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Concurso Público
Chapecó/SC

Auditor de Controle Interno
•

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha,
solicite a substituição ao fiscal.

•

Este caderno de questões está assim constituído:

Caderno de questões • Instruções Gerais

DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Conhecimentos Gerais
Português
Informática
Legislação Municipal
Conhecimentos Específicos
•

15
07
08
30

Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.

•

O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, 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.

•

Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.

•

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

•

O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.

•

Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.

•

Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala 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
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após
concluído.
Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.
Nº de inscrição

Nome do(a) Candidato(a)


Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

CONHECIMENTOS GERAIS

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:

Português
Eles sentem o que você sente
A foto correu mundo – ou melhor, “viralizou”.
Deitado ao lado do caixão de George Bush, que morreu
no início de dezembro, o labrador Sully parecia querer
transmitir seu luto, sua melancolia. A imagem provocou
comoção – mas não exatamente surpresa. Há muito o
_________ comum alerta a ciência: os cães esbanjam
empatia pelos seres humanos. Quem tem um em casa –
mais de 44% dos lares brasileiros, segundo o IBGE –
sabe que não é raro vê-los espelhar o estado de espírito
dos donos.
O que era apenas uma impressão ganhou agora
um patamar científico. Uma pesquisa realizada pela
Universidade de Linköping, na Suécia, revelou uma
extraordinária semelhança entre os índices de estresse
registrados em cachorros de duas raças bastante distintas
e em suas respectivas proprietárias.
O trabalho utilizou 58 cães, 33 deles pastores de
shetland e 25 border collies. Os cientistas analisaram os
níveis de cortisol – hormônio ______________ ao
estresse – presentes nos pelos dos animais e nos cabelos
de suas donas e chegaram à conclusão de que eles eram
muito parecidos.
A relação mais estreita entre a produção de
cortisol de um cão e a verificada em sua dona foi
encontrada nos animais do sexo feminino e naqueles que
eram treinados para competições diversas. Para o
primeiro caso, os cientistas não arriscam justificativas. Já
para o segundo, é possível que a explicação esteja nos
longos períodos de convivência indispensáveis para um
bom adestramento. Outra relevante descoberta foi que
aspectos como a idade dos cachorros e a das mulheres
não pesavam em nada no nível de cortisol registrado
pelos cientistas.
Estudos anteriores já haviam revelado que a
proximidade entre cachorros e seres humanos estava
estreitamente relacionada a hormônios. Uma pesquisa de
2015 feita no Japão mostrou que um simples olhar entre
cães e humanos é ______________ para estimular, em
ambos, a produção de oxitocina, substância responsável
pela sensação de apego e de prazer.
Não há dúvida de que o trabalho feito na Suécia
avançou na constatação científica da existência de
empatia entre cães e pessoas.
https://veja.abril.com.br/ciencia/... - adaptado.
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a) senso - associado - suficiente
b) censo - associado - sufisiente
c) senso - assosciado - suficiente
d) censo - assossiado - sufisiente

2) Com base no texto, analisar os itens abaixo:
I. Quanto à produção de cortisol, uma relação estreita –
entre cão e dona – foi verificada nos animais treinados
para competições, possivelmente devido à grande
quantidade de tempo que ficam juntos nos
treinamentos.
II. De acordo com a pesquisa, o nível de cortisol é afetado
principalmente pela idade dos cachorros e das donas.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

3) O termo sublinhado em “para estimular, em ambos, a
produção de oxitocina” (quinto parágrafo) pode ser
substituído, sem alteração de sentido, por:
a) Limitar.
b) Adquirir.
c) Perceber.
d) Fomentar.

4) A oração sublinhada em “Não há dúvida de que o
trabalho feito na Suécia avançou na constatação científica
da existência de empatia entre cães e pessoas.” (último
parágrafo) exerce função de:
a) Sujeito.
b) Objeto direto.
c) Objeto indireto.
d) Complemento nominal.

5) O pronome “eles” (terceiro parágrafo) representa que
termo anteriormente expresso?
a) Cães.
b) Cientistas.
c) Níveis de cortisol.
d) Pelos dos animais.
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6) Em relação ao uso dos porquês, assinalar a alternativa
que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

11) Em “Lua convida à prática da meditação”, o verbo
encontra-se em que voz?

A experiência _____________ passei trouxe muitas dores.
Ele não passou no teste e não sei _____________.
_____________ ela me enxotou, fui embora.

a) Ativa.
b) Passiva analítica.
c) Passiva sintética.
d) Reflexiva.

a) por que - por quê - Porque
b) por que - porque - Por que
c) porque - porquê - Porque
d) porque - por quê - Por que

12) Assinalar a alternativa que apresenta a figura de
linguagem utilizada na frase abaixo:
“Sua alma é o aroma das flores a desabrochar.”

7) Em relação à colocação do pronome oblíquo átono,
assinalar a alternativa INCORRETA:
a) Isso nos deixa confiantes.
b) Diga-me a verdade.
c) Não disseram-nos o assunto da reunião.
d) Nada me faz ir àquela festa.

a) Personificação.
b) Metáfora.
c) Metonímia.
d) Elipse.

13) Assinalar a alternativa cuja oração subordinada
adverbial sublinhada expressa uma consequência:
8) Considerando-se a relação masculino - feminino,
analisar os itens abaixo:
I. Diácono - diaconesa.
II. Hortelão - horteloa.
III. Solteirão - solteirona.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item III.
c) Somente os itens II e III.
d) Somente os itens I e III.

9) Quanto à concordância verbal, assinalar a alternativa
CORRETA:
a) Muda as pessoas, mas o mundo permanece o mesmo.
b) Havia várias pessoas no corredor do hospital.
c) Bateu dez horas no relógio da sala.
d) Eu, tu e ele dividireis o mesmo quarto.

10) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas
abaixo CORRETAMENTE:

a) A chuva era tão forte que provocou inundação na
cidade.
b) Embora os candidatos estivessem aptos ao cargo,
nenhum deles obteve classificação.
c) Caso chova, o passeio será cancelado.
d) Realizaram o trabalho a fim de obterem aprovação no
curso.

14) Algumas palavras são muito parecidas em sua grafia,
mas diferentes em seu significado. Considerando-se o
contexto e o significado das palavras “vem”, “vêm” e
“veem”, sublinhadas, marcar C para as sentenças Certas,
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(---) Meu pai e minha mãe veem de trem amanhã.
(---) Eles vêm correndo como se fossem gazelas.
(---) Vem para minha casa hoje à noite, Ana.
a) C - C - E.
b) C - E - C.
c) E - C - C.
d) E - E - E.

Era para ______ falar __________ sobre os assuntos
discutidos ontem na reunião.

15) Assinalar a alternativa na qual o termo sublinhado é
objeto direto:

a) eu - consigo
b) eu - com ele
c) mim - com ele
d) mim - consigo

a) Muitas vezes tive que ir junto com ela.
b) Eu precisava de dois colchões extras.
c) Como eu havia prometido, seguem os documentos.
d) Apesar de não perceber, Ana tinha muita sorte.
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Informática
Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão.

16) No explorador de arquivos do Windows 10, pode-se
aplicar diferentes modos de exibição às pastas, como
Ícones Médios, Lista e Detalhes. O grupo Layout, onde se
encontram esses modos de exibição, se encontra em qual
guia?

19) Com base na Cartilha de Segurança para Internet,
NÃO é um cuidado que se deve tomar ao usar redes:
a) Ser cuidadoso ao elaborar e ao usar senhas.
b) Utilizar mecanismos de segurança, como programa
antimalware e firewall pessoal.
c) Manter o computador desatualizado.
d) Utilizar conexão segura sempre que a comunicação
envolver dados confidenciais.

20) Considerando-se os softwares e hardwares, numerar
a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Software.
(2) Hardware.

a) Arquivo.
b) Início.
c) Compartilhar.
d) Exibir.

(---) É a parte lógica do computador, ou seja, é composta
por elementos que não são palpáveis.
(---) Alguns exemplos desse são: Internet Explorer,
Microsoft Word e Windows 10.
(---) Alguns exemplos desse são: placa de vídeo, caixa de
som e webcam.
(---) É um agrupamento de comandos escritos em uma
linguagem de programação que criam as ações dentro
de um programa e permite seu funcionamento.

17) No Word 2010, é possível comparar ou combinar
várias versões de um documento. Sobre essa opção,
analisar os itens abaixo:

a) 2 - 1 - 2 - 2.
b) 2 - 1 - 1 - 2.
c) 1 - 2 - 2 - 1.
d) 1 - 1 - 2 - 1.

I. É feita na guia Revisão, no grupo Alterações, ao clicar
em Comparar.
II. Quaisquer opções selecionadas após clicar no botão
Mais serão as opções padrão para comparação na
próxima vez que comparar documentos.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

18) No Excel 2010, sobre como selecionar células e
intervalos, analisar os itens abaixo:
I. Para selecionar uma única célula, pressionar as teclas
de direção para ir até a célula.
II. Ao se manter a tecla SHIFT pressionada enquanto
pressiona as teclas de direção para expandir a seleção,
permite-se selecionar mais de uma célula.
III. Para selecionar a planilha inteira pressionar Ctrl+X.
Está(ão) CORRETO(S):

21) Sobre a impressora WI-FI, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Conecta-se ao computador através de uma rede sem
fio.
(---) Precisa de um cabo para se ligar a um computador ou
uma rede.
a) C - C.
b) E - E.
c) E - C.
d) C - E.

22) Para imprimir a página atual no Internet Explorer 11,
qual atalho de teclado se utiliza?
a) Alt+D
b) Ctrl+P
c) Ctrl+T
d) Ctrl+Tab

a) Somente o item III.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
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Legislação Municipal
23) De acordo com a Lei Orgânica do Município, segundo
suas necessidades e no interesse de seus habitantes,
Chapecó poderá dividir-se em Distritos, Bairros e Vilas.
Com base nessa informação, assinalar a alternativa
INCORRETA:
a) A criação, organização, supressão, fusão ou troca de
Distritos dependem de Lei.
b) A criação, reorganização, supressão, fusão ou troca de
nomes de Bairros e Vilas dependem de Lei.
c) É facultada a descentralização administrativa com a
criação, nos Distritos e Bairros, de subsedes da
Prefeitura, na forma da Lei, de iniciativa do Poder
Legislativo.
d) É facultada a descentralização administrativa com a
criação, nos Distritos e Bairros, de subsedes da
Prefeitura, na forma da Lei, de iniciativa do Poder
Executivo.

24) De acordo com a Lei Orgânica do Município, a
Administração Municipal compreende Órgãos da
Administração:
a) Direta e entidades de administração direta ou
fundacional dotadas de personalidade jurídica própria.
b) Indireta e entidades de associações ou fundações
dotadas de aptidão para realizar os serviços públicos
pretendidos pelo município.
c) Direta e entidades de administração indireta ou
fundacional dotadas de personalidade jurídica mista,
pública e privada.
d) Indireta e entidades do executivo e legislativo ou
fundações dotadas de personalidade jurídica própria.

25) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, o
Município de Chapecó é dotado de:
a) Autonomia política, administrativa e financeira.
b) Dependência política somente do governador do
Estado de Santa Catarina.
c) Autonomia administrativa, organizacional e financeira.
d) Autonomia política, educacional e financeira.

26) De acordo com a Lei Orgânica do Município, a ação
municipal será desenvolvida em todo o seu território, sem
privilégios de distritos ou bairros, no sentido de:
a) Reduzir as desigualdades locais e de promover o bemestar dos cidadãos chapecoenses, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras
formas de discriminação.
b) Desenvolver com as comunidades movimentos sociais,
separando as causas pelo grau de relevância,
promovendo o bem-estar de todos, sem preconceitos
ou quaisquer outras formas de discriminação.
c) Garantir o desenvolvimento nacional, prosperando para
o crescimento da cidade de Chapecó.
d) Reduzir as desigualdades sociais e promover o bemestar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação.
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27) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, os cargos
públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados
por:
a) Lei, com denominação própria e vencimento pago pelos
cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou
em comissão.
b) Decreto, com denominação própria e vencimento pago
pelos cofres públicos, para provimento em caráter
efetivo ou em comissão.
c) Lei, sem denominação própria e vencimento pago pelos
cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou
em comissão.
d) Decreto, com denominação própria e vencimento pago
pelos cofres públicos, para provimento em caráter
efetivo, comissão ou contratação de emergência.

28) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, NÃO é
forma de provimento em cargo público:
a) Reintegração.
b) Recondução.
c) Aproveitamento.
d) Posse.

29) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, assinalar a
alternativa CORRETA:
a) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo contrato
de compromisso, no qual deverão constar as
atribuições, os deveres, as responsabilidades e os
direitos inerentes ao serviço a ser realizado, que não
poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das
partes, ressalvados os atos de resolução previstos em
lei.
b) A posse ocorrerá no prazo de 15 dias contados da
publicação do ato de provimento.
c) No ato da posse, o servidor apresentará declaração de
bens e valores que constituem seu patrimônio e
declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo,
emprego ou função pública.
d) Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto
fisicamente para o exercício do cargo.

30) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Serviços Públicos do Município, a
responsabilidade civil decorre:
a) Somente de ato omissivo que resulte em prejuízo ao
erário ou a terceiros.
b) De ato comissivo e culposo que resulte em prejuízo a
terceiros.
c) Somente de ato culposo que resulte em prejuízo ao
erário ou a terceiros.
d) De ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que
resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31) De acordo com a Constituição Federal, o
reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos
de trabalho estão previstos:
a) Na Constituição Federal de forma implícita.
b) Expressamente na Constituição Federal, no capítulo
pertinente ao Supremo Tribunal Federal.
c) Expressamente na Constituição Federal, no capítulo
dos direitos sociais.
d) Expressamente na Constituição Federal, no capítulo
dos direitos e deveres individuais e coletivos.

34) Segundo a Lei nº 4.320/1964, a Lei de Orçamento,
conterá a discriminação da receita e a despesa de forma a
evidenciar a política econômico-financeira e o programa
de trabalho do governo, obedecidos os princípios de
unidade, universalidade e anualidade. Integrarão a Lei do
Orçamento, além de outros:
I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por
funções do Governo.
II. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da
Administração.
III. Quadro discriminativo da receita por fontes e
respectiva legislação.
Está(ão) CORRETO(S):

32) Segundo a Constituição Federal, é permitido:
a) A realização de despesas ou a assunção de obrigações
diretas que excedam os créditos orçamentários ou
adicionais.
b) A abertura de crédito suplementar ou especial sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos
recursos correspondentes.
c) O início de programas ou projetos incluídos na Lei
Orçamentária Anual.
d) A instituição de fundos de qualquer natureza, sem
prévia autorização legislativa.

33) Com base na Lei Complementar nº 101/2000, quanto
às despesas com pessoal, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:

a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente o item III.
d) Todos os itens.

35) De acordo com a Lei nº 4.320/1964, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) A Lei de Orçamento consignará dotações globais
destinadas a atender a despesas de pessoal, material,
serviços de terceiros, transferências ou quaisquer
outras.
(---) Todas as receitas e despesas constarão da Lei de
Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer
deduções.

(---) Os valores dos contratos de terceirização de mão de
obra que se referem à substituição de servidores e
empregados públicos serão contabilizados como
“Outras Despesas de Pessoal”.
(---) A despesa total com pessoal, em cada período de
apuração e em cada ente da Federação, não poderá
exceder os percentuais da receita corrente líquida, tais
como: União: 50%; Estados: 60%; Municípios: 60%.
(---) A despesa total com pessoal será apurada somandose a realizada no mês em referência com as dos 11
imediatamente anteriores, adotando-se o regime de
caixa.

a) C - C.
b) C - E.
c) E - C.
d) E - E.

a) C - C - E.
b) C - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

(---) A apresentação de declaração dos bens e valores
que compõem o patrimônio privado do agente não é
condicionante para a posse e o exercício no serviço
público.
(---) A declaração dos bens e valores compreende
imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações,
e qualquer outra espécie de bens e valores
patrimoniais, localizado no País ou no exterior.
(---) Quando for o caso, a declaração de bens e valores
abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge
ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que
vivam sob a dependência econômica do declarante,
incluindo os objetos e utensílios de uso doméstico.

36) Considerando-se a Lei nº 8.429/1992, sobre
apresentação de declaração dos bens e valores que
compõem o patrimônio privado do agente, marcar C para
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:

a) C - E - E.
b) E - C - C.
c) C - E - C.
d) E - C - E.
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37) Considerando-se a Lei nº 8.429/1992, sobre o
procedimento administrativo e judicial, assinalar a
alternativa
que
preenche
a
lacuna
abaixo
CORRETAMENTE:
A
comissão
processante
dará
conhecimento
_______________________________ e ao Tribunal ou
Conselho de Contas da existência de procedimento
administrativo para apurar a prática de ato de
improbidade.
a) à Polícia Federal
b) ao Tribunal de Contas da União
c) à Corregedoria da Polícia Civil
d) ao Ministério Público

38) Considerando-se a Lei nº 8.666/1993, assinalar a
alternativa
que
preenche
a
lacuna
abaixo
CORRETAMENTE:
As compras, sempre que possível, deverão atender ao
princípio
da
_________________,
impondo
compatibilidade de especificações técnicas e de
desempenho.
a) diversificação
b) aleatoriedade
c) padronização
d) elitização

41) Terceiro estágio da despesa, consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos
e documentos comprobatórios do respectivo crédito. O
presente conceito é de uma das etapas da despesa
pública, segundo KOHAMA. Trata-se da etapa de:
a) Pagamento.
b) Fixação.
c) Empenho.
d) Liquidação.

42) Sobre as variações patrimoniais, é CORRETO afirmar
que:
a) São obrigações existentes da entidade provenientes de
eventos passados, e que se espera que resulte em uma
saída de fluxo de recursos relacionados a benefícios
econômicos ou potencial de serviços, com a
característica de terem algum grau de incerteza quanto
a valor e data prevista de pagamento.
b) Caracteriza-se por uma saída de recursos possível,
mas não provável, já que a entidade não a reconhece.
c) São transações que resultam em alterações nos
elementos patrimoniais da entidade do setor público,
mesmo em caráter compensatório, afetando, ou não, o
seu Patrimônio Líquido, e devem ser classificadas em
quantitativas e qualitativas.
d) É um ativo possível que resulta de eventos passados e
cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência
ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não
estão totalmente sob controle da entidade.

39) Considerando-se a Lei nº 10.520/2002, assinalar a
alternativa INCORRETA:
a) A licitação na modalidade de pregão pode ser adotada
para a aquisição de bens e serviços comuns.
b) Os bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões
de desempenho e qualidade não podem ser
objetivamente definidos pelo edital, nem por meio de
especificações usuais no mercado.
c) É permitida a utilização de recursos de tecnologia da
informação para a realização do pregão.
d) Na fase preparatória do pregão a autoridade
competente justificará a necessidade de contratação e
definirá o objeto do certame.

40) Os
procedimentos
previstos
na
Lei
nº 12.527/2011 destinam-se a assegurar o direito
fundamental de acesso à informação e devem ser
executados em conformidade com os princípios básicos
da Administração Pública e com algumas diretrizes, dentre
elas:

43) Em conformidade com SILVA, no enfoque
orçamentário, a receita pública pode ser classificada da
seguinte forma:
a) Quanto ao impacto na situação líquida patrimonial, à
coercitividade e à dependência da execução
orçamentária.
b) Quanto à dependência da execução orçamentária, à
coercitividade e às entidades destinatárias do
orçamento.
c) Quanto ao impacto na situação líquida patrimonial, à
dependência da execução orçamentária e às entidades
destinatárias do orçamento.
d) Quanto ao impacto na situação líquida patrimonial, à
coercitividade e às entidades destinatárias do
orçamento.

I. Observância da publicidade como preceito geral e do
sigilo como exceção.
II. Desenvolvimento do controle social da Administração
Pública.
III. Fomento ao desenvolvimento da cultura de
transparência na Administração Pública.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.
www.objetivas.com.br
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44) Com base em ANDRADE, sobre orçamento público,
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Ciclo orçamentário.
(2) Exercício financeiro.
(3) Ano financeiro.
(---) Período de tempo de 12 meses contados a partir de
uma data qualquer, em que se executa parte de um
orçamento, um orçamento inteiro ou mais de um
orçamento.
(---) Tempo de execução do ciclo operacional ou de
execução do orçamento. Compreende esse período o
período de tempo em que são realizadas todas as
operações financeiras, patrimoniais e orçamentárias.
(---) É o período em que são realizadas todas as
operações relativas ao orçamento.
a) 1 - 2 - 3.
b) 2 - 3 - 1.
c) 3 - 1 - 2.
d) 3 - 2 - 1.

45) O Plano Plurianual é um plano de médio prazo no qual
os governos Federal, Estadual e Municipal buscam
ordenar suas ações, de modo a atingir os objetivos e as
metas fixadas para um período de:
a) 4 anos.
b) 3 anos.
c) 2 anos.
d) 1 ano.

46) O princípio que estabelece a existência de um só
orçamento que reúne os orçamentos fiscais, de
investimento das empresas e da seguridade social para
cada ente da Federação é denominado:
a) Universalidade.
b) Unidade.
c) Legalidade.
d) Anualidade.

47) Com relação às cláusulas dos contratos
administrativos, assinalar a alternativa CORRETA:
a) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos
contratos administrativos poderão ser alteradas sem
prévia concordância do contratado.
b) As cláusulas contratuais são fixadas previamente, de
forma unilateral, pela administração, cabendo ao
particular a elas aderir.
c) A retomada do objeto nos casos de rescisão unilateral
não cabe ao Estado.
d) A Administração Pública não poderá rescindir o
contrato quando o inadimplemento se dever a caso
fortuito ou de força maior.
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48) Os atos administrativos são dotados, entre outros, dos
atributos de:
a) Presunção
de
legitimidade,
imperatividade
e
autoexecutoriedade.
b) Disponibilidade, autoexecutoriedade e imperatividade.
c) Consensualidade, discricionariedade e disponibilidade.
d) Disponibilidade, imperatividade e autoexecutoriedade.

49) Está intimamente vinculado aos princípios da isonomia
e do julgamento objetivo, no sentido de que todos os
licitantes sejam tratados igualmente, em termos de direitos
e obrigações, devendo a Administração pautar-se por
critérios objetivos, sem levar em consideração as
condições pessoais do licitante ou as vantagens por ele
oferecidas, com exceção, às expressamente previstas na
Lei ou no instrumento editalício. Neste sentindo, o texto
trata do princípio da:
a) Impessoalidade.
b) Autotutela.
c) Moralidade.
d) Autogestão.

50) A Administração Pública abrange as atividades
exercidas por pessoas jurídicas, órgãos e agentes
incumbidos de atender concretamente às coletivas.
Corresponde
à
função
administrativa
atribuída
preferencialmente aos órgãos do Poder Executivo. Nesse
sentido, essa definição trata da Administração em sentido:
a) Estrito.
b) Amplo.
c) Objetivo.
d) Subjetivo.

51) Sob a perspectiva de BOTELHO, ao comunicar ao
Tribunal de Contas a constatação de irregularidade ou
ilegalidade, o responsável pelo órgão de controle interno
indicará providências que foram adotadas para:
a) Apoiar o controle externo na sua missão institucional,
ressarcir o eventual dano ao erário e evitar ocorrências
semelhantes.
b) Atender as prescrições legais e sanar as
irregularidades, apoiar o controle externo na sua
missão institucional e evitar ocorrências semelhantes.
c) Atender as prescrições legais e sanar as
irregularidades, ressarcir o eventual dano ao erário e
evitar ocorrências semelhantes.
d) Atender as prescrições legais e sanar as
irregularidades, ressarcir o eventual dano ao erário e
apoiar o controle externo na sua missão institucional.
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52) Esse modelo de gestão trabalha integradamente com
todas as etapas de um processo de produção de um bem
ou de um serviço e busca a substituição do tradicional
modelo de gestão por tarefas, fragmentado por outro
modelo integrado, de forma que se obtenha uma visão
sistêmica de toda a extensão das ações governamentais.
O exposto refere-se à gestão:
a) De contratos.
b) De projetos.
c) Por resultados.
d) De processos.

53) Sobre a finalidade do controle interno definida na
Constituição Federal, analisar os itens abaixo:
I. Exercer o controle das operações de crédito, dos avais e
das garantias, bem como dos direitos e haveres da
União.
II. Julgar as contas dos administradores e demais
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da
Administração Direta e Indireta.
III. 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.

56) Segundo MACHADO JÚNIOR e REIS, marcar C para
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Uma das funções do sistema de controle interno do
Poder que se relaciona com a manutenção da
integralidade do patrimônio público é aquela que é
exercida sobre a aplicação dos recursos públicos a
cargo de entidades privadas, quer de fins lucrativos,
quer de fins não lucrativos.
(---) O sistema de informação e comunicação da entidade
do setor público deve identificar, armazenar e
comunicar toda informação relevante, na forma e no
período determinados, a fim de permitir a realização
dos
procedimentos
estabelecidos
e
outras
responsabilidades, orientar a tomada de decisão,
permitir o monitoramento de ações e contribuir para a
realização de todos os objetivos de controle interno.
(---) A verificação subsequente do controle interno faz-se
depois de concluído o projeto ou terminado o exercício
financeiro, por meio da prestação de contas.
a) C - C - E.
b) E - E - C.
c) C - E - C.
d) C - C - C.

Está(ão) CORRETO(S):

57) Qual o objetivo do sistema de controle interno?

a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.

a) Além de comprovar a legitimidade dos atos, deve estar
sempre alinhado com os objetivos da organização. O
sistema de controle não é um fim, mas um meio.
b) Além de comprovar a legitimidade dos atos, não é
necessário estar alinhado com os objetivos da
organização.
c) Toda entidade possui uma missão. Ainda que as
instituições possuam semelhanças sempre serão iguais
no seu objetivo.
d) Um sistema de controle interno sempre será igual, em
que pese sempre haver objetivos e controles comuns.

54) Os Controladores têm maior facilidade de entender as
técnicas de controle quando sabem quais resultados
buscam alcançar. O controle feito no decorrer das ações
praticadas, com o objetivo final de garantir a execução da
ação, utiliza a técnica de controle chamada:
a) Auditoria.
b) Fiscalização.
c) Ouvidoria.
d) Operacional.

55) De acordo com BOTELHO, quando se tratar da
fiscalização financeira, o controle interno deve verificar se
determinadas regras básicas para manter controles
eficazes na tesouraria são atendidas. São exemplos
dessas regras:
a) Emissão do boletim diário de caixa e atualização do
cadastro de contribuintes.
b) Atualização do cadastro de contribuintes e baixa de
débitos já quitados.
c) Conciliação regular dos saldos bancários e atualização
do cadastro de contribuintes.
d) Emissão do boletim diário de caixa e conciliação regular
dos saldos bancários.
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58) Segundo ATTIE, procedimentos de auditoria:
a) São as investigações técnicas que, tomadas em
conjunto, permitem a formação fundamentada da
opinião do auditor sobre as demonstrações contábeis
ou sobre o trabalho realizado.
b) São o conjunto de formulários e documentos que
contêm as informações e apontamentos obtidos pelo
auditor durante seu exame.
c) São os documentos que apresentam as provas e
descrições da realização das auditorias.
d) Constituem a evidência do trabalho executado e o
fundamento de sua opinião.
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59) Em conformidade com ROCHA e QUINTIERE, a
modalidade de auditoria de gestão denominada auditoria
de desempenho possui como objetivo examinar a ação do
“auditado” quanto aos aspectos de:
I. Economia.
II. Eficiência.
III. Eficácia.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

60) De acordo com a Lei nº 170/1983 - Código Tributário
Municipal, os tributos são:
a) Impostos e taxas, apenas.
b) Impostos, taxas e contribuições de melhoria.
c) Taxas e contribuições de melhoria, apenas.
d) Apenas os impostos.
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