secretários 

Municipais. 

III. A contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitação, de pessoa 

jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o 

terceiro grau, inclusive, dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-Prefeito ou dos Secretários 

Municipais. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.   

 

 

QUESTÃO 15 – No que se refere à composição da Mesa da Câmara Municipal de Vereadores, 
assinale a alternativa INCORRETA (Resolução nº 274/2017). 

 

A) A Mesa é o órgão de direção dos trabalhos da Câmara Municipal.  

B) A Mesa, eleita para o mandato de 2 anos da legislatura, compor-se-á do Presidente, do Vice-

Presidente e do Vereador mais votado. 

C) Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído, pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, 

quando faltoso, omisso, ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se 

outro Vereador para completar o mandato. 

D) As funções dos membros da Mesa somente cessarão por morte, renúncia apresentada por escrito 

ou perda do mandato. 

E) Vago qualquer cargo da Mesa, este deverá ser preenchido no prazo de 15 dias e a eleição 

respectiva deverá realizar-se na fase do Expediente da primeira sessão ordinária subsequente à 

vaga ocorrida ou em sessão extraordinária, para esse fim convocada. 
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QUESTÃO 16 – De acordo com a Resolução nº 274/2017, as Sessões da Câmara Municipal de 

Ituporanga/SC só poderão ser abertas com a presença 

 

A) do Prefeito Municipal. 

B) do Prefeito Municipal e de 1/3 dos membros da Câmara. 

C) do Prefeito Municipal e de 1/2 dos membros da Câmara. 

D) de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara. 

E) de no mínimo 1/2 dos membros da Câmara. 

 

 

QUESTÃO 17 – Projeto de Lei é uma proposição que tem por fim regular matéria legislativa de 

competência da Câmara, sujeita à sanção do Prefeito. Os projetos de lei NÃO poderão ser de 

iniciativa 

 

A) da Comissão.  

B) da Mesa, nos casos específicos previstos em lei ou em Regimento.  

C) da população. 

D) do Prefeito. 

E) dos Vereadores.  

 

 

QUESTÃO 18 – Analise as assertivas abaixo de acordo com o disposto na Lei Complementar 

Municipal nº 020/2008, no que se refere à Licença para Atividade Política: 

 

I. O servidor efetivo terá direito à licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre 

a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro 

de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.  

II. A partir do registro da candidatura e até o quinto dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus 

à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três meses. 

III. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça 

cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a 

partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o quinto 

dia seguinte ao do pleito. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.  

 

 

QUESTÃO 19 – No que se refere às férias do servidor público de Ituporanga/SC, assinale a 
alternativa INCORRETA (Lei Complementar Municipal nº 020/2008). 

 

A) As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, 

convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por imperiosa necessidade do serviço 

declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. 

B) É facultado ao servidor converter 1/3 das férias em abono pecuniário que, havendo 

disponibilidade financeira, poderá ser concedido, desde que requerido com pelo menos 30 dias de 

antecedência. 

C) O servidor casado ou convivente com servidora do Município, ou vice-versa, não poderá gozar 

férias no mesmo período, ainda que não haja prejuízo para o serviço. 

D) O servidor perderá o direito a férias em caso de gozo de auxílio doença por mais de 180 dias, 

contados no curso do respectivo período aquisitivo. 

E) O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do início do 

respectivo período de gozo.  
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QUESTÃO 20 – São delegações privativas da Câmara Municipal: 

 

I. Decidir sobre a perda de mandato de Vereador. 

II. A legislação sobre planos plurianuais, orçamentos e diretrizes orçamentárias. 

III. Fixar o número de vereadores para vigorar na próxima legislatura. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.  
 

INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 21 – No Google Chrome, em sua versão mais atualizada, quando o ícone indicado pela 

seta em vermelho na imagem abaixo é exibido, significa que: 

 

 
 

A) O usuário está navegando em modo privado. 

B) O usuário está navegando sem gravação de cookies.  

C) Foi identificado um vírus. 

D) Downloads foram realizados. 

E) Há uma atualização disponível. 

 

 

QUESTÃO 22 – Utilizando o Mozilla Firefox, qual a funcionalidade do botão indicado pela seta em 

vermelho na imagem abaixo? 

 

 
 

A) Ver histórico, favoritos, entre outros. 

B) Fechar o navegador. 

C) Atualizar o navegador. 

D) Atualizar o Windows. 

E) Buscar novas versões do Windows. 
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NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 23 – Em relação ao Google Chrome, em sua versão mais atualizada, analise a imagem 

abaixo: 

 

 
 

A opção indicada pela seta em vermelho tem como objetivo limpar somente: 

 

I. Cookies. 

II. Histórico de Downloads. 

III. Atualizações do navegador. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 24 – Sobre o Mozilla Firefox, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Não é um navegador que pode ser definido como padrão no Windows 10. 

II. Não é possível limpar o histórico de navegação. 

III. É possível habilitar uma função chamada “Não me rastreie”. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 25 – São funções existentes no Excel 2013: 

 

I. MÁXIMO. 

II. MAIOR. 

III. REDUZIDO. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 26 – Na barra de ferramentas do Windows 10, quando o ícone indicado pela seta em 

vermelho na imagem abaixo está visível, significa que: 

 

 
 

A) Há uma nova notificação do Windows. 

B) O computador pode estar com algum vírus. 

C) Provavelmente existe um dispositivo USB conectado a máquina. 

D) Há alguma atualização pendente. 

E) Há uma nova mensagem da Microsoft. 

 

 

QUESTÃO 27 – No Word 2013, em qual guia se encontram as opções da imagem abaixo? 

 

 
 

A) Postagens. 

B) Arquivo. 

C) Envios. 

D) Mala Direta. 

E) Correspondências. 

 

 

QUESTÃO 28 – No Word 2013, para criar trabalhos mais profissionais, é possível incluir uma folha 

de rosto em seu documento. Essa opção está disponível em qual guia? 

 

A) Formatação. 

B) Padrões. 

C) Inserir. 

D) Apresentação. 

E) Exibição. 

 

 

QUESTÃO 29 – No Word 2013, são opções da própria ferramenta para proteger seu documento: 

 

I. Criptografar com senha. 

II. Restringir edição. 

III. Bloqueio específico por usuário. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
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NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 30 – Sobre a barra de tarefas do Windows 10, o que significa quando há um número 

sobre o ícone indicado pela seta em vermelho na imagem abaixo? 

 

 
 

A) Há uma nova notificação. 

B) Foi lançada alguma nova versão do Windows. 

C) A Microsoft lançou uma nova versão do Office. 

D) Há uma falha na conexão Wi-Fi. 

E) O som está desativado. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 – De acordo com os conceitos definidos na NBC TI 01 de Auditoria Interna, analise as 

seguintes assertivas: 
 

I. A Auditoria Interna é exercida somente nas pessoas jurídicas de direito privado, interno ou 

externo. 

II. A Auditoria Interna compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e 

comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, 

eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles 

internos integrados ao ambiente. 

III. A atividade de Auditoria Interna tem por objetivo agregar valor ao resultado da organização, 

apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles 

internos, por meio da recomendação de soluções para as não conformidades apontadas nos 

relatórios. 

IV. A atividade de Auditoria Interna está estruturada em procedimentos com enfoque fiscal, não 

sistemático e com o objetivo de identificar fraudes. 
 

Quais estão INCORRETAS? 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas I e IV. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 32 – De acordo com as definições da NBC TI 01 sobre os papéis de trabalho na auditoria, 

analise as assertivas seguintes: 
 

I. A Auditoria Interna deve ser documentada por meio de papéis de trabalho, elaborados em meio 

físico ou eletrônico. 

II. Os papéis de trabalho constituem documentos e registros dos fatos, informações e provas, 

obtidos no curso da auditoria, a fim de evidenciar os exames realizados e dar suporte à opinião 

da diretoria da instituição auditada. 

III. Os papéis de trabalho devem ter abrangência e grau de detalhe suficientes para proporcionarem 

a compreensão do planejamento, da natureza, da oportunidade e da extensão dos 

procedimentos de Auditoria Interna aplicados. 
 

Quais estão INCORRETAS? 
 

A) Apenas I.  

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 33 – Quanto às normas relativas ao relatório da Auditoria Interna, definidas na NBC TI 

01, analise as seguintes assertivas: 
 

I. O relatório de Auditoria Interna deve abordar o objetivo e a extensão dos trabalhos. 

II. O relatório de Auditoria Interna deve abordar a descrição dos fatos constatados e as evidências 

encontradas. 

III. O relatório de Auditoria Interna deve ser apresentado a quem tenha solicitado o trabalho ou a 

quem este autorizar, devendo ser preservada a confidencialidade de seu conteúdo. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 34 – Conforme as definições de Kaplan e Norton para Balanced Scorecard, analise as 

seguintes assertivas, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Na perspectiva dos processos internos, os executivos identificam os processos internos críticos 

nos quais a empresa deve alcançar a excelência. Esses processos permitem que a unidade de 

negócios ofereça as propostas de valor capazes de atrair e reter clientes em segmentos-alvo de 

mercado. 

(  ) Sob a perspectiva financeira, as medidas financeiras de desempenho indicam se a estratégia de 

uma empresa, sua implementação e execução estão contribuindo para a melhoria dos 

resultados financeiros. 

(  ) A perspectiva do cliente, normalmente, inclui várias medidas básicas ou genéricas do sucesso de 

uma estratégia bem formulada e bem implementada. Entre as medidas essenciais de resultado 

estão a satisfação do cliente, a retenção de clientes e a lucratividade dos clientes. 

(  ) A perspectiva do aprendizado e crescimento identifica a infraestrutura que a empresa deve 

construir para gerar crescimento e melhoria em longo prazo. 
 

A ordem de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) F – V – F – F. 

B) V – V – F – V. 

C) V – F – V – F. 

D) F – F – V – V. 

E) V – V – V – V. 
 

 

QUESTÃO 35 – Com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, referente aos 

conceitos de Parcerias Público-Privadas (PPP), analise as seguintes assertivas: 
 

I. Parceria Público-Privada (PPP) é uma modalidade especial de contrato administrativo de 

concessão de serviço público, com eventual execução de obras ou fornecimento de bens. 

II. A PPP se diferencia da concessão comum por envolver contraprestação pecuniária do parceiro 

público ao parceiro privado e repartição de riscos entre as partes. 

III. O objeto do contrato de PPP na modalidade Concessão Patrocinada é a prestação de serviços de 

que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de 

obra ou fornecimento e instalação de bens. A forma de remuneração do concessionário é feita 

apenas pela contraprestação paga pelo cedente, não há cobrança de tarifa. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

  

 

QUESTÃO 36 – Conforme as operações de crédito definidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público, _______________________ é uma espécie de operação de crédito em que há 

obtenção de recursos junto a uma instituição financeira para pagamento posterior, acrescido de 

juros e demais encargos contratualmente previstos. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) aquisição financiada de bens 

B) arrendamento mercantil 

C) arrendamento mercantil financeiro 

D) mútuo financeiro 

E) operação de crédito mobiliário 
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QUESTÃO 37 – Conforme os conceitos de Dívida Ativa definidos na Lei nº 4.320/1964 e no Manual 

de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, analise as seguintes assertivas: 
 

I. Dívida Ativa é o conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da Fazenda Pública, 

não recebidos no prazo para pagamento definido em lei ou em decisão proferida em processo 

regular inscrito pelo órgão ou entidade competente, após apuração de certeza e liquidez. 

II. A inscrição do crédito em Dívida Ativa configura fato contábil modificativo, pois altera o valor do 

patrimônio líquido do ente público. 

III. A Dívida Ativa Tributária é proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos 

adicionais e multas. A Dívida Ativa Não Tributária é proveniente dos demais créditos da Fazenda 

Pública, decorrentes de contratos em geral ou de outras obrigações legais. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
 

 

QUESTÃO 38 – Referente aos conceitos de Precatórios em Regime Especial, definidos no Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público, analise as seguintes assertivas: 
 

I. Precatórios são requisições de pagamento contra a Fazenda Pública, decorrentes de decisões 

judiciais transitadas em julgado, disciplinados pelo Art. 100 da CF/1998. 

II. A contabilização dos precatórios em regime especial dar-se-á de forma distinta nos municípios e 

nos estados e Distrito Federal, uma vez que, no primeiro caso, o ente devedor (município) não 

pertence à esfera do Tribunal de Justiça e, no segundo caso, o ente devedor (estados e Distrito 

Federal) pertence à esfera do Tribunal de Justiça. 

III. Uma vez que a conta especial pertence ao ente devedor do precatório, sendo apenas 

administrada pelo Tribunal de Justiça, os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras 

dos depósitos nessa conta deverão ser rateados entre o ente e o Tribunal de Justiça. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I.  

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
 

 

QUESTÃO 39 – Referente à transparência da gestão fiscal definida na Lei Complementar               
nº 101/2000, analise as assertivas seguintes: 
 

I. São instrumentos da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios 

eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 

prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório resumido da Execução 

Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 

II. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização 

de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de 

diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

III. A União, os estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão para divulgação de forma 

ampla e detalhada, para os demais órgãos governamentais, suas informações e dados 

contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo 

órgão central de contabilidade de cada jurisdição. 
 

Quais estão INCORRETAS? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III.  
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QUESTÃO 40 – Referente à Prestação de Contas e ao Relatório de Gestão Fiscal, definidos na Lei 
Complementar nº 101/2000, analise as seguintes assertivas: 

 

I. O Relatório de Gestão Fiscal será publicado até quarenta dias após o encerramento do período a 

que corresponder. 

II. As contas do Poder Judiciário serão apresentadas: no âmbito da União, pelos Presidentes do 

Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, consolidando as dos respectivos tribunais; 

dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça, consolidando as dos demais tribunais. 

III. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, 

destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à 

sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem 

como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições. 

 

Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
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QUESTÃO 41 – Referente às definições de custos de estoque, definidos no CPC 16, que tem por 

objetivo estabelecer o tratamento contábil para os estoques, analise as seguintes assertivas: 

 

I. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e 

outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, 

seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais 

e serviços. 

II. Os custos de transformação de estoques incluem os custos diretamente relacionados com as 

unidades produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser o caso da mão de obra 

direta. Também incluem a alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e 

variáveis, que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. 

III. São considerados outros custos de estoque, os gastos com armazenamento de produtos 

prontos, despesas administrativas e despesas de comercialização. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 42 – A empresa Alpha Ltda fabrica colchões e utiliza o método de Custeio por Absorção 

para apurar o custo de produção dos seus produtos. No mês de setembro de 2018, os custos 

indiretos de fabricação totalizaram R$ 150.000,00 e as despesas fixas comerciais e administrativas 

totalizaram R$ 70.000,00. O critério de rateio para distribuição dos custos indiretos é a quantidade 

produzida. Analise as seguintes informações adicionais de produção do mês de setembro de 2018: 

 

Itens Colchão Simples Colchão Especial 

Produção do mês 300 unidades 700 unidades 

Custo de matéria-prima 

por unidade produzida 

R$120,00 R$ 260,00 

Custo de mão de obra 

direta por unidade 

produzida 

R$ 80,00 R$ 100,00 

 

Com base somente nessas informações, qual o valor do custo unitário de produção do Colchão 

Especial? 

 

A) R$ 310,00. 

B) R$ 350,00. 

C) R$ 360,00. 

D) R$ 510,00. 

E) R$ 580,00. 
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QUESTÃO 43 – Considerando os conceitos da Análise de Custo, Volume, Lucro, analise as seguintes 

assertivas: 

 

I. O Ponto de Equilíbrio Contábil será obtido quando a soma das margens de contribuição totalizar 

o montante suficiente para cobrir todos os custos e despesas fixos; esse é o ponto em que 

contabilmente não haveria nem lucro nem prejuízo. 

II. A margem de segurança é o excedente da receita da empresa sobre a receita no ponto de 

equilíbrio. Consequentemente, representa o quanto as vendas podem cair sem que haja prejuízo 

para a empresa. 

III. A margem de contribuição unitária representa a parcela do preço de venda que resta para a 

cobertura dos custos e despesas fixos e para a geração do lucro por produto vendido. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 44 – Conforme as definições do CPC 03 referentes à Demonstração dos Fluxos de Caixa, 

analise as seguintes assertivas: 

 

I. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são 

prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um 

insignificante risco de mudança de valor.  

II. Uma única transação pode incluir fluxos de caixa classificados em mais de uma atividade. Por 

exemplo, quando o desembolso de caixa para pagamento de empréstimo inclui tanto os juros 

como o principal. A parte dos juros pode ser classificada como atividade operacional, mas a 

parte do principal deve ser classificada como atividade de financiamento. 

III. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de 

curto e longo prazo, tais como investimentos em instrumentos patrimoniais. 

 

Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 45 – De acordo com a Lei nº 4.320/1964, sobre o controle da execução orçamentária, 

analise as seguintes assertivas: 

 

I. O controle da execução orçamentária compreende a legalidade dos atos de que resultem a 

arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e 

obrigações. 

II. O controle da execução orçamentária compreende a fidelidade funcional dos agentes da 

administração, responsáveis por bens e valores públicos. 

III. O controle da execução orçamentária compreende o cumprimento do programa de trabalho 

expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. 

 

Quais estão corretas?  

 

A) Apenas I.  

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

Execução: Fundatec 
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QUESTÃO 46 – Conforme a Lei nº 4.320/1964, sobre os conceitos de Receita, analise as seguintes 

assertivas: 

 

I. As receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial e de serviços são 

exemplos de Receitas de Capital. 

II. As receitas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de 

dívidas, de conversão, em espécie, de bens e direitos são exemplos de Receitas Correntes.   

III. Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os 

impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria 

financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas 

por essas entidades. 

 

Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 
QUESTÃO 47 – De acordo com a Lei nº 4.320/1964, sobre os conceitos de Despesa, analise as 

seguintes assertivas: 

 

I. Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas as quais corresponda 

contraprestação direta em bens e serviços. 

II. As dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a 

atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis, são exemplos de Despesas de 

Custeio. 

III. As dotações destinadas à aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou 

entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de 

capital, classificam-se como Inversões Financeiras.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 48 – Conforme a Lei nº 4.320/1964, sobre Exercício Financeiro, analise as seguintes 

assertivas, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de 

dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. 

(  ) Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurienal, que não tenham sido 

liquidados, serão computados como Restos a Pagar no primeiro ano de vigência do crédito. 

(  ) Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados 

como receita do exercício em que foram arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.  

(  ) Reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício; quando a anulação ocorrer 

após o encerramento deste, será considerada receita do ano em que se efetivar. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – V – F – V. 

B) V – V – F – F. 

C) V – F – V – V. 

D) F – V – V – F. 

E) V – F – F – V.  

Execução: Fundatec 
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QUESTÃO 49 – Conforme a Lei nº 4.320/1964, sobre Créditos Adicionais, analise as assertivas 

seguintes: 

 

I. Os créditos adicionais classificados como suplementares são os destinados a reforço de dotação 

orçamentária. 

II. Quanto aos créditos extraordinários, serão abertos por decreto do Poder Executivo, que dará 

imediato conhecimento ao Poder Legislativo. 

III. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo 

financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações 

de crédito a eles vinculadas. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 50 – De acordo com os conceitos definidos no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 

Público, referente ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, analise as seguintes assertivas, 

assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) A metodologia utilizada para a estruturação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Púbico foi a 

segregação das contas contábeis em grandes grupos de acordo com as características dos atos 

e fatos nelas registrados. Esta metodologia facilita a análise das informações de acordo com sua 

natureza. A Natureza de Informação Patrimonial registra, processa e evidencia os atos e fatos 

relacionados ao planejamento e à execução orçamentária. 

(  ) Plano de contas é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma relação 

padronizada de contas contábeis, que permite o registro contábil dos atos e fatos praticados 

pela entidade de maneira padronizada e sistematizada, bem como a elaboração de relatórios 

gerenciais e demonstrações contábeis de acordo com as necessidades de informações dos 

usuários. 

(  ) A Natureza de Informação de Controle registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos 

efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como 

aqueles com funções específicas de controle. 

(  ) Atributos da conta contábil são características próprias que as distinguem de outras contas do 

plano de contas. Os atributos podem ser decorrentes de conceitos teóricos, da lei ou do sistema 

operacional utilizado. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – V – F – V.  

B) F – V – V – V.  

C) V – F – V – F.  

D) F – V – V – F. 

E) V – F – F – V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Execução: Fundatec 
            CONTROLADOR INTERNO 


