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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 002/2019 

 

CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 
 

INSTRUÇÕES 
 
 

1- O Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 questões de 
Língua Portuguesa, 5 questões de Raciocínio Lógico e 25 questões de Conhecimentos Específicos, 
cada questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D, E), e uma Folha Intermediária de Respostas. 

 
2- Ao receber o material, confira no Cartão de Respostas, seu nome, número de inscrição, data de nas-

cimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão 
aceitas reclamações posteriores. 

 

3- A prova objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, incluído, neste tempo, o preenchimento do Cartão 
de Respostas.  

 

4- Leia atentamente cada questão e assinale, no Cartão de Respostas, a opção que responde correta-
mente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção 
eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira res-
ponsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.  

 

5- Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer 
qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser 
publicado. 

 

6- Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:  
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou 

preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada. 
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas. 
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de 

mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas. 
 

7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a 
presença do coordenador local.  

 
8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) 

minutos contados do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas.  
 

9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões.  
 

10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda 
o horário de início da prova.  

 

11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o Cartão de 
Respostas.  

 

11- Assine no local indicado no Cartão de Respostas e no Caderno de Questões.  
 

12- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e Caderno 
de Questões.  

 

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala. 
 

Porto Belo, 01 de dezembro de 2019.  
 

BOA PROVA 

Realização: 

 
Nº de Inscrição: Nome do candidato: 
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 
As questões 1 a 6 se referem ao texto a seguir: 
 
No mês em que Porto Belo comemora 187 anos, pacientes com deficiência auditiva receberam, na última sexta-
feira (04), novas próteses que lhes permitirão ouvir melhor. A aquisição foi realizada por meio do projeto Ouvir Mais, 
criado pelo Governo Municipal, através da Secretaria de Saúde, e o investimento inicial foi de R$30 mil. 
O Município podia adquirir anteriormente apenas um aparelho por mês, o que acabava deixando o paciente por 
mais tempo na fila de espera. A secretária de saúde Jainara Nordio explica que, em 2017, foi constatado pacientes 
na fila há mais de quatro anos, partindo daí a vontade de mudar esta realidade. "Desde que assumimos a gestão 
da Secretaria de Saúde e tivemos conhecimento da fila de espera para exames e aparelhos auditivos, tínhamos 
vontade de fazer algo a mais. A partir do trabalho de toda a equipe, surgiu o Projeto Ouvir Mais, que facilitou o 
processo e possibilitou a aquisição dos aparelhos auditivos" - explica a secretária. 
Neste primeiro momento, foram entregues 30 aparelhos auditivos. Os pacientes são avaliados pelos médicos das 
Unidades de Saúde e, se constatada a necessidade de aparelhos, são encaminhados para as clínicas credenciadas 
para novos exames e aquisição do aparelho. [...] 

Disponível em: https://www.portobelo.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/579582/codMapaItem/4326  
Acesso em: em 07/out/2019 [adaptado] 

 
1- As vírgulas usadas no trecho “pacientes com deficiência auditiva receberam, na última sexta-feira (04), novas 

próteses que os permitirão ouvir melhor.” serviram para separar: 
(A) um adjunto adverbial. 
(B) uma explicação. 
(C) o nome de um lugar que vem antes da data. 
(D) palavras de mesma função sintática. 
(E) um vocativo. 
 

2- Assinale a alternativa que contém a classificação correta do sujeito da oração “Neste primeiro momento, foram 
entregues 30 aparelhos auditivos.”: 
(A) sujeito composto 
(B) oração sem sujeito 
(C) sujeito simples 
(D) sujeito oculto (desinencial) 
(E) sujeito indeterminado 
 

3- Analisando o excerto do texto: “...se constatada a necessidade de aparelhos...”, a palavra destacada pode ser 
substituída, sem alteração de sentido, por: 
(A) À medida que 
(B) Caso 
(C) Mesmo que 
(D) Enquanto 
(E) Como 
 

4- “Designa um fato passado, mas não concluído. Transmite uma ideia de continuidade e duração, podendo indi-
car, por exemplo, uma ação que se configurou como hábito”. Assinale a alternativa que contenha o tempo e o 
modo verbal a que se refere essa afirmativa e que contenha um exemplo correto dessa conjugação utilizada no 
texto: 
(A) presente do indicativo – são 
(B) pretérito perfeito do indicativo – foi 
(C) futuro do presente do indicativo – permitirão 
(D) pretérito mais-que-perfeito – foram 
(E) pretérito imperfeito do indicativo – tínhamos 
 

5- No trecho "Desde que assumimos a gestão da Secretaria de Saúde e tivemos conhecimento da fila de espera 
para exames e aparelhos auditivos, tínhamos vontade de fazer algo a mais.”, a expressão destacada expressa: 
(A) concessão 
(B) tempo 
(C) conformidade 
(D) consequência 
(E) finalidade 
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6- Se passarmos a oração “Os pacientes são avaliados pelos médicos das Unidades de Saúde.” para a voz ativa, 
teremos: 
(A) Os médicos das Unidades de Saúde avaliam os pacientes. 
(B) Os médicos das Unidades de Saúde avaliaram os pacientes. 
(C) Os médicos das Unidades de Saúde avaliarão os pacientes. 
(D) Os médicos das Unidades de Saúde são avaliados pelos pacientes. 
(E) Os pacientes das Unidades de Saúde avaliam os médicos. 
 
 

As questões 7 a 10 se referem ao texto a seguir: 
 

Dezenas de pessoas participaram no último sábado (05) de mais uma edição da Pedalada Rosa, organizada pelo 
Governo Municipal através da Fundação de Esportes e Secretaria de Saúde, com o objetivo de mobilizar pessoas 
em relação ____ importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero. 
Os participantes pedalaram da Praça da Bandeira, no Centro da cidade, até ____ rótula do bairro Perequê, passando 
também pelo bairro Vila Nova. Mulheres, homens e crianças participaram do evento, que se tornou tradição na 
cidade. 
[...] 
A Pedalada Rosa fez parte da programação dos 187 anos de Porto Belo, comemorado neste mês de outubro. A 
programação segue até o final do mês, e ainda conta com o corte do bolo e parabéns ____ Porto Belo, no dia 13 de 
outubro, _____ 15h. 

Disponível em: https://www.portobelo.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/4326/codNoticia/579494  
Acesso em: 07/out/2019.[adaptado] 

 
7- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto quanto ao uso ou não da 

crase: 
(A) à – à – à – às 
(B) a – à – à – as 
(C) a – a – à – as 
(D) à – a – a – às 
(E) à – à – a – as 
 

8- Sobre a colocação do pronome átono no trecho “...que se tornou tradição na cidade.”, podemos afirmar que a 
próclise está correta, pois o verbo está precedido de palavra que atrai o pronome para antes do verbo. Assinale 
a alternativa que identifica a classificação dessa palavra atrativa: 
(A) conjunção subordinativa 
(B) pronome relativo 
(C) pronome demonstrativo 
(D) palavra de sentido negativo 
(E) advérbio 
 

9- Analise as afirmativas quanto à acentuação de algumas palavras retiradas do texto: 
 
I- “Último”,  “sábado”, “diagnóstico”, “útero” e “rótula” são proparoxítonas sempre acentuadas. 
II- “Através”, “Perequê”, “também” e “parabéns” são exemplos de oxítonas acentuadas por terminarem em 

E(S), EM(ENS). 
III- “Mês” e “até” são exemplos de monossílabos tônicos acentuados por terminarem em E(S). 
 
Estão corretas: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa II está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

10- No texto, “segue” está sendo usado no presente do indicativo. Assinale a alternativa em que o verbo SEGUIR 
esteja conjugado na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo: 
(A) segue 
(B) sigas 
(C) seguisse 
(D) segues 
(E) siga 
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QUESTÕES  DE  RACIOCÍNIO  LÓGICO 

 
11- Lucas afirmou que é ansioso ou nervoso. Se Lucas sempre mente, é correto afirmar que: 

(A) Lucas não é ansioso e não é nervoso. 
(B) Lucas pode ser ansioso, e não ser nervoso. 
(C) Lucas pode não ser ansioso, e ser nervoso. 
(D) Lucas é sempre ansioso. 
(E) Lucas é sempre nervoso. 
 

12- O Atlas da Mata Atlântica indica que restam 16,2 milhões de hectares de florestas nativas, o que equivalente a 
12,4% da área original do bioma da Mata Atlântica. Pode-se afirmar que a área original da Mata Atlântica cor-
respondia a uma área, em milhões de hectares, de aproximadamente: 
(A) 200,9. 
(B) 141,9. 
(C) 184,9. 
(D) 120,6. 
(E) 130,6. 
 

13- Em um concurso, a nota final do candidato é composta pela prova de títulos, prova escrita e prova didática. A 
prova de títulos tem peso 2, a prova escrita, peso 4 e a prova didática, peso 4. Ana obteve nota 6 na prova de 
títulos e nota 8 na prova escrita. Sabendo que a nota final deve ser pelo menos 7,0, para que ela seja classifi-
cada, pode-se afirmar que a nota mínima que ela deve obter na prova didática é: 
(A) 9,0. 
(B) 6,5. 
(C) 7,5. 
(D) 6,0. 
(E) 5,0. 
 

14- Para uma rifa, foram usados bilhetes com os números de 201 até 500 (incluindo esses dois). João comprou 
todos os bilhetes cujos números são múltiplos de 5. Sendo sorteado um bilhete da rifa ao acaso, a probabilidade 
de ser um dos números que João comprou é, em %, de: 
(A) 25. 
(B) 15. 
(C) 10. 
(D) 20. 
(E) 5. 
 

15- Um boleto no valor nominal de R$ 784,50 tem um desconto de 10% se for pago até o dia do vencimento. Caso 
seja pago após o vencimento, há um acréscimo com juros na taxa de 0,20% por dia de atraso (juros simples), 
sobre o valor nominal. Pode-se afirmar que, ao se pagar o boleto com atraso de 10 dias, o valor pago foi maior 
que no caso de pagamento até o vencimento, em reais, de: 
(A) 164,70. 
(B) 92,57. 
(C) 88,35. 
(D) 15,69. 
(E) 94,14. 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 
16- Sobre ética profissional no serviço público, assinale a alternativa correta: 

(A) Simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal não guardam relação nenhuma 
com a ética serviço público. 

(B) Cabe ao profissional seguir tanto os padrões éticos da sociedade, quanto as normas e regimentos internos 
das organizações para ter a recompensa e ser reconhecido, não só pelo seu trabalho, mas também por sua 
conduta exemplar. 

(C) O trabalho desenvolvido pelo servidor público não pode ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-
estar. 

(D) A falta injustificada do servidor de seu local de trabalho não representa prejuízo para o serviço público e não 
prejudica o bom andamento dos trabalhos. 

(E) Os erros sucessivos e o desvio de material do local de trabalho não podem ser caracterizados como com-
portamento antético. 
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17- Assertividade corresponde a um comportamento que se aprende, permitindo-nos agir de acordo com nossos 
interesses, expressando nossos sentimentos de forma honesta e adequada, fazendo valer nossos direitos, sem 
negar o direito dos outros. A assertividade, entretanto, exige, de nossa parte, determinadas atitudes. Isso posto, 
assinale a alternativa que indica a denominação correta da capacidade de se colocar no lugar do outro: 
(A) Autoestima. 
(B) Determinação. 
(C) Adaptabilidade. 
(D) Autocontrole. 
(E) Empatia. 

 
18- Analise as afirmativas abaixo e identifique a que representa uma das principais práticas da Accountability: 

(A) Selecionar, criteriosamente, a divulgação das questões relevantes relacionadas à organização, principal-
mente, à situação financeira. 

(B) Ratificar à equipe que o sigilo impacta diretamente nos negócios que envolvem resultados, portanto deve-
se proteger os dados da administração pública. 

(C) Promover transparência, responsabilidade e prestação de contas. 
(D) Controlar o acesso às informações governamentais do serviço público. 
(E) Restringir a transparência, afinal é imprescindível à segurança do Estado tal controle. 
 

19- Ao verificar as atribuições e fundamentos apresentados na figura abaixo, associe o número à imagem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinale a alternativa que apresenta a correta associação: 
(A) 1 - Governança e 2 - Gestão. 
(B) 1 - Gestão e 2 – Governança. 
(C) 1 - Governança e 2 – Accountability. 
(D) 1 - Accountability e 2 - Governança. 
(E) 1 - Gestão e 2 – Accountability. 
 

20- Ambiente de controle diz respeito à base em que se apoiam todos os sistemas de controles internos da gestão. 
É formado pelo conjunto de regras e estrutura que determinam a qualidade desses controles. Este ambiente 
deve influenciar na forma pela qual se estabelecem as estratégias e objetivos e na maneira como os procedi-
mentos de controle interno são estruturados. Alguns elementos do ambiente de controle são: 
 
I- Integridade pessoal e profissional e valores éticos assumidos pela direção e quadro de servidores, incluindo 

atitude de apoio à manutenção de adequados controles internos da gestão, durante todo o tempo e por toda 
a organização. 

II- Comprometimento para reunir, desenvolver e manter colaboradores competentes. 
III- Filosofia da direção e estilo gerencial, com clara assunção da responsabilidade de supervisionar controles 

internos da gestão. 
IV- Estrutura organizacional na qual estejam parcialmente atribuídas responsabilidades e delegação de autori-

dade, para que sejam alcançados os objetivos da organização ou das políticas partidárias. 
V- Políticas e práticas de recursos humanos, excluindo a avaliação do desempenho e a prestação de contas e 

responsabilidades pelos controles externos da gestão da organização ou da política pública partidária. 
 
Assinale a alternativa correta que representa elementos do ambiente de controle: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas III e V estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
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21- A boa governança pública, em essência, tem como propósitos conquistar e preservar a confiança da sociedade, 
a fim de assegurar que as ações executadas estejam sempre alinhadas ao interesse público. Isto exposto, é 
correto afirmar que a governança no setor público se refere: 
(A) Aos mecanismos de planejamento, controle e monitoramento; e às interações entre estruturas, processos 

e tradições, as quais determinam como cidadãos e outras partes interessadas são ouvidos, como as deci-
sões são tomadas e como o poder e as responsabilidades são exercidos. 

(B) Aos mecanismos de avaliação, direção e monitoramento; e aos desmembramentos entre estruturas, pro-
cessos e tradições, as quais excluem cidadãos e outras partes interessadas a serem ouvidos, como as 
decisões são tomadas e como o poder e as responsabilidades são exercidos. 

(C) Aos mecanismos de avaliação, ação e planejamento; e às interações entre estruturas, processos e tradi-
ções, as quais determinam como cidadãos e outras partes interessadas são ouvidos, concentrando as de-
cisões e exercício de políticas públicas somente aos partidos. 

(D) Aos mecanismos de avaliação, direção e monitoramento; e às interações entre estruturas, processos e 
tradições, as quais determinam como cidadãos e outras partes interessadas são ouvidos, como as decisões 
são tomadas e como o poder e as responsabilidades são exercidos. 

(E) Aos mecanismos de avaliação, direção e monitoramento; e aos desmembramentos entre estruturas, pro-
cessos e tradições, as quais excluem cidadãos e outras partes interessadas a serem ouvidos, concentrando 
as decisões e exercício de políticas públicas somente aos partidos. 

 
22- Em relação aos princípios básicos norteadores da boa governança, analise as afirmativas abaixo e identifique 

a afirmativa que corresponde corretamente ao conceito sugerido: 
(A) Probidade trata-se do dever dos servidores públicos de demonstrar probidade, zelo, economia e observân-

cia às regras e aos procedimentos do órgão ao utilizar, arrecadar, gerenciar e administrar bens e valores 
públicos. 

(B) Equidade é garantir as condições para que apenas uma parte dos usuários tenham acesso ao exercício de 
seus direitos civis – liberdade de expressão, de acesso à informação, de associação, de voto, de igualdade 
entre gêneros – políticos e sociais – saúde, educação, moradia e segurança. 

(C) Responsabilidade diz respeito à desídia que os agentes de governança devem ter pela sustentabilidade 
das organizações, visando sua longevidade. Deve abstrair considerações de ordem social e ambiental na 
definição dos negócios e operações. 

(D) Legitimidade é o princípio jurídico fundamental do Estado Democrático de Direito e critério formativo do 
controle interno da administração pública que amplia a incidência do controle para além da aplicação isolada 
do critério da legalidade. Basta verificar se a lei foi cumprida. 

(E) Eficiência é fazer o que precisa ser feito com qualidade adequada ao maior custo possível. 
 

23- Ao que compete aos conceitos de Governança, associe a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 
Primeira coluna: tipo de governança 
1- Governança corporativa 
2- Governança pública 
3- Governança global 

Segunda coluna: conceito do tipo de governança 
( ) Pode ser entendida como o conjunto de instituições, mecanis-

mos, relacionamentos e processos, formais e informais, entre 
Estado, mercado, cidadãos e organizações, internas ou externas 
ao setor público, através dos quais os interesses coletivos são 
articulados, direitos e deveres são estabelecidos e diferenças 
são mediadas. 

( ) Pode ser entendida como o sistema pelo qual as organizações 
são dirigidas e controladas. Refere-se ao conjunto de mecanis-
mos de convergência de interesses de atores direta e indireta-
mente impactados pelas atividades das organizações, mecanis-
mos esses que protegem os investidores externos da expropria-
ção pelos internos (gestores e acionistas controladores). 

( ) Pode ser entendida como o sistema que determina o equilíbrio 
de poder entre os envolvidos — cidadãos, representantes eleitos 
(governantes), alta administração, gestores e colaboradores — 
com vistas permitir que o bem comum prevaleça sobre os inte-
resses de pessoas ou grupos. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) 1 – 2 – 3. 
(B) 2 – 3 – 1. 
(C) 3 – 2 – 1. 
(D) 3 – 1 – 2. 
(E) 2 – 1 – 3. 
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24- A Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece algumas regras visando aprimorar 
a gestão fiscal, resguardando assim o erário público. Neste contexto, estabelece como base importante para os 
seus controles: 
(A) a receita corrente líquida, que será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e 

nos doze anteriores, excluídas as duplicidades. 
(B) a receita corrente líquida, que será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e 

nos onze anteriores, excluídas as duplicidades. 
(C) a receita corrente líquida, que será apurada somando-se as receitas arrecadadas nos doze meses anterio-

res, excluídas as duplicidades. 
(D) a receita corrente bruta, que será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e 

nos onze anteriores, excluídas as duplicidades. 
(E) a receita corrente líquida, que será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e 

nos onze anteriores, incluídas as duplicidades. 
 

25- Considerando a classificação orçamentária da Receita Púbica, a receita arrecadada, em setembro de 2019, no 
valor de R$ 950.000,00 com Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares deve ser 
classificada, quanto à: 
(A) origem, como Contribuições. 
(B) espécie, como Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria. 
(C) espécie, como Contribuição de Melhoria. 
(D) categoria econômica, como Receita Tributária. 
(E) alínea, como Receita Corrente. 
 

26- As normas e conceitos inerentes à Contabilidade aplicada ao Setor Público visando à elaboração e divulgação 
de informações contábeis pelas Entidades do Setor Público não são exigíveis para as seguintes entidades:  
(A) Autarquias 
(B) Consórcios Públicos 
(C) Fundos Públicos 
(D) Câmara Municipal de Vereadores 
(E) Empresas Estatais Independentes 
 

27- Em relação aos bens de infraestrutura de um município, no caso de uma via municipal, pode ser necessário que 
se deprecie: 
(A) separadamente a pavimentação, as estruturas, os meios-fios e canais, as calçadas, as pontes e a ilumina-

ção. 
(B) conjuntamente a pavimentação, as estruturas, os meios-fios e canais, as calçadas, as pontes e a iluminação. 
(C) igualmente a pavimentação, as estruturas, os meios-fios e canais, as calçadas, as pontes e a iluminação. 
(D) regularmente a pavimentação, as estruturas, os meios-fios e canais, as calçadas, as pontes e a iluminação. 
(E) separadamente apenas a pavimentação e as pontes. 
 

28- Monitoramento e avaliação são etapas do processo administrativo que auxiliam na melhora contínua das políti-
cas ligadas tanto aos colaboradores quanto à organização da empresa. Consistem no levantamento de infor-
mações e na elaboração de dados que melhoram o desempenho da organização e, consequentemente, a alo-
cação de recursos organizacionais. Sobre os conceitos de monitoramento e avaliação, identifique a(s) correta(s): 
 
I- O monitoramento e a avaliação almejam melhorar a performance da dinâmica de uma determinada organi-

zação. São aplicados a fim de corrigir desvios e melhorar a interação entre o nível estratégico e o operaci-
onal. 

II- A avaliação consiste na análise de conjuntura de uma determinada realidade organizacional, tendo como 
objetivo auxiliar na tomada de decisão acerca da continuidade de uma determinada prática. 

III- Um indicador desejado observa, dentre outras, as seguintes propriedades: Simplicidade, Periodicidade, Va-
lidade, Confiabilidade e Subjetividade. 

IV- O processo de monitoramento deve ser periódico e contínuo, caso se almeje um acompanhamento eficiente 
de um determinado plano. Permite, também, verificar se as metas e os objetivos programados estão se 
tornando factíveis. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
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29- O exercício financeiro é o período em que o orçamento público é executado. Segundo a Lei n.º 4.320/64, o 
exercício financeiro deverá coincidir com o ano civil e, do ponto de vista da execução orçamentária, é correto 
afirmar que pertence(m) ao exercício financeiro: 
(A) as receitas nele lançadas e as despesas nele legalmente empenhadas. 
(B) as receitas nele previstas e as despesas nele legalmente empenhadas. 
(C) as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. 
(D) as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente liquidadas. 
(E) as receitas nele orçadas e as despesas nele legalmente fixadas. 
 

30- Considere que as receitas orçamentárias abaixo foram extraídas do orçamento anual de determinado município 
para 2019: 
 

Receitas R$ em mi 

IPTU 900.000,00 

ITBI 144.000,00 

Remuneração de depósitos bancários 40.000,00 

Alienação de bens móveis 11.000,00 

Recebimento de Convênio com a União para compra de ambulâncias 140.000,00 

IRRF - sobre rendimentos pagos pelo município 10.000,00 

Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios 422.000,00 

Empréstimo adquirido junto ao BNDES 150.000,00 

Cota-parte do ICMS 500.000,00 

Cota-parte do IPVA 300.000,00 

Multas e juros de mora dos tributos 1.500,00 

 
É correto afirmar que o total das receitas correntes, das receitas de capital e das transferências correntes é de 
respectivamente:  
(A) R$ 2.317.500,00; R$ 301.000,00 e R$ 1.232.000,00 
(B) R$ 2.317.500,00; R$ 301.000,00 e R$ 1.222.000,00 
(C) R$ 2.328.500,00; R$ 290.000,00 e R$ 1.222.000,00 
(D) R$ 2.618.500,00; R$ 0,00 e R$ 800.000,00 
(E) R$ 2.316.000,00; R$ 302.500,00 e R$ 922.000,00 
 

31- Durante a execução orçamentária, por vezes se verifica a necessidade de atualizar as dotações orçamentárias 
por meio de créditos adicionais. Na abertura de créditos adicionais, é vedada a utilização de recursos decorren-
tes de: 
(A) superávit financeiro do exercício anterior. 
(B) excesso de arrecadação. 
(C) superávit patrimonial apurado em balanço patrimonial. 
(D) anulação parcial ou total de dotações orçamentárias. 
(E) operações de crédito autorizadas. 
 

32- A Ciência Econômica pode ser separada em duas grandes áreas de estudo; a macroeconomia e a microecono-
mia. Enquanto aquela trata dos agregados econômicos, esta se preocupa com o processo de tomada de decisão 
das firmas e famílias. Sobre tal tema, analise as seguintes proposições: 
 
I- A elevação dos preços de uma economia é um fenômeno macroeconômico e é medido pela taxa de inflação. 
II- Segundo a teoria da firma, uma firma nem sempre tentará alocar de modo eficiente (ótimo) os recursos 

disponíveis a ela, visto que cada empresa pratica um preço único. 
III- A taxa de juros é uma variável importante na tomada de decisão dos agentes econômicos. Além de servir 

como base para a regulação das taxas do mercado financeiro, é uma importante métrica na hora de seleci-
onar um tipo de investimento a ser realizado. 

IV- Na Microeconomia tradicional, a parcela da renda que não é consumida pode ser entendida como sendo 
poupança. Na Macroeconomia, a poupança do governo pode apresentar valores negativos e é medida pela 
diferença entre receita tributária e gastos do governo. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(E) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
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33- A Constituição Federal de 1988 estabelece a obrigação de realização de processo de licitação pública para a 
contratação de obras, serviços, compras e alienações pela Administração Pública. Assinale a alternativa correta, 
a respeito da dispensa e inexigibilidade de licitação, nos termos da Lei federal n. 8.666/1993: 
(A) dispensa e inexigibilidade de licitação são tratadas como sinônimos pela doutrina nacional, eis que a legis-

lação de regência não estabelece diferenças entre ambas. 
(B) tanto na dispensa quanto na inexigibilidade, a competição entre possíveis interessados é inviável. 
(C) dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades 

pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade pode ser caracterizado como ato de improbidade administrativa, 
todavia, não há responsabilidade do administrador no âmbito criminal, pois não há tipo penal específico para 
a conduta. 

(D) apesar da previsão em lei infraconstitucional, a contratação direta por parte da Administração Pública, como 
exceção ao dever de licitar, não possui nenhuma previsão constitucional. 

(E) as hipóteses de dispensa de licitação estão previstas na legislação regência, em rol taxativo. 
 

34- Assinale a alternativa correta a respeito das modalidades de licitação: 
(A) A modalidade convite pode ser utilizada para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais). 
(B) A tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados, entretanto, 

para manter o caráter competitivo do certame, a Lei federal n. 8.666/1993 prevê a possibilidade de partici-
pação dos interessados que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até 60 (minutos) 
antes da sessão de recebimento das propostas. 

(C) O concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, todavia, não é possível a instituição de remuneração ou prêmio aos vencedores. 

(D) A modalidade concorrência é obrigatória para obras e serviços de engenharia de valor acima de R$ 
3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais). 

(E) O leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis 
para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens 
imóveis, a quem oferecer o maior lance, igual ou equivalente a 50% do valor da avaliação. 

 

35- Assinale a alternativa correta, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar federal n. 
101/2000), que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal: 
(A) A repartição dos limites globais da despesa total com pessoal, nos Municípios, não poderá exceder a 51,3% 

para o Poder Executivo e 5% para o Poder Legislativo. 
(B) A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de 

receita, assim compreendida a anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discrimi-
nada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, deverá 
estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 
vigência e nos quatro seguintes. 

(C) É vedado ao titular de Poder ou órgão das esferas federal, estadual ou municipal, nos últimos dois quadri-
mestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro 
dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade 
de caixa para este efeito. 

(D) Não há exigência legal de que as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas 
que as atenderão, constem na lei orçamentária anual, sendo suficiente a sua previsão na lei de diretrizes 
orçamentárias. 

(E) O limite para a despesa total com pessoal para os Municípios não pode exceder a 51,3% (sessenta por 
cento) da receita corrente líquida. 

 

36- Segundo a construção da doutrina do direito administrativo e a jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal 
Federal, a Administração Pública tem o poder-dever de controlar seus próprios atos. Assinale a alternativa cor-
reta a respeito do poder-dever de autotutela: 
(A) O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os 

destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 
(B) A anulação dos atos administrativos eivados de vícios, que comprometem a sua legalidade, somente é 

possível por ato da própria Administração Pública, não sendo possível que o Poder Judiciário, no exercício 
da jurisdição, imiscua-se no controle de legalidade dos atos administrativos. 

(C) Em decorrência da previsão constitucional de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito, é possível que, no exercício da jurisdição, o Poder Judiciário anule ou revogue os atos 
administrativos dos Poderes Executivo e Legislativo. 

(D) O poder-dever de controle dos seus próprios atos administrativos não alcança o Poder Legislativo e Poder 
Executivo, pois estes, com base na moderna interpretação da teoria da separação dos poderes, somente 
expedem atos jurisdicionais e atos legislativos, respectivamente. 

(E) Os atos vinculados e os atos discricionários podem ser revogados pelo Chefe do Poder Executivo por motivo 
de conveniência ou oportunidade. 
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37- Assinale a alternativa que contém apenas impostos que competem aos Municípios instituírem: 
(A) Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, imposto sobre serviços de qualquer natureza e 

imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. 
(B) Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, imposto sobre serviços de qualquer natureza e 

imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. 
(C) Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, imposto sobre transmissão causa mortis e doação, 

de quaisquer bens ou direitos e imposto sobre a transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, 
de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 
bem como cessão de direitos a sua aquisição. 

(D) Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, imposto sobre transmissão causa mortis e doação 
e imposto sobre a propriedade de veículos automotores. 

(E) Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, imposto sobre serviços de qualquer natureza e 
imposto sobre a transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza 
ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a 
sua aquisição. 

 
38- Assinale a alternativa que indica uma hipótese de suspensão do crédito tributário, nos termos do Código Tribu-

tário Nacional (Lei n. 5.172/1966): 
(A) Transação. 
(B) Parcelamento. 
(C) Remissão. 
(D) Compensação. 
(E) Dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.  
 

39- Em relação às políticas de planejamento econômico, ao desenvolvimento socioeconômico e aos planos econô-
micos brasileiros, analise as afirmativas abaixo e identifique a correta: 
(A) O investimento em educação é um vetor de promoção do desenvolvimento socioeconômico e leva em conta 

fatores econômicos, apenas. 
(B) O período que abrange os anos de 1968 a 1973 ficou conhecido como “milagre econômico”, devido aos 

altos índices de inflação e altas taxas de desemprego. 
(C) Durante o governo JK, a política econômica escolhida caminhou na direção de desenvolver o país pelo lado 

da infraestrutura, tendo no Plano Salte o seu epicentro. 
(D) As políticas monetária e fiscal, a taxa de câmbio e o investimento em ciência e tecnologia, apesar de suas 

limitações, podem ser consideradas ferramentas que estimulam o crescimento econômico. 
(E) O fenômeno do desenvolvimento socioeconômico segue sempre uma trajetória homogênea entre países. 

Desta forma, não importa o tipo de política econômica a ser implementada, e sim o momento em que esta 
é implementada. 

 
40- O controle é uma função administrativa de relevância fundamental. A empresa que não observa cuidadosamente 

o processo de produção, as métricas de produtividade e a qualidade de seus produtos está sujeita à perda de 
competitividade, e, eventualmente, à perda de sua fatia de mercado. Tendo em mente as etapas, tipos e meca-
nismos de controle, assinale a alternativa correta: 
(A) O controle, sendo a primeira etapa das funções administrativas, é essencial para diminuir a imprevisibilidade 

inerente ao mercado em que a empresa atua. 
(B) O BSC (Balanced Scorecard) define indicadores e metas com o intuito de estimular o desempenho empre-

sarial ao longo do tempo. 
(C) Os tipos de controle se caracterizam pelos graus de risco envolvidos em cada etapa da produção. 
(D) A avaliação de riscos e o controle não guardam uma relação, visto que ambas tratam de problemas diferen-

tes. 
(E) A eficácia é a métrica de produtividade mais usual no processo de gestão do setor público. 
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FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS  
 
 
 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até às 20h do dia 02 de 
dezembro de 2019, no endereço eletrônico http://concursos.furb.br/, link Prefeitura de Porto Belo – 
Concurso Público - Edital 002/2019. 
 

 
 
 

Porto Belo, 01 de dezembro de 2019. 
 
 


