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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2008  - DATA: 24/02/2008 

I N S T R U Ç Õ E S 
PROVA TEÓRICA 

005 - AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 
 

1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-
resposta. Confira o seu nome. 
 

2. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no verso do cartão-resposta. 
Não haverá substituição desse cartão-resposta e do carderno de provas, a não ser em 
caso de defeito em sua impressão. 
 

3. Este caderno de provas contém 50 (cinqüenta) questões, todas com 5 (cinco) 
alternativas. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas 
só será trocado se apresentar problema de impressão. 
 

4. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 
resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz 
parte da prova. 
 

5. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas 
(de nº 01 à de nº 50). 
 

6. O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter 
qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura implicará a anulação 
da resposta. 
 

7. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo, 
fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, 
conforme o exemplo a seguir: 
 

A  █  C  D  E 
 

8. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura. 
 

9. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do 
cartão-resposta e sua integridade. 
 
10. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida 
após transcorridas 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a 
terminar a prova deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e 
assinarem o lacre do envelope que conterá os cartões-resposta. O candidato só poderá 
levar consigo o Caderno de Provas, nos últimos 15 (quinze) minutos. 
 

11. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora. 
 
 

12. Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos 
Reservados - IDEJURE. 
 
 

13. O gabarito oficial será divulgado no dia 14 de janeiro de 2008, às 10 (dez) horas, no 
Mural da Câmara Municipal de Jaguariaíva. O resultado não será fornecido por telefone. 

BOA SORTE. 
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CADERNO DE PROVA 
 
1 – Um trabalhador gasta 6 horas para limpar um terreno quadrado de 5 metros de lado. 
Quanto tempo gastaria se o terreno tivesse 10 metros de lado? 
 
A) 25 horas; 
B) 20 horas; 
C) 21 horas; 
D) 23 horas; 
E) 24 horas. 

 
 
2 – Em um departamento da Prefeitura trabalham 40 pessoas, das quais 25 são 
mulheres. Qual é a razão do número de mulheres para o de funcionários do 
departamento? 
 
A) 3/7; 
B) 5/4; 
C) 5/8 
D) 3/4; 
E) 7/8. 
 
 
 
 
3 - Tenho três bolas: A, B, C. Pintei uma de vermelho, uma de branco, e outra de azul, 
não necessariamente nesta ordem. Somente uma das seguintes afirmações é verdadeira: 
 
A é vermelha. 
B não é vermelha. 
C não é azul. 
 
Então: 
 
 
A) A é azul, B é branca, C é vermelha; 
B) A é azul, B é vermelha, C é branca; 
C) A é branca, B é azul, C é vermelha; 
D) A é branca, B é vermelha, C é azul; 
E) A é vermelha, B é azul, C é branca. 
 
 
 
 
4 – Todo X é Y, e todo Z não é Y, portanto: 
 
 
A) Algum X é Z; 
B) Nenhum X é Z; 
C) Algum Y é Z; 
D) Nenhum Y é Z; 
E) Nenhuma das anteriores. 
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5 – Quatro amigos, André, Beto, Caio e Denis obtiveram os quatro primeiros lugares em 
um concurso de oratória julgado por uma comissão de três juízes. Ao comunicarem a 
classificação final, cada juiz anunciou duas colocações, sendo uma delas verdadeira e a 
outra falsa: 
 
- Juiz 1 – “André foi o primeiro, Beto foi o segundo”; 
- Juiz 2 – “André foi o segundo, Denis foi o terceiro”; 
- Juiz 3 – “Caio foi o segundo, Denis foi o quarto”; 
 
 
Sabendo-se que não houve empates, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto 
colocados foram, respectivamente: 
 
A) André, Caio, Denis, Beto; 
B) Beto, André, Caio, Denis; 
C) Beto, André, Denis, Caio; 
D) Caio, Beto, Denis, André; 
E) Nenhuma das anteriores. 
 
 
6 – Em uma loja há bicicletas e triciclos (3 rodas), num total de 21 veículos e 48 rodas. 
Quantas unidades de cada veículo há nessa loja? 
 
A) 6 bicicletas e 6 triciclos; 
B) 15 bicicletas e 6 triciclos; 
C) 6 bicicletas e 10 triciclos; 
D) 15 bicicletas e 15 triciclos; 
E) Nenhuma das anteriores. 
 
 
7 – Uma aplicação de R$ 4.500,00, feita durante 3 meses, a uma taxa de 1,6% ao mês, 
quanto renderá de juros? 
 
 
F) 226; 
G) 116; 
H) 326; 
I) 216; 
J) 166. 
 
 
 
 
8 – A carga máxima de um elevador é 7 adultos com 80 Kg cada um. Quantas crianças, 
pesando 35 kg cada uma, atingiriam a carga máxima do elevador? 
 
A) 53 
B) 90 
C) 10 
D) 16 
E) 22 
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9 – Se resolvermos as operações a seguir, teremos como resposta respectivamente: 
 

I) 0,27-1,48=___________ 
II) -4+9/4=_____________ 
III) -2/5+0,7=___________ 
 

A)  I = +1,21; II = 5/4; III = 7/10; 
B)  I = -1,21; II = -7/4; III = 3/10; 
C)  I = +0,48; II = -5/4; III = -3/10; 
D)  I = -0,48; II = +7/4; III = -7/10; 
E)  Nenhuma das anteriores. 
 
 
10 – De quanto será o juro produzido por um capital de R$ 39.000,00, aplicando durante 
300 dias, à taxa de 15% ao ano: 
 
A) R$ 8.475,00; 
B) R$ 4.875,00; 
C) R$ 3.225,00; 
D) R$ 2.335,00; 
E) R$ 7.845,00. 
 
 
11- Carlos foi comprar uma calça e uma camisa que custavam, respectivamente, R$ 
33,00 e R$ 27,00. Ao pechinchar, Carlos obtém um desconto de 12% na calça e 10% na 
camisa. Considerando apenas os números inteiros, quanto Carlos gastou na loja? 
 
A) 45 
B) 48 
C) 50 
D) 52 
E) 53 
 
 
 
 
12- Uma moça teve seu colar de pérolas partido. Um terço das pérolas caiu no chão, um 
quinto ficou no sofá, um sexto foi achado pela moça e um décimo foi encontrado pelo 
moço; seis pérolas ficaram no fio. Quantas pérolas tinha o colar? 
 
A) 25 
B) 28 
C) 30 
D) 35 
E) 40 
 
 
13 - Marque a alternativa em que todas as palavras são grafadas com “X”:  
 
A) co__ilo, __ulo, __pra__e; 
B) engra__ar, trou__a, bai__ela;  
C) ni__o, fle__a, ar__chote; 
D) ca__umba, en__otar, bro__e; 
E) e__plêndido, en__ergar, e__cesso. 
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14 – Marque a alternativa em que todas as palavras estão grafadas CORRETAMENTE: 
 
A) hélice, óbito; 
B) húmido, hábil; 
C) umildade, exitação; 
D) ombro; álito 
E) humidade, humilde;  

 
 

15 – Marque a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de forma 
INCORRETA:  
 
A) aterrissar, cabeleireiro; 
B) malcriado, beneficente;  
C) desinteria, carangueijo;  
D) mortadela, mal-estar;  
E) disenteria, maucriado  

 
 

16 –A alternativa em que todas as palavras estão acentuadas CORRETAMENTE é:  
 
A) hífen, hífens, imã, juri;  
B) pênsil, cútis, bônus, clímax;  
C) cartaz, ananás, aváro, rubríca;  
D) raizes, solúvel, voo, gaúcho;  
E) geléia, furia, gratis, país  
 
 
 
17 –Marque a alternativa em que a concordância está CORRETA: 
 
 
A) Eu mesmo cuidarei disso, disse ela; 
B) Fizeram bastantes testes?; 
C) Alguns alunos estão meios desanimados; 
D) Já é meio dia e meio; 
E).É proibido a entrada 
 
 
 
18 – Conforme a concordância verbal assinale abaixo: 
 
I) sou eu que pago a conta; 
II) alguns de vós passareis no vestibular; 
III) tu e teus colegas passareis no vestibular. 
 
 
A) Apenas a alternativa I está correta; 
B) As alternativas I e II estão corretas; 
C) As alternativas I, II e III estão corretas; 
D) Apenas a alternativa III está correta; 
E) Nenhuma das anteriores. 
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19 – Quanto ao emprego da crase, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
 
A) Não fugiremos à responsabilidade de nos unirmos as pessoas que já iniciaram a 
empresa; 
B) A qualquer hora, encontrá-la-íamos a frente da televisão; 
C) Chegando à Argentina, dirigiu-se a Buenos Aires; 
D) Confiei tudo à uma pessoa especializada; 
E) O menino ficou feliz em voltar a casa paterna. 
 
 
20 – Se substituirmos a palavra sublinhada pela palavra entre parênteses não 
alteraremos o sentido dos enunciados, EXCETO em: 
 
 
A) É o que descrevemos nos cultos de procedência banto (proveniência); 
B) Torna-se difícil cindir magia e religião em suas origens (fundir); 
C) A forma de magia evocatória confunde-se com o próprio ritual religioso (invocatória); 
D) Alguns povos fazem distinção entre o sacerdote e o feiticeiro clandestino. (escuso); 
E) Em geral, magia e ritual religioso se fusionam (amalgamam) 
 
 
 
 
21 Para avaliar a efetividade dos controles de acesso e alterações no sistema de 

processamento da despesa orçamentária e o ambiente em que eles ambiente que 
eles acontecem: 
 

A) Conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos desligados, utilizado com 
vistas a assegurar que os objetivos dos órgãos sejam alcançados , de forma confiável e 
concreta. 
B) Conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados , sem 
evidenciar eventuais desvios ao longo da gestão. 
C) Conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados, utilizado com 
vistas a assegurar que os objetivos dos órgãos e entidades da administração sejam 
alcançados, de forma confiável e concreta evidenciando possíveis desvios ao longo da 
gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público. 
D) Conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos que denunciem desvios ao 
longo da gestão , até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Privado. 
E) Conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos, utilizando com vistas a não 
assegurar que os objetivos dos órgãos e entidades da administração pública seja 
alcançada de forma confiável e concreta. 
 
 
22 O sistema de controle interno para o administrador é um instrumento de gestão; para 

o auditor interno ou independente é: 
 

A) O ponto de partida dos trabalhos a serem realizados. 
B) O ponto de partida para o instrumento de gestão. 
C) Um mero instrumento que o auxiliará. 
D) O ponto de partida dos trabalhos a serem finalizados. 
E) O ponto de partida da gestão em si. 
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23 Controle é: 
 

1 - Superintendência; verificação administrativa; o fato de ter alguma coisa sob 
seu domínio e fiscalização; orientação fiscalizadora; aparelho que regula o 
mecanismo de certas máquinas. 
2 - “o plano da organização, todos os métodos e medidas coordenadas adotados 
pela empresa para salvaguardar seus ativos, verificar a adequação e 
confiabilidade de seus dados contábeis, promover a eficiência operacional e 
estimular o respeito e obediência ás políticas administrativas fixadas pela gestão. 
3 - Controle é o exame de resultados. Controlar é ter certeza de que todas as 
operações a toda hora estão sendo realizadas de acordo com o plano adotado com 
as ordens dadas, e com os princípios estabelecidos. Ele tende a estimular o 
planejamento, a significar e fortalecer a organização, aumentar a eficiência do 
comando e facilitar a coordenação. 
 
Quais alternativas definem controle corretamente: 
 

A) I, II e III        
B) Apenas I  
C) II e III          
D) Apenas II   
E) NDA 

 
 
 
24 O controle interno da administração publica é: 
 
A) Verificação da conformidade da atuação desta a um padrão, não possibilitando ao 

agente controlador a adoção de medida ou proposta sem decorrência do juízo 
formado. 

B) Verificação sem conformidade da atuação desta sem um padrão, possibilitando ao 
agente controlador a adoção sem medida ou proposta em decorrência do juízo 
formado. 

C) Verificação da conformidade da atuação desta a um padrão, possibilitando ao agente 
controlador a adoção de medida ou proposta em decorrência do juízo formado.   

D) Possibilita ao controlador a adoção de medida sem padrão, tendo decorrência o juízo 
formado. 

E) N.D.A 
 

 
 
 
25 São objetivos macros do controle interno exceto: 

 
A) Assegurar a legitimidade dos passivos; 
B) Salvaguardar os ativos contra roubo, perdas ou desperdícios; 
C) Realizar lançamentos de correção; 
D) Promover a eficiência operacional; 
E) Encorajar adesão ás políticas internas.  
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26 Os objetivos gerais do controle interno são: 
 
A) Salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade; 

Prevenir e detectar fraudes e erros ou situações de desperdícios, práticas 
administrativas abusivas, antieconômicas ou corruptas e outros atos de caráter 
ilícito; Precisar e dar confiabilidade aos informes e relatórios contábeis, financeiros e 
operacionais; 

B) Assegurar o acesso aos bens e informações, e que a utilização desses ocorra com a 
autorização do seu responsável; Estimular a eficiência operacional, sugerindo formas 
eficazes e instituindo procedimentos através de instruções;Dar qualidade as políticas 
existentes, conjugar os objetivos dar organização; 

C) Garantir que as transações sejam realizadas com observância do princípio da 
legalidade; Realizar com freqüência o confronto entre dados constantes dos 
instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA) com dados contábeis, possibilitando 
uma análise em percentuais de realização e as medidas adotadas; Verificar o fluxo 
das transações e se elas ocorreram de fato, de acordo com os registros, analisando o 
controle dos processos e a avaliação dos efeitos dessas realizações; 

D) Promover operações ordenadas, econômicas, eficientes e efetivas e a qualidade dos 
produtos e serviços em consonância com os objetivos da organização; Assegurar o 
cumprimento de leis, regulamentos e diretrizes da organização; Assegurar o 
cumprimento de leis, regulamentos e diretrizes da organização; Salvaguardar o ativo 
e assegurar a legitimidade do passivo; 

E) Todas estão corretas. 
 
 
 
 
27 Para avaliar a efetividade dos controles de acesso e alterações no sistema de 

processamento da despesa orçamentária e o ambiente em que eles ambiente que 
eles acontecem: 
 

1 - Verificar critérios para distribuição de senhas e datas de acesso ao sistema de 
empenho, ao sistema de liquidação e ao sistema de pagamentos da despesa; 
2 - Verificar a atualização dos registros de empenho e testar possibilidades de 
registros em duas datas transcorridas; 
3 - Anotar deficiências e virtudes no acesso, no processamento e nos relatórios 
expedidos pelo sistema; 

 
 
Assinale a alternativa correta: 

 
 
A) Apenas a alternativa numero 1 está correta; 
B) Apenas a alternativa numero 2 está correta; 
C) Apenas a alternativa numero 3 está correta; 
D) Todas as alternativas estão corretas; 
E) NDA; 
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28 Conforme a Constituição Federal – Quanto ao Art. 31-  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, é correto 
afirmar que: 

A) O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de 
Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos 
Municípios, onde houver. 

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) 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. 

D) É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 
E) todas estão corretas 

 

29 Conforme a Constituição Federal – Quanto ao controle interno, é  correto afirmar que: 
 

A) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e 
das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno 
de cada Poder. 

B) Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 
quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária. 

C) O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete dentre outras atribuiçoes apreciar as 
contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio 
que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 

D) todas estão corretas 
E) Todas estão erradas. 

 
 

30 São recursos técnicos que costumeiramente uma auditoria fiscalizadora utiliza: 
 

A) Contagens físicas;  
B) Exames de livros e registros fiscais; 
C) Exame de livros e registro contábeis; 
D) Confirmação de saldos junto a terceiros; 
E) Todas estão corretas.  

 
 

31 São recursos técnicos que costumeiramente uma auditoria de gestão utiliza: 
 

1 – Adequado ao custo-padrão; 
2 – Testes de efetividade; 
3 – Indicadores de desempenhos; 
4 – Circularização de informações; 
5 – Recomendações punitivas, saneadoras ou estimuladoras.  
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Assinale a alternativa correta: 
 

A) Apenas a alternativa numero 1 está correta; 
B) Apenas a alternativa numero 2 está correta; 
C) Apenas a alternativa numero 4 está correta; 
D) Todas as alternativas estão corretas; 
E) NDA; 

 
 

32 São recursos técnicos que costumeiramente uma auditoria operacional utiliza: 
 

1 – Seleção de amostras áreas determinadas; 
2 – Identificação de causas e efeitos envolvidos; 
3 – Prova de verificação das evidências; 
4 – Indicadores de qualidade dos lideres no setor; 
5 – Impactos mercadológicos e tecnológicos de longo prazo.  

 
Assinale a alternativa correta: 
 

A) Apenas as alternativas números 1 e 5 estão corretas; 
B) Apenas as alternativas números 2 e 3 estão corretas; 
C) Apenas as alternativas números 2,3 e 4 estão corretas; 
D) Apenas a alternativa número 5 está correta; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 

33 A possibilidade de se realizar o montante geral de qualquer receita orçamentária 
diferente daquele previsto e legalmente autorizado tem como característica: 

A) Flexibilidade quantitativa; 
B) Habilidade de pagamento; 
C) Benefício significativo; 
D) Composição expressiva; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 

34 De acordo com a Lei nº 4.320/64, no final de cada exercício, os resultados gerais do 
exercício da administração pública sejam demonstrados no balanço orçamentário, no 
balanço financeiro, no balanço patrimonial e na demonstração das variações 
patrimoniais. Considere as seguintes afirmativas a respeito das demonstrações 
contábeis mencionadas: 
 
1. O Balanço Orçamentário relaciona as receitas estimadas e as despesas fixadas no 
orçamento, respectivamente, com as receitas arrecadadas e as despesas realizadas. 
2. O Balanço Financeiro demonstra os componentes patrimoniais distribuídos em 
grupos de contas do Ativo e Passivo. 
3. O Balanço Patrimonial permite identificar o déficit orçamentário que ocorre quando 
a despesa realizada é maior que a receita arrecadada. 
4. A Demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações verificadas no 
patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o 
resultado patrimonial do exercício. 
 
Assinale a alternativa correta. 
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A) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras; 
B) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras; 
C) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras; 
D) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
E) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras; 

 
 

35 De acordo com o § 4º do art. 105 da Lei nº 4.320/64, o Passivo Permanente 
compreende a dívida fundada e outras que dependam de autorização legislativa para 
amortização ou resgate. Assinale, entre as opções a seguir, a que não indica um 
componente do Passivo Permanente. 
 

A) Dívida interna em títulos. 
B) Dívida interna por contrato. 
C) Restos a Pagar inscritos. 
D) Dívida externa em títulos. 
E) Dívida externa por contrato. 

 
 

36 Acerca do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão 
Fiscal, de que trata a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), é correto afirmar que: 
 

A) São Publicados quadrimestral e bimensalmente, respectivamente. 
B) Ambos possuem periodicidade mensal. 
C) Possuem periodicidade bimestralmente e quadrimestral, respectivamente. 
D) Ambos são de responsabilidade exclusiva do titular do poder executivo, mesmo 

quando tratarem das diversas gestões nos poderes Legislativo e Judiciário. 
E) Sua composição, embora definida em lei, pode ser alterada conforme autorização 

expressa do gestor municipal.  
 
 

37 A auditoria do sistema de controle interno do Poder Executivo é classificada em: 
 

A) Interna, operacional, de controle interno, de avaliação de gestão e independente. 
B) Operacional, especial, de avaliação de gestão, de acompanhamento de gestão e de 

mensuração. 
C) Contábil, de processos, de gestão, de acompanhamento da gestão e operacional. 
D) De desempenho, operacional, especial, de processos e de acompanhamento de 

gestão. 
E) Contábil, operacional, de avaliação da gestão, de acompanhamento da gestão e 

especial. 
 
 
 

38 O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual são 
consolidados e aprimorados pela: 

 
A) Constituição Federal de 1.988; 
B) Lei 4.320/64; 
C) Lei de responsabilidade fiscal; 
D) Lei Orçamentária; 
E) Lei Orgânica. 
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39 A lei 8.666/93 cita as modalidades de licitação descritas a seguir; qual alternativa não 

é verdadeira? 
 

A) Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e venda; 
B) Concorrência, tomada de preços, venda, concurso e leilão; 
C) Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão; 
D) Concorrência, tomada de preços, convite, apropriação e leilão; 
E) Concorrência, tomada de preços, concurso, apropriação e leilão. 

 
 

40 A constituição federal de 1.988 em seu artigo 212 define que os estados, municípios e 
distrito federal aplicarão da receita resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino nunca 
menos que: 

 
A) 20% da receita; 
B) 25% da receita; 
C) 60% da receita; 
D) 70% da receita; 
E) 15% da receita. 

 
 
41 A lei de responsabilidade fiscal impõe normas de: 

 
A) Autorização e Controle das contas públicas; 
B) Planejamento e Controle das contas públicas; 
C) Autorização, Planejamento e Controle das contas públicas; 
D) Autorização, Controle e Ajuste das contas públicas; 
E) Autorização, Publicação, e Transparência das contas públicas. 

 
 

42 Conforme INSTRUÇÃO TÉCNICA,  que dispõe sobre a instituição de Plano de Contas 
Único na esfera da administração pública municipal do Estado do Paraná, o Plano de 
Contas instituído por esta Instrução Técnica tem por objetivo padronizar os destinos 
dos registros contábeis dos atos e fatos administrativos realizados pelos municípios e 
suas entidades de administração indireta, de forma a possibilitar a captação 
uniformizada das operações no âmbito do Sistema de Informações Municipais , sendo 
correto afirmar: 

 
A) A uniformização dos sistemas de contas para a escrituração dos atos e fatos 

referidos no caput deste artigo tem por meta viabilizar o acompanhamento da 
previsão e da execução orçamentária da receita e da despesa, de modo a permitir a 
análise, a avaliação do desempenho e o controle, bem como sistematizar os registros 
dos sistemas financeiro, patrimonial e de resultados. 

B) Os registros destinam-se à alimentação e manutenção do Sistema de Informações 
com dados orçamentários, financeiros e patrimoniais da administração pública 
municipal, com vistas à emissão de relatórios necessários à análise gerencial, 
inclusive balanços e demais demonstrações contábeis estabelecidas pela Lei Federal 
nº 4.320/64. 

C) Não é necessário ou obrigatória a correlação entre os planos de contas utilizados 
pelas contabilidades dos Poderes Legislativo e Executivo, compreendendo as 
administrações direta e indireta, incluídas as autarquias, fundações e consórcios 
intermunicipais e o Plano de Contas instituído por esta Instrução. 
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D) O Tribunal de Contas disponibilizará em sua página na internet o formulário 
correspondente à Tabela para o preenchimento das correlações sem as codificações 
das contas, definindo, na ocasião, o prazo para 

E) NDA 
 
 

43 De acordo com a Lei de responsabilidade fiscal, quanto a DESTINAÇÃO DE RECURSOS 
PÚBLICOS PARA O SETOR PRIVADO, é correto afirmar que: 
 

A)  A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de 
pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas poderá ser autorizada por lei 
específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e 
estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. 

B) A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de 
pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei 
específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e 
estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. 

C) Estão dispensadas das regras para DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O 
SETOR PRIVADO a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas 
estatais; 

D) Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e 
refinanciamentos, excluida as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a 
concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital. 

E) NDA 
 
 
44 De acordo com a Lei 4.320, de 17 de março de 1964., não é correto afirmar que: 

 
A) A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a 

evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, 
obedecidos aos princípios de unidade universalidade e anualidade. 

B) A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de 
crédito autorizadas em lei. 

C) A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do 
governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam 
realizar, observado o disposto no artigo 2°. 

D) A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender 
indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, 
transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu 
parágrafo único. 

E) Somente as receitas e fontes constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, 
vedadas quaisquer deduções. 

 
 

45 Quanto ao exercício financeiro: 
 

A) Pertencem as receitas nele arrecadadas; 
B) Pertencem as despesas nele legalmente empenhadas. 
C) O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 
D) Somente esta correta a resposta c. 
E) Todas estão corretas 
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46 De acordo com a Lei 4.320, de 17 de março de 1964., quanto ao controle Interno não 
é correto afirmar que: 

 
A) O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere o artigo 75, sem 

prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. 
B) A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, 

concomitante e subseqüente. 
C) Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim 

de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de 
contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos. Art. 79. Ao órgão 
incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação, 
caberá o controle estabelecido no inciso III do artigo 75. 

D) Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata 
observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade 
orçamentária, dentro do sistema que for instituído para esse fim. 

E) Todas estão corretas 
 
 
47- Compete ao Presidente da Câmara Municipal, além de outras atribuições estipuladas 
no regimento interno. Exceto: 
 
 
A) Representar a Câmara Municipal  
B) Declarar extinto o mandato de Prefeito, vice- Prefeito e vereadores, nos casos 

previstos em Lei. 
C) Acompanhar e supervisionar a redação das atas das demais sessões e preceder a sua 

leitura.    
D) Exercer, em substituição, a chefia do Executivo Municipal nos casos previsto em Lei. 
E) Interpretar e fazer cumprir o regimento interno.  
 
 
 
 
 
48- A publicação das Leis e dos atos municipais, far-se-ão em órgão oficial ou, não 
havendo, em órgão de imprensa local. Porém se não houver nem a imprensa local, qual 
deve ser a atitude da Administração Pública: 
 
 
A) Ficará a Administração Pública desincumbida de tal ônus, pois não tem culpa alguma 

de não existir órgão oficial e imprensa local. 
B) A Administração Pública deverá criar um jornal local para que seja publicada as Leis 

e atos Municipais, pois não pode ficar fora das determinações da Lei. 
C) A Administração Pública deverá imprimir em folha comum os atos municipais e Leis, 

e fazer a distribuições das impressões, para que pelo menos um terço da população 
da cidade receba tal impressão. 

D) A publicação será feito por afixação, em local próprio e de acesso, público, na sede 
da Prefeitura e Câmara Municipal.  

E) A Administração Pública deverá mandar publicar seus atos e Leis em um jornal que 
tenha circulação no Estado, para que atinja o maior numero de municípios possíveis. 
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49- Compete a Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. 
Exceto: 
 
A) Eleger sua mesa diretora, bem como destituí-la na forma da Lei Orgânica Municipal.  
B) Elaborar seu regimento interno  
C) Autorizar o Prefeito ao se ausentar do Município, quando a ausência exceder 15 

(quinze) dias e do País a qualquer tempo.  
D) Legislar no município sobre assuntos de qualquer natureza, mesmo que contra Lei 

federal, desde que o assunto seja de interesse local, permanecendo dessa forma o 
interesse local. 

E) Autorizar referendo e convocar plebiscito.     

 
50- O processo legislativo Municipal compreende a elaboração de diversas espécies de 
Leis. Qual dentre as que estão a seguir, não é de competência da Câmara Municipal. 
 
A) Emendas a Lei Orgânica Municipal. 
B) Leis Ordinárias. 
C) Leis Delegadas 
D) Leis complementares 
E) NDA 

 
 

 
_____________________________________________________BOA SORTE____ 
 




