CONCURSO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE LONTRAS-SC
AGENTE DE CONTROLE INTERNO
ENSINO SUPERIOR
CADERNO DE PROVAS
Nome:

Assinatura:

Nº da inscrição

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA
A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá
também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão.
B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa,
com todas as folhas colocadas na ordem correta. Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se
o número de inscrição está correto.
C) A prova contém 30 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a
CORRETA.
02 – COMO FAZER A PROVA
A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.
B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de
Provas.
C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não
poderá ser alterado ou conter rasuras.
D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha.
E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta.
F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente
preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena).
G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de
Fiscalização.
H) A prova terá a duração de três horas.

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO
A) Falar com outros candidatos durante a prova.
B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais.
C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova.

Transcreva abaixo as suas respostas,
dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente
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D) E
LÍNGUA PORTUGUESA
01- Dentre as palavras abaixo relacionadas uma 07- O valor da operação de divisão entre 0,324
apresenta ERRO na divisão silábica, que é:
resulta em:
A) De-ce-pção
A) 0,0116
B) 0,00216
B) Ist-mo
C) 0,216
C) Abs-tra-to
D) Mag-nó-lia
D) 0,0216

15

02- Dentre as palavras relacionadas abaixo, indique 08- Exprimir em segundos, o intervalo de tempo de
a que esta escrita de forma INCORRETA:
5 horas 20minutos e 32segundos:
A) Exceção
A) 19.232 segundos
B) Excedente
B) 19.632 segundos
C) Excelsso
C) 18.632 segundos
D) Excesso
D) 18.232 segundos
03- A classificação CORRETA para o substantivo
coletivo de pessoas notáveis, de sábios, é:
A) Tríade
B) Miríade
C) Plêiade
D) Irmandade

09- O número cujo dobro somado com 5 é igual ao
seu triplo menos 19 resulta em:
A) 0
B) 36
C) 18
D) 24

04- Dentre as opções abaixo, referente ao uso da
crase, assinale C para as alternativas corretas e E
para as erradas:
I ( ) Fomos à cidade e assistimos às festas
II ( ) Chamou as filhas e entregou a chave à mais
velha
III ( ) Isto cheira à vinho
IV ( ) Irei à cidade
Assinale a sequência CORRETA:
A) E, E, C e E
B) C, C, E e E
C) E, E, C e C
D) C, C,E e C

10- O peso total de três caixas cheias de certa
mercadoria é 60 kg. As caixas vazias pesam: a
primeira com a segunda 7 kg; a primeira com a
terceira 10 kg; a segunda com terceira 11 kg. Calcule
o peso da mercadoria das três caixas:
A) 53 kg
B) 50 kg
C) 46 kg
D) 49 kg
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

11- A cidade com maior população do Estado de
Santa Catarina é:
05- Assinale a alternativa em que NÃO haja nenhum A) Florianópolis
B) Blumenau
erro de ortografia:
C) Chapecó
A) A assensão nas pesquisas foi decisiva
D) Joinville
B) A ascensão nas pesquisas foi decisiva
C) A ascenção nas pesquisas foi decisiva
12- A Assembléia legislativa do Estado de Santa
D) A ascensão nas pesquisas foi deciziva
Catarina tem:
A) 36 deputados
MATEMÁTICA
B) 40 deputados
06- Qual a 1.732ª letra da sequência: C) 56 deputados
D) 50 deputados
ABCDEABCDEABCDEABCD...
A) A
13- Qual destes municípios NÃO faz divisa com o
B) B
Município de Lontras:
C) C

A)
B)
C)
D)

Rio do Sul
Apiuna
Ibirama
Pouso Redondo
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políticas internas respaldadas no princípio da
legalidade
D) Buscar eficiência operacional sem observar gastos

19- Não pode concorrer ou exercer a função de
14- No início do ano a imprensa mundial divulgou a Agente de Controle Interno quem:
informação de que o Brasil passou a ser a 6ª maior A) Não é graduado em Administração, Ciências
economia do mundo, ultrapassando:
Contábeis ou Economia
B) Mantém vínculo conjugal ou de parentesco até o
A) A Alemanha
B) A China
3º grau com os agentes políticos ou qualquer uma
das autoridades administrativas
C) A França
C) Não possui nenhum vínculo com os agentes
D) A Inglaterra
políticos ou qualquer uma das autoridades
15- O Presidente da República que substituiu administrativas
D) Graduados em Direito
Fernando Collor de Mello (cassado) foi:
A) José Sarney
20- Quais os resultados são esperados decorrentes
B) Fernando Henrique Cardoso
do trabalho do Agente de Controle Interno:
C) Itamar Franco
A) Relatório mensal dos bens pertencentes ao enteD) Luiz Inácio Lula da Silva
federado
B) Apontamento da competência administrativa
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
como um todo
16- De acordo com as atribuições do Agente de C) Avaliação dos resultados através do cumprimento
de um conjunto de normas recomendadas a cada
Controle Interno, é CORRETO dizer:
A) Controles contábeis que dizem respeito à unidade, com princípios e procedimentos uniformes
salvaguarda do patrimônio e à fidedignidade das
e adequados à realidade do Município
informações contábeis
D) A descrição deverá relatar apenas a falta
B) O Controle Interno é um sistema de fiscalização cometida, nada mais
do Poder Municipal que, na forma da lei, exerce o
controle dos atos e procedimentos da Administração 21- Leia o trecho a seguir: “A fiscalização contábil,
direta e indireta. Visa resguardar o cumprimento dos financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
princípios da administração pública, a legalidade, da União e das entidades da administração direta e
legitimidade e economicidade
indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
C) É um fato gerador que a Lei Complementar nº economicidade, aplicação das subvenções e
116/03 nos faz refletir
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
D) Exigi e/ou aumenta tributos sem lei que o Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema
estabeleça
de controle interno de cada Poder”.
O trecho faz parte de qual Art. da Constituição
17- Sendo o controle interno regulamentado pela Federal de 1988:
Constituição Federal, é CORRETO afirmar que tal A) Art. 41
preceito encontra-se nos artigos:
B) Art. 56
A) Art. 31
C) Art. 70
B) Art. 45
D) Art. 87
C) Art. 31 e 45
D) Arts. 31 e 70
22- Quais dos princípios abaixo norteiam o Agente
de Controle Interno:
18- Qual das proposições é um dos objetivos do A) A autoridade administrativa que proceder ou
Controle Interno:
presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará
A) Reduzir gastos para da Administração Pública
os termos necessários para que se documente o
B) Mostrar ao povo as ações da administração
início do procedimento, na forma da legislação
C) Buscar eficiência operacional; e encorajar as
aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão
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daquelas
D) Art. 70
B) As competências atribuídas ao presidente da
Câmara Municipal pelo presente Código.
27- Segundo a Lei Complementar 101 (Lei da
C) Nomeação em cargo comissionado do gabinete do Responsabilidade Fiscal – LRF), quem deve assinar
Secretário de Administração
os Relatórios de Gestão Fiscal.
D) A qualificação adequada, o treinamento e o A) Autoridades Responsáveis pelo poder público
rodízio de Funcionários. A complementaridade, a B) Autoridades responsáveis pela administração
inter-relação, a integração, a revisão e a supervisão anterior
de ação fiscalizadora. A guarda de sigilo. Os controles C) Autoridades responsáveis pela administração
sobre as transações
financeira e controle interno
D) Somente o Agente de Controle Interno
23- Qual das opções descreve uma das finalidades
do Controle Interno:
28- Leia o trecho a seguir: “Os Poderes Legislativo,
A) Troca, venda de bens em leilões
Executivo e Judiciário manterão, de forma
B) O Controle Interno contribui no monitoramento integrada, sistema de controle interno com a
da execução dos programas de governo do município finalidade de:
C) Pregões presenciais, caducidade, rescisão e I - avaliar o cumprimento das metas previstas no
reversão da concessão ou permissão
plano plurianual, a execução dos programas de
D) Vender em leilões os bens em desuso pela governo e dos orçamentos da União; [...]”
administração
Refere-se a qual artigo da Constituição Federal de
1988?
24- Das afirmativas abaixo assinale a alternativa A) Art. 20
INCORRETA sobre as atribuições de trabalho do B) Art. 30
Controle Interno possui:
C) Art. 54
A) Instituir taxas
D) Art. 74
B) Fiscalização
C) Avaliação de resultados
29- Segundo a Constituição Federal (Art. 74), qual
D) Auditoria
das opções abaixo comenta sobre uma das
punições:
25- O Controle Interno Municipal, é dividido em 05 A) “Em tudo mais não previsto nesta secção
(cinco) categorias. Das afirmativas abaixo assinale a observar-se-á os condicionalismos plasmados em
CORRETA:
legislação de urbanização e edificação.”
A)
Fiscal, contábil, tributário, legislativo e B) “Os responsáveis pelo controle interno, ao
comerciante
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade
B)
Contábil,
operacional, fiscal, tributário e ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de
legislativo
Contas da União, sob pena de responsabilidade
C) Contábil, comercial, fiscal, tributário e solidária.”
administrativo
C) “Para efeito de cumprimento do disposto na
D) Contábil, patrimonial, operacional, orçamentário, presente postura, a Câmara mandará, findos os
financeiro e administrativo
prazos estabelecidos, proceder a vistorias sanitárias
aos locais na mesma referidos.”
26- “A fiscalização do município será exercida pelo D) “Efetuar a apropriação de água fora dos dias e
Poder Legislativo Municipal, mediante controle horas correspondentes ao direito à água comum.”
externo, e pelos sistemas de controle interno do
Poder Executivo Municipal, na forma da lei”. 30- Segundo a Constituição Federal, tem
Segundo este trecho, diga qual é um dos Art. da competência para realizar a fiscalização contábil,
Constituição Federal que rege a Controladoria financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
Interna:
da União:
A) Art. 20
A) Responsável técnico pela informática
B) Art. 25
B) Sistema de Controle Interno
C) Art. 31
C) Representantes da comunidade

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
CARGO: AGENTE DE CONTROLE INTERNO
D) Câmara de vereadores

