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CONCURSO PÚBLICO 001/2017 

CÂMARA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS -SC 

CONTROLADOR INTERNO  

 

 
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Legislação 
Conhecimentos Específicos  

15 
10 
15 
 

Total de questões  40 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 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. 

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

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e 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 para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CÂMARA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS-SC -CONTROLADOR INTERNO 

Marque aqui as suas respostas:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40      
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RASCUNHO  
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RASCUNHO  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1) Na frase “ o docente entregou o teste antes da 
hora” a palavra docente foi trocada pela palavra 
discente, que é sinônimo de aluno. Esse é um erro 
comum na língua portuguesa, visto que muitas 
palavras tem uma estrutura fonológica parecida. 
Sabendo disso, esse fenômeno pode ser denominado: 
a) Homonímia. 
b) Sinonímia. 
c) Paronímia. 
d) Nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativas. 
 
2)O soneto é um tipo textual clássico, muito valorizado 
e utilizado por muitos poetas durante a história da 
literatura. Qual das alternativas abaixo está correta 
com relação ao soneto: 
a) A Sua estrutura é especifica, deve conter dois quartetos 
e dois tercetos. 
b) O soneto tem uma estrutura própria, e deve ser 
composto apenas por rimas ricas. 
c) O soneto trata de temas como amor e tragédia. 
d) Nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativas. 

 
3) Sobre as figuras de linguagem indique a alternativa 
incorreta. 
a) A sinestesia é quanto o autor faz uma mistura de 
sensações, utiliza um cruzamento de sentidos. 
b) A antítese está relacionada a um contraste de 
significado, é quando se usa termos em sentidos 
contrários em uma oração. 
c) O eufemismo está ligado ao exagero, quando se troca 
um termo por outro de forma exagerada com a intenção de 
aumentar ou enfatizar o fato. 
d) Nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativas  

 
4) “O Ipê-amarelo, também conhecido no brasil como 
Aipê ou Ipê-ouro é muito comum no estado do Paraná, 
sua altura pode chegar a trinta metros e seu diâmetro 
até 60 centímetros. Sua floração se inicia no fim de 
agosto e a frutificação acontece nos meses de 
setembro e fevereiro. “ 
A informação lida é bastante objetiva e tem um caráter 
referencial, ou seja, de transmitir uma informação, 
podemos dizer que é um texto de: 
a) linguagem conotativa. 
b) linguagem denotativa. 
c) linguagem denotativa e conotativa. 
d) linguagem denotativa e denotativa. 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
Leia o texto para as questões 5 e 6. Fragmento sobre o 
filme “O Xingu”, por Rodrigo Ferreira. 
Ao sair da sala de cinema, a primeira coisa que me 
veio à mente foi: "Realmente é uma história que 
precisava ser contada". Mais um pouco foi 
acrescentado na minha autovisão como brasileiro e no 
meu entendimento de como a história se desdobrou, 
de fato, fora dos livros escolares. 
Como todo filme deve ser, fui levado para uma breve 
viagem que nos apresenta os irmãos Villas-Bôas: 
Cláudio, Orlando e Leonardo. O desejo de ação e 
aventura ao entrarem para a expedição de exploração 
do interior do país acabou por levá-los a uma dura 

vida, emaranhada por intrigas políticas e abnegação 
em favor dos índios, mas que acabou por culminar em 
uma vitória irrevogável: a criação do Parque Nacional 
do Xingu. [...] 
A produção como um todo agrada. E muito. As 
locações, fotografia, trilha.... Tudo parece cooperar 
para que a bela história seja contada. Nesse sentido é 
preciso reconhecer o belo trabalho do trio Anna 
Muylaert, Cao Hamburger e Elena Soárez com o 
roteiro. Muitas armadilhas foram evitadas, e uma 
história que se estende por anos foi contada com uma 
concisão ímpar. 
Enfim, é um filme que vale a pena ser conferido. 
Grande produção, competente e de muito talento. Mais 
um belo filme para a ainda pequena, porém 
interessante filmografia de Cao Hamburguer. 
 
5)Podemos classificar esse texto como: 
a) Conto. 
b) Resenha. 
c) Crônica. 
d) História em quadradinho 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Leia os trechos abaixo e indique qual melhor 
apresenta argumentos opinativos sobre o filme “O 
Xingu” 
a) ...uma breve viagem que nos apresenta os irmãos 
Villas-Bôas: Cláudio, Orlando e Leonardo... 
b) ... mais um pouco foi acrescentado na minha autovisão 
como brasileiro... 
c) ... muitas armadilhas foram evitadas, e uma história que 
se estende por anos foi contada com uma concisão 
ímpar... 
d) Todas as alternativas. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

 
7)Indique a alternativa correta a respeito das charges e 
tirinhas: 
a) São gêneros textuais muito usados para expor críticas 
através de linguagem satirizada e com humor.  
b) A charge ou a tirinha jornalística tem como finalidade o 
humor. 
c) Ambas carregam humor, e tem objetivo de fazer uma 
crítica porem não podem ser consideras gêneros textuais 
por possuírem uma linguagem não verbal. 
d) Nenhuma das alternativas. 
e) todas as alternativas   
 
8) “O bêbado atravessa a rua com o farol fechado, um 
carro parra por ele e buzina: “BIBI...” 
O bêbado então olha para o carro e diz: EU TAMBEM 
BIBI, E MUITO! ” 
Através de suas características podemos classificar 
esse texto como uma: 
a) Anedota. 
b) Relato. 
c) Depoimento. 
d) Testemunho 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
9)Na frase “é fundamental o seu comparecimento a 
aula”, temos duas orações e uma está subordinada a 
outra. Pode se dizer então que a segunda é uma: 
a) Oração subordinada adjetiva. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Irm%C3%A3os_Villas-B%C3%B4as
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Ind%C3%ADgena_do_Xingu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Ind%C3%ADgena_do_Xingu
http://www.kritz.com.br/pessoa/anna-muylaert
http://www.kritz.com.br/pessoa/anna-muylaert
http://www.kritz.com.br/pessoa/cao-hamburger
http://www.kritz.com.br/pessoa/elena-soarez
http://pt.wikipedia.org/wiki/Irm%C3%A3os_Villas-B%C3%B4as
http://pt.wikipedia.org/wiki/Irm%C3%A3os_Villas-B%C3%B4as
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b) Oração subordinada substantiva. 
c) Oração subordinada adverbial. 
d) Oração subordinada susntantiva e adverbial. 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
10) Observe os trechos abaixo e indique o que 
apresenta uma função fática. 
a) “Apesar de não ser estudada, não ter ido à escola, ou 
feito uma faculdade, falava que a vovó era um poço de 
sabedoria. Ela tinha todas as respostas e sempre um 
sábio ditado debaixo da manga. ” 
b) “Meus amores, a mamãe está morrendo de saudades 
de vocês.... Eu estou bem, então não se preocupem, logo 
estarei aí para aproveitarmos as férias juntos! 
c) “- Consultório da Dra. Ana, boa tarde. 
- Boa tarde, eu gostaria de marcar uma consulta para 
amanhã, é possível? 
- Sim, amanhã no período da tarde, ás 13:00 horas. 
- Está ótimo, obrigado.” 
d) Nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativas. 
 
   Leia a tirinha e responda as questões 11 e 12. 

 
 
11) Qual sentido que um dos personagens da tirinha 
acima usa o termo “menininha”.  
a) O personagem demonstra carinho, já que usa o termo” 
menininha” como demonstração de afeto.  
b) O personagem usa o termo menininha para indicar 
diminutivo, já que ele é maior do que a personagem 
feminina que aparece na tirinha. 
c) O personagem usa o termo “menininha” 
pejorativamente, já que a intenção do personagem é 
zombar do amigo com pensamento machista da 
inferioridade da figura feminina.  
d) Nenhuma das alternativas.  
e) Todas as alternativas 
 
12) Marque a alternativa cuja palavra poderia substituir 
o termo grifado sem alterar o sentido: “Mas ainda falta 
muito pra alcançar a Fê!” 
a) Pois. 
b) Porque.  
c) Entretanto.  
d) Qual. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
13) Assinale a alternativa que o verbo esteja no 
imperativo. 
a) Não volte para casa hoje.  
b) Não voltarei para casa hoje. 
c) Não voltei para casa hoje.  
d) Nenhuma das alternativas 
e) Todas as alternativas 
 
14) Assinale o aumentativo e diminutivo 
respectivamente:  
a) Gota e gotícula. 
b) Pedregulho e pedrinha. 
c) Cão, cãozinho.  

d) Nenhuma das alternativas.  
e) Todas as alternativas 
 
15) Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estão grafadas corretamente.  
a) Inperdoável, viagar, acegurar. 
b) Brimquedo, asões, alarangado. 
c) Intocável, viagem, acusado. 
d) Nenhuma das alternativas.  
e) Todas as alternativas 
 
LEGISLAÇÃO 

16)Acerca da Constituição do Estado de Santa 
Catarina. Art. 12 — São bens do Estado: Assinale a 
alternativa CORRETA que representa três bens sobre 
o artigo citado acima: 
a)  órgãos da administração direta; instituição de fundação 
pública; atos, programas, obras, serviços e as campanhas 
dos órgãos e entidades da administração pública. 
b) florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 
ambiente e controle da poluição;  proteção ao patrimônio 
histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 
produção e consumo. 
c) as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes a União; 
as terras devolutas situadas em seu território que não 
estejam compreendidas entre as da União;  a rede viária 
estadual, sua infraestrutura e bens acessórios. 
d)Nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativas  
 

17)Acerca da  Constituição do Estado de Santa 

Catarina .Art. 29 — São estáveis após três anos de 
efetivo exercício os servidores nomeados para cargo 
de provimento efetivo em virtude de concurso público. 
§ 1º — O servidor público estável só perderá o cargo: 
EXCETO: 
a) em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
b) mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa. 
c)mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada 
ampla defesa 
d)Nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativas 

 
18)Com base no Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Irineópolis-SC. Art. 71 As Sessões da 
Câmara serão: 
a) I - Solenes de Parlamentar; II - Ordinárias; e III – 
Extraordinárias; IV - Especiais, Solenes ou 
Comemorativas. 
b)  I - Solenes de Expediente; II - Ordinárias; e III – 
Extraordinárias; IV - Especiais, Solenes ou 
Comemorativas. 
c)  I - Solenes de Instalação; II - Ordinárias; e III – 
Extraordinárias; IV - Especiais, Solenes ou 
Comemorativas. 
d)Nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativas. 
 
19) O Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Irineópolis-SC   estabelece Art. 88  O Pequeno 
Expediente destina-se à: 
a) ao Presidente que dará a palavra aos Vereadores 
inscritos em lista própria, que disporão de tempo 
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proporcionalmente distribuído por bancada a fim de tratar 
de assuntos de sua livre escolha, sendo permitido a parte. 
b) a participação de convidados,  para prestar 
homenagens, desde que, para qualquer dos casos, seja 
requerido com antecedência mínima de dez dias da data 
proposta e o requerimento contenha os endereços dos 
convidados. 
c) à aprovação da ata da Sessão anterior e à leitura de 
expedientes recebidos do Executivo ou de outras origens 
e de proposições apresentadas pelos Vereadores. 
d) Nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativas 
 
20) A A Lei Orgânica do Município    esclarece Art. 9° -  
É da competência comum do Município, da União e do 
Estado, na forma prevista em lei complementar 
federal: Analise as afirmativas abaixo referente as 
competências do artigo citado acima: 
( I ) dispor sobre administração, utilização e alienação 
dos bens públicos. 
(II) preservar as florestas, o fauna e a flora. 
(III) promover programas de construção de moradias e 
a melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico. 
(IV) manter, com a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado, programas de educação pré-
escolar, de ensino fundamental e de ensino especial. 
(V)  combater as causas da pobreza e os fatores de 
marginalização, promovendo a integração, social dos 
setores desfavoráveis. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a)Apenas I, II, IV. 
b)Apenas II, III, V. 
c)Apenas I, III, IV, V. 
d) Apenas I, II, e III. 
e)Nenhuma das alternativas. 
 
21)A Lei Orgânica do Município de Irineópolis –SC 
dispõe Complemente o  Art. 19 -   A Câmara Municipal 
reunir-se-á, anual e ordinariamente, na sede do 
Município,_____ 
a)  de 15 de fevereiro a 30 de junho e de l° de agosto a 15 
de dezembro. 
b)  de 15 de janeiro a 30 de junho e de l° de agosto a 15 
de dezembro. 
c) de 15 de fevereiro a 30 de junho e de l° de agosto a 1º 
de dezembro. 
d) de 30 de fevereiro a 20 de junho e de I° de setembro a 
1° de outubro. 
e)Nenhuma das alternativas. 
 
22) A Lei Orgânica do Município de Irineópolis –SC 
esclarece, Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Art. 21 -   A sessão legislativa ordinária  será 
interrompida sem a deliberação sobre o projeto de lei 
orçamentária. 
b) Art. 23 -   As sessões serão públicas, salvo deliberação 
em contrário, de dois terços (2/3) dos vereadores, adotada 
em razão de motivo relevante. 
c) Art. 24 -   As sessões somente serão abertas com a 
presença de, no mínimo, um quinto (2/5) dos membros da 
Câmara. 
d)Nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativas. 
 
23)De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Irineópolis –SC.  Art. 29 -   É vedado ao Vereador: I  - 

desde a expedição do diploma: Marque a alternativa 
INCORRETA: 
a) firmar ou manter contrato com o Município, com suas 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de 
economia mista ou com suas empresas concessionárias 
de serviço público; salvo quando o contrato obedecer as 
cláusulas uniformes. 
 b) aceitar cargo, emprego ou função, no âmbito da 
Administração Pública Direta ou Indireta Municipal, salvo 
mediante aprovação em concurso público, excetuada os 
casos de contratações para atividades de caráter 
temporário e excepcional e observado o disposto no art. 
16, desta Lei Orgânica. 
c) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que 
goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica 
de direito público do Município, ou nela exercer função 
remunerada. 
d)Nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativas 
 
24)  Em conformidade com a  Lei Orgânica do 
Município de Irineópolis –SC. Art. 31 -   O Vereador 
poderá licenciar-se: Indique a alternativa CORRETA: 
a)  por motivo de doença; 
b) para tratar, sem remuneração, de interesse particular, 
desde que o afastamento não ultrapasse cento e oitenta  
dias por sessão legislativa; 
c)para desempenhar missões temporárias, de caráter 
cultural ou de interesse próprio. 
d)Nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativas 
 
25)  Assinale a alternativa INCORRETA: 
Conforme o art. 165, §5º da Constituição Federal, A lei 
orçamentária anual compreenderá: 
a) o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, 
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e 
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público; 
b) o orçamento de investimento das empresas em que a 
União, diretamente, detenha parte do capital social mesmo 
sem direito a voto; 
c) o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as 
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração 
direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público. 
d)Nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativas  
 
26)Mediante a Constituição Federal. Art. 75. As normas 
estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, 
à organização, composição e fiscalização dos 
Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, 
bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos 
Municípios. Parágrafo único: 
a) As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais 
de Contas respectivos, que serão integrados por sete 
Conselheiros. 
b) As Constituições municipais disporão sobre os 
Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por 
sete Conselheiros. 
c) As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais 
de Contas respectivos, que serão integrados por cinco 
Conselheiros. 
d)Nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativa  
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27)A Constituição Federal estabelece Art. 146-A. Lei 
complementar poderá estabelecer critérios especiais 
de tributação, com o objetivo de:  
a) dispor sobre conflitos de competência, em matéria 
tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios. 
b)  prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo 
da competência de a União, por lei, estabelecer normas de 
igual objetivo.     
c)  regular as limitações constitucionais ao poder de 
tributar. 
d) não  regular as limitações constitucionais ao poder de 
tributar 
e)Nenhuma das alternativas. 
 
28) O Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Irineópolis-SC   estabelece Art. 88  O Pequeno 
Expediente destina-se à: 
a) ao Presidente que dará a palavra aos Vereadores 
inscritos em lista própria, que disporão de tempo 
proporcionalmente distribuído por bancada a fim de tratar 
de assuntos de sua livre escolha, sendo permitido a parte. 
b) a participação de convidados,  para prestar 
homenagens, desde que, para qualquer dos casos, seja 
requerido com antecedência mínima de dez dias da data 
proposta e o requerimento contenha os endereços dos 
convidados. 
c) à aprovação da ata da Sessão anterior e à leitura de 
expedientes recebidos do Executivo ou de outras origens 
e de proposições apresentadas pelos Vereadores. 
d) à não aprovação da ata da Sessão anterior e à leitura 
de expedientes recebidos do Executivo ou de outras 
origens e de proposições apresentadas pelos Vereadores. 

  e)Nenhuma das alternativas. 
 
29)Acerca da  Constituição do Estado de Santa 
Catarina .Art. 29 — São estáveis após três anos de 
efetivo exercício os servidores nomeados para cargo 
de provimento efetivo em virtude de concurso público. 
§ 1º — O servidor público estável só perderá o cargo: 
EXCETO: 
a) em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
b) mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa. 
c)mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada 
ampla defesa. 
d)Nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativas 
 
30)Com base no Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Irineópolis-SC. Art. 71 As Sessões da 
Câmara serão: 
a) I - Solenes de Parlamentar; II - Ordinárias; e III – 
Extraordinárias; IV - Especiais, Solenes ou 
Comemorativas. 
b)  I - Solenes de Expediente; II - Ordinárias; e III – 
Extraordinárias; IV - Especiais, Solenes ou 
Comemorativas. 
c)  I - Solenes de Instalação; II - Ordinárias; e III – 
Extraordinárias; IV - Especiais, Solenes ou 
Comemorativas. 
d) I - Solenes de Ordinárias ; II - Ordinárias; e III – 
Extraordinárias; IV - Especiais, Solenes ou 
Comemorativas. 
e)Nenhuma das alternativas. 
 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

31) Leia as assertivas e marque V para as verdadeiras 
e F para as falsas: 
(  ) Controladoria pode ser classificada como o órgão 
central do  Sistema  de  Controle Interno que agrega 
não somente as atividades de auditoria,  mas  também, 
 diversas  outras  atividades  de  controle da 
administração pública. A Controladoria-Geral da 
União, por exemplo, agrega as funções de defesa do 
patrimônio público, controle interno, auditoria pública, 
correição,  prevenção  e  combate  à  corrupção, 
 atividades  de ouvidoria  e  o  incremento  da 
 transparência  da  gestão  no âmbito da 
Administração Pública federal; 
(  ) Controlar significa fiscalizar pessoas, físicas e 
jurídicas, evitando que a objetivada entidade se desvie 
das finalidades para as quais foi instituída na 
sociedade. E o adjetivo “interno” quer dizer que, na 
Administração Pública, o controle será exercido por 
servidores da própria entidade auditada, e esse 
controle será regido unicamente pela Constituição 
Federal, sendo vedado que a entidade auditada 
estabeleça seus próprios regulamentos e normas.  
(  ) A Controladoria, classificada como órgão central 
do sistema de controle interno, seria uma espécie de 
órgão da Administração Pública localizado no nível de 
assessoramento do dirigente máximo da 
administração, com a finalidade de agregar diversas 
atividades como: auditoria, correição, prevenção e 
combate a desvios para otimizar  o  resultado  da 
 administração.    
Qual é a sequência CORRETA? 
a) V – V – V. 
b) V – V – F. 
c) V – F – V. 
d) V - F – F.  
e) Nenhuma das alternativas. 
 
32) O controle interno compreende todos os meios 
planejados numa empresa para dirigir, restringir, 
governar e conferir suas várias atividades com o 
propósito de fazer cumprir os seus objetivos. Os 
meios de controle incluem, mas não se limitam a: 
formas de organizações, políticas, sistemas, 
procedimentos, instruções, padrões, comitês, planos 
de contas, estimativas, orçamentos, inventários, 
relatórios, registros, métodos, projetos, segregação de 
função, sistemas de autorização e aprovação, 
conciliação, análise, custódia, arquivos, formulários, 
manuais de procedimentos, treinamento, etc. Na 
Estrutura de controle interno é compreendida a 
avaliação de riscos. Entende-sepor riscos ocorrências, 
circunstâncias ou fatos imprevisíveis que podem 
afetar a qualidade da informação contábil. A avaliação 
de riscos corresponde à análise da relevância dos 
riscos identificados, incluindo, EXCETO: 
a) a avaliação da probabilidade de sua ocorrência; 
b) a definição das ações a serem implementadas para 
prevenir a sua ocorrência ou minimizar seu potencial; 
c) a opinião, indicando uma sugestão de como remediar 
os danos ocorridos em decorrência dos riscos; 
d) nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativas  
33) A Auditoria Interna compreende os exames, 
análises, avaliações, levantamentos e comprovações, 
metodologicamente estruturados para a avaliação da 
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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. Sobre a Auditoria Interna, assinale 
a alternativa INCORRETA: 
a) 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. 
b) A Auditoria Interna deve assessorar a administração da 
entidade no trabalho de prevenção de fraudes e erros, 
obrigando-se a informá-la, sempre por escrito ou 
verbalmente, de maneira reservada, sobre quaisquer 
indícios ou confirmações de irregularidades detectadas no 
decorrer de seu trabalho. O termo “fraude” aplica - se a ato 
não intencional de omissão e/ou manipulação de 
transações e operações, adulteração de documentos, 
registros, relatórios, informações e demonstrações 
contábeis, tanto em termos físicos quanto monetários. 
c) A análise dos riscos da Auditoria Interna deve ser feita 
na fase de planejamento dos trabalhos; estão relacionados 
à possibilidade de não se atingir, de forma satisfatória, o 
objetivo dos trabalhos. Nesse sentido, devem ser 
considerados, principalmente, os seguintes aspectos:a) a 
verificação e a comunicação de eventuais limitações ao 
alcance dos procedimentos da Auditoria Interna, a serem 
aplicados, considerando o volume ou a complexidade das 
transações e das operações; b) a extensão da 
responsabilidade do auditor interno no uso dos trabalhos 
de especialistas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativas. 
 
34) Sobre o controle interno sob o enfoque contábil, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O controle interno sob o enfoque contábil compreende o 
conjunto de recursos, métodos, procedimentos e 
processos adotados pela entidade do setor público, com a 
finalidade de: salvaguardar os ativos e assegurar a 
veracidade dos componentes patrimoniais; dar 
conformidade ao registro contábil em relação ao ato 
correspondente; propiciar a obtenção de informação 
oportuna e adequada; estimular adesão às normas e às 
diretrizes fixadas; contribuir para a promoção da eficiência 
operacional da entidade; auxiliar na prevenção de práticas 
ineficientes e antieconômicas, erros, fraudes, 
malversação, abusos, desvios e outras inadequações. 
b) O controle interno deve ser exercido em todos os níveis 
da entidade do setor público, compreendendo: a 
preservação do patrimônio público; o controle da execução 
das ações que integram os programas; a observância às 
leis, aos regulamentos e às diretrizes estabelecidas. 
c) O controle interno é classificado nas seguintes 
categorias: operacional – relacionado às ações que 
propiciam o alcance dos objetivos da entidade; econômico 
– relacionado ao balanço relativo ao orçamento; contábeis 
– relacionado à observância da regulamentação 
pertinente. 
d) Nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativas. 
 

35) É possível dizer que a estrutura de controle interno 
compreende ambiente de controle; mapeamento e 
avaliação de riscos; procedimentos de controle; 
informação e comunicação; e monitoramento. Sobre 
essa estrutura, assinale a alternativa CORRETA: 
a) O ambiente de controle deve demonstrar o grau de 
comprometimento em todos os níveis da administração 
com a qualidade do controle interno em seu conjunto. 
b) Procedimento de controle é a identificação dos eventos 
ou das condições que podem afetar a qualidade da 
informação contábil. 
c) Monitoramento compreende o acompanhamento das 
atividades realizadas no ambiente de trabalho e se estão 
adequadas ao planejamento.  
d) Nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativas 
 
 
36) Em um cenário constituído de direitos e 
obrigações fiscais, especialmente aquele voltado a 
uma gestão adequada dos gastos públicos por parte 
dos governantes; a compreensão de uma cidadania 
ativa, participativa e solidária é um passo importante 
que as Administrações Tributárias mais modernas 
perseguem no contexto da socialização dos tributos. 
Sobre a educação tributária, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) Não há que se falar em Sociedade sem o pagamento 
de impostos. Essa condição está diretamente ligada ao 
desenvolvimento econômico e social de um povo. Está 
claro que tanto a sonegação fiscal quanto a corrupção 
impedem a realização dos próprios direitos fundamentais, 
ou seja, o poder do estado de despender recursos para a 
saúde, educação e segurança. Elas ressaltam privilégios e 
desigualdades, enfraquecendo a cidadania e a 
democracia. 
b) A tributação deve ser compreendida como um dever de 
cooperação que possibilita a atuação estatal nas suas 
mais diversas áreas, especialmente na vida social e 
econômica das pessoas. Dessa forma, o conhecimento da 
questão dos impostos possibilitará o fomento da 
cidadania, proporcionando os conhecimentos e 
habilidades que capacitam a compreensão do mundo e a 
atuação consciente na melhoria da realidade social de 
todos. 
c) O tributo é um instrumento que pode e deve ser 
utilizado para promover as mudanças e reduzir as 
desigualdades sociais. Entretanto, no Brasil o cidadão não 
é capaz de participar do processo de arrecadação, 
aplicação e fiscalização do dinheiro público, por isso, o 
cenário brasileiro atual é de concreta desigualdade social.  
d) Nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativas. 
 
 
37) Imposto é tributo cuja obrigação tem por fato 
gerador uma situação independente de qualquer 
atividade estatal específica, relativa à vida do 
contribuinte, à sua atividade ou a seu patrimônio. 
Podemos definir imposto como otributo que tem por 
hipótese de incidência um fato alheio a qualquer 
atuação do Poder Público. Assinale a alternativa 
CORRETA acerca dos impostos sobre a importação: 
a) O imposto, de competência da União, sobre a 
importação de produtos estrangeiros tem como fato 
gerador a saída destes no território nacional. 
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b) Contribuinte do imposto sobre a importação é: o 
importador ou quem a lei a ele equiparar; o arrematante de 
produtos apreendidos ou abandonados.  
c) O Poder Executivo pode, independente das condições e 
limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as 
bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos 
objetivos da política cambial e do comércio exterior.  
d) Nenhuma das alternativas. 
e)Todas as alternativas. 
 
38) Leia as assertivas e assinale a CORRETA: 
a) As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas 
respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício 
regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou 
potencial, de serviço público específico e divisível, 
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.  
b) As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas 
respectivas atribuições, são instituídas para fazerem face 
ao custo de obras públicas de que decorra valorização 
imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e 
como limite individual o acréscimo de valor que da obra 
resultar para cada imóvel beneficiado.  
c) A contribuição de melhoria é toda prestação pecuniária 
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída 
em lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada.  
d) Nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativas.  
 
39) Marque V para as alternativas Verdadeiras e F para 
as Falsas: 
(  )  A obrigação tributária é principal ou acessória. A 
obrigação principal decorre da legislação tributária e 
tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, 
nela previstas no interesse da arrecadação ou da 
fiscalização dos tributos. A obrigação acessória surge 
com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o 
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e 
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. 
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua 
inobservância, converte-se em obrigação principal 
relativamente à penalidade pecuniária.  
(  ) Fato gerador da obrigação principal é a situação 
definida em lei como necessária e suficiente à sua 
ocorrência. Fato gerador da obrigação acessória é 
qualquer situação que, na forma da legislação 
aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que 
não configure obrigação principal.  
(  ) Nos casos de impossibilidade de exigência do 
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, 
respondem solidariamente com este nos atos em que 
intervierem ou pelas omissões de que forem 
responsáveis: os pais, pelos tributos devidos por seus 
filhos menores; ostutores e curadores, pelos tributos 
devidos por seus tutelados ou curatelados; os 
administradores de bens de terceiros, pelos tributos 
devidos por estes; o inventariante, pelos tributos 
devidos pelo espólio; o síndico e o comissário, pelos 
tributos devidos pela massa falida ou pelo 
concordatário; os tabeliães, escrivães e demais 
serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre 
os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão 
do seu ofício; os sócios, no caso de liquidação de 
sociedade de pessoas. 

(  ) Salvo disposição de lei em contrário, a 
responsabilidade por infrações da legislação tributária 
depende da intenção do agente ou do responsável e 
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 
Assinale a sequência CORRETA: 
a) V – V – V – F. 
b) F – V – V – V.  
c) F – V – V – F. 
d) V - V - V - V 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
40) Sobre a legislação tributária, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é 
vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de 
seus servidores, de informação obtida em razão do ofício 
sobre a situação econômica ou financeira do sujeito 
passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de 
seus negócios ou atividades. Inclusive, é vedada a 
divulgação de informações relativas a: representações 
fiscais para fins penais e inscrições na Dívida Ativa da 
Fazenda Pública;  
b) Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito 
dessa natureza, regularmente inscrita na repartição 
administrativa competente, depois de esgotado o prazo 
fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final 
proferida em processo regular.  
c) O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela 
autoridade competente, indicará obrigatoriamente: o nome 
do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem 
como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de 
um e de outros; a quantia devida e a maneira de calcular 
os juros de mora acrescidos e a data em que foi inscrita. E 
indicará facultativamente: sendo caso, o número do 
processo administrativo de que se originar o crédito e a 
origem e natureza do crédito, mencionada 
especificamente a disposição da lei em que seja fundado;  
d) Nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


