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                                  Cargo: Auxiliar de Controle Interno 
 
CONCURSO PÚBLICO 01/2010 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova; 

 For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

 Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1.  Integra o Ativo Permanente: 
 
a) Créditos, restos e pagar e depósitos. 
b) Bens móveis, bens imóveis e valores em poder de terceiros. 
c) Dívida em tributos e contratos. 

d) Bens móveis, créditos e disponibilidades de caixa. 
e) Bens móveis, bens imóveis e créditos. 

 
2.  Assinale a alternativa incorreta referente ao orçamento-tradicional e o orçamento-programa. 
 
a) Na elaboração do orçamento tradicional, são consideradas as necessidades financeiras das unidades organizacionais, 
enquanto na elaboração do orçamento-programa são considerados todos os custos dos programas, inclusive os que extrapolam 
o exercício. 
b) No orçamento tradicional, a estrutura do orçamento está voltada para os aspectos administrativos e de planejamento, 
enquanto no orçamento-programa a estrutura do orçamento dá ênfase aos aspectos contábeis de gestão. 
c) No orçamento tradicional, o processo orçamentário é dissociado dos processos de planejamento e programação, enquanto 
no orçamento-programa, o orçamento é o elo entre o planejamento e as funções executivas da organização. 
d) No orçamento-programa, o principal critério de classificação das despesas é o funcional-programático, enquanto no 
orçamento tradicional os principais critérios classificatórios são as unidades administrativas e os elementos. 
e) No orçamento tradicional, a alocação de recursos visa a aquisição de meios enquanto no orçamento programa a alocação 
de recursos visa a consecução de objetivos e metas. 
 
3.  Sobre receita pública, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I - A Lei n. 4.320/64 classifica receita pública em orçamentária e extra-orçamentária, sendo que esta apresenta valores que não 
constam do orçamento. 
II - A receita extra-orçamentária não pertence ao Estado, possuindo caráter de extemporaneidade ou de transitoriedade nos 
orçamentos. 
III - As receitas correntes compreendem as receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de 
serviços, de alienação de bens, de transferências e outras. 
 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 
e) Apenas os Itens I e III estão corretos. 

 
4.  Sobre orçamento, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I – É uma lei que trata da fixação da despesa e da previsão da receita. 
II - Tem como finalidade demonstrar o total de bens, direitos e obrigações da entidade pública. 
III - tem como principal finalidade evidenciar o resultado do período. 
 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas o item III está correto. 
d) Apenas os itens I e II estão corretos. 
e) Apenas os Itens I e III estão corretos. 
 
5.  Sobre a despesa pública e seu processamento, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I - Não é permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento. 
II - O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento 
pendente ou não de implemento de condição. 
III - É permitida a realização de despesa sem prévio empenho e, em casos especiais, justificados pela autoridade competente, 
será dispensada a emissão da nota de empenho. 
 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas o item III está correto. 
d) Apenas os itens I e II estão corretos. 
e) Apenas os Itens I e III estão corretos. 
 
6.  Assinale a alternativa abaixo que corresponde a atividade exercida pelo Controle da Execução Orçamentária: 
 
a) Determinar que o montante previsto para as receitas de operações de crédito poderá ser superior ao das despesas de 
capital constantes do projeto de lei orçamentária. 
b) Tem como único objetivo verificar o cumprimento da Lei do Orçamento, pelo Poder Legislativo, conforme disposto na Lei no 
4.320/64. 
c) Especificar quais as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida que podem ser objeto de limitação. 
d) A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária de forma prévia, concomitante e subseqüente. 
e) Permitir ao Ministério Público exigir a limitação de empenho quando, verificado que, ao final de um semestre, a realização 
da receita poderá não cumprir as metas de resultado primário estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais. 
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7.  Analise os itens abaixo que trata sobre os conceitos de Orçamento Público e princípios orçamentários e assinale a alternativa 
correta: 
 
I - O orçamento-programa elaborado de forma correta constitui eficaz instrumento de planejamento e programação, gerência e 
administração, controle e avaliação.  
II - Os princípios orçamentários estão definidos na Lei n. 4.320/64 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
III - O orçamento-programa apresenta uma série de diferenças do orçamento tradicional, que enfoca o que se pretende gastar. 
 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 
e) Apenas os Itens I e III estão corretos. 

 
8.  Sobre o tratamento constitucional dado à administração pública, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I - É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do 
serviço público. 
II - As funções de confiança e os cargos em comissão podem ser exercidos por servidores ocupantes de cargo efetivo ou por 
pessoas de fora do serviço público. 
III - Os cargos, empregos e funções públicas são vedados aos estrangeiros. 
 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 
e) Apenas os Itens I e III estão corretos. 

 
9.  Sobre a responsabilidade do servidor público, assinale a alternativa correta: 
 
a) a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, podendo, inclusive, exceder o 
limite do valor da herança recebida. 
b) a responsabilidade civil e administrativa resulta, apenas, de ato comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. 
c) a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato 
ou sua autoria. 
d) as sanções civis, penais e administrativas são dependentes entre si e não poderão, em nenhuma hipótese, ser objeto de 
aplicação cumulativa. 
e) a responsabilidade penal não abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade. 
 
10.  O servidor público federal poderá: 
 
I - candidatar-se a mandato eletivo municipal. 
II - recusar comissão ou pensão de estado estrangeiro. 
III - cometer, de regra, a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa. 
 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 
e) Apenas os Itens I e III estão corretos. 

 
11.  Exerce o controle externo da administração pública: 
 

a) Senado Federal. 
b) Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. 
c) Câmara dos Deputados. 
d) Tribunal de Contas da União. 
e) Tribunal de Contas da União, com o auxílio do sistema de controle interno de cada Poder. 
 
12.  Assinale a alternativa correta sobre a teoria geral do ato administrativo: 
 

a) Todo ato praticado no exercício da função administrativa é ato administrativo. 
b) O decreto não pode ser considerado como ato administrativo, pois representa, em verdade, manifestação legislativa por 
parte do Poder Executivo. 
c) O ato administrativo não está sujeito a controle jurisdicional. 
d) Licença é o ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a Administração faculta àquele que preencha os requisitos 
legais o exercício de uma atividade. 
e) Ato administrativo discricionário é aquele em que a lei não deixou opções, estabelecendo que, diante de determinados 
requisitos, a Administração deve agir de tal ou qual forma. 
 

13.  Em se tratando da anulação dos atos administrativos, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

I - A anulação deve ocorrer quando há vício no ato. 
II - É possível a anulação de um ato discricionário por questão de mérito administrativo. 
III - A anulação pode ser feita pela Administração, de ofício ou mediante provocação. 
 

a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 
e) Apenas os Itens I e III estão corretos. 
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14. Sobre o controle administrativo, assinale a alternativa correta: 
 
a) Recurso hierárquico é o pedido de reexame do ato dirigido à mesma autoridade que o realizou, caracterizado pela produção 
imediata dos efeitos devolutivo e suspensivo. 
b) O exaurimento do prazo para apresentação de recurso administrativo pelo interessado faz coisa julgada administrativa e 
judicial. 
c) O efeito suspensivo do recurso administrativo só existe quando a lei o preveja expressamente, pois no silêncio somente terá 
o efeito devolutivo. 
d) Suspenso o ato administrativo por meio de recurso ou ainda que exaurido o prazo para o recurso, torna- se impossível, em 
qualquer caso, ao interessado, a utilização das vias judiciárias. 
e) Revisão é o recurso de que se utiliza a autoridade competente, sempre de ofício, para o reexame de matéria já julgada e da 
qual o servidor público não mais pode recorrer. 
 
15. São modalidades de licitação: 
 
a) concorrência, tomada de preços, convite e adjudicação. 
b) concorrência, homologação, consulta e pregão. 
c) menor preço, melhor técnica e técnica e preço. 

d) maior lance ou oferta, concurso e tarefa. 
e) concorrência, tomada de preços, convite e pregão. 

 
Leia o texto a seguir e responda às questões: 
 

O adeus do golfinho 
 

O baiji, mamífero que vivia no Rio Yang Tsé, na China, é considerado extinto 
 

Desta vez, infelizmente, não se trata de um alerta sobre ameaça de extinção, mas do inapelável desaparecimento de um 
mamífero que existia há 20 milhões de anos: o baiji, o golfinho branco e quase cego que habitava o Rio Yang Tsé, na China. É o 
primeiro cetáceo – gênero que inclui o golfinho nariz-de-garrafa, a espécie do Flipper – a ser extinto nos tempos modernos. 
Durante um mês e meio, uma equipe formada por trinta cientistas de seis países percorreu 3.500 quilômetros do rio em dois 
navios em busca do animal. A expedição terminou há duas semanas e a espécie foi declarada extinta. "Pode ser que tenhamos 
perdido um ou dois animais durante as buscas, mas eles não têm a mínima chance de sobreviver", diz o economista suíço 
August Pfluger, fundador de uma ONG de pesquisas sobre o golfinho.  
O baiji é a primeira espécie de mamífero aquático de grande porte a ser extinta desde a matança de focas-monge por caçadores 
no Caribe nos anos 50. Nas últimas décadas, o número de golfinhos brancos diminuiu na mesma velocidade em que a economia 
chinesa cresceu. O Rio Yang Tsé, que já foi comparado no passado ao Amazonas por sua biodiversidade, tem hoje uma 
espécie dominante: os 400 milhões de chineses instalados em suas margens. O estoque de peixes que servia de alimento para 
o baiji foi reduzido devido à pesca e à poluição do rio, e o ruído das hélices dos barcos passou a confundir os golfinhos, que se 
orientavam por sons para caçar os peixes nos bancos de areia. No fim da década de 80, existiam 400 baijis no Rio Yang Tsé. 
Uma década depois, o número baixou para 100 e, em 1997, na última contagem, havia sido reduzido para treze.  
Restam agora quatro espécies de golfinhos de água doce, três delas na Ásia e uma, o boto, na Amazônia. "Todas correm sério 
risco de desaparecer", diz o biólogo americano Zeb Hogan, pesquisador da National Geographic Society. As maiores ameaças, 
de acordo com Hogan, são a pesca predatória, a construção de barragens, a poluição e a destruição do habitat desses animais. 
"Se não forem adotadas medidas urgentes para proteger as espécies, haverá uma onda de extinção nas próximas duas 
décadas", diz ele.  

http://veja.abril.com.br/271206/p_084.html. Acessado em 07/03/2010 
 

16.  Analise as assertivas: 
 

I – O primeiro parágrafo usa argumento de autoridade para reforçar o que foi dito. 
II – O segundo parágrafo começa com uma explicação. 
III – O terceiro parágrafo é construído a partir de uma estatística referente ao índice de extinção. 
 

Está (ão) correta (s): 
 

a) Apenas I b) I e II apenas c) I e III apenas d) III apenas e) I, II e III 
 

17.  Analise as assertivas: 
 

I – O texto possui função da linguagem expressiva, predominantemente. 
II – O texto é expositivo, predominantemente. 
III – O texto possui função fática e expressiva. 
 

Está (ão) correta (s): 
 

a) Apenas I b) I e II apenas c) II e III apenas d) II apenas e) I, II e III 
 

18.  Observe a pontuação do trecho abaixo e analise as assertivas: 
 

“...mas do inapelável desaparecimento de um mamífero que existia há 20 milhões de anos: o baiji, o golfinho branco e quase 
cego que habitava o Rio Yang Tsé, na China. É o primeiro cetáceo – gênero que inclui o golfinho nariz-de-garrafa, a espécie do 
Flipper – a ser extinto nos tempos modernos.” 
 

I – Os dois pontos separam uma explicação. 
II – “o golfinho branco e quase cego que habitava o Rio Yang Tsé” é separado por vírgula por ser um aposto. 
III – os travessões poderiam ser substituídos por parênteses sem prejuízo de sentido. 
 

Está (ão) correta (s): 
 

a) Apenas I b) I e II apenas c) II e III apenas d) II apenas e) I, II e III 
 




http://veja.abril.com.br/271206/p_084.html.%20Acessado%20em%2007/03/2010
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19.  “mas eles não têm a mínima chance de sobreviver” O conectivo destacado estabelece relação de: 
 

a) Oposição b) Adição c) Condição d) Conformidade e) Explicação 
 

20.  Ainda em relação ao conectivo destacado na questão anterior, podemos afirmar que a alternativa que possui um período 
com relação semelhante é: 
 

a) Tudo correu segundo previsto pelo departamento. 
b) Cada um luta pela sobrevivência e espera a ajuda ambiental. 
c) Eles desaparecerão caso não se tome providências. 
d) Os golfinhos sumiram, porém as espécies estão preservadas. 
e)  O problema é tão grande que compromete a pesquisa. 
 

21.  “Se não forem adotadas medidas urgentes para proteger as espécies, haverá uma onda de extinção nas próximas duas 
décadas” O conectivo destacado, neste trecho, estabelece relação de: 
 
a) Causa b) Condição c) Comparação d) Concessão e) Finalidade 
 
22.  No último período do texto, o pronome ELE faz referência ao termo: 

 
a) Extinção 
b) Amazônia 

c) Hogon 
d) Golfinho 

e) Animais 

 
23.  Em “O Rio Yang Tsé, que já foi comparado no passado ao Amazonas” o termo destacado exerce a função de: 

 
a) Pronome relativo 
b) Conjunção integrante 

c) Pronome interrogativo 
d) Preposição 

e) Pronome indefinido 

 
24.  “O estoque de peixes que servia de alimento para o baiji foi reduzido devido à pesca e à poluição do rio” Nesse 
trecho temos duas ocorrências do sinal indicativo da crase. O termo regente que exige a preposição é: 
 
a) Reduzido 
b) Estoque 

c) Pesca e poluição 
d) Devido 

e) Alimento 

 
25.  A palavra “espécies” é acentuada pela mesma regra geral (posição da sílaba tônica) do par: 

 
a) Máximo e apóstrofo 
b) Desejável e cérebro 

c) Amigável e próximas 
d) Cetáceo e vírus 

e) Gênero e década  

 
26.  Uma loja oferece um computador e uma câmera digital por R$ 3.000,00 a vista, ou por 20% do valor a vista como entrada e 
mais um pagamento de R$ 2.760,00 após 5 meses. Logo a taxa de juros simples cobrada foi: 
 

a) 3% a.m. b) 2,8% a.m. c) 2,4% a.m. d) 2% a.m. e) 1,8% a.m. 
 
27.  Maria investiu R$ 20.000,00 em um fundo de capitalização a juro composto de 12% a.a., capitalizados anualmente. Qual os 
juros recebidos ao final de 2 anos? 
 
a) R$ 20.088,00 b) R$ 88,00 c) R$ 2.044,00 d) R$ 25.088,00 e) R$ 5.088,00 
 
28.  Se uma função é crescente entre A1 e A2, com A1 < A2, então: 
 
a) f(A1) = f(A2)  
b) f(A1) = 2f(A2)  
c) f(A1) > f(A2)  

d) f(A1) = 
2

1
f(A2)  

e) f(A1) < f(A2)  
 
29.  Qual é o tempo necessário para quadruplicar certo capital aplicado, no sistema de juros simples, a taxa de 2% ano mês? 
 
a) 10 anos e 3 meses 
b) 11 anos e 6 meses 

c) 12 anos e 6 meses 
d) 12 anos e 5 meses 

e) 10 anos e 5 meses 

 

30.  No triângulo ABC da figura abaixo, tem-se DE // BC . Então as medidas dos lados AB e AC do triangulo, são 

respectivamente? 
 
a) 20 e 80 
b) 40 e 80 
c) 80 e 20 
d) 60 e 40 
e) 40 e 20 
 
 
 
 







