
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC 

AUDITOR 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 40 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 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 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL 
CARGO: AUDITOR INTERNO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01- Pronomes são palavras que substituem os 
substantivos ou os determinam, indicando a pessoa 
do discurso. Na frase “O lugar onde paramos na 
estrada”, temos um pronome: 
A)  Possessivo        
B)  Demonstrativo 
C)  Relativo  
D)  Indefinido 
 
02- O substantivo coletivo CHOLDRA exprime um 
conjunto de:  
A)  Asneiras  
B)  Coisas semelhantes 
C)  Malfeitores         
D)  Criados                 
 
03- Na frase “João queria ter apenas a metade da 
fortuna de Pedro”, o verbo está no tempo:  
A)  Presente  
B)  Pretérito imperfeito  
C)  Pretérito perfeito               
D)  Pretérito mais-que-perfeito 
 
04- Na frase “Deus nos proteja”, o verbo está no 
modo: 
A)  Indicativo 
B)  Subjuntivo 
C)  Imperativo 
D)  Gerúndio         
 
05- A crase resulta da contração da preposição a 
com o artigo feminino a ou as. Nas frases a seguir 
apresentadas identifique qual não leva a crase: 
A)  Escreveu um bilhetinho a lápis. 
B)  Procede-se a apuração dos votos.                
C)  Ninguém é tão sensível a dor. 
D)  O trem chegou a estação no horário previsto. 
 
06- Identifique o plural dos substantivos compostos 
que está escrito de forma incorreta: 
A) Tenentes–coronéis  
B) Curta–metragens  
C)  Guardas–civis 
D) Alto–falantes  
 

7-  Oswald de Andrade foi um dos mais vivos 
ensaístas e panfletários de nossa literatura. Pode-se 
dizer que a sua importância histórica de renovador e 
agitador foi decisiva para a formação de nossa  

literatura contemporânea. É de sua autoria o livro: 
A) Memórias de Braz Cubas 
B) Memórias Sentimentais de João Miramar 
C) Contos de Aprendiz 
D) As meninas 
 
8- Assinale a opção que indica o autor da obra “O 
Vampiro de Curitiba”: 
A) Raquel de Queiroz 
B) Dinah Silveira de Queiroz 
C) Dalton Trevisan 
D) Antônio Callado 
  
9- Assinale a palavra que está escrita de forma 
correta: 
A) Freiada 
B) Gratuíto 
C) Hilariedade 
D) Intitular 
 
10- O emprego da letra K na ortografia da língua 
portuguesa não é correto: 
A) Em abreviaturas 
B) Símbolos de termos científicos de uso 
internacional 
C) Em nomes próprios de origem aportuguesados 
D) Na transcrição de palavras estrangeiras não 
aportuguesadas 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11- A Câmara Municipal de Rio do Sul tem: 
A) 15 vereadores 
B) 11 vereadores 
C) 10 vereadores 
D) 9 vereadores 
 
12- A área territorial de Rio do Sul é de: 
A) 2.627 km² 
B) 262,7 km² 
C) 267,7 km² 
D) 2.267 km² 
 
13- Segundo os registros históricos a colonização da 
área, mais tarde transformada no Município de Rio 
do Sul, aconteceu com a chegada do Senhor: 
A) Emílio Odebrecht  
B) Hermann Blumenau 
C) Francisco Grankenberger 
D) Johan Schroeder 
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14- Antes da colonização a região onde hoje está 
localizado o município de Rio do Sul, era habitada 
por indígenas da tribo: 
A) Guarani 
B) Tapajós 
C) Xokleng 
D) Tupinambá 
 
15- O primeiro Presidente da República do Brasil foi: 
A) Floriano Peixoto 
B) Deodoro da Fonseca 
C) Prudente de Moraes 
D) Affonso Pena 
 
16- A sigla COFINS significa: 
A) Contribuição para o Financiamento da Saúde e 
Seguridade Social 
B) Contribuição Financeira para a Seguridade Social 
C) Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social 
D) Contribuição Financeira para a Saúde e Assistência 
Social 
 
17- De acordo com a Lei Orgânica do município de 
Rio do Sul, não compete à Câmara Municipal de 
Vereadores, entre outros: 
A) Emendar a Lei Orgânica 
B) Autorizar referendo e convocar plebiscito 
C) Fixar os subsídios do prefeito, vice-prefeito e 
secretários 
D) Elaborar o Plano de Cargos e Salários dos 
funcionários da Prefeitura 
 
18- Assinale a alternativa que apresenta um dos 
princípios a que está sujeita a Administração 
Pública: 
A) Justiça 
B) Eficiência 
C) Honestidade 
D) Qualidade 
 
19- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Rio do Sul são livres de nomeação e exoneração e se 
destinam apenas as atribuições, os cargos de: 
A) Secretarias e Diretorias 
B) Direção e Assessoramento 
C) Direção e Chefias 
D) Direção, Chefias e Assessoramento 
 
20- O atual Vice-Governador de Santa Catarina, 
Eduardo Moreira foi Prefeito do Município de: 

A) Florianópolis 
B) Criciúma 
C) Joinville 
D) Itajaí  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21- Em relação ao poder de polícia, é incorreto 

afirmar: 

A) O embargo de uma obra clandestina é um 

exemplo do exercício do poder de polícia 

B) A reintegração imediata de posse de imóvel 

público, constitui um exemplo do exercício do poder 

de polícia 

C) A multa de trânsito é um exemplo do exercício do 

poder de polícia 

D) O poder de polícia tem como características a 

discricionariedade, a auto-executoriedade e a 

coercibilidade 

 

22- Analise as afirmações abaixo sobre “CARGOS E 

EMPREGOS PÚBLICOS” e assinale a alternativa 

correta: 

I. É possível a acumulação remunerada de dois 

cargos de Auditor Interno, desde que haja 

compatibilidade de horário. 

II. Recondução é o regresso do servidor público 

estável ao cargo anteriormente ocupado quando 

ocorrerem às hipóteses de: inabilitação no estágio 

probatório e reintegração do anterior ocupante. 

III. Os Secretários Municipais deverão ser 

remunerados exclusivamente por subsídio fixado 

em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer 

gratificação. 

IV. Declarada a desnecessidade do cargo, o servidor 

estável ficará em disponibilidade, com remuneração 

proporcional ao tempo de serviço, até seu 

adequado aproveitamento em outro cargo. 

V. O servidor somente adquirirá a estabilidade, se 

for submetido à avaliação especial de desempenho 

por comissão instituída para essa finalidade. 

VI. Os servidores aposentados por invalidez 

permanente perceberão proventos integrais, 

sempre que, na data da aposentadoria, contarem  
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sessenta anos de idade para mulher e sessenta e 

cinco para homem. 

VII. A proibição constitucional de acumulação de 

cargos, empregos e funções, não se estende às 

subsidiárias das sociedades de economia mista. 

A) Somente as afirmações II, III, IV e V estão corretas 

B) Somente as afirmações III, V, VI e VII estão 

corretas 

C) Somente as afirmações I, II, III, IV, V e VI estão 

corretas 

D) Somente as afirmações II, III, V, VI e VII estão 

corretas 

 

23- Em conformidade com o que determina a Lei 

8666/93, que institui normas para licitações e 

contratos da Administração  Pública, avalie as 

afirmações abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. A Licitação é Dispensável nas compras de 

hortifrutigranjeiros, no tempo necessário para a 

realização dos processos licitatórios 

correspondentes, realizadas diretamente com base 

no preço do dia. 

II. É inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição, em especial para 

contratação de profissional de qualquer setor 

artístico, diretamente ou através de empresário 

exclusivo, desde que consagrado pela crítica 

especializada ou pela opinião pública. 

III. É Dispensável a Licitação para aquisição de 

materiais que só possam ser fornecidos por empresa 

exclusiva, vedada a preferência de marca, devendo 

a comprovação de exclusividade ser feita através de 

atestado fornecido pelo órgão de registro do 

comércio do local em que se realizaria a licitação ou 

a obra ou o serviço. 

IV. Na concorrência para a venda de bens imóveis, a 

fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do 

recolhimento de quantia correspondente a 5% 

(cinco por cento) da avaliação. 

V. No julgamento das propostas, a Comissão de 

Licitação deverá levar em consideração os critérios 

definidos no edital, e somente considerará oferta de 

vantagem não prevista no edital, se estas referirem-

se a financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

VI. No caso de convite, a Comissão de licitação, 

excepcionalmente, nas pequenas unidades 

administrativas e em face da exiguidade de pessoal 

disponível, poderá ser substituída por servidor 

formalmente designado pela autoridade 

competente. 

VII. O regime jurídico dos contratos administrativos 

instituído pela Lei de Licitações (Lei n.º 8666/93) 

confere à Administração, a prerrogativa 

de modificá-los, unilateralmente, para melhor 

adequação às finalidades de interesse público, 

respeitados os direitos do contratado. 

A) Somente as afirmações IV e VI são incorretas 

B) Somente as afirmações III e V são incorretas 

C) Somente as afirmações II e IV são incorretas 

D) Somente as afirmações I, IV e VII são incorretas 

 

24- Os atos administrativos praticados pela 

Administração Pública são possuidores de atributos 

e características que os distinguem dos demais atos 

de direito privado, concretizando-se então, a idéia 

de supremacia que o Estado tem em relação aos 

particulares. Assinale a alternativa que contém os 

atributos do Ato Administrativo: 

A) Competência, finalidade, forma, motivo e objeto 

B) Legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência; 

C) Presunção de legitimidade, imperatividade e auto-

executoriedade 

D) Finalidade, legalidade e legitimidade 

 

25- Assinale a alternativa que NÃO contém uma 

espécie de ato administrativo: 

A) Atos administrativos punitivos 

B) Atos normativos negociáveis 

C) Atos normativos enunciativos 

D) Atos normativos disciplinares 

 

26- Avalie as afirmações abaixo sobre as 

competências do CONTROLE INTERNO na 

administração pública, e assinale a alternativa 

correta: 

I. Cabe ao controle interno aplicar multa aos 

responsáveis por ilegalidade de despesa ou  
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irregularidade de contas; 

II. Cabe ao controle interno julgar as contas dos 

gestores dos recursos públicos; 

III. Apreciar, mediante parecer prévio, as contas 

prestadas anualmente pelos chefes do Poder 

Executivo é atribuição do controle interno; 

IV. Os responsáveis pelo controle interno, ao 

tomarem conhecimento de qualquer irregularidade 

ou ilegalidade, deverão dar ciência ao Tribunal de 

Contas, sob pena de responsabilidade solidária. 

A) Somente as afirmações I e II são incorretas 

B) Somente as afirmações III e IV são incorretas 

C) Somente as afirmações I, II e III são incorretas 

D) Todas as afirmações estão incorretas 

 

27- Em conformidade com a Constituição Federal, 

em especial o artigo 74, assinale a alternativa 

correta quanto as Finalidades do SISTEMA DE 

CONTROLE INTERNO: 

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no 

plano plurianual; 

II. Avaliar a execução dos programas de governo e 

dos orçamentos; 

III. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 

quanto à eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades da administração; 

IV. Exercer o controle das operações de crédito, 

avais e garantias, bem como dos direitos e haveres 

da União; 

V. Apoiar o controle externo. 

A) Somente as afirmações I, III, IV e V estão corretas 

B) Somente as afirmações II, III, IV e V estão corretas 

C) Somente as afirmações I, II, IV e V estão corretas 

D) Todas as afirmações estão corretas 

 

28- Analise as afirmações abaixo e responda a 

questão em conformidade com o que ordena a LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL (SC): 

I. O Poder Executivo deverá encaminhar ao Poder 

Legislativo o Projeto de Lei do Plano Plurianual até 

31 de agosto, ou seja, até quatro meses antes do 

encerramento do primeiro exercício financeiro do 

mandato do chefe do Poder Executivo. 

II. O Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias deverá ser encaminhado 

pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo até o dia 

15 de setembro de cada exercício. 

III. O Prefeito e o Vice-Prefeito deverão residir no 

Município e não poderão dele se ausentar, por mais 

de quinze dias, sem licença da Câmara Municipal, 

sob pena de perda do cargo. 

IV. Até o último dia útil do mês subsequente o 

Prefeito deverá encaminhar à Câmara de 

Vereadores o Balancete do mês anterior, da 

Prefeitura Municipal e das Fundações Municipais, 

acompanhados de cópias dos empenhos; As cópias 

das notas fiscais e ou documentos comprobatórios 

das despesas realizadas serão dispensados de 

acompanhar os Balancetes, pois estes deverão 

permanecer no Balancete arquivado no 

Departamento Contábil do Município. 

V. A Lei Orgânica do Município de Rio do Sul 

estabelece que somente por lei específica possa ser 

criada uma Autarquia. 

VI. Os órgãos e entidades da administração pública 

são obrigados a fornecer a qualquer interessado, no 

prazo máximo de quinze dias úteis, certidão ou 

cópia autenticada de atos, contratos, convênios e 

instrumentos congêneres, sob pena de 

responsabilidade da autoridade competente ou do 

servidor que retardar a expedição. 

VII. São isentos de tributos municipais os veículos de 

tração animal e os demais instrumentos de trabalho 

de pequeno agricultor, empregados no serviço da 

própria lavoura ou no transporte de seus produtos. 

A) Somente as afirmações I, III, IV, V e VI estão 

corretas 

B) Somente as afirmações II, III, V, VI e VII estão 

corretas 

C) Somente as afirmações I, II, IV e V estão corretas 

D) Todas as afirmações estão corretas 

 

29- Segundo o que determina o ESTATUTO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, Lei 

Complementar n.º 207, de 28 de setembro de 2010, 

assinale a alternativa que NÃO contém uma forma 

para o provimento de cargo público: 
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A) A promoção 

B) A reversão 

C) O aproveitamento 

D) A readaptação 

 

30- Em consonância com o que estabelece a Lei 

Complementar n.º 207, de 28 de setembro de 2010, 

(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio 

do Sul), assinale a questão que contém uma 

afirmação INCORRETA: 

A) É facultado à administração descontar das férias, 

as faltas injustificadas do servidor ocorridas no 

período aquisitivo 

B) Quando o edital de concurso público for omisso 

quanto a sua validade, o prazo de validade do 

concurso será de 02 (dois) anos, vedada a sua 

prorrogação 

C) Fica assegurado exclusivamente aos Guardas 

Municipais, quando no efetivo exercício de suas 

atribuições, o direito de um seguro de vida em grupo, 

cujo pagamento competirá ao Município 

D) No que tange à capacidade física e mental, o 
servidor deverá realizar 02 (dois) exames médicos, 
um no ato da admissão e outro 30(trinta) dias antes 
do término do estágio probatório 
 
31- De acordo com o artigo 5º da Lei 10.028/00, 

constitui infração administrativa contra as leis de 

finanças públicas. Assinale a alternativa que esteja 

em desacordo com os incisos deste artigo: 

A) Deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Executivo 

o relatório de gestão fiscal, nos prazos e condições 

estabelecidos em lei 

B) Propor lei de diretrizes orçamentárias anual que 

não contenha as metas fiscais na forma da lei 

C) Deixar de expedir ato determinando limitação de 

empenho e movimentação financeira, nos casos e 

condições estabelecidos em lei 

D) Deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos 

prazos da lei, a execução de medida para a redução 

do montante da despesa total com pessoal que 

houver excedido a repartição por Poder do limite 

máximo 

 

32- O Ato Administrativo pode ser editado: 

A) Somente pelo Poder Executivo 

B) Somente pelo Poder Legislativo 

C) Somente pelo Poder Judiciário 

D) Pelos Três Poderes 

 

33- De acordo com o Art. 100 do Código Tributário 

Nacional, são normas complementares das leis, dos 

tratados e das convenções internacionais e dos 

decretos. Assinale a alternativa que esteja em 

desacordo com os incisos deste artigo: 

A) Os atos administrativas expedidos pelas 

autoridades legislativas 

B) As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de 

jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia 

normativa 

C) As práticas reiteradamente observadas pelas 

autoridades administrativas 

D) Os convênios que entre si celebrem a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

 

34- De acordo com o artigo 37 da Lei Orgânica de 

Rio do Sul, compete privativamente ao Prefeito. 

Assinale a alternativa que esteja em desacordo com 

os incisos deste artigo: 

A) Exercer, com auxílio dos secretários municipais, a 

direção superior da administração municipal 

B) Vetar projetos de emenda à lei orgânica do 

município 

C) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos 

previstos nesta lei orgânica 

D) Editar decretos e regulamentos para a execução 

das leis 

 

35- De acordo com o artigo 76 da Lei Orgânica do 

Município de Rio do Sul, a remuneração dos 

servidores públicos municipais, entre outros, 

observará os seguintes preceitos. Assinale a 

alternativa cujo teor esteja em desacordo com os 

incisos deste artigo: 

A) É vedada a vinculação ou equiparação de 

quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 

remuneração de pessoal do serviço público; (Redação 

dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 010/02) 

B) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
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público não serão computados nem acumulados para 

fins de concessão de acréscimos ulteriores; (Redação 

dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 010/02) 

C) A lei assegurará aos servidores da administração 

direta isonomia de vencimentos para cargos de 

atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder 

ou entre servidores dos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de 

caráter individual e as relativas à natureza ou ao local 

de trabalho 

D) O décimo terceiro vencimento, obrigatório, será 

calculado com base na remuneração integral ou no 

valor da aposentadoria 

 

36- Avalie o fato abaixo e assinale a opção correta: 

A Prefeitura Municipal de Rio do Sul possuía uma 

máquina agrícola, escriturada em seu patrimônio 

pelo valor contábil de R$ 85.000.00 (oitenta e cinco 

mil reais). Esta máquina foi alienada pelo valor de 

R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). 

Esta diferença no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), constitui uma: 

A) Variação patrimonial ativa independente da 

execução orçamentária 

B) Variação patrimonial ativa resultante da execução 

orçamentária 

C) Variação patrimonial passiva resultante da 

execução orçamentária 

D) Variação patrimonial passiva independente da 

execução orçamentária 

 

37- As contas contábeis constituem-se 

representações escrituradas de bens, direitos, 

obrigações, capital, reservas, de uma entidade. As 

Contas de Resultado são: 

A) As que representam as variações orçamentárias, e 

dividem-se em contas de compensação ativas e 

passivas 

B) As que representam as variações patrimoniais, e 

dividem-se em Ativas e Passivas 

C) As que representam as variações financeiras, e 

dividem-se em contas de resultado deficitárias e 

superavitárias 

D) As que representam as variações patrimoniais, e 

dividem-se em contas de receita e contas de despesa 

 

38- Segundo o art. 150, III, “a”, da Constituição 

Federal é vedado a União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios cobrar tributos em relação 

a fatos geradores ocorridos antes do início da 

vigência da Lei que os houver instituído ou 

aumentado. Esta afirmação refere-se à aplicação do 

Princípio: 

A) Da legalidade tributária 

B) Da igualdade tributária 

C) Da irretroatividade tributária 

D) Da anterioridade tributária 

 

39- O dia do Auditor Interno é comemorado no 

Brasil em: 

A) 20 de novembro 

B) 11 de novembro 

C) 18 de dezembro 

D) 22 de agosto 

 

40- O município de Rio do Sul irá licitar a despesa 

com a construção de uma Unidade Básica de Saúde, 

no valor de R$ 1.450.000,00. Em conformidade com 

a Lei n.° 8.666/93 e com base no exemplo acima, 

assinale a alternativa que contém a modalidade de 

licitação que o poder público deverá utilizar: 

A) Concorrência 

B) Carta convite 

C) Tomada de preços 

D) Leilão 

 

 


