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Estado de Santa Catarina 

Câmara Municipal de Vereadores 

de Guarujá do Sul  
Edital de Concurso Público nº 01/2020  

___________________________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

Controlador Interno 01 
 

 AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
feita de material transparente. 

 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
 Verifique se: 

 No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

 Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas de 1 à 35. 
Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha 
de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão 

Resposta. 
 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
 A prova terá duração de 03h00min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 
 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

______________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 

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      
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. A Constituição Federal de 1988 estabelece que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com finalidades específicas previstas no 

texto constitucional. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer 

irregularidade ou ilegalidade: 

A) Dela darão ciência Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária. 

B) Dela darão ciência ao Presidente da República, sob pena de responsabilidade solidária. 

C) Dela darão ciência à Polícia Federal, sob pena de responsabilidade solidária. 

D) Dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 

 

02. Nos termos da Lei nº 4.320/64, a verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária 

será: 

A) Somente prévia.  

B) Concomitante e subsequente. 

C) Prévia, concomitante e subsequente. 

D) Somente subsequente.  

 

03. Leia o trecho a seguir, extraído da Lei nº 4.320/64 e assinale ao que segue:  

“Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos 

limites das ______________ atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que for 

instituído para esse fim”.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho: 

A) Cotas trimestrais. 

B) Cotas quadrimestrais. 

C) Cotas semestrais. 

D) Cotas bimestrais.  

 

04. Assinale a única alternativa que não corresponde a uma das características da Defensoria 

Pública previstas na Constituição Federal de 1988: 

A) Instituição permanente. 

B) Essencial à função jurisdicional do Estado. 

C) Responsável pela orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em 

todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos. 

D) Atuação de forma integral aos necessitados, mediante o pagamento de honorários.  
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05. Sobre as vedações constitucionais impostas aos entes da Federação, no que diz respeito ao 

poder de tributar, é certo dizer que: 

A) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos.  

B) É permitido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir tratamento 

desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer 

distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 

independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.  

C) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com 

efeito de confisco.  

D) É permitido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar 

tributo sem lei que o estabeleça.  

 
06. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a instituição de impostos sobre transmissão 

causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos é de competência: 

A) Da União. 

B) Dos Estados e Municípios. 

C) Dos Municípios. 

D) Dos Estados e do Distrito Federal.  

 
07. Leia o trecho a seguir e assinale ao que segue: 

“É ______________ ao banco central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro 

Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira”.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho: 

A) Permitido. 

B) Vedado. 

C) Obrigatório. 

D) Incentivado. 

 
08. A Constituição Federal de 1988 estabelece que compete à União desapropriar por interesse 

social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, 

mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do 

valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja 

utilização será definida em lei. Sobre a propriedade produtiva; e a pequena e média propriedade 

rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra, é certo dizer que: 

A) São suscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. 

B) São o primeiro objeto para desapropriação para fins de reforma agrária. 

C) São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária.  

D) Devem ser sempre, obrigatoriamente, objeto para desapropriação para fins de reforma 

agrária.  

 
09. Nos termos da Constituição Federal de 1988, a função social é cumprida quando a propriedade 

rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 

seguintes requisitos, exceto: 

A) Aproveitamento racional e adequado.  

B) Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente.  

C) Inobservância das disposições que regulam as relações de trabalho.  

D) Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 
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10. Leia o trecho a seguir, extraído da Constituição Federal de 1988 e assinale ao que segue: 

“A ordem social tem como base _____________________________________ (1), e como objetivo 

_____________________________ (2).” 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do trecho: 

A) (1) o bem-estar; (2) o primado do trabalho e a justiça sociais. 

B) (1) o primado do trabalho; (2) o bem-estar e a justiça sociais. 

C) (1) a justiça social; (2) o bem-estar e o primado do trabalho. 

D) (1) o primado do trabalho; (2) o primado do trabalho e a justiça sociais. 

 

11. A Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 

e recuperação. Em relação à assistência à saúde e a iniciativa privada, assinale a alternativa 

incorreta de acordo com a Constituição Federal:  

A) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de 

saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 

preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições 

privadas com fins lucrativos. 

C) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

D) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos 

e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, 

processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de 

comercialização.  

 

12. A Lei nº 11.079/05 estabelece que os objetivos dos consórcios públicos serão determinados 

pelos entes da Federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais. Sobre a 

outorga de concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos pelos consórcios 

públicos, assinale a alternativa correta de acordo com a referida Lei: 

A) Os consórcios públicos poderão outorgar somente permissão de obras ou serviços públicos 

mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar de forma 

específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá 

atender, observada a legislação de normas gerais em vigor. 

B) Os consórcios públicos poderão outorgar somente autorização de obras ou serviços públicos 

mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar de forma 

específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá 

atender, observada a legislação de normas gerais em vigor. 

C) Os consórcios públicos não poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de 

obras ou serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, 

que deverá indicar de forma específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e 

as condições a que deverá atender, observada a legislação de normas gerais em vigor. 

D) Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou 

serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que 

deverá indicar de forma específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e as 

condições a que deverá atender, observada a legislação de normas gerais em vigor. 
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13. A Lei nº 9.637/98 dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação 

do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a 

absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências. De acordo com a 

referida Lei, as entidades qualificadas como organizações sociais são declaradas como entidades 

de interesse social e utilidade pública, para todos os efeitos legais. Sobre a destinação de recursos 

orçamentários e bens públicos às organizações sociais é certo dizer que: 

A) Às organizações sociais nunca poderão ser destinados recursos orçamentários e bens 

públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão. 

B) Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos 

necessários ao cumprimento do contrato de gestão. 

C) Às organizações sociais deverão, obrigatoriamente, ser destinados recursos orçamentários 

e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão. 

D) Às organizações sociais poderão, mas não devem, ser destinados recursos orçamentários 

e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão. 

 
14. Leia o trecho a seguir e assinale ao que segue: 

“Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as pessoas 

jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em 

funcionamento regular há, no mínimo, ________________, desde que os respectivos objetivos 

sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos pela Lei nº 9.790/99”.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho: 

A) 3 (três) anos. 

B) 2 (dois) anos. 

C) 1 (um) ano. 

D) 4 (quatro) anos.  

 

15. De acordo com a Lei nº 11.079/04, que Institui normas gerais para licitação e contratação de 

parceria público-privada no âmbito da administração pública. A referida Lei dispõe que ficam a 

União, seus fundos especiais, suas autarquias, suas fundações públicas e suas empresas estatais 

dependentes autorizadas a participar, no limite global de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de 

reais), em Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FGP que terá por finalidade prestar 

garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos federais, 

distritais, estaduais ou municipais em virtude das parcerias tratadas na Lei. Sobre o FGP, assinale 

a alternativa correta: 

A) O FGP terá natureza pública e patrimônio próprio separado do patrimônio dos cotistas, e 

será sujeito a direitos e obrigações próprios. 

B) O FGP terá natureza privada e patrimônio em conjunto com o patrimônio dos cotistas, e será 

sujeito a direitos e obrigações próprios. 

C) O FGP terá natureza pública e patrimônio em conjunto patrimônio dos cotistas, e será sujeito 

a direitos e obrigações próprios. 

D) O FGP terá natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio dos cotistas, e 

será sujeito a direitos e obrigações próprios. 
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16. Marcelina, estudante de Direito da Universidade XPTO, estava em debate com seu colega 

Juliano sobre a Lei Complementar nº 101/00. Marcelina dizia que constituem requisitos essenciais 

da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os 

tributos da competência constitucional do ente da Federação. Juliano, por outro lado, dizia que os 

requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal seriam somente a instituição e a previsão 

de tributos, sem a necessidade da efetiva arrecadação. De acordo com a referida Lei, assinale a 

alternativa correta: 

A) Ambos têm razão. 

B) Juliano tem razão. 

C) Marcelina tem razão. 

D) Ambos estão equivocados.  

 

17. Para efeitos da Lei nº 8.429/92, a conduta de “receber vantagem econômica de qualquer 

natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, 

de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa 

de tal vantagem” constitui: 

A) Ato de Improbidade Administrativa que importa enriquecimento ilícito.  

B) Ato de Improbidade Administrativa que causa prejuízo ao erário. 

C) Ato de Improbidade Administrativa decorrente de concessão indevida de benefício tributário. 

D) Ato de Improbidade Administrativa decorrente de aplicação indevida de benefício financeiro. 

 

18. A Lei nº 13.019/14 estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e 

as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de 

finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos 

previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos 

de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de 

colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil. Para efeitos da referida Lei, o 

instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração 

pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público 

e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos 

financeiros, é denominado como: 

A) Termo de colaboração. 

B) Projeto. 

C) Termo de fomento. 

D) Acordo de cooperação. 

 

19. A Lei nº 4.320/64 estabelece que o controle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, 

terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros 

públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento. De acordo com a referida Lei, quando, no Município 

não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente: 

A) O Ministério Público será responsável por executar o papel do Tribunal de Contas. 

B) O Tribunal de Justiça será responsável por executar a função do Tribunal de Contas.  

C) A Câmara de Vereadores poderá designar peritos contadores para verificarem as contas do 

prefeito e sobre elas emitirem parecer. 

D) A Câmara de Vereadores poderá designar um advogado para verificar as contas do prefeito. 
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20. João Victor e Rafael, estudantes de Direito da Universidade Kappa Beta, estavam em discussão 

sobre a Lei nº 8.666/93. João Victor dizia que quando se contrata a execução da obra ou do serviço 

por preço certo de unidades determinadas, trata-se de empreitada por preço unitário, enquanto 

Rafael dizia se tratar de empreitada por preço global. De acordo com a referida Lei, assinale a 

alternativa correta: 

A) João Victor tem razão. 

B) Ambos têm razão. 

C) Rafael tem razão. 

D) Ambos estão equivocados.  

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 21 a nº 24 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes 

de respondê-las. 

 

(Texto) 

 
 

21. Sobre a concordância verbal do Texto, há erro no seguinte trecho: 

A) “Uma equipe de cientistas na Austrália informou...” (linha 1). 

B) “Os pesquisadores do Instituto Peter Doherty para Infecção e Imunidade, em Melbourne, 

disseram...” (linhas 6 a 8). 

C) “‘Este é um passo, [...]’” (linhas 11 e 12). 

D) “[...] enquanto pontuava que, sozinha, a amostra não venceriam a luta contra o vírus.” (linhas 

14 a 16). 
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22. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do trecho abaixo responsável por exigir a 

preposição sublinhada, devido à sua regência:  

“[...] em uma descoberta que pode acelerar a criação de uma vacina contra o vírus.” (linhas 4 a 6). 

A) “Acelerar”. 

B) “Criação”. 

C) “Uma”. 

D) “Vacina”. 

 

23. O verbo “desenvolver” (linha 2) está conjugado no mesmo tempo e modo verbal que a seguinte 

alternativa: 

A) Amaste. 

B) Amam. 

C) Amáveis. 

D) Amará. 

 

24. As vírgulas que isolam “Mike Catton” foram empregadas para: 

A) Isolar o adjunto adverbial deslocado. 

B) Isolar o vocativo. 

C) Isolar o aposto explicativo. 

D) Isolar uma oração adverbial. 

 

25. Escreve-se com “i” e não com “e” todas as palavras, exceto: 

A) Calidoscópio. 

B) Chilique. 

C) Miscigenação. 

D) Benificência. 

 

26. Assinale a alternativa que não representa uma função da vírgula: 

A) Marcar o fim de qualquer enunciado com entonação exclamativa. 

B) Isola, nas datas, o nome do lugar. 

C) Isolar as orações coordenadas, exceto as introduzidas pela conjunção “e”. 

D) Separar as orações adjetivas explicativas. 

 

27. Para reis e rainhas usa-se o seguinte pronome de tratamento: 

A) Vossa Senhoria. 

B) Vossa Majestade. 

C) Vossa Excelência. 

D) Vossa Alteza. 

 

28. Há erro de concordância nominal na seguinte alternativa: 

A) Na formatura, usou duas blusas amarelo-canário. 

B) Recuperada a saúde e o ânimo, ele voltou imediatamente ao seu posto de trabalho. 

C) Ontem assistimos ao show dos ilustres Caetano Veloso e Gilberto Gil. 

D) Encontraram todos os documentos do escritório revirado pelos bandidos. 
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29. “Hão de jogá-lo na lixeira se todas as tentativas falharem.” 

Com base na colocação pronominal, assinale a alternativa que apresenta a reescrita correta do 

período, mantendo-se o tempo e o modo verbal: 

A) Jogaram-no na lixeira se todas as tentativas falharem. 

B) Jogaram-lhe na lixeira se todas as tentativas falharem. 

C) Jogá-lo-ão na lixeira se todas as tentativas falharem. 

D) Jogá-lo-iam na lixeira se todas as tentativas falharem. 

 

30. Analise a reportagem a seguir: 

 
(Fonte adaptada: https:// https://www.garotabeleza.com.br>acesso em 29 de janeiro de 2020) 

 

É correto afirmar que a crase utilizada no trecho acima foi empregada pela seguinte regra: 

A) É obrigatório o uso da crase em locuções prepositivas formadas com palavras femininas 

como, por exemplo, “à base de”. 

B) Há contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino. 

C) É obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais formadas com palavras femininas como, 

por exemplo, “à base de”. 

D) É obrigatório o uso da crase em algumas locuções conjuntivas formadas com palavras 

femininas como, por exemplo, “à base de”. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. Em janeiro de 2020 completaram 75 anos da libertação do Campo de Concentração nazista de 

Auschwitz-Birkenau, que contou com a participação de sobreviventes, que entraram usando gorros 

e lenços listrados de azul e branco, simbolizando os uniformes dos prisioneiros do campo. O 

referido campo pertence ao território: 

A) Polonês. 

B) Alemão. 

C) Russo. 

D) Belga. 

 

32. Uma aeronave militar dos Estados Unidos utilizado para monitoramento eletrônico caiu no leste 

do Afeganistão, no final do mês de janeiro de 2020. A autoria do ataque foi assumida: 

A) Pelo governo iraniano. 

B) Pelo Estado Islâmico. 

C) Pelo Talibã. 

D) Pelo Al Qaeda. 
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33. Sendo o fogo originário da reunião de combustível, oxigênio e calor, para extingui-lo basta que 

se suprima alguns elementos essenciais. Desse modo, o processo de retirada de combustível é 

chamado: 

A) Abafamento. 

B) Isolamento. 

C) Resfriamento. 

D) Compartimento. 

 

34. Florianópolis assumiu a posição de capital que mais recicla no país, com a intensão de ser a 

capital “Lixo Zero” até 2030. Outras iniciativas têm acompanhado este projeto, como o Revitaliza 

Floripa, que consiste em ações como: 

A) Criar novas cooperativas de coleta seletiva nos principais bairros da cidade. 

B) Ampliar da frota de coletas a fim de reduzir o lixo despejado em lugares públicos. 

C) Realizar programas de conscientização em escolas municipais e estaduais a fim de alterar 

a cultura de administração do lixo doméstico. 

D) Incentivar a arte em muros, e hortas para combater para combater pontos irregulares de lixo. 

 

35. A região onde atualmente pertence o território de Guarujá do Sul desmembrou-se das terras 

onde era distrito de: 

A) Pessegueiro. 

B) São Miguel do Oeste. 

C) Dionísio Cerqueira. 

D) Venceslau Brás. 

 


