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NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 

 Desligue o celular e outros aparelhos. 
 

 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este 
caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 
 

 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 

Responda a todas as questões. 
 

 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência 
na sala de Provas. 
 

 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de 
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura. 

A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática 
do mesmo. 
 

 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta. 
 

 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 
 

 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 
exemplo: 

 
 

 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta. 
 

 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha. 
 

 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. 
 

 A prova terá duração de 2 horas. 

O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.  
 

 Sairão simultaneamente os 3 (três) últimos candidatos de cada sala. Havendo insistência por parte 
do candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público. 
 

 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha. 
 

 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

BOA PROVA ! 

 
REALIZAÇÃO 

 

 



CONTROLADOR INTERNO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA 
 

IPEFAE 
 

1 / 6 

 

 

ʭ CONHECIMENTOS GERAIS 

 

CONHECIMENTO UNIVERSAL  ¿ ? 
 

 

01  
 

O Brasil é um país com dimensões continentais e 

compreender os aspectos físicos e humanos envolvendo 

seu território, regiões, paisagens e lugares é importante 

para entender a dinâmica de funcionamento das 

composições territoriais nacionais. Assinale a alternativa 

abaixo que contém erro em sua formulação: 

(A) Brasil é o quinto maior país do mundo, ficando atrás 

da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. 

(B) O Brasil, apesar das amplas dimensões continentais,  

historicamente teve a população concentrada nas 

áreas litorâneas. Após sucessivas “marchas para o 

oeste”, podemos dizer hoje em dia que, 

principalmente na região Sudeste,  a maior parte dos 

mais de 200 milhões de habitantes habita regiões 

afastadas das costas litorâneas. 

(C) A economia do Brasil é considerada emergente, ou 

seja, a de um país historicamente subdesenvolvido 

que apresenta padrões relativamente avançados em 

comparação com boa parte das demais economias 

periféricas. 

(D) O fato do Brasil ser cortado pelo Trópico de 

Capricórnio e pela Linha do Equador (evidenciando 

variações de latitude) explica a ampla diversidade 

climática e, consequentemente, em sua vegetação. 

 

02  
 

Na história brasileira existem diversos personagens que 

tiveram influência significativa para a evolução da Nação 

como país democrático e livre. José Maria da Silva 

Paranhos Junior, o Barão do Rio Branco, influenciou em 

seu tempo o país em direções que se desdobram até 

hoje. Assinale abaixo a alternativa correta que aponta, 

entre as suas muitas atividades, a mais impactante e 

conhecida: 

(A) Biólogo. 

(B) Empresário. 

(C) Jornalista. 

(D) Diplomata. 

 

03  
 

As inovações digitais atuais continuam a surpreender 

pela criatividade e impacto que determinam em diversos 

estratos sociais, como as presentes nas denominadas 

redes sociais e na Inteligência artificial, com o emprego  

de diversificados algoritmos. Uma funcionalidade recente 

bem impactante que exibe enorme potencial é a de 

blockchain, que consiste em uma tecnologia de registro 

distribuído, que visa a descentralização como medida de 

segurança. São bases de registros e dados distribuídos e 

compartilhados que tem a função de criar um índice 

global para todas as transações que ocorrem em um 

determinado mercado. Sobre esta inovação, assinale 

abaixo a alternativa que contém informação incorreta 

sobre a mesma: 

(A) A blockchain funciona como um livro-razão só que 

de forma pública, compartilhada e universal, que cria 

consenso e confiança na comunicação direta entre 

duas partes (ou seja, sem o intermédio de terceiros). 

(B) A blockchain cresce constantemente na medida em 

que novos blocos completos são adicionados a ela 

por um novo conjunto de registros. Os blocos não  

são adicionados de modo linear e cronológico, mas 

aleatórios e salteados num determinado espaço de 

tempo, o que confere flexibilidade e massividade ao 

sistema. 

(C) A blockchain é vista como a principal inovação 

tecnológica do bitcoin, visto que é a prova de todas 

as transações na rede. 

(D) O projeto original do blockchain tem servido de 

inspiração para o surgimento de novas criptomoedas 

e de bancos de dados distribuídos. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  ¿ ? 
 

  

Leia o trecho da crônica Zaptiqueta, de Antônio Prata, 

publicada em 17/11/2019, para responder às questões de 

04 a 06. 

 

Já que estamos viciados nos celulares e 

autocondenados a arrastá-los por aí como as bolas de 

chumbo dos prisioneiros nas histórias em quadrinhos, é 

mister entrarmos num acordo sobre algumas mínimas 

normas de etiqueta. Não me refiro aos trolls do Twitter, 

aos ogros da dark web, às almas sebosas que dedicam a 

vida a aprofundar, via redes sociais, o murundu em que 

nos encontramos (sic). Desses cuidará o capeta no 

décimo nono círculo do inferno atualizado de Dante. Falo 

aqui das pessoas de bom coração que, por falta de um 

protocolo, atrapalham-se com os talheres do WhatsApp. 

FONTE: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2019/11/zaptiqueta.shtml 

 

04  
 

A expressão “é mister”, destacada no texto, pode ser 

substituída, sem prejuízo de sentido, por: 

(A) É prescindível. 

(B) É inoportuno. 

(C) É fortuito. 

(D) É indispensável. 

 

05  
 

Considere as seguintes afirmações sobre o texto: 

 

I - “Já que” denota o conformismo do autor do 

texto com a presença dos celulares em nossas 

vidas. 

II - “como” estabelece uma comparação entre os 

celulares e as bolas de chumbo dos 

prisioneiros. 

III - “Desses” retoma exclusivamente a expressão 

“almas sebosas” utilizada na frase anterior. 

IV - A partícula “se” em “atrapalham-se” é um 

pronome reflexivo e refere-se a “talheres do 

WhatsApp”. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

(A) I e III. 
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(B) II e IV. 

(C) I e II. 

(D) III e IV. 

 

06  
 

 “Não me refiro aos trolls do Twitter, aos ogros da dark 

web, às almas sebosas que dedicam a vida a aprofundar, 

via redes sociais, o murundu em que nos encontramos 

(sic).” 

Sobre o trecho acima, é correto afirmar: 

(A) Em que nos encontramos é oração subordinada 

adjetiva explicativa.  

(B) Não me é sujeito do verbo referir. 

(C) Que dedicam (...) nos encontramos é oração 

subordinada adjetiva restritiva. 

(D) Via redes sociais, do twitter e da dark web são 

adjuntos adverbiais de lugar. 

 

 

Texto para as questões 07 e 08. 

 

 
FONTE: http://www.institutomauriciodesousa.org.br/fazendo-a-

diferenca/campanhas/campanha-lacre-solidario/ 

 

07  
 

Sobre o anúncio é correto afirmar: 

(A) Promove a preservação do meio ambiente por meio 

da reciclagem dos lacres de alumínio, que serão 

transformados em cadeiras de rodas. 

(B) Incentiva a filantropia, apontando como uma ação 

simples pode trazer benefícios aos necessitados.  

(C) Critica a desigualdade social gerada pela falta de 

acessibilidade para pessoas com deficiência nas 

cidades. 

(D) Estimula o consumo de bebidas em lata, 

contradizendo o propósito de preservar o meio 

ambiente.  
 

08  
 

Assinale a alternativa que apresenta o texto da campanha 

publicitária reescrito conforme a norma culta da língua 

portuguesa. 

(A) Os lacres serão reciclados e às cadeiras doadas à 

entidades assistenciais. 

(B) Os lacres serão reciclados e, as cadeiras, doadas a 

entidades assistenciais. 

(C) Os lacres serão reciclados, e as cadeiras, doadas a 

entidades assistenciais. 

(D) Os lacres, serão reciclados, e, às cadeiras doadas à 

entidades assistenciais.  

 

09  
 

Leia a manchete publicada no site 1News em 08/10/2018: 

 

“Luto: perda de Maísa Silva comove o país” 

 

A ambiguidade do texto ocorre, sintaticamente, pois: 

(A) De Maísa Silva pode ser sujeito ou objeto indireto de 

perda. 

(B) De Maísa Silva pode ser adjunto adverbial ou 

complemento nominal de perda. 

(C) De Maísa Silva pode ser sujeito ou adjunto 

adnominal de perda. 

(D) De Maísa Silva pode ser adjunto adnominal ou 

complemento nominal de perda. 

 

Texto para as questões 10 e 11: 

 

 
FONTE: https://www.estimulanet.com/2013/04/tirinhas-do-armandinho-conquistam-

o.html 

 

10  
 

Sobre a tira é correto afirmar: 

(A) Os personagens apresentam opiniões divergentes 

sobre a prática de montar cavalos e bois em 

espetáculos públicos. 

(B) O tom de humor advém do fato de a palavra 

“rodeios” ter mais de um sentido, como fica evidente 

no último quadro. 

(C) Há, implícita na tira, uma crítica à proibição dos 

rodeios, em defesa da liberdade de expressão. 

(D) A fala do último quadro contraria o que está dito no 

primeiro, já que o personagem é a favor da 

comunicação direta. 
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11  
 

Assinale a alternativa que apresenta o texto do último 

quadro reescrito de acordo com a norma culta da língua 

portuguesa. 

(A) Preferiria quando iam direto ao assunto. 

(B) Prefiro que fossem direto ao assunto. 

(C) Preferira quando iam direto ao assunto. 

(D) Preferiria que fossem direto ao assunto. 

 

MATEMÁTICA  ¿ ? 
 

 

12  
 

Analise a sequência numérica abaixo e responda. 

 

01     01     04     02     09     03     ?     04 

 

Qual número completa logicamente a sequência?   

(A) 01 

(B) 02 

(C) 12 

(D) 16 

 

13  
 

Analisando a tabela de jogos do torneio masculino de 

tênis, o técnico de um dos atletas observou a seguinte 

situação. Se Rogério elimina Gustavo, então Gustavo sai 

do torneio. Se Gustavo sai do torneio, então Fernando 

não joga com Gustavo. Se Rafael joga com Rogério, 

então Rogério elimina Gustavo. Sabendo que Fernando 

joga com Gustavo, logo: 

(A) Gustavo não sai do torneio e Rogério elimina 

Gustavo 

(B) Rogério joga com Gustavo e Gustavo sai do torneio 

(C) Rogério não elimina Gustavo e Rafael não joga com 

Rogério 

(D) Rafael joga com Rogério e Rogério elimina Gustavo 

 

14  
 

A figura abaixo que representa as faces de um cubo 

aberto, contendo cada lado um número. 

 

 

 

Supondo que o cubo esteja com a face de número 6 

voltada para cima, qual face estará voltada para baixo? 

(A) Número 1 

(B) Número 2 

(C) Número 3 

(D) Número 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 
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ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

15  
 

Considerando o texto da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), a qual espécie 

normativa primária, abaixo, elencada é atribuída 

estabelecer normas gerais em matéria de legislação 

tributária, especialmente, sobre definição de tributos e de 

suas espécies, bem como, em relação aos impostos 

discriminados, na Constituição Federal, a dos 

respectivos fatos geradores, bases de cálculo e 

contribuintes? 

(A) lei complementar. 

(B) lei delegada. 

(C) resolução. 

(D) lei ordinária.  

  

16  
 

Na mesma linha da situação, acima, cabe à mesma 

espécie normativa definir de tratamento diferenciado e 

favorecido para as microempresas e para as empresas de 

pequeno porte. A mesma espécie normativa também 

poderá instituir um regime único de arrecadação dos 

impostos e contribuições da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, observando-se alguns 

elementos abaixo descritos, estando incorreto o da 

alternativa: 

(A) a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão 

ser compartilhadas pelos entes federados, adotado 

cadastro nacional único de contribuintes.  

(B) serão estabelecidas condições de enquadramento 

gerais para todos os Estados.  

(C) será opcional para o contribuinte.  

(D) o recolhimento será unificado e centralizado e a 

distribuição da parcela de recursos pertencentes aos 

respectivos entes federados será imediata, vedada 

qualquer retenção ou condicionamento.  

  

17  
 

Quanto a fiscalização contábil, financeira e orçamentária 

na CRFB, sabe-se que o controle externo, a cargo do 

Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União, ao qual compete, dentre 

outras atividades, apreciar as contas prestadas, 

anualmente, pelo Presidente da República, mediante 

parecer prévio que deverá ser elaborado:  

(A) em cento e vinte dias a contar de seu recebimento. 

(B) em noventa dias a contar de seu recebimento. 

(C) em trinta dias a contar de seu recebimento. 

(D) em sessenta dias a contar de seu recebimento. 

 

18  
 

Sobre as regras que constam na Lei 4.320, de 17 de 

março de 1964, afirma-se que a Lei de Orçamento poderá 

conter autorização ao Executivo para, dentre outros atos, 

realizar, em determinado período, operações de crédito 

por antecipação da receita, para atender a insuficiências 

de caixa. Assinale a alternativa onde conste corretamente 

o período supracitado: 

(A) com anterioridade de um mês, dentro do exercício 

financeiro.  

(B) com anterioridade de um mês, dentro do exercício 

financeiro, projetando o impacto em outros 

programas estabelecidos na Lei do Orçamento para 

os próximos dois meses. 

(C) em qualquer mês do exercício financeiro. 

(D) em qualquer mês do exercício financeiro, projetando 

o impacto em outros programas estabelecidos na Lei 

do Orçamento para os próximos dois meses. 

 

19  
 

Ainda na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, nas regras 

para a Lei de Orçamento, a discriminação da despesa far-

se-á no mínimo por elementos, entendendo-se por 

elementos o desdobramento da despesa com pessoal, 

material, serviços, obras e outros meios de que se serve 

a Administração pública para consecução dos seus fins. 

Para efeito de classificação da despesa, considera-se 

material permanente o de duração superior a:  

(A) um ano.  

(B) dois anos. 

(C) três anos.  

(D) quatro anos. 

 

20  
 

Considerando as regras estabelecidas na Lei 

Complementar 123 de 2006, consideram-se isentos do 

imposto de renda, na fonte e na declaração de ajuste do 

beneficiário, os valores, efetivamente, pagos ou 

distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou 

empresa de pequeno porte optante pelo Simples 

Nacional, salvo os que corresponderem:  

(A) empréstimos feitos em prol da pessoa jurídica. 

(B) valores por serviços recebidos em conta de pessoa 

física. 

(C) da aquisição de bens móveis para o 

desenvolvimento da atividade empresarial. 

(D) a pró-labore, aluguéis ou serviços prestados.  

 

21  
 

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento previsto no 

art. 165 da Constituição Federal, destinado a organizar e 

viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os 

fundamentos e os objetivos da República. São objetivos 

do PPA, exceto:  

(A) Definir com clareza as metas e prioridades do 

governo, bem como os resultados esperados.  

(B) Organizar, em programas, as ações que resultem 

em incremento de bens ou serviços que atendam 

demandas da sociedade. 

(C) Estabelecer a necessária relação entre as ações a 

serem desenvolvidas e a orientação estratégica de 

governo. 

(D) Criar fonte de recursos para que o orçamento anual 

seja coerente com as diretrizes e metas do Plano. 

 

22  
 

Para que o poder público possa desempenhar suas 

funções com critério, é necessário que haja um 

planejamento orçamentário consistente, que estabeleça 

com clareza as prioridades da gestão. Considerando os 

modelos orçamentários para a gestão do dinheiro 

público, compreende à lei orçamentária anual: 
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(A) Estabelecer as metas e prioridades da administração 

pública federal, incluindo as despesas de capital 

para o exercício financeiro subsequente. 

(B) As diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública federal para as despesas de capital. 

(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) Dispor sobre as alterações na legislação tributária e 

estabelecerá a política de aplicação das agências 

financeiras oficiais de fomento. 

 

23  
 

Considerando os princípios básicos que devem ser 

seguidos para elaboração e controle do orçamento, o 

fato de cada esfera de governo dever possuir apenas um 

orçamento, fundamentado em uma única política 

orçamentária de corre do princípio da: 

(A) Unidade. 

(B) Universalidade. 

(C) Anualidade. 

(D) Individualidade dos poderes. 

 

24  
 

O ciclo orçamentário é um processo dinâmico e 

contínuo, com várias etapas articuladas entre si, esse 

ciclo tem início com a elaboração do Plano Plurianual 

(PPA) e se encerra com o julgamento da última prestação 

de contas. Considerando o papel específico que cada 

poder exerce no processo orçamentário, bem como os 

preceitos legais, assinale a alternativa correta: 

(A) Cabe ao poder Legislativo a elaboração do Projeto 

de Lei do Plano Plurianual que será aprovado pelo 

Poder Executivo. 

(B) Cabe ao poder Legislativo discutir, apresentar 

emendas e votar o projeto de lei do PPA até o 

encerramento da sessão legislativa, pra União, esse 

prazo termina em 15 de dezembro. 

(C) Na União, o projeto de LDO deve ser enviado ao 

Legislativo até o dia 15 de dezembro. 

(D) Os membros do Legislativo têm até o encerramento 

da primeira parte da sessão legislativa, 15 de 

dezembro, no caso da União, para examinar, 

modificar e votar o projeto de LDO 

 

25  
 

O Empenho constitui o primeiro estágio da despesa 

pública, uma vez emitido o empenho: 

(A) Obriga o Estado ao desembolso financeiro, sem 

exceções, devendo o descumprimento do contrato 

encerrar-se em perdas e danos. 

(B) Obriga o Estado ao desembolso financeiro, desde 

que o fornecedor do material ou prestador dos 

serviços atenda a todos os requisitos legais de 

autorização ou habilitação de pagamento. 

(C) O Estado estará obrigado ao desembolso financeiro 

no caso do recebimento do material ou do serviço, 

independente da manutenção dos requisitos de 

habilitação. 

(D) O Estado estará obrigado ao desembolso financeiro 

somente após a avaliação do TCU, que aprovará ou 

não a despesa. 

 

26  
 

Entre o estágio do empenho e da liquidação há uma fase 

intermediária na qual o fato gerador da despesa já 

ocorreu, porém, o processo de liquidação ainda não foi 

concluído. Esta fase é denominada “em liquidação”. 

Considerando o contexto assinale a alternativa correta: 

(A) Só é possível a fase de liquidação após a prestação 

integral do serviço contratado, ou a entrega integral 

do material adquirido pela administração pública. 

(B) Só podem ser liquidados os empenhos que já têm 

um passivo patrimonial correlato, cujos fatos 

geradores já ocorreram. 

(C) É possível a liquidação que já têm um passivo 

patrimonial correlato, daquelas despesas 

empenhadas cujos fatos geradores ainda não 

ocorreram. 

(D) A liquidação resulta na extinção da obrigação, após 

o respectivo ateste. 

 

27  
 

Restos a pagar são as despesas empenhadas, mas não 

pagas até 31 de dezembro, estando a sua execução 

condicionada aos limites fixados à conta das fontes de 

recursos correspondentes, com base na legislação 

vigente. Quanto às regras gerais para inscrição em 

restos a pagar assinale a alternativa correta: 

(A) A inscrição das despesas em Restos a Pagar não 

será obrigatoriamente efetuada no encerramento de 

cada exercício de emissão da respectiva Nota de 

Empenho. 

(B) O empenho de despesa não liquidada sempre 

deverá ser anulado antes do processo de inscrição 

de Restos a Pagar. 

(C) O empenho de despesa não liquidada não será 

anulado antes do processo de inscrição de Restos a 

Pagar se vigente o prazo para cumprimento da 

obrigação assumida pelo credor, nele estabelecida. 

(D) Poderão ser indicados para inscrição em restos a 

pagar não processados empenhos referentes a 

despesas com diárias, ajuda de custo e suprimento 

de fundos. 

 

28  
 

Administração pública é todo o aparelhamento do Estado 

para a prestação dos serviços públicos, para a gestão 

dos bens públicos e dos interesses da comunidade. 

Considerando os poderes administrativos, a atividade da 

Administração Pública que, limitando ou disciplinando 

direitos, interesses ou liberdades individuais, regula a 

prática do ato ou abstenção de fato, em razão do 

interesse público decorre do: 

(A) Poder hierárquico 

(B) Poder de polícia 

(C) Poder disciplinar 

(D) Fato do príncipe 

 

29  
 

Marco Antônio prefeito da cidade de Perolândia, com o 

intuito de valorizar uma propriedade rural cuja 
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titularidade pertence a seus familiares, promoveu o 

asfaltamento da via de acesso a tal propriedade, tendo 

inclusive asfaltado parte da própria propriedade. Quanto 

aos princípios da administração pública, tal relato 

apresenta desrespeito claro ao princípio da (o): 

(A) Interesse público 

(B) Supremacia do interesse público 

(C) Anterioridade 

(D) Publicidade 
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A descentralização é a transferência de execução do 

serviço ou da titularidade do serviço para outra pessoa, 

quer seja de direito público ou de direito privado. São 

entidades descentralizadas de direito público: 

(A) Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista. 

(B) Concessionárias de Serviços Públicos e 

Permissionárias. 

(C) Autarquias e Fundações públicas. 

(D) Associações e Organizações não governamentais. 
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