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Prefeitura Municipal de Princesa – SC 
Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 001/2015 
 

 
 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 
                                                                                                                                         Português  
                                                                                                                                         Matemática 

 
 

Prova para provimento do cargo de 
CONTROLADOR INTERNO 

 

 
 

TIPO DE PROVA: 01  
 

 
INSTRUÇÕES: 
 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
VOCÊ DEVE: 
 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o 
quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder, 
conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher 
essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): → 
 
ATENÇÃO: 
 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de 
sua prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 03h00min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 
CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO ao fiscal da 
sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Auxílios para Obras Públicas é classificado como sendo: 

A) Transferências de Capital. 

B) Transferências Correntes. 

C) Inversões Financeiras. 

D) Despesas de Custeio. 

 

02. Agrega determinadas espécies de receitas cujas características próprias sejam semelhantes 

entre si. Dessa forma, detalha a espécie, por meio da especificação dos recursos financeiros que lhe 

são correlatos. Estamos falando de: 

A) Subalínea. 

B) Espécie. 

C) Rubrica. 

D) Alínea. 

 

03. O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias é enviado pelo Presidente da República ao 

Congresso Nacional, até: 

A)  Dia 15 de abril. 

B)  Dia 05 de janeiro. 

C)  Dia 31 de agosto. 

D)  Dia 29 de dezembro. 

 

04. O registro de todos os acontecimentos que acontecem no dia-a-dia das empresas e que 

provocam modificações no patrimônio é conhecido como: 

A) Auditoria. 

B) Escrituração. 

C) Análise de Balanços. 

D) Livro Caixa. 

 

05. E um tributo classificado no orçamento público como uma espécie de contribuição que atinge 

um determinado setor da economia, com finalidade qualificada em sede constitucional – 

intervenção no domínio econômico – instituída mediante um motivo específico. Trata-se de: 
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A) Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. 

B) Contribuição de iluminação pública. 

C) Contribuições sociais. 

D) Contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. 

 

06. A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:  

I. Vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação. 

II. Exportação de mercadorias para o exterior. 

III. Prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo 

pagamento represente ingresso de divisas. 

Estão corretos os itens: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I, II e III. 

 

07. A Unidade Contábil “Descentralizada” representa: 

A) O patrimônio das entidades do setor público na condição de pessoas jurídicas. 

B) A soma ou a agregação do patrimônio de duas ou mais Unidades Contábeis Descentralizadas. 

C) A soma ou a agregação do patrimônio de duas ou mais Unidades Contábeis Originárias. 

D) Parcela do patrimônio de Unidade Contábil Originária. 

 

08. Refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para 

produzir informações íntegras e tempestivas. Trata-se de qual princípio da contabilidade? 

A) Registro pelo Valor Original. 

B) Competência. 

C) Continuidade. 

D) Oportunidade. 

 

09. Com relação ao Balanço Patrimonial, compreende os direitos que tenham por objeto bens 

incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. Trata-se do: 

A) Imobilizado. 

B) Ativo Realizável a Longo Prazo. 

C) Investimento. 
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D) Intangível. 

 

10. O reconhecimento do crédito apresenta como principal dificuldade a determinação do momento 

de ocorrência do fato gerador. No entanto, no âmbito da atividade tributária, pode-se utilizar o 

momento do lançamento como referência para o seu reconhecimento, pois é por esse 

procedimento, exceto que:  

A) Verifica-se a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente. 

B) Determina-se a matéria tributável.  

C) Calcula-se o montante do tributo devido.  

D) Identifica-se o sujeito ativo. 

 

11. As contas que funcionam como agregadora, possuindo conta em nível inferior, são classificadas 

como conta: 

A) Dinâmica. 

B) Sintética. 

C) Analítica. 

D) Estática. 

 

12. O patrimônio é composto por elementos como: 

I- Obrigações. 

II- Direitos. 

III- Bens. 

Dos itens acima, forma o passivo exigível: 

A) Os itens I e III. 

B) Os itens I e II. 

C) O item II. 

D) O item I. 

 

13. Os registros contábeis e as informações apresentadas devem conter todos os aspectos 

relevantes. Essas são características de registro e da informação contábil no setor público, 

conhecidas como: 

A) Representatividade. 

B) Tempestividade. 

C) Uniformidade. 
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D) Compreensibilidade. 

 

14. Aumenta o patrimônio líquido: 

A) Recebimento de duplicatas com juros. 

B) Venda de bens pelo preço de custo. 

C) Pagamento de salários. 

D) Recebimento de duplicatas com desconto. 

 

15. A soma, agregação ou divisão de patrimônio de uma ou mais entidades do setor público 

resultará em novas unidades contábeis. Esse procedimento será utilizado nos seguintes casos:  

I. Registro dos atos e dos fatos que envolvem o patrimônio público ou suas parcelas, em 

atendimento à necessidade de controle e prestação de contas, de evidenciação e 

instrumentalização do controle social. 

II. Unificação de parcelas do patrimônio público vinculadas a unidades contábeis 

descentralizadas, para fins de controle e evidenciação dos seus resultados;  

III. Consolidação de entidades do setor público para fins de atendimento de exigências legais ou 

necessidades gerenciais.  

 

Estão corretos os itens: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I, II e III. 

 

16. Essa convenção refere-se a utilização dos mesmos métodos para os mesmos itens, uma vez 

adotado um tipo de processo, dentre os métodos possíveis de atender um mesmo objetivo em 

geral. Trata-se de: 

A) Materialidade. 

B) Objetividade. 

C) Consistência. 

D) Conservadorismo. 

 

17. O sistema contábil está estruturado em subsistemas de informações. O de Compensação 

registra, processa e evidencia: 
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A) Os fatos não financeiros relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do 

patrimônio público. 

B) Os atos e os fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária. 

C) Os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade do 

setor público, bem como aqueles com funções específicas de controle. 

D) Os custos dos bens e serviços, produzidos e ofertados à sociedade pela entidade pública. 

 

18. As variações patrimoniais classificam-se em: 

A) Ativas e inativas. 

B) De caráter compensatório e de caráter executável. 

C) Quantitativas e qualitativas.  

D) Executáveis e não executáveis. 

 

19.  O Balanço Patrimonial não demonstrará: 

A) O Ativo Financeiro. 

B) O Saldo de Compensação. 

C) O Passivo Permanente. 

D) O Passivo Financeiro. 

 

20. Importância financeira que a unidade orçamentária transfere a outra unidade orçamentária ou 

administrativa de mesmo Ministério (ou Secretaria de Estado ou Município) ou órgão. Trata-se de: 

A) Repasse financeiro. 

B) Sub-repasse financeiro. 

C) Transferência de credito orçamentário. 

D) Provisão de crédito orçamentário. 

 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 
21. Não é sinônimo de bonomia: 

A) Bondade. 

B) Simplicidade. 

C) Impaciência. 

D) Pachorra. 
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22. Não apresenta sinônimos: 

A) Coerção – Coação. 

B) Ensejo – Mamparra. 

C) Repulsa – Aversão. 

D) Entrever – Divisar. 

 

23. Em qual das alternativas pelo menos uma palavra deveria ter sido escrita com CH e não com X? 

A) Enxente – Mexas. 

B) Baixinho – Caixa. 

C) Queixo – Enxurrada. 

D) Enxergar – Mexerica. 

 

24. Em qual das alternativas a frase está corretamente grafada? 

A) O casique efetoou a cassada com pressisão cirúrgica. 

B) O cassique efetuou a casada com precizão cirúrgica. 

C) O cacique efetoou a cassada com presizão cirúrgica. 

D) O cacique efetuou a caçada com precisão cirúrgica. 

 

25. Assinale a alternativa em que foi colocado incorretamente o sinal indicador de crase: 

A) À noite, estarei lá. 

B) Irei à igreja hoje. 

C) Fiz um passeio à cavalo.   

D) Ele, ao chegar, bateu à porta. 

 

26. Quando cheguei ao baile, a dança já começara. 

O verbo sublinhado acima está no: 

A) Futuro do presente. 

B) Pretérito-mais-que-perfeito. 

C) Futuro do pretérito. 

D) Pretérito do passado. 
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27. Já entreguei _____________ encomenda ____________ ele. 

Preenchem as respectivas lacunas: 

A) A – À. 

B) À – A. 

C) À – À. 

D) A – A. 

 

28. A classe de palavras que acompanha ou substitui o substantivo é: 

A) Pronome. 

B) Numeral. 

C) Adjetivo. 

D) Artigo. 

 

29. Ontem, encontrei Maria, sua irmã. 

Na frase acima, funciona como objeto direto: 

A) Ontem. 

B) Encontrei. 

C) Maria. 

D) Sua. 

 

30. Está incorreto quanto à acentuação: 

A) Caráter – Revólver. 

B) Tórax – Látex. 

C) Fácil – Amável. 

D) Polén – Hifén. 

 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

31. Qual o volume de um cubo de arestas 5? 

A) V=625. 

B) V=25. 

C) V=125. 

D) V=250. 
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32. Calcule log�� 5 = � . 

A) x=1/2. 

B) x=1/3. 

C) x=1/4. 

D) x=1/5. 

 

33. Qual o termo que falta na seguinte P.G: (2, 4, 8, 16, ... , 64). 

A) 32. 

B) 48. 

C) 30. 

D) 45. 

 

34. Um hectare de terra tem 10.000m². Quantos hectares são necessários para se ter 400.000m²? 

A) 30 hectares. 

B) 40 hectares. 

C) 50 hectares. 

D) 60 hectares. 

 

35. Calcule a seguinte equação do segundo grau: x² - 6x -27=0. 

A) S={-3,9}. 

B) S={3,9}. 

C) S={-3,-9}. 

D) S={3,-9}. 

 

 

 

 

 




