
 

 
 

 

 

CONTROLADORIA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo 
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1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS 
 
Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) 
questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala: 
 
 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das 
questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos. 

 
2. TEMPO 
 
 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da 
prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de 
Respostas da prova objetiva; 
 
 01 (uma) hora após o início da prova é possível, retirar-
se da sala levando o caderno de prova; 

 
3. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de 
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta; 
 
 Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, informe 
imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas 
as devidas providências; 
 
 Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, 
especialmente nome, número de inscrição e documento 
de identidade e leia atentamente as instruções para 
preenchimento; 
 
 O preenchimento das respostas da prova objetiva é de 
sua responsabilidade e não será permitida a troca de 
Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo 
candidato; 
 

 
  Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul 
ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu. 
 
 Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na Folha de 
Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar 
informações relativas às respostas em qualquer outro 
meio que não seja o caderno de prova; 
 
 Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida 
e assinada ao Fiscal de Sala. 
 
SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que: 
 
a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo 
de comunicação com outro candidato; 
 
b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico 
(calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, 
filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, 
relógios , walkmans, MP3 players, fones de ouvido, 
agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer 
outro tipo de computador portátil, receptores ou 
gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou 
qualquer outra dependência do local de prova; 
 
c) se ausentar da sala em que se realizam as provas 
levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Respostas; 
 
d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando 
terminar o tempo estabelecido; 
 
e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de 
Respostas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

 

Cientistas desenvolvem adesivo que pode 

permitir ultrassom via celular 

 

Cientistas do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT) desenvolveram adesivo 

capaz de realizar ultrassom. De acordo com 

informações de artigo publicado pela revista 

científica "Science", publicadas nessa quinta-

feira, 28, o dispositivo funciona com a 

aderência na pele. Após a ativação, o item 

fornece imagens nítidas do coração, pulmões e 

outros órgãos internos por 48 horas. 

Os adesivos foram testados em voluntários e, 

de acordo com os resultados apresentados no 

artigo, foi comprovado que os dispositivos 

forneciam imagens em alta resolução dos 

principais vasos sanguíneos e órgãos mais 

profundos. Além disso, os itens também 

apresentaram forte adesão e, ainda, 

conseguiram registrar mudanças nos órgãos 

dos voluntários, à medida que eles realizavam 

atividades como sentar, ficar em pé e correr. 

A parte adesiva do dispositivo é feita de duas 

camadas finas de elastômero, que contam com 

uma faixa intermediária de hidrogel sólido, 

material principalmente à base de água e que 

transmite facilmente as ondas sonoras. 

Segundo o artigo, o elastômero evita a 

desidratação do hidrogel. Somente quando o 

hidrogel é altamente hidratado as ondas 

acústicas podem penetrar efetivamente e 

fornecer imagens de alta resolução dos órgãos 

internos 

Os dispositivos já podem ser aplicados em 

pacientes em hospitais, de forma semelhante 

aos adesivos utilizados em eletrocardiogramas 

de monitoramento cardíaco. Com a invenção, 

não é necessário a presença de um técnico. 

(Lara Vieira - O Povo - 02/08/2022) 

 

 

 

 

QUESTÃO 01 

Indique a opção que descreve, de forma 

incorreta, o que é afirmado no texto: 

 

(A) Um novo método de ultrassom foi 

desenvolvido e testado. 

(B) O novo dispositivo é aplicado sobre a pele, 

como um adesivo. 

(C) Testes mostraram que a nova tecnologia vê 

detalhes internos do corpo com nitidez. 

(D) Uma nova tecnologia substituiu os 

métodos de ultrassom convencionais. 

(E) O dispositivo é composto por materiais 

como hidrogel e elastômero. 

 

QUESTÃO 02 

Indique a opção que descreve, de forma 

correta, o que é afirmado no texto: 

 

(A) Os novos dispositivos de ultrassom já estão 

sendo amplamente aplicados em pacientes em 

hospitais. 

(B) Não há sentido em se buscar novos 

métodos de ultrassom, visto que os atuais já 

são completamente infalíveis. 

(C) Os novos dispositivos funcionam à base de 

ondas sonoras, de forma que a correta 

interpretação das imagens exige a perícia de 

um profissional de áudio ou música. 

(D) Os métodos de ultrassom convencionais 

exigem a presença de um técnico de áudio para 

interpretação dos sinais acústicos. 

(E) Um dos componentes do novo dispositivo 

precisa estar muito hidratado para que o 

sistema funcione como esperado. 
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QUESTÃO 03 

Considere o seguinte trecho, presente no 

segundo parágrafo do texto: 

 

“Além disso, os itens também apresentaram 

forte adesão e, ainda, conseguiram registrar 

mudanças nos órgãos dos voluntários, à 

medida que eles realizavam atividades como 

sentar, ficar em pé e correr.” 

 

Indique a opção que substituiria, 

corretamente, a parte destacada, preservando 

o sentido do texto: 

 

(A) enquanto 

(B) enquanto em que 

(C) a medida em que 

(D) à medida em que 

(E) na medida na qual 

 

QUESTÃO 04 

 

Considere o seguinte trecho, presente no 

último parágrafo do texto: 

 

“Os dispositivos já podem ser aplicados em 

pacientes em hospitais” 

 

O termo destacado é um: 

 

(A) Artigo 

(B) Advérbio 

(C) Pronome 

(D) Substantivo 

(E) Conjunção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 05 

Considere o seguinte excerto, presente no 

último parágrafo do texto: 

 

“Com a invenção, não é necessário a presença 

de um técnico.” 

 

Indique a opção correta: 

 

(A) Não há erros de ortografia ou gramática no 

trecho em questão. 

(B) O gênero de “necessário” está 

corretamente aplicado, pois tal adjetivo, 

quando usado com função predicativa e 

anteposto ao sujeito, fica invariável, no 

masculino singular. 

(C) O gênero de “necessário” está 

incorretamente aplicado, pois, como houve a 

determinação do sujeito por um artigo 

definido, o adjetivo deveria concordar com 

“presença”. 

(D) No que diz respeito à gramática e à 

ortografia, a frase está incorreta por não 

explicar a razão pela qual a afirmação é feita. 

(E) No que diz respeito à gramática e à 

ortografia, a frase não teria erros se, ao invés 

de “necessário” e “presença”, fossem usados 

os termos “exigido” e “atuação”, que são os 

corretos. 
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QUESTÃO 06 

 

Considere o seguinte trecho, presente no 

segundo parágrafo do texto: 

 

“(...) foi comprovado que os dispositivos 

forneciam imagens em alta resolução dos 

principais vasos sanguíneos e órgãos mais 

profundos.”  

 

O termo destacado é um: 

 

(A) Artigo 

(B) Advérbio 

(C) Pronome 

(D) Substantivo 

(E) Adjetivo 

 

 

QUESTÃO 07 

 

Indique, dentre as opções abaixo, aquela em 

que a palavra destacada não atua como verbo 

na frase: 

 

(A) Ele buscou fazer o melhor. 

(B) Sinto falta de ouvir o seu cantar. 

(C) Gosto de dizer a verdade. 

(D) Podemos resolver as coisas! 

(E) Eu não considero tal possibilidade! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 08 

Indique, dentre as opções abaixo, aquela em 

que a palavra destacada é um advérbio: 

 

(A) Ela mora muito longe. 

(B) A solução é muito simples. 

(C) Eles não podem admitir isso. 

(D) Tenho cem dólares. 

(E) Trata-se de uma ideia complexa. 

 

QUESTÃO 09 

Indique, dentre as opções abaixo, aquela em 

que a palavra destacada é um adjetivo: 

 

(A) Eu sou um homem rico. 

(B) Eu sou um homem rico. 

(C) Eu sou um homem rico. 

(D) Eu sou um homem rico. 

(E) Eu sou um homem rico. 

 

QUESTÃO 10 

 

Indique a frase escrita corretamente: 

 

(A) A gente somos pessoas boas. 

(B) Preocupo-me bastante. 

(C) Nós foi lá falar com eles. 

(D) Houveram muitos problemas. 

(E) Temos duas amigas incomum. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 11 

Aplicando um capital de R$ 560.000,00 no 

regime de juros simples, a uma taxa de 1,5% 

ao mês, durante dois anos e meio, o montante 

total será de: 

(A) R$ 1.290 000,00. 

(B) R$ 812.000,00. 

(C) R$ 550.000,00. 

(D) R$ 310.000,00. 

(E) R$ 252.000,00. 

 

QUESTÃO 12 

Antônio tem cinco netos, as respectivas idades 

dos mesmos estão apresentadas, abaixo. Então, 

a média, dessas idades, é: 

 

8  /  4  /  12  /  7  /  14 

 

(A) 12. 

(B) 11. 

(C) 10. 

(D) 9. 

(E) 8. 

 

QUESTÃO 13 

Uma caixa cúbica medindo 120cm de lado foi 

colocada em um aniversário, para as crianças 

colocarem os seus sapatos. Sendo assim, o 

volume da caixa é de: 

(A) 1.728 litros. 

(B) 17.280 litros. 

(C) 172.800 litros. 

(D) 1.728,000 litros. 

(E) 17.280,000 litros. 

 

 

QUESTÃO 14 

No closet de Bruna há 20 calças, 12 blusas, 9 

vestidos e 7 saias. A razão entre o número de 

blusas pelo número total de peças, é: 

(A) 5. 

(B) 1. 

(C) 0,05. 

(D) 0,25. 

(E) 1,25. 

QUESTÃO 15 

O Máximo Divisor Comum entre os números 

56 – 24 – 10, é: 

(A) 840. 

(B) 124. 

(C) 68. 

(D) 8. 

(E) 2. 

ATUALIDADES 

QUESTÃO 16 

Entre o fim de 2021 e começo de 2022, alguns 

sistemas via Internet com informações sobre 

vacinação da população e internações de 

pacientes, por exemplo, ficaram indisponíveis, 

prejudicando análises, projeções e relatórios. 

Tal fato foi causado: 

 

A) por um ataque cibernético sofrido pelo 

Ministério da Saúde. 

B) pela invasão militar da Rússia à Ucrânia. 

C) pelas disputas eleitorais no Brasil e Estados 

Unidos. 

D) pela alta do preço do petróleo. 

E) pela falta de insumos para fabricação de 

medicamentos no comércio internacional. 
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QUESTÃO 17 

Entre o fim de 2021 e começo de 2022, os 

estados brasileiros da Bahia e Minas Gerais 

sofreram grandes prejuízos materiais e 

humanos por conta de fortes chuvas. Segundo 

meteorologistas, isso ocorreu por causa: 

 

A) de ataques cibernéticos a órgãos federais e 

estaduais de meteorologia, que impediram a 

previsão e alertas das chuvas. 

B) de terremotos ocorridos no Chile, cujos 

efeitos sísmicos foram sentidos em diversos 

pontos da América Latina. 

C) de fenômenos como o “La Ninã” e a “Zona 

de Convergência do Atlântico Sul”, que 

causam grandes impactos meteorológicos. 

D) de exercícios militares realizados pela 

Rússia em conjunto com a Venezuela, cujos 

testes com explosivos afetaram a atmosfera. 

E) da paralização de diversas indústrias 

siderúrgicas em Minas Gerais e Bahia, por 

conta da pandemia de Covid. 

QUESTÃO 18 

Em outubro de 2021, militares tomaram o 

poder na República do Sudão, prendendo 

autoridades governamentais e gerando 

protestos no país. Sobre o Sudão, é correto 

afirmar: 

 

A) O país faz fronteira terrestre com a Índia, 

Paquistão e China, com os quais está em 

constante ameaça de conflito bélico. 

B) O país está localizado na Ásia e possui um 

dos maiores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

C) O país está localizado na Ásia e possui um 

dos menores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

D) O país está localizado na África e possui um 

dos maiores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

E) O país está localizado na África e possui um 

dos menores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

QUESTÃO 19 

Em novembro de 2021, foram veiculadas 

notícias sobre controvérsias envolvendo a 

elaboração das questões da prova chamada 

“ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio”. 

Sobre tal prova, é correto afirmar:  

A) O exame é obrigatório a todo cidadão 

brasileiro, mesmo que este não tenha intenção 

de frequentar curso universitário. 

B) O exame é um dos meios de acesso a 

universidades no Brasil. 

C) Algumas questões que cairão na prova são 

publicadas antes do exame, para que a 

sociedade possa analisar a qualidade do 

conteúdo. 

D) O ENEM é uma alternativa ao serviço 

militar obrigatório. 

E) Cada estado da federação contribui com a 

elaboração de uma parte da prova, que são 

depois juntadas e sorteadas. 

QUESTÃO 20 

Em agosto de 2022, a Presidente da Câmara 

dos Representantes dos Estados Unidos da 

América, Nancy Pelosi, visitou Taiwan, 

gerando fortes críticas por parte da China, bem 

como tensões internacionais. Sobre este 

assunto, é correto afirmar: 

(A) As tensões entre China e Taiwan são 

puramente simbólicas e culturais, resultantes 

de diferenças políticas de pouca importância. 

(B) A República Popular da China considera 

Taiwan - cujo nome oficial é República da 

China - uma província separatista, e não 

descarta o uso de força militar para controlá-la. 

(C) As críticas chinesas à visita de uma política 

de alto escalão dos EUA a Taiwan são apenas 

retórica vazia, resultantes mais da oposição da 

China aos Estados Unidos do que a qualquer 

problema com a ilha autônoma. 

(D) As tensões internacionais envolvendo 

China e Taiwan se devem unicamente a 

disputas comerciais, não havendo quaisquer 

riscos de conflitos militares. 

(E) As críticas chinesas a Taiwan se devem ao 

fato de a China ver como ameaça aos seus 

interesses o domínio taiwanês na tecnologia e 

produção de semicondutores. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 21 

Um usuário acessa um site de Internet cujo 

endereço é https://www.legislation.gov.uk/ 

Sobre tal endereço, é correto afirmar: 

 

(A) O website está ligado a uma entidade 

governamental, mas não é possível afirmar a 

qual país está ligado. 

(B) O website está ligado a uma empresa 

comercial da Ucrânia. 

(C) O website está ligado a uma entidade 

governamental da Ucrânia. 

(D) O website está ligado a uma empresa 

comercial do Reino Unido da Grã-Bretanha e 

Irlanda do Norte. 

(E) O website está ligado a uma entidade 

governamental do Reino Unido da Grã-

Bretanha e Irlanda do Norte. 

 

QUESTÃO 22 

 

Acerca dos websites de busca na Internet, é 

correto afirmar: 

(A) O mecanismo de busca do Google é o 

único disponível, visto que eliminou todos os 

concorrentes nos últimos anos. 

(B) Embora o Google detenha o domínio do 

mercado, há buscadores concorrentes com 

significativo número de usuários. 

(C) Buscadores de Internet não possuem 

utilidade significativa, visto que o número de  

páginas é diminuto e pode ser facilmente 

decorado pelos usuários. 

(D) Buscadores de Internet tem poucas 

funções, limitando-se a encontrar arquivos de 

texto, e não imagens ou vídeos. 

(E) Os buscadores de Internet, inclusive o 

mecanismo do Google, estão caindo em desuso 

por conta dos smartphones e do Metaverso. 

 

 

 

QUESTÃO 23 

Um usuário deseja configurar seu computador 

com Windows 7 para que o conteúdo de 

arquivos, como os de imagem ou texto, possa 

ser visualizado sem que o arquivo precise ser 

aberto com um duplo clique do mouse ou com 

o pressionar da tecla Enter. Sobre isto, é 

correto afirmar: 

 

(A) O usuário poderá fazer isso abrindo o 

Windows Explorer e usando a combinação de 

teclas Alt+P, ou então clicando no botão 

“Mostrar o painel de visualização”. 

(B) O usuário poderá fazer isso usando a 

combinação de teclas Ctr+Alt+Del, ou então 

clicando no botão “Iniciar”. 

(C) O usuário poderá fazer isso abrindo o 

Windows Explorer e usando a combinação de 

teclas Ctrl+P, ou então clicando no botão 

“Exibir detalhes”. 

(D) O usuário só poderá fazer isso se os 

programas correspondentes às extensões de 

arquivo estiverem previamente abertos. 

(E) Não é possível visualizar o conteúdo de um 

arquivo sem que o mesmo seja aberto com um 

duplo clique do mouse ou com o pressionar da 

tecla Enter. 
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QUESTÃO 24 

Considere a imagem abaixo, de uma planilha do Microsoft Excel: 

 
 

Um usuário deseja configurar a planilha para que, caso o valor de vendas (célula A2) seja superior ao 

valor de compras (célula B2), a célula C3 exiba a palavra LUCRO. Adicionalmente, ele deseja que, 

caso o valor de compras (célula B2) seja superior ao de vendas (célula A2), a célula C3 exiba a palavra 

PREJUÍZO. Indique, dentre as opções abaixo, aquela que demonstra, corretamente, uma fórmula que 

poderia ser inserida na célula C3 para alcançar o objetivo desejado pelo usuário: 

 

 

(A) =PROCV(LUCRO/PREJUIZO:A2>B2) 

(B) =SE(B2>A2=”LUCRO”) 

(C) =SE(A2>B2;"LUCRO";"PREJUÍZO") 

(D) =SE(A2>B2;"PREJUÍZO";"LUCRO") 

(E) =SE(+=LUCRO;-=PREJUIZO) 

QUESTÃO 25 

Considere a imagem abaixo, de um menu do Microsoft Word: 

 

O botão indicado pelo quadrado e pela seta na imagem acima tem como função: 

 

(A) Apagar todo o texto da seção atual. 

(B) Apagar todo o texto da página atual. 

(C) Apagar todo o texto do documento. 

(D) Remover toda a formatação da seleção. 

(E) Remover todas as letras maiúsculas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26 

A Constituição Federal de 1988 define as ferramentas à disposição do gestor para levar a efeito a 

função de planejamento das atividades governamentais. Desta feita, e tendo em mente o texto 

constitucional, assinale a alternativa correta: 

(A) Plano Plurianual (PPA): compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, 

incluindo as despesas de capital para o exercício subsequente. 

(B) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 

objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 

(C) Lei Orçamentária Anual (LOA): abrangerá os orçamentos fiscal, de investimento das empresas 

estatais e da seguridade social, esta última destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social. 

(D) Lei Orçamentária Anual (LOA): disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá 

a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

(E) Plano Plurianual (PPA): disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a 

política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

QUESTÃO 27 

Para a resolução das questões de número 27 a 30, tome por base as informações a seguir, extraídas 

do software de controle orçamentário-financeiro da Prefeitura de Gralha Azul, referentes ao exercício 

de 2021: 

Receitas 

Orçamentárias (R$) 
Lançadas Arrecadadas 

Imposto sobre 

Serviços 
25.670,00   22.175,00  

Cota-Parte ICMS 62.525,00   62.525,00  

Amortização de 

Empréstimos 
32.950,00   32.950,00  

Contribuições de 

Melhoria 
8.660,00     8.250,00  

Receitas 

Agropecuárias 
6.955,00     5.845,00  

Veículos vendidos 17.565,00   17.565,00  

Operações de Crédito 16.215,00   16.215,00  

Imposto sobre Prop. 

Territorial Urbana 
24.675,00   23.455,00  

Taxas municipais 12.950,00   12.135,00  

Receitas Industriais 5.715,00     5.505,00  

Fundo de Participação 

dos Municípios 
78.320,00   78.320,00  

Rendimentos de 

aplicações 
3.450,00     3.450,00  

Transferências de 

Capital 
52.050,00   52.050,00  

Receita de Inscrições 

em Concursos 
14.120,00   14.120,00  
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Informações Adicionais: 

- Em abril/2021, diante de insuficiência momentânea de caixa, o Município contratou operação de crédito por 

antecipação de receita orçamentária, no valor de R$ 15.000,00, liquidando o contrato em outubro/2021. 

- Em novembro/2021, o Município recebeu uma van escolar em doação do governo estadual, no valor de R$ 

35.000,00. 

- Em dezembro, o Município efetuou consignações na folha de pagamento dos servidores, no valor de R$ 

11.500,00, a serem recolhidas apenas no ano seguinte. 

- O prazo legal para recolhimento das receitas lançadas no exercício é 31/12/2021. 

 

Com base nas informações disponibilizadas, assinale a alternativa que contém o valor das receitas 

orçamentárias correntes realizadas em 2021: 

(A) 227.530,00. 

(B) 229.935,00. 

(C) 230.275,00. 

(D) 235.780,00. 

(E) 243.040,00. 

QUESTÃO 28 

O valor total das variações patrimoniais aumentativas registradas pelo Município em 2021 foi de: 

(A) 287.830,00. 

(B) 322.830,00 

(C) 295.090,00. 

(D) 330.090,00. 

(E) 243.040,00. 

QUESTÃO 29 

O valor total das receitas orçamentárias não-efetivas arrecadadas pelo Município em 2021 soma: 

(A) 81.730,00. 

(B) 118.780,00. 

(C) 133.780,00. 

(D) 112.935,00. 

(E) 66.730,00. 

QUESTÃO 30 

O valor inscrito em Dívida Ativa Tributária pelo Município no exercício de 2021 importou em: 

(A) 5.940,00. 

(B) 6.150,00. 

(C) 7.050,00. 

(D) 7.260,00. 

(E) 6.850,00. 
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QUESTÃO 31 

Para a resolução das questões de número 31 a 33, considere as informações a seguir, extraídas do 

software de controle orçamentário-financeiro da Prefeitura de Campina da Lagoa, referentes ao 

exercício de 2021:  

 

Despesas 

Orçamentárias: 

Empenhadas 

e liquidadas 
Pagas 

3.1.90.04.00 - 

Contratação por tempo 

determinado. 

17.850,00 15.930,00 

3.3.90.91.00 - 

Sentenças Judiciais. 
8.500,00 7.000,00 

3.1.90.18.00 - 

Vencimentos e 

vantagens fixas. 

32.125,00 31.950,00 

3.3.50.43.00 - 

Subvenções Sociais. 
6.250,00 5.500,00 

4.4.90.37.00 - Locação 

de Mão de Obra. 
8.200,00 8.000,00 

3.1.90.03.01 - Pensões 

Civis. 
7.125,00 6.955,00 

3.3.90.36.00 - Outros 

serviços de terceiros – 

pessoa física. 

9.500,00 8.700,00 

4.4.90.61.00 - 

Aquisição de Imóveis. 
22.750,00 22.250,00 

3.2.90.22.01 - 

Encargos da Dívida 

Contratual. 

3.000,00 3.000,00 

3.1.90.94.00 - 

Indenizações e 

Restituições 

Trabalhistas. 

5.750,00 5.700,00 

4.5.90.52.00 - 

Equipamentos e 

Material Permanente 

12.250,00 10.750,00 

 

É correto afirmar que as despesas orçamentárias efetivas realizadas em 2021 pelo Município 

equivalem a: 

(A) 84.735,00. 

(B) 84.350,00. 

(C) 87.100,00. 

(D) 114.985,00. 

(E) 90.100,00. 
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QUESTÃO 32 

As despesas orçamentárias empenhadas nos Grupos de Natureza de Despesa “Outras Despesas 

Correntes” e “Investimentos”, equivalem, respectivamente, a: 

(A) 82.975,00 e 53.825,00. 

(B) 21.200,00 e 30.250,00. 

(C) 24.250,00 e 43.200,00. 

(D) 21.200,00 e 30.950,00. 

(E) 24.250,00 e 30.950,00. 

 

QUESTÃO 33 

O total pago a título de Despesas de Capital no exercício de 2021 importa em: 

(A) 46.700,00. 

(B) 41.000,00. 

(C) 56.930,00. 

(D) 44.000,00. 

(E) 48.000,00. 

 

QUESTÃO 34 

Considere as informações abaixo, referentes a dados orçamentários de determinado Município em 

2022, e assinale a alternativa que contenha, respectivamente, o montante dos restos a pagar não-

processados e dos processados ao final do exercício: 

 
Despesa Fixada .............................. 1.340.000,00 

Reabertura de créditos adicionais ....... 35.000,00 

Despesa Empenhada ...................... 1.310.000,00 

Despesa Liquidada ......................... 1.190.000,00 

Despesa Paga ................................. 1.145.000,00 

 

(A) 45.000,00 e 120.000,00. 

(B) 30.000 e 135.000,00. 

(C) 120.000,00 e 45.000,00. 

(D) 135.000,00 e 35.000. 

(E) 120.000 e 80.000,00. 
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QUESTÃO 35 

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), a autorização legislativa 

para a realização da despesa constitui crédito orçamentário, e o montante da despesa fixada pela lei 

orçamentária anual é denominado crédito orçamentário inicial. No entanto, no decorrer da execução 

do orçamento podem surgir fatos imprevistos, hipótese em que o gestor poderá lançar mão dos 

créditos orçamentários adicionais para alterar o planejamento inicial. Acerca do tema, informe se é 

verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta. 

(  ) Os créditos adicionais suplementares são aqueles destinados a reforço de dotação orçamentária, 

enquanto os especiais são destinados ao atendimento de despesas não originalmente previstas na 

LOA. 

(  ) Os créditos adicionais extraordinários poderão ser abertos por meio de Decreto do Chefe do Poder 

Executivo, entretanto carecem de prévia autorização legislativa. 

(  ) Em todos os casos de abertura de créditos adicionais, é obrigatória a indicação da fonte de recursos 

que custearão as novas despesas. 

(A) F – F – F  

(B) V – F – F 

(C) V – V – F  

(D) V – F – V  

(E) F – V – V  

QUESTÃO 36 

De acordo com o texto vigente da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a iniciativa 

dos projetos de lei referentes aos instrumentos de planejamento governamental (PPA, LDO e LOA) 

é: 

(A) concorrente entre o Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado Federal. 

(B) privativa do Presidente da República. 

(C) concorrente entre o Presidente da República e o Presidente do Congresso Nacional. 

(D) do Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

(E) conjunta entre os Chefes dos três Poderes e do Ministério Público da União. 

 

QUESTÃO 37 

O regime de adiantamento (ou suprimento de fundos) se trata de uma forma excepcional de aplicação 

de recursos públicos, por meio do qual se coloca à disposição de servidor numerário para execução 

de despesas que não possam, por sua natureza, submeter-se ao processo normal de aplicação. Sobre 

o assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com 

a sequência correta.  

(A) V – F – V  

(B) V – F – F  

(C) F – V – V 

(D) F – F – V  

(E) V – V – V 
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QUESTÃO 38 

Técnica de elaboração orçamentária cujo cunho principal é o controle político do Legislativo sobre o 

Executivo, exercido através de um enfoque contábil, dispondo de classificações suficientes apenas 

para instrumentalizar tal controle, quais sejam: por unidade administrativa e por objeto de despesa. 

Trata-se do: 

(A) Orçamento Tradicional. 

(B) Orçamento por Programas. 

(C) Orçamento Base Zero. 

(D) Orçamento de Desempenho. 

(E) Orçamento de Resultados. 

 

QUESTÃO 39 

Acerca do controle da execução orçamentária, assinale a alternativa correta:  

(A) A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será concomitante e subsequente, 

uma vez que os órgãos de controle interno não participam da etapa de elaboração da Lei Orçamentária 

Anual. 

(B) A Lei determina que as atribuições do controle interno dos Poderes tenham natureza 

eminentemente contábil, deixando a verificação de aspectos de conformidade legal para as instâncias 

de assessoria jurídica do ente. 

(C) Compete exclusivamente aos órgãos de controle interno verificar a exata observância dos limites 

das cotas atribuídas a cada unidade orçamentária. 

(D) O controle da execução orçamentária dos programas de trabalho previstos nos orçamentos recairá 

apenas sobre seu aspecto financeiro/monetário, focando em ser um controle legalístico. 

(E) A prestação ou tomada de contas daqueles que sejam responsáveis por recursos públicos poderá 

ser realizada a qualquer tempo, antes mesmo do encerramento do exercício financeiro. 

 

QUESTÃO 40 

Segundo o Manual de Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (2020), a 

técnica utilizada pelo controlador interno para comprovar a existência, as características e as 

condições do objeto em foco é denominada: 

(A) Exame Documental. 

(B) Entrevista ou Indagação. 

(C) Confirmação Externa ou Circularização. 

(D) Inspeção Física. 

(E) Mapeamento de riscos. 
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QUESTÃO 41 

A respeito da fiscalização das contas do Município, controles internos e atribuição dos tribunais de 

contas, assinale a alternativa INCORRETA de acordo com a Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988:  

(A) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle 

externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

(B) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente 

prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. 

(C) É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 

(D) As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer 

contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da 

lei. 

(E) A fiscalização do Município será exercida pelo Tribunal de Contas do Estado, mediante controle 

externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo e Legislativo do Município, na forma 

da lei. 

 

QUESTÃO 42 

De acordo com o texto expresso da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, os 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno 

com a finalidade de, EXCETO: 

(A) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 

governo e dos orçamentos da União. 

(B) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres 

da União. 

(C) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional 

(D) sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos 

Deputados e ao Senado Federal. 

(E) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da 

aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 
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QUESTÃO 43 

Ainda de acordo com o texto constitucional, compete ao Tribunal de Contas da União, EXCETO: 

(A) julgar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que 

deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento. 

(B)  aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as 

sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano 

causado ao erário. 

(C) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, 

ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município. 

(D) realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão 

técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário. 

(E)  julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos 

da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo 

Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade 

de que resulte prejuízo ao erário público. 

 

QUESTÃO 44 

A respeito dos modelos de Administração Pública vivenciados no Brasil desde o final do século XIX 

até os dias atuais, assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) Na Administração Pública patrimonialista, o aparelho de Estado atua como uma extensão do 

poder do monarca. Os servidores públicos possuem status de nobreza real. Os cargos funcionam como 

recompensas, o que gera o nepotismo. Isso contribui para a prática de corrupção e do controle do 

órgão público por parte dos soberanos. 

(B) A administração burocrática é centralizadora, autoritária. 

(C) A administração gerencial prega o formalismo, rigidez e o rigor técnico. 

(D) A Administração Pública burocrática assume que o modo mais seguro de evitar o nepotismo e a 

corrupção é pelo controle rígido dos processos, com o controle de procedimentos. 

(E) Quando o Estado passa a ser democrático (século XX), e tem como responsabilidade gerar o bem 

comum, ocorre significativa ampliação das suas funções nos campos socioeconômico e político, o 

que evidencia a ineficiência do Estado burocrático. Tem-se, portanto, o início do processo de 

transformações, com a introdução da reforma da gestão pública. 
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QUESTÃO 45 

A Transparência, o Controle e a Fiscalização da gestão dos administradores públicos mereceram 

especial atenção da legislação de finanças públicas. Acerca do tema, avalie as afirmativas a seguir a 

assinale a alternativa correta: 

(A) Apenas I, II e IV estão corretas. 

(B) Apenas II e III estão corretas. 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas. 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas. 

(E) Apenas I e IV estão corretas. 

QUESTÃO 46 

De acordo com Paulo e Alexandrino (2017), quando os órgãos, entidades e agentes integrantes da 

administração pública atuam jungidos a normas de direito público, diz-se que sua atividade é 

desempenhada sob o denominado "regime jurídico-administrativo". Ainda segundo os autores, o rol 

de prerrogativas e o conjunto de limitações que caracterizam o regime jurídico administrativo 

derivam, respectivamente: 

(A) do princípio da isonomia e do princípio da supremacia do interesse público. 

(B) do princípio da supremacia do interesse público e do postulado da indisponibilidade do interesse 

público. 

(C) do princípio da indisponibilidade do interesse público e do princípio da isonomia. 

(D) do princípio da supremacia do interesse público e do princípio da livre concorrência. 

(E) do postulado da indisponibilidade do interesse público e do princípio da igualdade de direitos. 

QUESTÃO 47 

A respeito dos princípios da Administração Pública consagrados no artigo 37 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, analise as afirmativas a seguir: 

I. Inexistindo previsão legal para uma hipótese, não há possibilidade de atuação administrativa, pois 

a vontade da Administração é a vontade expressa na lei, sendo irrelevantes as opiniões ou convicções 

pessoais de seus agentes. 

II. Impede que o ato administrativo seja praticado visando interesses do agente ou de terceiros, 

devendo ater-se à vontade da lei, comando geral e abstrato por essência. 

III. Visa atingir objetivos traduzidos por boa prestação de serviços, do modo mais simples, mais 

rápido, e mais econômico, melhorando a relação custo/benefício do trabalho da Administração. 

IV. O servidor deve decidir não somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e 

o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. 

De acordo com os enunciados acima, trata-se respectivamente, dos princípios administrativos da: 

(A) Legalidade, Imparcialidade, Eficiência, Probidade. 

(B) Impessoalidade, Imparcialidade, Eficácia, Moralidade. 

(C) Legalidade, Impessoalidade, Eficiência, Moralidade. 

(D) Imparcialidade, Impessoalidade, Efetividade, Moralidade. 

(E) Imparcialidade, Legalidade, Eficiência, Probidade. 
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QUESTÃO 48 

São Pessoas Jurídicas pertencentes à Administração Indireta, EXCETO: 

(A) Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. 

(B) Sociedades de Economia Mista. 

(C) Autarquias. 

(D) Partidos Políticos e suas Fundações. 

(E) Empresas Públicas. 

QUESTÃO 49 

Acerca dos atos administrativos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e 

assinale a alternativa com a sequência correta. 

( ) As declarações de agentes delegados (concessionários de serviços públicos, por exemplo), no 

exercício de prerrogativas públicas, não são conceituadas como atos administrativos. 

(  ) Os atos administrativos são atos jurídicos que expressam a vontade humana, e não meros 

fenômenos da natureza. Ademais, são sempre manifestações unilaterais de vontade. 

(  ) No exercício geral da atividade pública, três distintas categorias de atos podem ser reconhecidas, 

cada qual sendo o ato típico de um dos Poderes do Estado: atos legislativos (elaboração de normas 

primárias), atos judiciais (exercício da jurisdição) e atos administrativos. 

(A) F – V – V 

(B) F – F – V  

(C) V – V – V  

(D) F – V – F  

(E) V – F – V 

QUESTÃO 50 

Suponha que determinada empresa comercial celebra contrato com a Administração Pública para 

fornecimento de alimentos para as creches municipais. O contrato é executado a contento, até que a 

empresa deixa de fornecer os suprimentos por uma semana consecutiva, hipótese que prevê a 

aplicação de multa fixada em 5% do valor global do contrato. Ao aplicar a multa contratual, a 

Administração Pública estará exercendo o: 

(A) Poder de Polícia. 

(B) Poder Hierárquico. 

(C) Poder Discricionário. 

(D) Poder Disciplinar. 

(E) Poder Regulamentar. 
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