
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

concurso público

006. Prova objetiva

controlador interno

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas	e	30	minutos,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

29.07.2018	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 07.

Febre mundial, abacate ficou mais valioso  
que petróleo e gerou até tráfico

Você pode até não suspeitar, mas o abacate que ama-
durece na sua fruteira está valendo mais do que petróleo. Na 
verdade, vive-se uma verdadeira obsessão mundial por ele. 
Há mais de uma variação da fruta fazendo sucesso em cima 
da torrada dos hipsters1, na sobremesa das famílias tradicio-
nais, sendo usado como condimento e indo parar em pratos 
requintados nos restaurantes.

Segundo a avaliação de quem é da área, uma mudança 
em hábitos alimentares e em maneiras de preparo ajudou a 
popularizar o abacate. Os preços dispararam, gerando lucros 
para além de crises econômicas e sociais em todo o mundo.

Na Nova Zelândia e na Austrália, onde crimes beiram a 
zero, surgiram verdadeiras redes de tráfico da fruta. No ano 
passado, as autoridades neozelandesas interferiram até 
mesmo em um mercado paralelo.

Já no México, líder mundial na produção, a exportação 
da fruta já é mais lucrativa do que o petróleo, com mais de  
1 milhão de toneladas saindo do país, de acordo com o pró-
prio governo mexicano.

Mas, por quê? “Antes se entendia que o abacate era uma 
fruta gordurosa, que engordava. Hoje acontece uma desmis-
tificação, que é uma fruta saudável”, analisa Jonas Octávio, 
presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Aba-
cate (ABPA). Segundo ele, além da pegada fitness2 que a 
fruta assumiu, o público passou a testar também versões sal-
gadas do abacate, como o guacamole.

(https://noticias.bol.uol.com.br. Adaptado)

1  Hipster: Alguém que pensa e se veste diferentemente do que é moda 
d ominante.

2 Fitness: Relativo à boa condição física.

01. As informações do texto deixam claro que

(A) o incentivo dos governos à produção do abacate fez 
com que ele se popularizasse, mas sua rentabilidade 
é ainda pouco expressiva.

(B) a imposição de novos hábitos alimentares fez com 
que as pessoas passassem a consumir o abacate 
com mais receio, já que é gorduroso.

(C) a popularização do abacate decorre de uma busca 
em nível mundial pelo produto, que passou a ser 
consumido de forma bastante diversificada.

(D) a produção de abacate está relacionada a grandes 
redes de tráfico ao redor do mundo, o que encarece 
o produto e o coloca na mira do contrabando.

(E) o grande sucesso do abacate no mercado internacio-
nal é ameaçado pelas crises sociais e econômicas 
vivenciadas em vários países do mundo.

02. De acordo com o texto, um aspecto negativo da febre 
mundial pelo abacate está relacionado

(A) à obsessão decorrente de uma valorização do pro-
duto sem que ele seja tão saudável para as pessoas.

(B) à predileção desse produto, deixando o petróleo em 
um segundo plano na maior parte dos países.

(C) ao comércio paralelo da fruta, o que torna esse 
produto mais acessível a toda população em vários 
países.

(D) ao surgimento de redes de tráfico, que ratificam a 
ideia de que a fruta é um produto de grande renta-
bilidade.

(E) ao acirramento do comércio ilegal, corroborando os 
efeitos nefastos das crises sociais e econômicas.

03. Considere as passagens:

•   Você pode até não suspeitar… (1o parágrafo);
•   Na verdade,  vive-se uma verdadeira obsessão mun-

dial por ele. (1o parágrafo);
•   … uma mudança em hábitos alimentares e em manei-

ras de preparo… (2o parágrafo).

No contexto em que estão empregados, os termos desta-
cados significam, correta e respectivamente:

(A) desconfiar … compulsão … costumes

(B) acreditar … interesse … regras

(C) pressentir … motivação … comportamentos

(D) entender … atenção … crenças

(E) adivinhar … descaso … manias

04. No trecho do último parágrafo – “Antes se entendia que o 
abacate era uma fruta gordurosa, que engordava.” –, a 
oração destacada tem a função de

(A) retomar a visão anterior que havia do abacate, justi-
ficando por que ele é tão comercializado atualmente.

(B) exemplificar a visão anterior que havia do abacate, 
reforçando a ideia de que seu consumo sempre foi 
bem visto.

(C) comentar a visão anterior que havia do abacate, a 
qual se mantém atualmente, já que ele engorda as 
pessoas.

(D) explicar a visão anterior que havia do abacate, que 
era negativa para a comercialização do produto.

(E) enfatizar a visão anterior que havia do abacate, iro-
nizando a ideia de que ele possa ser saudável às 
pessoas.
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Leia o texto para responder às questões de números 07 a 10.

CIDADE DO MÉXICO, 13 MAR. O abacate está se con-
vertendo no novo “ouro” do México, ultrapassando o petró-
leo como produto de exportação que mais gera lucros para 
o país, de acordo com os números mais recentes divulgados 
pelo Ministério da Economia do Estado. No entanto, ecologis-
tas se queixam de que o crescimento na demanda do fruto, 
abundante em vitamina E, está causando um grande estra-
go ao meio-ambiente mexicano. A polpa do fruto costuma 
ser usada como acompanhamento dos principais “snacks” 
dos norte-americanos em competições esportivas, como o  
Super Bowl. Durante os intervalos da partida, aliás, grandes 
companhias e produtoras da fruta difundem anúncios publi-
citários. No dia 5 de fevereiro, por exemplo, o custo de uma 
propaganda de apenas 30 segundos no estádio, que foi vista 
por 130 milhões de espectadores, chegou a US$ 5 milhões. 
A Associação de Produtores e Empacotadores de Abacate do 
México (Apeam) é a encarregada de financiar essa mensa-
gem, transmitida pela emissora de televisão Fox, na qual são 
exaltados os benefícios do abacate mexicano. Estima-se que 
cerca de 100 mil toneladas do popular molho “guaca mole”, 
que é feito com a fruta, são consumidas apenas durant e esse 
jogo de futebol americano. A maioria do abacate que se con-
some nos Estados Unidos é produzido nos campos do estado 
de Michoacán, o que é criticado por ecologistas, que acredi-
tam que o “boom” da produção do fruto no país está causan-
do danos ao meio ambiente, já que muitas terras florestais 
estão sendo dizimadas para ampliar os campos de abacate, 
mais rentáveis.

(https://istoe.com.br. Adaptado)

07. Quando se comparam as informações do texto, retirado 
do site da IstoÉ, com as informações do texto retirado do 
site Uol, a informação nova que se encontra diz respeito

(A) ao surgimento de um comércio paralelo para a 
e xportação clandestina do abacate.

(B) ao uso do abacate no preparo de receitas salgadas, 
como o molho guacamole.

(C) ao grande incremento do comércio mexicano devido 
à exportação de abacate.

(D) ao destaque comercial do abacate, superando o 
p etróleo como produto de exportação.

(E) aos prejuízos que a produção do abacate pode cau-
sar ao meio ambiente.

05. Assinale a alternativa em que as passagens – … as 
a utoridades neozelandesas interferiram até mesmo em 
um mercado paralelo. (3o parágrafo) – e – Hoje acontece 
uma desmistificação… (5o parágrafo) – estão reescritas 
em conformidade com a norma-padrão e com o sentido 
do texto.

(A) … as autoridades neozelandesas intervieram até 
mesmo em um mercado paralelo. / Hoje se vê uma 
desmistificação…

(B) … as autoridades neozelandesas interferiram inclu-
sive em um mercado paralelo. / Hoje se assiste à 
uma desmistificação…

(C) … as autoridades neozelandesas interviram até 
mesmo em um mercado paralelo. / Se assiste hoje 
uma desmistificação…

(D) … as autoridades neozelandesas interferiram ainda 
em um mercado paralelo. / Hoje vê-se uma desmis-
tificação…

(E) … as autoridades neozelandesas intervieram sobre-
tudo em um mercado paralelo. / Hoje assiste-se uma 
desmistificação…

06. No título do texto – Febre mundial, abacate ficou mais va-
lioso que petróleo e gerou até tráfico – as orações “mais 
valioso que petróleo” e “e gerou até tráfico” expressam, 
correta e respectivamente, sentido de

(A) condição e oposição, sendo esta última marcada 
também pela ideia de comparação.

(B) comparação e adição, sendo esta última marcada 
também pela ideia de consequência.

(C) conformidade e conclusão, sendo esta última marca-
da também pela ideia de adição.

(D) comparação e explicação, sendo esta última marca-
da também pela ideia de causa.

(E) consequência e conclusão, sendo esta última marca-
da também pela ideia de causa.
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08. As informações textuais permitem concluir que, como 
produto de exportação, o abacate está

(A) além do petróleo, por isso ecologistas têm criticado a 
baixa ingestão de vitamina E.

(B) tal como o petróleo, por isso ecologistas reclamam 
da sua importância comercial.

(C) além do petróleo, ainda que ecologistas reclamem 
do crescimento da sua demanda.

(D) abaixo do petróleo, mas ecologistas defendem a 
a mpliação de campos produtivos.

(E) aquém do petróleo, por isso ecologistas têm recla-
mado do comércio com os Estados Unidos.

09. Na oração – O abacate está se convertendo no novo 
“ouro” do México… –, as aspas estão empregadas para 
marcar

(A) a impropriedade de sentido da palavra.

(B) a imprecisão do sentido da palavra.

(C) o sentido irônico atribuído à palavra.

(D) o sentido figurado da palavra.

(E) o sentido pejorativo da palavra.

10. Grandes companhias e produtores do abacate dão espa-
ço     fruta em anúncios publicitários. Em feverei-
ro, uma propaganda de apenas 30 segundos, vista por  
130 milhões de espectadores, chegou      custar 
US$ 5 milhões. Não é      toa que se investe tanto na 
divulgação do produto.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas do enun-
ciado devem ser preenchidas, respectivamente, com:

(A) à … à … à

(B) a … à … a

(C) à … a … à

(D) a … a … a

(E) à … à … a

MateMática

11. Hugo, José e Luiz visitam o museu de matemática perio-
dicamente. Hugo faz a visita a cada 13 dias, José a cada 
21 dias e Luiz a cada 28 dias. Se em certo domingo  
essas três pessoas visitaram o museu, a próxima vez 
que, no mesmo dia, os três farão a visita ao museu, será

(A) sábado.

(B) domingo.

(C) segunda-feira.

(D) terça-feira.

(E) quarta-feira.

12. No primeiro dia de um congresso, estavam presentes  
1 888 pessoas, que foram divididas em grupos de 32  
pessoas cada, com 18 mulheres em cada grupo. No  
segundo e último dia estiveram presentes as mesmas 
pessoas do dia anterior e mais 212 pessoas e, nesse dia, 
a razão entre homens e mulheres presentes no congresso 
foi de 2 para 3. O número de mulheres que estiveram 
nesse congresso apenas no segundo dia foi

(A) 166.

(B) 174.

(C) 182.

(D) 190.

(E) 198.

13. Um clube possuía 1 800 sócios, sendo 42% de mulheres. 
Após uma campanha publicitária, 300 novas pessoas se 
associaram ao clube, e o número de mulheres passou a 
representar 49% do total de sócios. O número de homens 
que se associaram ao clube após a campanha foi

(A) 27.

(B) 45.

(C) 63.

(D) 81.

(E) 99.

14. Três alunos irão encadernar os livros da biblioteca da  
escola. No total são 264 livros e cada um desses alunos 
consegue encadernar 2 livros a cada 3 minutos. Após  
48 minutos do início do trabalho, o número de livros que 
ainda precisam ser encadernados é

(A) 158.

(B) 162.

(C) 168.

(D) 172.

(E) 178.
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r a s c u n h o15. Um jogo consiste em acertar um alvo que é dividido em 
regiões vermelhas e azuis. Cada acerto em uma região 
azul vale 12 pontos e cada acerto em uma região vermelha 
vale 15 pontos. Se um jogador acertou o alvo 43 vezes e 
fez um total de 552 pontos, a diferença entre o número 
de acertos em regiões azuis e o número de acertos em 
regiões vermelhas é

(A) 11.

(B) 13.

(C) 15.

(D) 17.

(E) 19.

16. No dia 31 de maio, Amanda, Beatriz e Carla possuíam, 
juntas, R$ 23,00. No dia 7 de junho, Amanda duplicou 
seu dinheiro, Beatriz triplicou o seu e Carla aumentou sua 
quantia em R$ 11,00. Juntas passaram a ter R$ 54,00. 
No dia 12 de junho, Carla duplicou o dinheiro que tinha e 
ficou com R$ 3,00 a mais do que tinham as outras duas 
meninas juntas. A quantia que Carla possuía em 31 de 
maio era

(A) R$ 8,00.

(B) R$ 9,00.

(C) R$ 10,00.

(D) R$ 11,00.

(E) R$ 12,00.

17. Fernando gastou, em média, R$ 19,00 por dia nos 22 
dias que almoçou fora de casa, em janeiro. Em fevereiro, 
essa média passou a ser de R$ 24,00, sendo que ele 
almoçou fora durante 14 dias. Se em março Fernando  
almoçou fora de casa durante 20 dias e gastou, em  
média, R$ 18,30 por dia, nesses três meses, a média  
de gasto com almoço fora de casa, por dia, foi igual a

(A) R$ 19,50.

(B) R$ 20,00.

(C) R$ 20,50.

(D) R$ 21,00.

(E) R$ 21,50.
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r a s c u n h o18. Os vértices D e E de um triângulo estão sobre os lados de 
um triângulo ABC, conforme mostra a figura.

Se a área do triângulo BCE é igual a 36 cm2 e a área do 
triângulo ABE é igual a 84 cm2, a altura do triângulo ABC, 
relativamente ao vértice A, é

(A) 20 cm.

(B) 15 cm.

(C) 12 cm.

(D) 10 cm.

(E) 8 cm.

19. Um paralelepípedo reto-retângulo possui um volume de 
96 000 cm3. Uma das faces desse paralelepípedo, que 
tem área 1 200 cm2, possui uma aresta de medida 60 cm. 
A soma das medidas de todas as arestas desse sólido, 
em cm, é igual a

(A) 480.

(B) 560.

(C) 640.

(D) 720.

(E) 800.

20. Marcos organizou os botões de sua oficina de costura em 
30 caixas, cada caixa com o mesmo número de botões. 
Após usar todos os botões de 4 caixas e mais 2 botões 
de cada uma das demais caixas, Marcos reorganizou 
os botões restantes em 13 gavetas, cada uma com 24  
botões a mais do que o número de botões colocados  
inicialmente em cada caixa. O número de botões de que 
Marcos ainda dispõe é

(A) 637.

(B) 650.

(C) 663.

(D) 676.

(E) 689.
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24. Segundo o disposto na Lei Complementar Municipal  
no 64/2002, no caso de a aposentadoria de um servidor 
público do Município de Itaquaquecetuba ser cancela-
da em virtude de as razões que a determinaram serem 
consideradas insubsistentes, mediante competente pro-
cesso administrativo, o referido servidor

(A) deverá ser reintegrado ao cargo que ocupava ante-
riormente, com todas as vantagens e os benefícios 
que recebia quando em atividade.

(B) será demitido a bem do serviço público e deverá 
d evolver aos cofres do Município todo o valor que 
recebera durante o período da aposentadoria.

(C) será colocado em disponibilidade com vencimentos 
integrais, se completou o tempo de serviço suficiente 
para a aposentadoria ou, caso contrário, com venci-
mentos proporcionais ao tempo de serviço.

(D) será readaptado ao serviço público em cargo com-
patível com a sua capacidade, que será objeto de 
avaliação por médico oficial do serviço público.

(E) retornará, por reversão, a cargo de idêntica denomina-
ção, atribuições e vencimentos aos daquele ocupado 
por ocasião da transformação, aposentadoria ou, se 
transformado, no cargo resultante da transformação.

25. Considerando as disposições da Lei Complementar 
M unicipal no 64/2002 a respeito do regime disciplinar dos 
servidores públicos do Município de Itaquaquecetuba, 
na hipótese de um servidor exercer o comércio entre os 
companheiros no local de trabalho, o referido servidor

(A) ficará sujeito à pena de repreensão.

(B) sofrerá punição apenas se ele for reincidente na 
conduta.

(C) não sofrerá punição, uma vez que a conduta não é 
vedada.

(D) cometeu falta punível com a pena de advertência, 
que prescreve em 1 ano.

(E) ficará isento de pena se o objetivo da conduta era de 
caráter beneficente.

LegisLação

21. Considerando o disposto na Lei Orgânica do Município 
de Itaquaquecetuba a respeito do processo legislativo, é 
correto afirmar que

(A) as Emendas à Lei Orgânica serão promulgadas pelo 
Prefeito Municipal, após a devida sanção.

(B) a iniciativa para a propositura da lei complementar 
que disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais é de competência exclusiva do Prefeito 
Municipal.

(C) se o prefeito julgar o projeto de lei aprovado incons-
titucional, ilegal ou contrário aos interesses públicos, 
mandará arquivá-lo.

(D) não será admitida iniciativa popular para iniciativa de 
leis complementares e para emendas à Lei Orgânica 
Municipal.

(E) o veto do Prefeito a projeto de lei somente pode-
rá ser rejeitado por deliberação de dois terços dos 
membros da Câmara.

22. No que diz respeito às Comissões Especiais de Inquérito, 
a Lei Orgânica do Município de Itaquaquecetuba estabe-
lece que

(A) serão criadas por meio de Decreto Legislativo.

(B) serão compostas por cinco membros.

(C) funcionarão por prazo indeterminado.

(D) seus membros serão indicados pela Mesa da Câmara.

(E) tem poderes para conduzir testemunhas coerciti-
vamente.

23. O Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaquaque-
cetuba dispõe a respeito das sessões secretas que

(A) são expressamente vedadas.

(B) são destinadas unicamente à votação de denúncias 
contra Vereadores.

(C) podem ser convocadas a qualquer tempo pelo Presi-
dente ou pelo Prefeito em assuntos sigilosos.

(D) sua convocação será feita com 24 horas de antecedên-
cia ou em sessão, dispensada a divulgação da pauta.

(E) podem ser convocadas a pedido de Vereador, desde 
que aprovado pelo Presidente, quando entender que 
o assunto mereça sigilo.
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27. No MS-Word 2010, a partir da sua configuração padrão, 
o ícone que permite inserir um hiperlink, em um docu-
mento que está sendo editado, é:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

noções de inforMática

26. Observe uma planilha do MS-Excel 2010, a partir da sua configuração padrão, utilizada pela Prefeitura de Itaquaquece-
tuba para controlar as verbas encaminhadas para as creches, conforme ilustra a figura. A coluna A contém o nome da 
creche, a coluna B, o número de alunos atendidos pela creche, a coluna C, a Zona da cidade onde a creche se localiza, e 
a coluna D, o valor mensal recebido pela creche.

A fórmula usada na célula D9, para calcular o total de verbas das creches localizadas na zona Sul, é:

(A) =SOMASE(D2:D7;"Sul";C2:C7)

(B) =SOMASE(C2:C7;"Sul";D2:D7)

(C) =SOMASE(D2:D7;"Sul")

(D) =SOMA(C2:C7;"Sul";D2:D7)

(E) =SOMA(D2:D7;"Sul";C2:C7)

28. No MS-PowerPoint 2010, a partir da sua configuração 
padrão, foi criada uma apresentação composta de 4  
slides, conforme ilustra a figura.

Assinale a alternativa que apresenta uma afirmativa  
correta sobre essa apresentação.

(A) O slide 1 está oculto, e no slide 3 está configurada 
uma transição.

(B) O slide 2 está oculto, e no slide 3 está configurada 
uma transição.

(C) O slide 3 está oculto, e no slide 2 está configurada 
uma transição.

(D) O slide 3 está oculto, e no slide 1 está configurada 
uma transição.

(E) O slide 1 está oculto, e no slide 4 está configurada 
uma transição.
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29. No MS-Windows 7, a partir da sua configuração padrão, 
um objeto foi previamente selecionado e, por meio do 
conjunto de teclas      , o objeto é copiado para 
a área de transferência, e por meio do conjunto de teclas 
     , o mesmo objeto da área de transferência é 
colado em um local previamente estabelecido. 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectiva-
mente, as lacunas.

(A) Ctrl + C... Ctrl + V

(B) Ctrl + V... Ctrl + A

(C) Ctrl + Y... Ctrl + C

(D) Alt + C... Alt + V

(E) Esc + Y…. Ctrl + V

30. Utilizando o MS-Outlook 2010, a partir da sua configura-
ção padrão, uma funcionária da prefeitura, cujo endereço 
eletrônico de e-mail é norma_santa, preparou o seguinte 
e-mail, conforme ilustra a figura, para seis funcionários  
do mesmo departamento da prefeitura, cujos endere-
ços eletrônicos de e-mail são: celio_bonito, clovis_alto,  
jade_paixao, jose_falante, laura_morena e paula_linda.

O funcionário jose_falante usou a opção “Responder  
a todos” do MS-Outlook 2010, para encaminhar um  
e-mail de retorno, agradecendo pelo aviso. A funcionária 
paula_linda também usou a opção “Responder a todos” 
do MS-Outlook 2010, também para enviar um e-mail de 
retorno, a fim de agradecer também pelo aviso.

Assinale a alternativa que indica quantos e-mails, no total, 
as funcionárias norma_santa e jade_paixao receberam, 
respectivamente, contabilizados a partir do encaminha-
mento do e-mail de retorno dos funcionários jose_falante 
e paula_linda.

(A) 1 e 0.

(B) 1 e 1.

(C) 1 e 2.

(D) 2 e 1.

(E) 2 e 0.

conhecimentos esPecÍficos

direito adMinistrativo

31. Assinale a alternativa que contempla corretamente uma 
característica da Administração Pública.

(A) Prática de atos políticos.

(B) Pode fazer o que a lei permite e o que não proíbe.

(C) Detém poderes de caráter instrumental.

(D) Desprovida de poder de polícia.

(E) Conduta não hierarquizada.

32. A exemplo dos trabalhadores urbanos e rurais, a Consti-
tuição assegura, expressamente, também aos servidores 
públicos o seguinte direito:

(A) remuneração do serviço extraordinário superior em, 
no mínimo, cinquenta por cento à do serviço normal.

(B) relação de emprego protegida contra despedida 
arbitrária ou sem justa causa, com indenização com-
pensatória.

(C) fundo de garantia do tempo de serviço.

(D) proteção do salário na forma da lei, constituindo 
crime sua retenção dolosa.

(E) jornada de seis horas para o trabalho realizado em 
turnos ininterruptos de revezamento, salvo negocia-
ção coletiva.

33. A respeito da concessão de serviço público, é correto 
afirmar que

(A) as disputas relacionadas ao contrato de concessão 
ou decorrentes dele deverão ser resolvidas judicial-
mente, não podendo ser utilizados mecanismos pri-
vados de resolução de conflitos.

(B) é incumbência da concessionária a execução do ser-
viço concedido, mas cabe ao poder concedente res-
ponder por todos os prejuízos causados aos usuá-
rios ou a terceiros.

(C) não será admitida a subconcessão do serviço público 
concedido, devendo ser considerada nula eventual 
cláusula contratual nesse sentido.

(D) se considera intervenção a retomada do serviço pelo 
poder concedente durante o prazo da concessão, 
por motivo de interesse público.

(E) se a concessionária não atender a intimação do po-
der concedente no sentido de regularizar a prestação 
do serviço, poderá ser declarada a caducidade da 
concessão.
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38. A respeito do controle da Administração Pública, é correto 
afirmar que

(A) os responsáveis pelo controle interno não podem so-
frer penalidade apenas por deixarem de dar ciência 
ao órgão competente de irregularidade ou ilegalidade 
de que tenham conhecimento.

(B) a sustação de ato normativo do Poder Executivo pelo 
Legislativo, prevista na Constituição, é uma forma 
atípica de controle interno.

(C) o controle externo, no que se refere aos aspectos 
de legalidade, é exercido tanto pelo Poder Legis-
lativo como pelo Judiciário; este último mediante 
provocação.

(D) as contas dos Municípios ficarão, durante 60 dias, 
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, 
para exame e apreciação, mas estes não poderão 
questionar-lhes a legitimidade.

(E) os atos administrativos como os de aprovação, ho-
mologação, anulação, revogação ou convalidação 
são modalidades de controle preventivo.

39. Uma das Normas Brasileiras de Contabilidade, a NBC 230, 
estabelece que o auditor deve preparar documentação de 
auditoria (papéis de trabalho) que seja suficiente para

(A) permitir que um auditor experiente, sem nenhum 
envolvimento anterior com a auditoria, entenda.

(B) embasar o resultado final de seu trabalho, sem que 
ele possa ser impugnado ou contestado pelo seu 
cliente.

(C) poder obter a remuneração adequada da auditoria, 
sem a qual não poderá receber pelo seu trabalho.

(D) que ele mesmo possa entender a conclusão do seu 
trabalho e embasar o relatório final da auditoria.

(E) atender plenamente aos interesses de seu cliente e 
de sua chefia e não precise refazer o relatório final 
da auditoria realizada.

40. Segundo a Lei Municipal no 3.158/2014, que dispõe sobre 
a estrutura organizacional do Sistema de Controle Interno 
da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, em ocorrendo 
qualquer ofensa aos princípios consagrados no artigo 37 
da Constituição Federal, deverá o fato ser comunicado, 
impreterivelmente, em até 03 (três) dias da conclusão do 
relatório ou parecer respectivo, ao

(A) Ministério Público.

(B) juiz da Comarca.

(C) Presidente da Câmara.

(D) Prefeito Municipal.

(E) Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

34. Na hipótese de a Administração Pública pretender con-
tratar uma obra cujo orçamento estimado é de quatro mi-
lhões de reais, conforme a Lei de Licitações e Contratos, 
ela deverá fazê-lo por meio de

(A) convite.

(B) concorrência.

(C) leilão.

(D) tomada de preços.

(E) pregão.

35. A legislação brasileira permite a contratação direta, por 
inexigibilidade de licitação, de serviços técnicos previstos 
em lei, de natureza singular, com profissionais ou em-
presas de notória especialização. Todavia, será vedada a 
inexigibilidade para serviços de

(A) pareceres, perícias e avaliações em geral.

(B) consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 
tributárias.

(C) defesa de causas judiciais.

(D) publicidade e divulgação.

(E) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.

36. Assinale a alternativa correta a respeito do regime jurídico 
dos atos administrativos.

(A) A manifestação dos atos administrativos em geral, 
como seu revestimento exteriorizador, exige forma 
escrita, sendo vedada a forma verbal.

(B) A finalidade do ato administrativo é o objetivo de 
interesse público a atingir, indicada explícita ou impli-
citamente na lei.

(C) A Administração pode anular seus próprios atos, 
por motivos de conveniência ou oportunidade, e 
revogá-los quando ilegais.

(D) Com base no princípio da inafastabilidade da juris-
dição, o Poder Judiciário tem plena liberdade para 
examinar e alterar o mérito dos atos administrativos 
discricionários.

(E) A revogação dos atos administrativos gera efeitos 
ex tunc, enquanto que a anulação gera efeitos 
ex nunc.

37. O poder de polícia da Administração Pública conceituado 
no Código Tributário Nacional decorre do fato de consti-
tuir o exercício desse poder um dos fatos geradores

(A) do imposto.

(B) dos tributos, em geral.

(C) da contribuição de melhoria.

(D) da taxa.

(E) da multa por ato ilícito.
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44. Representa hipótese de extinção do crédito tributário:

(A) Isenção.

(B) Parcelamento.

(C) Tutela Provisória de Urgência.

(D) Anistia.

(E) Remissão.

45. A anistia apresenta-se como uma importante ferramenta 
fiscal para incentivar o contribuinte a realizar o pagamen-
to de suas dívidas tributárias sem execução fiscal. Para 
tanto, ela

(A) abrange as infrações cometidas antes ou após a  
vigência da lei que a concede.

(B) poderá ser concedida em caráter geral ou limitada-
mente às infrações da legislação relativa a determi-
nado tributo.

(C) quando concedida em caráter geral, é efetivada,  
em cada caso, por despacho da autoridade adminis-
trativa.

(D) abrangerá inclusive os atos qualificados em lei como 
crimes ou contravenções, desde que não praticados 
com dolo do sujeito passivo.

(E) não poderá ser concedida à determinada região do 
território da entidade tributante, em razão da proibi-
ção expressa em lei.

46. A cobrança do crédito tributário em ação judicial deve 
respeitar o prazo e as condições determinadas pelo  
Código Tributário Nacional, dentre elas:

(A) O prazo decadencial de 05 (cinco) anos, contados 
da data da sua constituição definitiva, não sendo 
cabíveis hipóteses de suspensão ou interrupção da 
contagem do prazo.

(B) O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados 
da data da ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária principal, sendo cabível a suspensão da 
contagem do prazo.

(C) O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados 
da data da sua constituição definitiva, não sendo 
cabíveis hipóteses de suspensão ou interrupção da 
contagem do prazo.

(D) O prazo decadencial de 05 (cinco) anos, contados 
da data da ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária principal ou acessória, sendo cabível a 
interrupção da contagem do prazo.

(E) O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados 
da data da sua constituição definitiva, sendo cabível 
a interrupção da contagem do prazo, bem como a 
suspensão.

direito tributário

41. Em matéria tributária, somente a lei pode estabelecer:

(A) alteração de data de vencimento do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU).

(B) correção monetária da base de cálculo do Imposto 
Territorial Rural (ITR).

(C) criação de uma obrigação acessória do Imposto  
sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis a 
Título Oneroso (ITBI).

(D) criação de isenções em matéria tributária para qual-
quer imposto municipal.

(E) alteração das alíquotas do imposto de importação, 
dentro dos limites estabelecidos em lei.

42. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento.

A esse respeito, é correto afirmar:

(A) a atividade administrativa de lançamento é vinculada 
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

(B) quando o valor tributário estiver expresso em moeda 
estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão 
em moeda nacional, ao câmbio do dia do pagamento 
do tributo.

(C) o lançamento é efetuado com base na declaração do 
sujeito passivo, sendo vedada a sua modificação pelo 
próprio declarante quando este visar a reduzir o tributo.

(D) o lançamento é um procedimento administrativo 
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, e  
em casos específicos nos quais a lei determinar a ma-
téria tributável.

(E) o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato 
gerador e rege-se pela lei então vigente, exceto se 
esta for modificada posteriormente.

43. O lançamento cuja legislação atribua ao sujeito passivo 
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da 
autoridade administrativa é chamado de

(A) Lançamento por Declaração.

(B) Lançamento por Homologação.

(C) Lançamento de Ofício.

(D) Lançamento Arbitrado.

(E) Lançamento Revisional.
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contabiLidade

49. Com base na Lei de Licitação, é correto afirmar que, 
rela tivamente às modalidades de licitações, estas serão 
determinadas em função dos seus limites, tendo em vista 
o valor estimado da contratação:

(A) para obras e serviços de engenharia – convite – até 
R$ 200.000,00

(B) para compras e serviços não caracterizados como 
sendo de engenharia – tomada de preços – até  
R$ 150.000,00

(C) para compras e serviços não caracterizados como 
sendo de engenharia – concorrência – acima de  
R$ 150.000,00

(D) para importação de produtos específicos – tomada 
de preços – acima de US$ 150.000,00

(E) para obras e serviços de engenharia – tomada de 
preços – até R$ 1.500.000,00

50. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da 
alienação de bens e direitos que integram o patrimônio 
público para o financiamento          , salvo 
se destinada por lei aos regimes de previdência social, 
geral e próprio dos servidores públicos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a  
lacuna do texto.

(A) da moradia

(B) de despesa corrente

(C) da aposentadoria

(D) de transferência corrente

(E) da despesa de desapropriação

51. A diferença entre os ativos e os passivos, após a inclusão 
de outros recursos e a dedução de outras obrigações, é 
considerada, conforme norma contábil vigente, como

(A) situação patrimonial líquida.

(B) fluxo de caixa operacional.

(C) capital circulante líquido.

(D) variação das mutações matrimoniais.

(E) superavit, exclusivamente.

47. O pagamento do tributo é a modalidade mais natural de 
se promover a extinção de um crédito tributário, sendo 
correto afirmar que

(A) a imposição de penalidade não ilide o pagamento  
integral do crédito tributário, sendo que seu paga-
mento será efetuado na repartição competente do 
domicílio do sujeito passivo, quando a legislação  
tributária não dispuser a respeito.

(B) a legislação tributária não poderá conceder desconto 
pela antecipação do pagamento, sendo em regra 
seu vencimento em 40 (quarenta) dias após a notifi-
cação do sujeito passivo.

(C) o crédito não integralmente pago no vencimento é 
acrescido de juros de mora, a depender do motivo 
da falta, excluindo, em cada caso, a imposição das 
penalidades cabíveis.

(D) se o decreto do prefeito não dispuser de modo diver-
so, os juros de mora pelo atraso no pagamento do 
tributo serão calculados à taxa de 1% (um por cento) 
ao ano.

(E) no caso de pagamento a maior, o sujeito passivo terá 
direito à restituição do valor pago, mediante ação  
judicial, no prazo de 01 (um) ano contado da data do 
pagamento indevido.

48. A entidade de educação, com sede no município do ente 
tributante, não poderá sofrer a cobrança de impostos so-
bre a sua propriedade, desde que tal entidade

(A) seja sem fins lucrativos e que, ao aplicar recursos 
fora do Brasil, mantenha seus livros fiscais em dia.

(B) no caso de ser com fins lucrativos, aplique integral-
mente seus recursos no Brasil, para manutenção 
dos seus objetivos institucionais.

(C) seja sem fins lucrativos e aplique integralmente seus 
recursos no Brasil, para manutenção dos seus obje-
tivos institucionais.

(D) no caso de ser com fins lucrativos, mantenha a es-
crituração de suas receitas e despesas em livros fis-
cais, conforme determina a legislação atual.

(E) com ou sem fins lucrativos, aplique integralmente 
seus recursos no Brasil, para manutenção dos seus 
objetivos institucionais.
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55. Assinale a alternativa correta quanto à escrituração 
contábil.

(A) A partir do uso da tecnologia, o Livro Diário e o Livro 
Razão não serão gerados por processo que utilize 
fichas ou folhas soltas, devendo ser adotado o regis-
tro eletrônico de Balancetes Diários e Balanços.

(B) Na escrituração descentralizada, no que tange à  
escrituração da filial, poderá ser observado grau  
menor de detalhamento comparado aos registros 
contábeis da matriz.

(C) No Livro Diário, devem ser lançados, em ordem cro-
nológica, com individualização, clareza e referência 
ao documento probante, todas as operações ocorri-
das e quaisquer outros fatos que provoquem varia-
ções patrimoniais.

(D) Os livros contábeis obrigatórios, balancete e balanço 
patrimonial, em forma não digital, devem revestir-se 
de formalidades intrínsecas.

(E) Não se admite o uso de códigos e/ou de abreviaturas 
nos históricos dos lançamentos contábeis, mesmo 
que estes sejam permanentes e uniformes.

56. Assinale a alternativa na qual a redução ao valor recu-
perável de um ativo gerador de caixa está corretamente 
definida.

(A) É o valor da perda do ativo quando realizável por 
alienação e comparado ao seu valor de custo.

(B) É a diferença entre o valor depreciável de um ativo e 
o valor de custo de ativo.

(C) É quando o ganho com os benefícios econômicos f utu-
ros oriundos da perda por desvalorização é s uperior 
ao reconhecimento sistemático da depreciação.

(D) É a relação custo-benefício na manutenção dos ati-
vos por valores inferiores ao valor de mercado.

(E) É a perda dos benefícios econômicos futuros ou do 
potencial de serviços de ativo superior ao reconheci-
mento sistemático da depreciação.

57. O limite com pessoal para o Legislativo, incluído o Tribunal 
de Contas do Município, quando houver, na esfera muni-
cipal, após a repartição dos limites globais, que são cal-
culados sobre a receita corrente líquida em um período, 
será de

(A) 5%.

(B) 6%.

(C) 7%.

(D) 8%.

(E) 9%.

52. De acordo com as normas contábeis brasileiras, a  
demonstração contábil que passou a ser obrigatória em 
substituição a uma demonstração contábil que hipotetica-
mente oferecia objetivos de análise semelhante é:

(A) NE.

(B) DRE.

(C) DFC.

(D) DMPL.

(E) BP.

53. Uma obrigação presente resultante de eventos passa-
dos, mas que não é reconhecida, pois é improvável uma 
saída de recursos que incorporam benefícios econômi-
cos ou potenciais de serviços ser exigida para a extinção 
da obrigação, e não é possível fazer uma estimativa con-
fiável do valor da obrigação, é considerada

(A) contas a pagar.

(B) ativo contingente.

(C) reserva de lucros.

(D) passivo contingente.

(E) fluxo operacional de desembolsos.

54. O princípio orçamentário que estabelece que a Lei do 
Orçamento Anual não conterá dispositivo estranho à pre-
visão da receita e à fixação da despesa, excetuando-se 
dessa proibição a autorização para abertura de crédito 
suplementar e a contratação de operações de crédito, 
nos termos da lei denomina-se

(A) Exclusividade.

(B) Orçamento Bruto.

(C) Legalidade.

(D) Anuidade.

(E) Universalidade.



15 CITQ1701/006-ControladorInterno-Manhã

58. Deve(m)-se considerar para a identificação de despesas 
de exercícios anteriores:

(A) restos a pagar com pagamento interrompido, cuja 
inscrição como restos a pagar tenha sido realizada 
em exercício não corrente, mas ainda vigente o di-
reito do devedor.

(B) compromissos reconhecidos antes do encerramento 
do exercício, cuja obrigação de inscrição tenha sido 
criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o 
direito do devedor antes do encerramento do exercí-
cio correspondente.

(C) reconhecimento da obrigação de pagamento das 
despesas no exercício corrente cuja responsabili-
dade cabe à autoridade competente para aceitar o 
empenho.

(D) despesas que não se tenham processado na época 
própria, como aquelas cujo empenho tenha sido con-
siderado insubsistente e anulado no encerramento 
do exercício correspondente, mas que, dentro do 
prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua 
obrigação.

(E) consignação do débito próprio, com saldo suficiente 
para atendê-lo, não havendo ainda a prescrição  
interrompida do restos a pagar.

59. As receitas cuja arrecadação ocorre dentro do exercício 
financeiro, e aumentam as disponibilidades financeiras 
do Estado, bem como são consideradas como instrumen-
tos de financiamento dos programas e ações orçamentá-
rios, a fim de se atingirem as finalidades públicas, serão 
classificadas como

(A) de capital.

(B) correntes.

(C) patrimoniais.

(D) de serviços.

(E) industriais.

60. O serviço ou material contratado, que tenha sido prestado 
ou entregue e que se encontre em 31 de dezembro de 
cada exercício financeiro em fase de verificação do direito 
adquirido pelo credor (despesa em liquidação), deverá ser 
classificado como

(A) adiantamento de fornecedores.

(B) estoques em andamento.

(C) empenhos processados a pagar.

(D) restos a pagar não processados.

(E) restos a pagar processados.




