Câmara Municipal de Santa Rosa de Lima – SC
Concurso Público 01/2017
Prova objetiva escrita para o cargo de:

CONTROLADOR INTERNO
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 08h00min e término
as 11h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 25 (VINTE E CINCO) questões objetivas, cada uma com 05 (CINCO)
alternativas, sendo apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. Juntamente com o caderno de prova encontra-se o seu Cartão resposta o qual possui sua
identificação e a identificação por código de barras.
7. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá assinalar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
Questão

Alternativa Correta
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- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
8. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
9. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
10. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital de Concurso Público 01/2017.
11. Boa prova.
12. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
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Português
01- Assinale a alternativa em que o substantivo é classificado como abstrato:
a)
b)
c)
d)
e)

Chuva.
Bruxa.
Água.
Branca de Neve.
Juventude.

02- Há erro no emprego de pronomes oblíquos em:
a)
b)
c)
d)
e)

Posso contar contigo?
Os livros didáticos foram enviados para mim.
Tudo ficou esclarecido entre eu e os pais.
Não vá ao centro sem mim.
Ele sabe que pode contar conosco.

03- Assinale a alternativa em que todos os verbos são classificados como irregulares:
a)
b)
c)
d)
e)

Dar – valer – ferir.
Andar – escrever – partir.
Amar – perder – seguir.
Caminhar – vender – sentir.
Perdoar – querer – seguir.

04- Identifique em qual das alternativas abaixo o termo em destaque não é objeto indireto:
a)
b)
c)
d)
e)

Nem todos gostam de futebol.
Alguns torcedores costumam ir ao estádio.
Muitos creem na conquista do campeonato.
Outros preferem assistir ao jogo pela televisão.
Entreguei meus ingressos ao cobrador.

05- Assinale a alternativa cuja oração subordinada esteja classificada incorretamente:
a) Estudo para que eu alcance meus objetivos. - Oração Subordinada Adverbial Final.
b) Quando se têm objetivos, luta-se para alcançá-los. - Oração Subordinada Adverbial
Temporal.
c) Como estava ansiosa, acabei cometendo alguns erros. Oração Subordinada Adverbial
Conformativa.
d) Embora estivesse bem preparada para a prova, cometi alguns erros. Oração
Subordinada Adverbial Concessiva.
e) Quanto mais o tempo passa, mais ansioso eu fico. Oração Subordinada Adverbial
Proporcional.
06- Sr. Rogério comprou um aparelho de ar condicionado pelo valor de R$ 1.290,00, sendo que
ganhou um desconto de 20% pelo pagamento à vista. Qual era o valor original do aparelho
sem o desconto?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 1.612,50.
R$ 1.600,00.
R$ 1.548,00.
R$ 1.598,00.
R$ 1.608,00.

07- Em uma festa de família, estavam reunidas várias gerações, avós, netos, bisnetos entre
outros. A idade de Ricardo é 1/3 da idade de seu pai, que por sua vez tem 2/4 da idade de seu
avô. Segundo as informações, calcule a idade de Ricardo, sabendo que seu avô tem 84 anos
de idade.
a)
b)
c)
d)
e)

12 anos.
11 anos.
16 anos.
24 anos.
14 anos.

08- Um Investidor aplicou na poupança um quantia de R$ 7.800,00 durante 6 meses, com uma
taxa de 0,5% ao mês em regime composto. Qual foi o montante retirado por ele no final do
período?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 8.130,14.
R$ 8.036,94.
R$ 8.026,36.
R$ 8.144,55.
R$ 8.000,00.

09- Dona Joana quer reformar sua casa, e para trocar o assoalho seriam necessárias 50
tábuas de 1,5 m de comprimento por 30 cm de largura. Porém, se ela optar por usar tacos de
eucalipto, quantos seriam necessários, sendo que cada taco possui 16 cm de comprimento por
0,05 m de largura?
a)
b)
c)
d)
e)

2812,5 tacos.
3000 tacos.
2500 tacos.
900 tacos.
2750 tacos.

10- Os polígonos são figuras geométricas com diferentes formatos, existem com 3 lados, 5
lados, 8 lados dentre vários outros. Um polígono com 13 lados como é chamado?
a)
b)
c)
d)
e)

Tridecágono.
Octógono.
Paralelograma.
Triangulo.
Decágono.

Conhecimentos Gerais
11- Nas afirmações abaixo, assinale (V) se for verdadeira e (F) se for falsa, e em seguida
marque a alternativa com a sequência correta:
( )Atualmente,

toda a Dívida Pública Federal em circulação no mercado nacional é paga em
dólar norte americano e captada por meio da emissão de títulos públicos, sendo por essa razão
definida como Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi).
( )Os títulos da dívida pública podem ser emitidos com duas finalidades principais: financiar o
déficit orçamentário, nele incluído o refinanciamento da dívida pública; realizar operações para
fins específicos, definidos em lei.

( )Os

títulos públicos federais são instrumentos financeiros de renda variável emitidos pelo
Banco Central para obtenção de recursos junto à iniciativa privada, com o objetivo primordial
de obtenção de lucros a fim de obter reservas nacionais.
( )O objetivo da administração da Dívida Pública Federal é suprir de forma eficiente as
necessidades de financiamento do governo federal, ao menor custo de financiamento no longo
prazo, respeitando-se a manutenção de níveis prudentes de risco.
a)
b)
c)
d)
e)

(F), (V), (F), (V).
(V), (F), (V), (F).
(F), (F), (V), (F).
(V), (V), (F), (V).
(V), (V), (V), (V).

12- Sobre a Evolução Humana, correlacione as duas colunas abaixo, indicando a etapa da
evolução com a sua respectiva característica, e em seguida marque a alternativa com a
sequência correta:
( 1 ) Hominídeos:

( 2 ) Homo habilis:

( 3 ) Homo erectus:

( 4 ) Homem de Neandertal:

( 5 ) Homo sapiens:

a)
b)
c)
d)
e)

( )Descendente do Homo erectus. Trata-se do homem moderno.
Espalhou-se por toda a Terra, deixando variados instrumentos de
pedra, osso e marfim. Desenvolveu a pintura e a escultura.
( )Família que inclui o gênero australopiteco e também o gênero
humano. Andava ereto e usava as mãos para coletar frutos e atirar
pedras para abater animais.
( )Provável descendente do Homo erectus. Habilidoso, criou
muitas ferramentas e fabricava armas e abrigos com ossos de
animais. Conviveu com os primeiros homens modernos e
desapareceu por motivos até hoje desconhecidos.
( )Primeiro hominídeo do gênero Homo. Fabricava instrumentos
simples de pedra, construía cabanas e, provavelmente,
desenvolveu uma linguagem rudimentar.
( )Descente do Homo habilis. Fabricava instrumentos de pedra
mais complexos e cobria o corpo com peles de animais. Foi o
descobridor do fogo.

(3), (1), (4), (5), (2).
(5), (2), (1), (3), (4).
(3), (2), (4), (5), (1).
(4), (5), (1), (2), (3).
(5), (1), (4), (2), (3).

13- “A __________________ é a capacidade potencial de criar coisas a partir do menor
elemento, usando as técnicas e ferramentas que estão a ser desenvolvidas nos dias de hoje
para colocar cada átomo e cada molécula no lugar desejado. Se conseguirmos este sistema de
engenharia molecular, o resultado será uma nova revolução industrial. Além disso, teria
também importantes consequências econômicas, sociais, ambientais e militares.”.
Marque abaixo a alternativa correta que contém a palavra que completa o sentido do
enunciado acima.
a)
b)
c)
d)
e)

Biotecnologia.
Engenharia Nuclear.
Engenharia Reversa.
Nanotecnologia.
Microtecnologia.

14- Observe as afirmações abaixo:
I - A World Wide Web (normalmente chamada apenas Web) é um depósito gigantesco de
informações.
II - O site é uma coleção de páginas da Web interconectadas.
III - A Web é a parte mais popular da Internet, em parte porque ela exibe a maioria das
informações em um formato visualmente atraente.
Marque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas.
a)
b)
c)
d)
e)

(F), (V), (V).
(V), (F), (V).
(V), (V), (V).
(V), (V), (F).
(F), (F), (V).

15- “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por
sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender; e, se podem aprender a odiar, podem
ser ensinadas a amar”.
Nelson Mandela.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um marco histórico na luta pela igualdade,
liberdade e pela dignidade da pessoa humana. Composto de 30 artigos, o texto destaca tanto
direitos como deveres que devem ser cumpridos visando uma sociedade mais justa e
igualitária. São garantias básicas, como educação e saúde de qualidade, além de estabelecer
a importância do direito à segurança e ao acesso à justiça como tópicos fundamentais para o
pleno desenvolvimento do ser humano. As sentenças abaixo estão alinhadas à Declaração
Universal, exceto:
a) Ninguém será submetido à tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou
degradantes.
b) Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a
correspondente ao ensino elementar fundamental. O acesso aos estudos superiores
deve estar aberto a todos em plena igualdade, e garantidos pelo Estado assim como em
função do seu mérito.
c) Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
d) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de
razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
e) Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na
presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo,
de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de
fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação.

Conhecimentos Específicos
16- Nos termos da Lei Complementar 2.179/2017 do Município de Santa Rosa de Lima, que
dispõe sobre o plano de carreira dos servidores públicos da Câmara Municipal do Município,
marque a alternativa correta:
a) O Servidor não perderá parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos,
ausências e saídas antecipadas, desde que iguais ou inferiores a trinta minutos.

b) O curso de aperfeiçoamento é condição necessária e indispensável para a progressão
funcional.
c) O adicional pela prestação de serviços extraordinários será pago por hora de trabalho
que exceda o período normal de expediente, acrescido de 100% (cem por cento) de
hora normal de trabalho.
d) Os vencimentos dos servidores poderá ser reduzido em casos excepcionais, como em
casos de decretação de emergência ou estado de sítio.
e) A remuneração do Servidor é constituída do vencimento e vantagens financeiras
incidentes, podendo o valor total mensal dos servidores ultrapassar a remuneração do
Prefeito Municipal.
17- A Constituição Federal prevê as suas cláusulas imutáveis, que não poderão ser objeto de
emenda constitucional. Assinale a alternativa que poderá ser objeto de emenda:
a)
b)
c)
d)
e)

A forma federativa de Estado.
A separação dos Poderes.
Os Direitos Sociais.
O voto direto.
Os Direitos e Garantias Individuais.

18- De acordo com a Constituição do Estado de Santa Catarina, a administração pública de
qualquer dos Poderes do Estado compreende as seguintes entidades, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

Autarquias.
Sociedades de economia mista.
Partidos Políticos.
Empresas públicas.
Fundações Públicas.

19- Assinale a alternativa correta em relação às disposições penais previstas na Lei Federal
8.429/92, também conhecida como Lei de Improbidade Administrativa:
a) Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público quando o
autor da denúncia o sabe inocente.
b) A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos se efetivam após a
instauração do processo administrativo.
c) Não poderá ser requisitada a instauração de inquérito policial para apuração de ilícito
previsto na Lei de Improbidade Administrativa.
d) A aplicação de qualquer das sanções previstas na Lei dependerá da efetiva ocorrência
de dano ao patrimônio público.
e) O agente público poderá ser afastado, sem direito a remuneração, quando necessário à
investigação processual.
20- Assinale a alternativa que não representa uma modalidade de licitação prevista na Lei
8.666/93.
a)
b)
c)
d)
e)

Leilão.
Concorrência.
Concurso.
Edital.
Convite.

21- Nos termos da Lei Complementar 101/2000, não é competência da Lei de Diretrizes
Orçamentárias dispor:
a)
b)
c)
d)

Destinação de saldos remanescentes do ano anterior.
Equilíbrio entre receitas e despesas.
Critérios e forma de limitação de empenho.
Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas
financiados com recursos dos orçamentos.
e) Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e
privadas.
22- É correto afirmar em relação às finanças públicas, de acordo com a Constituição Federal:
a) É competência do Senado Federal propor leis que estabeleçam o plano plurianual, as
diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.
b) O Congresso Nacional publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre,
relatório resumido da execução orçamentária.
c) As matérias relativas às finanças públicas deverão ser tratadas por Lei Ordinária.
d) Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao
orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do
Congresso Nacional, na forma do regimento comum.
e) O Plano Plurianual e o Orçamento Anual serão instituídos pela mesma Lei Ordinária.
23- Assinale a alternativa incorreta, de acordo com os princípios orçamentários:
a) De acordo com o princípio da unidade, deve existir apenas um orçamento para dado
exercício financeiro.
b) O orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas do Estado, de acordo
com o princípio da universalidade.
c) A Lei Orçamentária deverá conter apenas matéria orçamentária ou financeira, conforme
determina o princípio da exclusividade.
d) De acordo com o princípio da publicidade, o conteúdo orçamentário deve ser divulgado
nos veículos oficiais de comunicação para conhecimento do público e para eficácia de
sua validade.
e) Nos termos do princípio da afetação, parte da receita geral poderá ser reservada ou
comprometida para atender gastos específicos.
24- De acordo com a Lei 4.320/64, as despesas públicas podem ser classificadas nas
seguintes categorias econômicas:
a) Em despesas de pessoal e despesas de estruturas.
b) Em despesas de capital e despesas de investimento.
c) Em despesas correntes e despesas de capital.
d) Em despesas de crédito e despesas de bens.
e) Em despesas de contribuições e despesas tarifárias.
25- É correto afirmar, em relação aos estágios da receita pública previstos na Lei 4.320/64,
que:
a) O lançamento é o momento em que a Administração Pública realiza compensação da
obrigação de recolher rendas ou receitas com direito creditório contra a Fazenda
Pública.
b) O recolhimento é a cobrança judicial, pela Administração Pública, da receita devida.
c) Na arrecadação, há a entrega dos recursos ao Tesouro pelos contribuintes ou
devedores, cujos valores pertencerão ao exercício financeiro subsequente.
d) O lançamento é o ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito
fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta.
e) Na fase de recolhimento, as receitas poderão ser fragmentadas para criação de caixas
especiais.

