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Concurso Público 

ANTÔNIO PRADO/RS 
 

Controlador Interno 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Matemática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

20 
10 
10 
20 

Total de questões 60 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à 
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no 
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro 
cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo 
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido 
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais 
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após 
concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 
Burguer King dos EUA investe em hambúrguer 100% sem 

carne 
 

Em março, a rede de fast-food Burger King 
anunciou que irá testar, em algumas lanchonetes, o 
“Impossible Burguer” (“hambúrguer impossível”, em 
inglês) dentro do Whopper, o sanduíche mais conhecido 
da marca. 

Os testes vão acontecer em quase 60 unidades 
do Burger King na cidade de Saint Louis, no estado do 
Missouri, nos EUA. A notícia veio com um vídeo 
promocional (em inglês), no qual clientes da lanchonete 
provam, sem saber, o hambúrguer sem carne e, 
aparentemente, não ________ a diferença. 

Você deve estar pensando: “Grande coisa. Eu já 
provei o sanduíche vegetariano do BK.” E é verdade. O 
Impossible Burger é tão vegetariano quanto um 
hambúrguer de batata, grão de bico ou cogumelos, mas 
há uma grande diferença entre eles: o hambúrguer 
impossível usa a ciência para recriar o sabor da carne. 

Por trás do hambúrguer, _______ a Impossible 
Foods, uma startup fundada em 2011 que desenvolve 
produtos com proteína vegetal e que cheguem o mais 
próximo possível do sabor da proteína animal. O 
hambúrguer que será vendido no Burger King é resultado 
de nove anos de pesquisa, muita engenharia genética e 
um investimento de US$ 250 milhões. 

Quem investiu na carne fake? Pessoas como Bill 
Gates e empresas como o Google. A Impossible aposta 
em uma alternativa para o consumo de carne e, para isso, 
_________ reproduzir também o sangue presente nesse 
tipo de alimento. 

Para isso, eles utilizam uma espécie de fungo 
para produzir uma molécula chamada heme, presente na 
soja e que, nos mamíferos, é um componente essencial 
da hemoglobina contida no sangue. E é justamente ele 
que dá o sabor característico da carne. 

https://super.abril.com.br... - adaptado. 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) notam - esta - decidiram 
b) notam - está - decidiu 
c) nota - está - decidiu 
d) nota - está - decidiram  
e) nota - esta - decidiu 
 

2) De acordo com o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I. O teste do “Impossible Burguer”, já feito em algumas 

lanchonetes, mostrou que as pessoas não sentem a 
diferença dos dois hambúrgueres.    

II. A grande diferença entre o hambúrguer vegetariano 
“normal” e o “hambúrguer impossível” é o sabor. 

III. A startup Impossible Foods resolveu reproduzir o 
sangue presente em carnes utilizando um fungo para 
produzir uma molécula chamada heme. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

3) A palavra “grão” (terceiro parágrafo) é pluralizada com 
a terminação “-ãos”, formando “grãos”. Qual das palavras 
abaixo seria pluralizada com a mesma terminação? 
 
a) Gavião.  
b) Canção.  
c) Órgão.  
d) Escrivão. 
e) Catalão. 
 

4) Em “A notícia veio com um vídeo promocional (em 
inglês), no qual clientes da lanchonete provam, sem 
saber, o hambúrguer sem carne...” (segundo parágrafo), o 
pronome relativo sublinhado poderia ser substituído, sem 
incorreção ou alteração de sentido, por: 
 
a) Com que. 
b) Cujos. 
c) Que. 
d) Onde. 
e) Em que. 
 

5) Em relação ao termo sublinhado em “O Impossible 
Burger é tão vegetariano quanto um hambúrguer de 
batata” (terceiro parágrafo), assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
O adjetivo está no grau ______________ indicando que 
um ser possui determinada qualidade em grau _________ 
a outro. 
 
a) comparativo - superior 
b) comparativo - igual 
c) comparativo - inferior 
d) superlativo - igual 
e) superlativo - superior 
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6) Quanto à ortografia, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Extenção. 
b) Pretensão. 
c) Contorssão.  
d) Demição. 
e) Excessão. 
 

7) Em relação à acentuação gráfica, assinalar a alternativa 
em que a palavra NÃO poderia estar acentuada: 
 
a) Gratuíto.      
b) Herói. 
c) Crochê.  
d) Também. 
e) Ímpar. 
 

8) Assinalar a alternativa que apresenta um sinônimo da 
palavra sublinhada no trecho “Levo a sério e acredito 
piamente que há um culpado.”:  
 
a) Tranquilamente. 
b) Respeitosamente. 
c) Criticamente. 
d) Desdenhosamente. 
e) Convictamente. 
 

9) Todas as alternativas apresentam o sujeito 
corretamente sublinhado, EXCETO: 
 
a) Se ela soubesse, não teria vindo.   
b) Todos devem cooperar. 
c) Quem motivou a todos? 
d) É preciso ler bons livros. 
e) Lucas contava boas histórias. 
 

10) Em relação ao uso dos porquês, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Comprei o bolo, porquê isso foi incumbido a mim. 
(---) As dificuldades por que passei me ajudaram a 

crescer. 
(---) Esse artigo explica o porquê de diversas doenças. 
 
a) C - E - E. 
b) E - C - C. 
c) C - C - E. 
d) E - E - C. 
e) E - C - E. 
 

11) Quanto à flexão de gênero das palavras sublinhadas, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. A freguês não ficou contente. 
II. A diácona é muito sábia. 
III. Os alunos acompanham a mestra. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Somente os itens II e III. 

12) Com relação à concordância, analisar os itens abaixo: 
 
I. Gosto da culinária e cultura alemãs. 
II. Tenho um tio e tias queridos. 
III. Havia vasos e mesas velhos no quintal. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

13) Tendo em vista o uso ou não da crase, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
De segunda __ sexta, servimos somente buffet __ quilo, e 
os pagamentos só podem ser feitos __ vista.   
 
a) à - a - a 
b) à - à - a 
c) a - à - à 
d) a - a - à 
e) à - a - à 
 

14) Algumas palavras são muito parecidas em sua grafia, 
mas diferentes em seu significado. Considerando-se o 
contexto e o significado, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Deixei o carro andar para _____.  
Ela conseguiu uma boa ________ de fotos para o bebê.  
 
a) trás - sessão 
b) trás - seção 
c) trás - cessão 
d) traz - sessão 
e) traz - seção 
 

15) Considerando-se as normas de regência, marcar C 
para as sentenças Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Quando ele aspira ao ar gelado da montanha, doem 

os pulmões.  
(---) Vamos assistir o novo filme que acabou de estrear? 
(---) Eu me esqueci das chaves. 
 
a) E - C - C. 
b) C - C - C. 
c) E - E - C. 
d) C - E - E. 
e) E - C - E. 
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16) De acordo com as regras de colocação pronominal, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Na frase “Não me faça desistir.”, há ocorrência de 
próclise, pois há advérbio de negação (1ª parte). Na frase 
“Eu agradar-lhe-ei, pois é gentil comigo.”, há ocorrência de 
ênclise, pois o verbo está no futuro do presente (2ª parte). 
Em “Deus te guie”, a colocação pronominal está correta 
(3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
 

17) O trecho sublinhado em “Depois que meu pai faleceu, 
nunca mais fui à minha cidade natal.” apresenta uma 
conjunção subordinativa: 
 
a) Condicional. 
b) Causal. 
c) Conformativa. 
d) Concessiva. 
e) Temporal. 
 

18) Quanto ao modo verbal, assinalar a alternativa que 
apresenta uma frase que contém um verbo no modo 
subjuntivo: 
 
a) Quando você estiver pronta, irei te buscar.  
b) Estava confiante. 
c) Ele vai para casa. 
d) O palestrante repetirá o que falou. 
e) Ele tem um coração duro. 
 

19) Quanto à pontuação, assinalar a alternativa 
CORRETA:  
 
a) Depois, de muito estudar, tive que dormir. 
b) Preciso comprar novos sapatos mas não tenho tempo. 
c) Vá hoje à noite, venha porém amanhã.  
d) Ele meu irmão é o máximo. 
e) Ela ficou feliz, feliz. 
 

20) Quanto ao uso dos porquês, assinalar a alternativa 
que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Devo estudar _______ a prova é amanhã. 
Fiquei doente e não sei _______. 
 
a) por que - porque 
b) porque - por quê 
c) porquê - por que 
d) porque - porquê 
e) por quê - porquê 
  
  

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão. 
 

21) Em relação aos tipos de botões no Windows 8, no que 
se refere às configurações de privacidade, é possível: 
 
I. Permitir que aplicativos acessem o nome, a foto e outras 

informações da conta. 
II. Habilitar o Filtro SmartScreen para verificar o conteúdo 

da Web (URLs) que os aplicativos da Windows Store 
usam. 

III. Mostrar sugestões de texto com base no que o usuário 
digita e escreve no computador.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

22) No Word 2010, no grupo “Fonte” da guia “Página 
Inicial”, há um botão que possui a função de limpar toda a 
formatação da seleção, deixando o texto sem formatação. 
Esse botão é: 
 
a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
 

23) Em relação às opções de configuração das margens 
da página no Word 2010, marcar C para as opções 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Moderada. 
(---) Estreita. 
(---) Larga. 
 
a) E - C - C. 
b) C - E - E. 
c) E - E - E. 
d) C - C - C. 
e) E - C - E. 
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24) Em uma planilha do Excel 2010, foram digitados e 
selecionados os nomes, conforme apresenta a imagem 
abaixo: 

 
 

Em seguida, após clicar no botão “Classificar e Filtrar”, 
selecionou-se a opção Classificar de A a Z, conforme 
destacado abaixo: 
 

 
 
Considerando-se o exposto acima, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Vinícius não mudará de posição. 
b) Aline ocupará a célula A5. 
c) Todos os nomes mudarão de posição. 
d) Mateus permanecerá na célula A1. 
e) Teresa mudará de posição. 
 

25) No Excel 2010, é possível inserir diversos tipos de 
gráficos à planilha. Há um tipo de gráfico que exibe a 
contribuição de cada valor em relação a um total. É usado 
quando os valores podem ser somados ou quando há 
apenas uma série de dados e todos os valores são 
positivos. O exposto refere-se ao gráfico de: 
 
a) Barras. 
b) Linhas. 
c) Pizza. 
d) Dispersão. 
e) Área. 
 

26) Segundo a Cartilha de Segurança para Internet, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
_________ é o termo usado para se referir aos e-mails 
não solicitados, que geralmente são enviados para um 
grande número de pessoas. Quando este tipo de 
mensagem possui conteúdo exclusivamente comercial 
também é referenciado como UCE (Unsolicited 
Commercial E-mail). 
 
a) Link 
b) Worm 
c) Spam 
d) Cookies 
e) Bot 
 

27) No PowerPoint 2010, é possível especificar a duração 
de uma transição, selecionando a Duração desejada, no 
grupo “Intervalo” (conforme ilustrado na imagem abaixo), 
presente na guia: 
 

 
 

a) Animações. 
b) Design. 
c) Página Inicial. 
d) Transições. 
e) Exibição. 
 

28) Considerando-se o Outlook 2010, no que se refere à 
criação de regras para as mensagens recebidas, analisar 
a sentença abaixo: 
 
É possível criar uma regra baseada no remetente, no 
destinatário ou no tópico da conversa da mensagem para 
sempre mover o e-mail para outra pasta (1ª parte). Depois 
de criadas, as regras não podem ser alteradas (2ª parte). 
As regras possibilitam uma ação automática com base no 
conteúdo de uma mensagem (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em sua 3ª parte. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

29) Os hardwares podem ser do tipo interno ou externo. 
Assinalar a alternativa que apresenta um hardware 
interno: 
 
a) Processador. 
b) Mouse. 
c) Monitor. 
d) Sistema Operacional. 
e) Teclado. 
 

30) Considerando-se o Mozilla Firefox 61, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(1) 
 

  

(2) 
 

  

(3)  
 
(---) Ver histórico, favoritos salvos e outros. 
(---) Recarregar a página atual. 
(---) Mostrar painéis. 
 
a) 1 - 3 - 2. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 3 - 1 - 2. 
d) 2 - 3 - 1. 
e) 1 - 2 - 3. 
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MATEMÁTICA 
 
31) Um boleto no valor de R$ 840,00 foi pago com 5 
meses de atraso. Sabendo-se que a taxa de juros simples 
é de 6% ao bimestre, ao todo, quanto foi pago por esse 
boleto? 
 
a) R$ 948,00 
b) R$ 966,00 
c) R$ 994,00 
d) R$ 1.092,00 
e) R$ 1.036,00 
 
 

 

 

 

32) Certa conta no valor de R$ 92,00 foi paga com atraso 
de 4 meses. Sabendo-se que a taxa de juros simples 
dessa conta é de 6% ao mês, qual o valor total que foi 
pago por essa conta? 
 
a) R$ 98,86 
b) R$ 102,12 
c) R$ 112,24 
d) R$ 114,08 
e) R$ 125,18 
 

 

 

 

 

33) Quantos são os anagramas da palavra CACHORRO? 
 
a) 3.360 
b) 5.040 
c) 20.160 
d) 40.320 
e) 18.520 
 

34) A quantidade de vendas feitas por um vendedor de 
certa loja em cinco dias é apresentada no quadro abaixo. 
Sendo assim, pode-se afirmar que a quantidade média de 
vendas por dia desse vendedor foi: 
 

Dia Número de vendas 
Segunda 27 

Terça-feira 15 
Quarta-feira 18 
Quinta-feira 22 
Sexta-feira 23 

 
a) 19 
b) 20 
c) 21 
d) 22 
e) 23 
 
 

 

 

35) Em certa empresa, há 4 máquinas que trabalham de 
forma contínua, 8 horas por dia, durante 9 dias, 
produzindo um total de 360 unidades de certo produto. Em 
certa semana, duas dessas máquinas estavam em 
manutenção e não podiam ser utilizadas. Necessitando-se 
produzir, em 6 dias, 240 unidades desse produto, por 
quantas horas por dia deverão funcionar continuamente 
as duas máquinas restantes? 
 
a) 17h 
b) 18h 
c) 15h 
d) 14h 
e) 16h 
 

 

 

 

36) Certo escritório de contabilidade quer fazer um 
investimento de certa quantia. Ele pesquisou as taxas de 
juros simples de cinco aplicações e decidiu investir na que 
terá o maior rendimento. Considerando-se as taxas de 
juros simples das aplicações, assinalar a alternativa que 
apresenta a taxa que fará com que o capital obtenha o 
maior rendimento: 
 
a) 7% ao bimestre. 
b) 10% ao trimestre. 
c) 18% ao semestre. 
d) 40% ao ano. 
e) 3% ao mês. 
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37) Em certo passeio escolar, sabe-se que 42% dos 
alunos são meninos. Sabendo-se que um total de 150 
alunos foi ao passeio, ao todo, quantos são meninos? 
 
a) 42 
b) 51 
c) 63 
d) 69 
e) 59 
 
 

 

 

38) De 3 caminhões, é descarregado um total de 186 
caixas em determinado depósito. Considerando-se a 
mesma proporção, quantas caixas seriam descarregadas 
de 7 caminhões iguais a esses? 
 
a) 429 
b) 434 
c) 443 
d) 451 
e) 492 
 

 

 

39) Bruno está lendo certo livro, e a razão entre a 
quantidade de páginas lidas e não lidas é 4/3. Sabendo-se 
que Bruno já leu mais da metade do livro, e que o livro 
possui um total de 350 páginas, ao todo, qual a 
quantidade de páginas que ainda falta ser lida? 
 
a) 150 
b) 160 
c) 170 
d) 180 
e) 190 
 

 

 

40) André, Bruno e Carlos são Contadores e precisam 
atender 5 clientes diferentes (A, B, C, D e E). Sabendo-se 
que cada Contador deve atender pelo menos 1 cliente, e 
cada cliente deve ser atendido por apenas 1 Contador, no 
máximo, de quantas maneiras distintas eles podem fazer 
essa distribuição, considerando-se que não importa a 
ordem em que os clientes serão atendidos? 
 
a) 60 
b) 90 
c) 120 
d) 150 
e) 180 
  
  

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Conhecimentos Gerais 

  
41) “Um grande incêndio destruiu o Museu Nacional, na 
Quinta da Boa Vista, um dos principais edifícios culturais 
do Brasil, com um acervo de mais de 20 milhões de peças 
valiosas.” 

http://www.museunacional.ufrj... - adaptado.  
 
É CORRETO afirmar que o Museu Nacional: 
 
a) Serviu de alojamento para venezuelanos que fugiram 

da crise econômica local. 
b) Está situado no Rio de Janeiro e completou 200 anos 

em 2018. 
c) Está vinculado ao Ministério do Trabalho. 
d) Inicialmente estava sediado em Feira de Santana. 
e) Foi criado pela Princesa Isabel em 1918.  
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 
  
42) Segundo a Constituição Federal, não serão objeto de 
delegação os atos de competência exclusiva do 
Congresso Nacional, os de competência privativa da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria 
reservada à lei complementar, nem a legislação sobre: 
 
I. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, 

a carreira e a garantia de seus membros. 
II. Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e 

eleitorais. 
III. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e 

orçamentos.  
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 

43) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
ao Município NÃO é vedado: 
 
a) Permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, 

estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou 
de qualquer outro meio de comunicação de sua 
propriedade para propaganda político-partidária ou fins 
estranhos à administração. 

b) Contrair empréstimo externo sem prévia autorização do 
Senado Federal. 

c) Instituir ou aumentar tributos sem que a lei o 
estabeleça. 

d) Fiscalizar a produção, a conservação, o comércio e o 
transporte dos gêneros alimentícios destinados ao 
abastecimento público. 

e) Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-
las, embaraçar-lhes o exercício ou manter com eles ou 
com seus representantes relações de dependência ou 
aliança. 
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44) Segundo a Lei Municipal nº 2.109/2002 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, assinalar a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) O servidor responde civil, penal e administrativamente 

pelos atos praticados enquanto no exercício do cargo. 
b) A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou 

comissivo, doloso ou culposo, de que resulte prejuízo 
ao Erário ou a terceiros. 

c) A obrigação de reparar o dano é pessoal e 
intransferível, não podendo assim, ser executada contra 
sucessores. 

d) A responsabilidade penal abrange os crimes e 
contravenções imputados ao servidor. 

e) A responsabilidade administrativa resulta de ato 
omissivo ou comissivo praticado por servidor investido 
no cargo ou função pública. 

 

45) Acerca da execução orçamentária e do cumprimento 
das metas, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Os recursos legalmente vinculados a finalidade 

específica serão utilizados exclusivamente para 
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

(---) Não serão objeto de limitação as despesas que 
constituam obrigações constitucionais e legais do 
ente, salvo aquelas destinadas ao pagamento do 
serviço da dívida. 

(---) Até o final do mês de janeiro, o Poder Executivo 
demonstrará e avaliará o cumprimento das metas 
fiscais do exercício anterior, em audiência pública, nas 
respectivas Casas Legislativas. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) E - E - C. 
 

46) Em conformidade com a Lei nº 8.429/1992 - 
Improbidade Administrativa, constitui ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os princípios da 
Administração Pública qualquer ação ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições. Quanto a esses atos 
de improbidade administrativa, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Frustrar a licitude de concurso público. 
b) Cumprir as normas relativas à celebração, fiscalização 

e aprovação de contas de parcerias firmadas pela 
Administração Pública com entidades privadas. 

c) Negar publicidade aos atos oficiais. 
d) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 

ofício. 
e) Praticar ato visando a um fim proibido em lei ou 

regulamento ou diverso daquele previsto na regra de 
competência. 

 
 

47) Com exceção das ressalvas previstas na própria Lei, 
estão subordinados ao regime da Lei nº 8.666/1993 
os(as): 
 
I. Autarquias. 
II. Fundações Públicas. 
III. Órgãos da Administração Direta. 
IV. Empresas Públicas. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I, II e IV. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 

48) Em conformidade com a Lei nº 12.527/2011, é dever 
do Estado controlar o acesso e a divulgação de 
informações sigilosas produzidas por seus órgãos e 
entidades, assegurando a sua proteção. Com base nisso, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. O acesso, a divulgação e o tratamento de informação 

classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas 
que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam 
devidamente credenciadas na forma do regulamento, 
sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos 
autorizados por lei. 

II. O acesso à informação classificada como sigilosa não 
cria a obrigação para aquele que a obteve de 
resguardar o sigilo. 

III. Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas 
a serem adotados para o tratamento de informação 
sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração 
indevida, acesso, transmissão e divulgação não 
autorizados. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 

49) Com base na Lei nº 4.320/1964, no que diz respeito à 
Lei de Orçamento, analisar os itens abaixo: 
 
I. As receitas de operações de crédito autorizadas em lei 

não serão compreendidas na Lei de Orçamentos, por 
serem reguladas em lei específica. 

II. As dotações globais destinadas a atender 
indiferentemente a despesas de pessoal e serviço de 
terceiros serão consignadas na Lei de Orçamento. 

III. São vedadas quaisquer deduções referentes às 
receitas e despesas da Lei de Orçamento, uma vez que 
deverão constar os seus totais na lei. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente o item II. 
e) Somente o item III. 
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50) Segundo a Lei nº 10.520/2002, o prazo de validade 
das propostas realizadas será de: 
 
a) 20 dias, sendo vedado fixar outro no edital. 
b) 30 dias, se outro não estiver fixado no edital. 
c) 45 dias, se outro não estiver fixado no edital. 
d) 90 dias, sendo vedado fixar outro no edital. 
e) 60 dias, se outro não estiver fixado no edital. 
 

51) Em conformidade com o Código Tributário Municipal, 
no que se refere à Taxa de Expediente, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) É devida por quem se utilizar de serviço do Município 

que resulte na expedição de documentos ou na 
prática de ato de sua competência. 

(---) A expedição de documentos será sempre resultante 
de pedido escrito ou verbal. 

(---) A taxa será devida por inscrição em concurso. 
 
a) E - C - C. 
b) C - E - E. 
c) E - E - E. 
d) C - C - C. 
e) E - C - E. 
 

52) Sobre despesa pública, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Classificam-se como despesa de capital todas as 

despesas que não contribuem diretamente para a 
formação ou aquisição de um bem de capital. São os 
gastos de natureza operacional, realizados pelas 
instituições públicas, para a manutenção e o 
funcionamento dos seus órgãos. 

b) Na lei de orçamento, a discriminação da despesa far-
se-á, no mínimo, por elementos. Entende-se por 
elementos o desdobramento da despesa com pessoal, 
material, serviços, obras e outros meios de que se 
serve a administração pública para a consecução de 
seus fins. 

c) Cauções e depósitos são exemplos de despesa 
extraorçamentária.  

d) Despesa orçamentária é aquela cuja realização 
depende de autorização legislativa. Não pode se 
realizar sem crédito orçamentário correspondente; em 
outras palavras, é a que integra o orçamento, despesa 
discriminada e fixada no orçamento público. 

e) A natureza da despesa será complementada pela 
informação gerencial denominada “modalidade de 
aplicação”, a qual tem por finalidade indicar se os 
recursos são aplicados diretamente por órgãos ou 
entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou 
por outro ente da Federação e suas respectivas 
entidades, e objetiva, precipuamente, possibilitar a 
eliminação da dupla contagem dos recursos 
transferidos ou descentralizados. 

 

53) Com base na obra de DI PIETRO, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
_______________ é toda atividade que a Administração 
Pública executa, direta ou indiretamente, para satisfazer a 
necessidade coletiva, sob regime jurídico 
predominantemente público.   
 
a) Intervenção 
b) Fomento 
c) Serviço público 
d) Polícia administrativa 
e) Convênio 
 

54) De acordo com CAVALHEIRO e FLORES, algumas 
técnicas de controles internos devem estar inseridas nas 
rotinas das pessoas e unidades administrativas para que 
se alcancem os objetivos do controle. São técnicas que 
devem ser obrigatoriamente instituídas por qualquer 
sistema de controle interno: 
 
I. Autorização. 
II. Correlação. 
III. Controle de totais. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

55) Considerando-se o que dispõe PALUDO, sobre as 
novas tecnologias gerenciais, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Diagrama de Pareto.  
(2) Benchmarking. 
(3) Diagrama de Ishikawa. 
 
(---) É um processo contínuo de medição de produtos, 

serviços e práticas, em relação aos concorrentes mais 
competitivos ou às empresas reconhecidas como 
líderes.  

(---) É uma forma especial de gráfico de barras verticais 
(histograma) que permite determinar quais problemas 
resolver e qual a prioridade. Direciona os esforços 
para os problemas mais importantes, visto que 
permite selecionar e visualizar itens ou fatores em sua 
ordem crescente de importância e utilizá-los para 
melhora da qualidade, redução de custos, etc.  

(---) Expressa, de modo simples e fácil, a série de causas 
e efeitos de um processo ou um problema. É uma 
forma sequencial e ordenada para se descrever ou 
separar todas as fases e partes de um problema. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 2 - 3 - 1. 
c) 3 - 2 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 3 - 1 - 2. 
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56) De acordo com MATIAS-PEREIRA, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
_____________ é a capacidade que determinado governo 
tem para formular e implementar as suas políticas. Nesse 
elemento, pode-se assinalar a gestão de finanças 
públicas, gerencial e técnica, entendidas como as mais 
relevantes para o financiamento das demandas da 
coletividade. 
 
a) Gerenciamento 
b) Governança 
c) Accountability 
d) Governabilidade 
e) Efetividade 
 

57) Sob a perspectiva de MACHADO JÚNIOR e REIS, 
controle interno sob o enfoque contábil compreende o 
conjunto de recursos, métodos, procedimentos e 
processos adotados pela entidade do setor público possui 
finalidades específicas. Diante dessa afirmação, e com o 
objetivo de verificar algumas dessas finalidades, analisar 
os itens abaixo: 
 
I. Auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e 

antieconômicas, erros, fraudes, malversação, abusos, 
desvios e outras inadequações. 

II. Estimular adesão às normas e às diretrizes fixadas. 
III. Dar conformidade ao registro contábil em relação ao 

ato correspondente. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 
 
58) O Plano Plurianual é uma das ferramentas de 
planejamento da administração. Em conformidade com 
BOTELHO, sobre as principais atribuições do controle 
interno na execução dessa ferramenta, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Acompanhar os critérios de limitação de empenho, 

solicitar justificativas se as metas não forem cumpridas 
e sugerir medidas a serem adotadas pela 
administração. 

II. Acompanhar a execução das metas de investimento, 
solicitar justificativas se as metas não forem cumpridas 
e sugerir medidas a serem adotadas pela 
administração. 

III. Acompanhar a execução das metas de investimento, 
solicitar justificativas sobre o equilíbrio entre receita e 
despesa e sugerir medidas a serem adotadas pela 
administração. 

IV. Acompanhar a execução das metas de investimento, 
solicitar justificativas se as metas não forem cumpridas 
e acompanhar os critérios de limitação de empenho. 

 
Está CORRETO: 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente o item IV. 
e) Nenhum dos itens. 

59) Quanto à conceituação e objetivos da Auditoria 
Interna, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) A Auditoria Interna é exercida nas pessoas jurídicas 

de direito público, interno ou externo, e de direito 
privado. 

(---) 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, e de gerenciamento de riscos, com vistas a 
assistir à administração da entidade no cumprimento 
de seus objetivos. 

(---) A atividade da Auditoria Interna está estruturada em 
procedimentos, com enfoque técnico, objetivo, 
sistemático e disciplinado, e tem por finalidade 
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. 

 
a) C - E - E. 
b) C - C - C. 
c) E - C - E. 
d) E - E - C. 
e) E - E - E. 
 

60) A confiabilidade da evidência de auditoria é 
influenciada pela fonte e por sua natureza e depende das 
circunstâncias individuais em que é obtida. Quanto à 
confiabilidade à evidência de auditoria, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. A evidência de auditoria é mais confiável quando é 

obtida de fontes independentes externas à entidade.  
II. A evidência de auditoria obtida diretamente pelo auditor 

é mais confiável que a evidência de auditoria obtida 
indiretamente ou por inferência. 

III. A evidência de auditoria é mais confiável quando está 
na forma de documento, seja em papel, no formato 
eletrônico ou outro meio. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 


	Controlador Interno
	Contador_M3
	Controlador Interno_F3

