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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA  
Concurso Público nº 01/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agente de Controle Interno 
 

 
I N S T R U Ç Õ E S 

 
Leia e siga atentamente as instruções abaixo: 

1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação do seu Caderno de Prova, apontando qualquer 
falha encontrada. 

2. Leia toda a prova para tomar contato com os assuntos em questão. 
3. Em cada questão apenas uma das alternativas é correta. 
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente no 

“CARTÃO-RESPOSTA” de computador, que não deve conter rasuras. Resposta com rasura será 
anulada. Também será anulada questão com mais de uma alternativa assinalada. 

5. O tempo de duração desta prova é de até três horas (das 9horas as 12horas), contado a partir do sinal 
do início da mesma. 

6. Os candidatos poderão levar o caderno de provas, depois de transcorrido 2h (duas horas) do início da 
mesma, sendo que o tempo mínimo de permanência do candidato no certame é de 1h (uma hora). 

7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala. 
8. As 20 (vinte) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os enunciados 

das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a alternativa correta, 
segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-RASCUNHO, a qual consta 
na última folha da prova, que você poderá destacar e levar. Posteriormente, transcreva a alternativa no 
“CARTÃO-RESPOSTA”. 

9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de sala para 
acompanhar a conferência dos cartões. 

10. Estrutura da Prova por disciplina: 
 

1 - Conhecimento Específico 10 (dez) questões 

2 – Legislação 10 (dez) questões 

 
Prova Escrita – 05/02/2012 

 

 

 

 

ETIQUETA 
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1 – CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

1. Em relação as subvenções sociais e subvenções econômicas segundo a Lei 4.320/64, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará à 

prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação 
de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica; 

b) O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços 
efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de 
eficiência previamente fixados; 

c) Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de 
fiscalização serão concedidas subvenções; 

d) A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, far-se-á 
mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, 
do Estado, do Município ou do Distrito Federal; 

e) A Lei de Orçamento poderá consignar aporte financeiro, a qualquer título, a empresa de fins lucrativos, 
sempre quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada apenas pelo 
prefeito municipal. 

 
2. Segundo a Lei 4.320/64, a despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: Despesas 
Correntes e Despesas de Capital. Às despesas de capital são compostas por: investimentos, inversões 
financeiras e as transferências de capital. Em relação a composição dos itens relativo a transferência de capital, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) Amortização da dívida pública; 
b) Auxílios para obras privada; 
c) Auxílios para equipamentos e instalações; 
d) Auxílios para inversões financeiras; 
e) Outras contribuições. 

3. Das obras e serviços segundo a Lei 8.666/93 nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços 
serão considerados requisitos fundamentais como os abaixo relacionados entre outros. Dentre as assertivas 
listadas abaixo assinale a alternativa incorreta: 
a) segurança; 
b) funcionalidade e adequação ao interesse público; 
c) economia na compra de material e conservação do nome do agente contratado em não elevar os custos do 

processo de operação; 
d) adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas;  
e) impacto ambiental. 
 
4. Segundo a Lei Complementar 101/2000 relativo a lei de diretrizes orçamentárias esta atenderá o disposto no: 
plano plurianual; nas diretrizes orçamentárias;  nos orçamentos anuais e disporá também sobre: Assinale a 
alternativa incorreta: 
a) equilíbrio entre situação e oposição visando a melhor governabilidade; 
b) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos 

dos orçamentos; 
c) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas; 
d) Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas 

metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e 
primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes; 

e) demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas 
obrigatórias de caráter continuado. 

 
5. Determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, 
independentemente do recebimento ou pagamento. Este princípio pressupõe a simultaneidade da confrontação 
de receitas e de despesas correlatas. Este enunciado refere-se ao principio de: 
a) Prudência; 
b) Competência; 
c) Continuidade; 
d) Oportunidade; 
e) Entidade. 
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6. É o conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela entidade governamental objetivando garantir 
razoável grau de eficiência e eficácia do sistema de informação contábil. Tem-se como finalidade comprovar atos 
e fatos que afetem o patrimônio; garantir a integralidade das informações prestadas. Deverá ser exercido em 
todos os níveis da entidade governamental. Os procedimentos de prevenção compreendem-se no mapeamento 
de risco; avaliação de riscos e resposta ao risco. Os procedimentos de detecção compreendem meios de 
identificação de práticas ineficientes e antieconômicas, erros, fraudes. O monitoramento é feito para 
acompanhamento e permanência da qualidade do desempenho da gestão e soluções das deficiências 
identificadas. Este conceito refere-se a que Norma Brasileira de Contabilidade: 
a) NBCT 16.8; 
b) NBC P 2.1; 
c) NBC T 2.2; 
d) NBC T 2.8; 
e) NBC P 2.4.  
 
7.  Para os fins da Lei 8.666/93, considera-se todos os itens abaixo relacionados, exceto um que está descrito de 
forma incorreta. Assinale-o: 
a)  Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou 

indireta; 
b) Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: 

demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, 
transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;  

c) Compra - toda aquisição remunerada ou não, de bens para fornecimento em apenas uma só vez, sendo que 
esta pode ser considerada também os bens não mensuráveis; 

d) Alienação - toda transferência de domínio de bens a terceiros; 
e) Seguro-Garantia - o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em 

licitações e contratos. 
 
8. A incidência do Imposto de Transmissão “Inter-Vivos” de Bens Imóveis conforme Art. 45 do Código Tributário 
Municipal considera-se ocorrido o fato gerador: Assinale a alternativa incorreta: 
a) a adjudicação e na arrematação, na data da assinatura do respectivo auto;  
b) na adjudicação sujeita a licitação e na adjudicação compulsória, na data em que transitar em julgado a 

sentença adjudicatória;  
c) na dissolução da sociedade empresarial, relativamente ao que propor à condução, na data em que transitar 

em julgado a sentença que proporcionar com quem deve ficar a partilha;  
d) no usufruto de imóvel, decretado pelo Juiz da Execução, na data em que transitar em julgado a sentença que 

o constituir;  
e) na extinção de usufruto, na data em que ocorrer o fato ou ato jurídico determinante da consolidação da 

propriedade na pessoa do nu-proprietário. 
 
9. Segundo a Lei Orgânica do Município de Pejuçara, a fiscalização do Município será exercida pelo Poder 
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo 
Municipal, na forma prevista em lei e: 
I - O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do 

Estado. 
II - 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. 
III - As contas do Município ficarão durante 30 (trinta) dias, anualmente, à disposição dos partidos políticos 

cadastrados no município, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos 
da lei. 

Leia atentamente os itens relacionados acima e assinale a alternativa que apresenta a resposta correta: 
a) Apenas a assertivas a I está correta; 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas; 
c) Apenas a assertivas III está correta; 
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas; 
e) As assertivas I, II e III estão corretas. 
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10. Segundo a Lei Municipal n.º 1.096, de 30 de dezembro de 2003 no seu Art. 24 institui que: O serviço 
considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta de estabelecimento, 
no local do domicílio do prestador. Independentemente de considerar-se estabelecimento prestador o local onde 
o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure 
unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, 
agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que 
venham a ser utilizadas. O ISS será devido ao Município de Pejuçara sempre que seu território for o local: 
Assinale a alternativa incorreta: 
a) do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço, ou, na falta de estabelecimento, do seu domicílio, 

no caso de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País; 
b) da instalação de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso de serviços como: (Cessão de 

andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário); 
c) da execução da obra, no caso dos serviços de (Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, 

de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, 
perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 
instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).) e 
(Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo); 

d) da demolição de prédios sucateados tanto da esfera pública quanto da privada para construção de ginásios 
poliesportivos; 

e) das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços de:(reparação, 
conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito 
ao ICMS).  

 
2 – LEGISLAÇÃO 

 
11.  Assinale a alternativa correta que correspondente a Lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos do Município de Pejuçara e dá outras providências é: 
a) LEI MUNICIPAL N.º 802, de 04 de março de 2001; 
b) LEI MUNICIPAL N.º 335, de 15 de julho de 2002; 
c) LEI MUNICIPAL N.º 995, de 23 de outubro de 2001; 
d) LEI MUNICIPAL N.º 744, de 23 de dezembro de 2002; 
e) LEI MUNICIPAL N.º 555 de 23 de outubro de 2000. 
 
12. Conforme Art. 21 do Regime Jurídico, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público adquire estabilidade após três (03) anos de efetivo exercício. O servidor estável só perderá o 
cargo: 
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada 
ampla defesa. 
a) apenas os itens I e II estão corretos; 
b) apenas os itens I e III estão corretos; 
c) apenas os itens II e III estão corretos; 
d) os itens I, II e III estão corretos; 
e) apena o item II está correto. 
 
13. Sobre o exercício de função de confiança estabelecido pelo Regime Jurídico dos Servidores, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) A função de confiança a ser exercida exclusivamente por servidor público efetivo, poderá ocorrer sob a forma 

de função gratificada; 
b) A função de confiança é instituída por lei para atender atribuições de direção, chefia e assessoramento, que 

não justifiquem o provimento por cargo em comissão; 
c) Será tornada sem efeito a designação do servidor que não entrar no exercício da função gratificada no prazo 

de cinco dias a contar da publicação do ato de investidura; 
d) A designação para o exercício da função gratificada, que nunca será cumulativa com o cargo em comissão, 

será feita por ato expresso da autoridade competente; 
e) O valor da função gratificada será percebido cumulativamente com o vencimento do cargo de provimento 

efetivo. 
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14. Segundo a Lei nº 453 de 28/12/1990, as categorias funcionais serão diferenciadas mediante especificações 
fixadas em lei, que conterão, em relação a cada categoria conforme discriminado abaixo. Assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Denominação; 
b) Padrão de comportamento; 
c) Descrição sintética e exemplos de atribuições; 
d) Condições de trabalho, inclusive carga horária semanal;  
e) Requisitos para provimento, inclusive nível de instrução. 
 
15. Segundo a Lei Municipal Nº 1.583 de 27/12/2011, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos, durante o qual a sua aptidão, 
capacidade e desempenho serão objeto de procedimento de avaliação conduzida por Comissão Especial 
designada para esse fim, com vista à aquisição da estabilidade, observados os seguintes quesitos:  
Assinale a alternativa incorreta: 
a) assiduidade; 
b) espiritualidade; 
c) disciplina; 
d) eficiência; 
e) responsabilidade. 

 
16.  A Lei nº 453, de 28/12/90, estabelece o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Pejuçara, 
dispõe sobre seu Quadro de Cargos e Funções, e dá outras providências. No que tange as promoções, estas 
obedecerão aos critérios de tempo de exercício em cada classe e de merecimento. O tempo de exercício 
necessário em cada classe, para fins de promoção, será de:  
Assinale a alternativa incorreta: 
a) Três anos na classe A; 
b) Quatro anos na classe B; 
c) Cinco anos na classe C; 
d) Seis anos na classe D; 
e) Sete anos na classe E. 
 
17.  Segundo a Lei Orgânica do Município de Pejuçara, o Poder Executivo e o Legislativo são obrigados a 
fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de ______________ dias certidões de atos, contratos e 
decisões, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição, assim 
como atender as requisições judiciais em igual prazo, se outro não for fixado pelo requisitante.  
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da questão: 
a) 10 (dez) dias; 
b) 20 (vinte) dias; 
c) 30 (trinta) dias; 
d) 25 (vinte cinco) dias; 
e) 15 (quinze) dias. 
 
18.  Assinale a alternativa incorreta: Conforme Lei Orgânica do Município de Pejuçara,  é assegurado aos 
servidores da administração direta ou indireta:  
a) o pagamento da remuneração mensal até o último dia do mês do trabalho prestado; 
b) o pagamento de gratificação natalina, também denominada 13º (décimo terceiro) salário, será efetuado até o 

dia 20 (vinte) de dezembro do ano em curso; 
c) gratificação adicional por tempo de serviço, não cumulativa, de 10%, 15%, 20%, 25% e 30% sobre o salário 

ou vencimento básico, correspondente a 10, 15, 20, 25 e 30 anos de serviço, respectivamente; 
d) todo servidor municipal poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora ou prestadora de 

serviço ou que realize qualquer modalidade de contrato com o Município; 
e) todo servidor municipal em exercício de função gratificada ou de cargo em comissão se sujeitará às mesmas 

regras fixadas para os Vereadores, fixadas no artigo 28 (vinte e oito) desta Lei Orgânica,  no que couber. 
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19.  Os projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal como: o Plano Plurianual, as Diretrizes 
Orçamentárias e os Orçamentos Anuais serão enviados pelo Prefeito Municipal à Câmara Municipal nos 
seguintes prazos: 
I - o projeto de lei do Plano Plurianual, até 30 de junho do primeiro ano do mandato do Prefeito; 
II - o projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias, anualmente, até 31 de julho; 
III - o projeto de lei do Orçamento Anual, até 31 de setembro de cada ano. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a assertiva I está correta; 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas; 
c) Apenas a assertiva III está correta; 
d) Apenas a assertiva II está correta; 
e) As assertivas I, II e III estão corretas. 
 
20.  Dentre os deveres do servidor público previstas no Art. 133, do Regime Jurídico Municipal, assinale a 
alternativa que não se enquadra como dever do servidor público de Pejuçara: 
a) apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado ou com   o uniforme que 

for determinado; 
b) observar as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecidas, bem  como o  uso  obrigatório dos 

equipamentos de proteção individual (EPI) que lhe forem fornecidos; 
c)  manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho; 
d)  representar  contra  a legalidade e o uso do poder; 
e)  apresentar relatórios ou resumos  de suas atividades  nas hipóteses  e  prazos  previstos  em lei ou 

regulamento, ou quando determinado pela autoridade competente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------destacar--------------------------------------------------------------------------- 
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