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Recurso Gabarito. 

 

CONCURSO PÚBLICO 02/2015 

COTROLADOR INTERNO 

Senhor (a) Candidato (a):  

Leia com atenção e cumpra rigorosamente as seguintes instruções. Elas são parte da prova e das normas que 
regem este Concurso Público. 

01. Este Caderno de Prova contém 30 questões objetivas a serem respondidas. Recebido do fiscal da sala, você 
deve conferi-lo, verificando se está completo. Caso contrário, deve solicitar a sua substituição. 
02. O Caderno de Prova pode ser usado livremente para fazer rascunhos. 

03. O tempo de duração total da prova será de 3 (Três) horas, incluída a leitura das instruções e o 

preenchimento do cartão de leitura óptica (cartão de resposta). 
04. Não será permitida a saída definitiva do candidato da sala antes de transcorrida uma (1) hora do início da 
prova. 
05. Cada questão oferece 4 alternativas de resposta, assinale apenas uma delas como correta. 
06. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou socorrer-se de consultas a livros, anotações, agendas 
eletrônicas, gravadores, usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer instrumento 

receptor/transmissor de mensagens. 
07. No CARTÃO RESPOSTA: 
Conferir se no CARTÃO DE RESPOSTA o número de inscrição, RG e o Cargo estão corretos e assinar.  
Preencher com caneta azul ou preta suficientemente pressionada a apenas uma alternativa que julgar ser a 
correta em cada questão, conforme o exemplo a seguir. CARTÕES RESPOSTA mal preenchidos poderão ser lidos 
incorretamente pela leitora ótica.  

 

08. Ao final da prova, você deve devolver para o fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTA e o CADERNO DE 
PROVA. 
09. O CARTÃO DE RESPOSTA não poderá ser dobrado, rasurado ou amassado, porque é insubstituível.  
10. A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou que 
vier com outra assinalação que não a prevista no item 07, será anulada. 
11. Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último candidato. 

Ao terminar, entregue o seu Caderno de Prova ao Fiscal da sala. 
 BOA PROVA! 

 

 

Caderno de Prova 
– Concurso Público 02/2015 – 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  
D A  E S T Â N C I A  T U R Í S T I C A  

D E  H O L A M B R A  
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PORTUGUÊS 

PRÓLOGO 

O Alquimista pegou um livro que alguém na 

caravana havia trazido. O volume estava sem 

capa, mas conseguiu identificar seu autor: Oscar 

Wilde. Enquanto folheava suas páginas, 

encontrou uma história sobre Narciso. 

O Alquimista conhecia a lenda de Narciso, um 

belo rapaz que todos os dias ia contemplar sua 

própria beleza num lago. 

Era tão fascinado por si mesmo que certo dia caiu 

dentro do lago e morreu afogado. No lugar onde 

caiu, nasceu uma flor, que chamaram de Narciso. 

Mas não era assim que Oscar Wilde acabava a 

história. 

Ele dizia que quando Narciso morreu, vieram 

as Oréaides-deusas do bosque- e viram o lago 

transformado, de um lago de água doce, num 

cântaro de lágrimas salgadas. 

-Por que chora? - perguntaram as Oréaides. 

-Choro por Narciso- disse o lago. 

-Ah, não nos espanta que você chore por 

Narciso-continuaram ela.- Afinal de contas, era 

em suas margens que ele se debruçava todos os 

dias. 

O lago ficou algum tempo quieto. Por fim 

disse : 

-Eu choro por Narciso, mas jamais havia 

percebido que Narciso era belo. 

''Choro por Narciso porque, todas as vezes que 

ele se deitava sobre minhas margens eu podia 

ver, no fundo dos seus olhos, minha própria 

beleza refletida''. 

''Que bela história'', disse o Alquimista. 

( O Alquimista – Paulo Coelho) 

01. Em literatura, a linguagem é fundamental 
porque é somente por seu intermédio que o 
escritor pode realizar a sua obra. O mundo 

ficcional é apresentado ao leitor através de 
determinados recursos de linguagem .  No texto 
apresentado, o escritor Paulo Coelho emprega um 

recurso de linguagem denominado: 
a)  Discurso Indireto.                b)  Discurso Direto. 
c)  Narração.                             d) Descrição. 

02. Em relação ao texto apresentado pode-se 
classificar o tempo ficcional como: 
a) tempo psicológico.                b) tempo cronológico. 

c) tempo real.                          d) tempo imaginário 

03 .Na frase “O Alquimista pegou um livro que 
alguém na caravana havia trazido”.  A expressão 
“que alguém na caravana havia trazido” , é uma 
oração: 

a) coordenada assindética. 
b) coordenada sindética explicativa. 

c) coordenada sindética aditiva. 
d) subordinada subjetiva. 
 
 

04.  Na frase: “Enquanto folheava suas páginas, 

encontrou uma história sobre Narciso”,    indique 

a classe gramatical da palavra Enquanto: 

a) advérbio de tempo. 

b) conjunção  coordenativa aditiva. 

c) conjunção  coordenativa adversativa. 

d)  conjunção subordinativa  temporal. 

05.   Na frase: “O Alquimista conhecia a lenda de 

Narciso, um belo rapaz que todos os dias ia 

contemplar sua própria beleza num lago”, 

classifique o verbo conhecer quanto a sua 

regência: 

a) verbo transitivo direto. 

b) verbo intransitivo. 

c) verbo transitivo indireto. 

d) verbo  transitivo direto e indireto. 

06. Na frase: “- Choro por Narciso- disse o lago”,   

há uma figura de pensamento que atribui 

qualidades animadas ou racionais a um ser 

inanimado, denominada: 

a) Preterição.                            b) Hipérbole. 

c) Prosopopéia.                         d) Eufemismo. 

07.  Na frase:  “Afinal de contas, apesar de todas 

nós sempre corrermos atrás dele pelo bosque, 

você era o único que tinha a oportunidade de 

contemplar de perto sua beleza”, a expressão 

“Afinal de contas” é classificada 

gramaticalmente como: 

a) advérbio.                            b) locução adjetiva. 

c) locução substantiva.            d) locução adverbial. 

08. Na frase: “– Quem mais do que você poderia 

saber disso? – responderam, surpresas, as 

Oréiades”, indique a classificação morfológica 

da palavra “surpresas”: 

a) predicativo do sujeito.           b) adjetivo. 

c) aposto.                                 d) apóstrofe. 

09.  Na frase:  “Choro por Narciso porque, todas 

as vezes que ele se deitava sobre minhas 

margens eu podia ver, no fundo dos seus olhos, 

minha própria beleza refletida”, a expressão 

“minha própria beleza refletida” é um 

complemento verbal denominado: 

a) objeto direto. 

b) objeto indireto. 

c)  objeto direto pleonástico. 

d) vocativo. 

10. Na frase:  - “Que bela história”, disse o 

Alquimista -, a expressão “o Alquimista” é o 

termo essencial da oração, denominado: 

a) predicado. 

b) predicado verbal. 

c) sujeito. 

d) complemento nominal. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFIO 

11. A Constituição da República Federativa do 
Brasil estabelece, que no regime 

presidencialista, o Presidente da República: 

__________________________________ 
Complete o texto com a alternativa CORRETA. 
a) pode ser substituído pelo Ministro da Justiça, no 
caso de impedimento. 
b) é eleito pelo sistema de maioria relativa ou simples. 
c) está sujeito à perda do cargo, caso se ausente do 
País por mais de quinze dias, sem autorização do 

Congresso Nacional. 
d) exerce as funções de Chefe de Governo, e o Vice-
Presidente, as de Chefe de Estado. 

12. A natureza jurídica específica do tributo é 
determinada pelo fato gerador da respectiva 
obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:  

I - a denominação e demais características 

formais não adotadas pela lei;  
II - a destinação legal do produto da sua 
arrecadação. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 

c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 

13. Entre outras características da competência 
tributária, pode-se citar:  
I - a indelegabilidade (a competência tributária 
é indelegável, isto é, se uma pessoa política não 
institui um tributo de sua competência, não 

autoriza que outro o institua),  

II - a mutabilidade (a competência tributária 
pode ser alterada por meio de Emenda 
Constitucional),  
III - a imprescritibilidade (a não instituição de 
um tributo por um longo período de tempo não 

impede que o ente que tenha competência para 
institui-lo o faça quando quiser). 
a) Somente o item I está correto. 
b) Os itens I e II estão corretos. 
c) Somente o item III está correto. 
d) Os itens I, II e III estão corretos. 

14. ________________________ é ramo do 

Direito Público que estuda os princípios 
indispensáveis à organização do Estado, à 

distribuição dos poderes, os órgãos públicos e os 
direitos individuais e coletivos. 
Complete o texto com a alternativa CORRETA. 
a) Direito Constitucional.          b) Direito Penal. 
c) Direito Administrativo.         d) Direito Político. 

15. O parágrafo § 8º, do Artigo 37 da 
Constituição Federal, estabelece:  “A autonomia 
gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos 
e entidades da administração direta e indireta 
poderá ser ampliada mediante contrato, a ser 
firmado entre seus administradores e o poder 

público, que tenha por objeto a fixação de metas 
de desempenho para o órgão ou entidade, 
cabendo à lei dispor sobre: 
I - o prazo de duração do contrato; 

II - os controles e critérios de avaliação de 
desempenho, direitos, obrigações e 
responsabilidade dos dirigentes; 

III - a remuneração do pessoal. 
IV - para efeito de benefício previdenciário, no 
caso de afastamento, os valores serão 
determinados como se no exercício estivesse”. 

Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I, II, III e IV estão corretos. 

d) Somente o item IV está incorreto. 

16. A característica fundamental da função 
administrativa é a sua absoluta submissão à lei. 
O princípio da legalidade consagra a 
subordinação da atividade administrativa aos 
ditames legais. Trata -se de uma importante 
garantia do Estado de Direito: 

_______________________________. É o 
caráter infralegal da função administrativa. 
Complete o texto com a alternativa CORRETA. 
a) a Administração Pública só pode fazer o que o povo 
autoriza, por meio de leis promulgadas por seus 
representantes eleitos. 

b) a Administração Pública só pode fazer o que o 

prefeito autoriza. 
c) a Administração Pública só pode fazer o que o 
presidente da câmara autoriza. 
d) a Administração Pública só pode fazer o que os 
vereadores autorizam. 

17. O Parágrafo § 2°, do Artigo 7° da Lei 

8666/1993, estabelece: “As obras e os serviços 
somente poderão ser licitados quando: 
I - houver projeto básico aprovado pela 
autoridade competente e disponível para exame 
dos interessados em participar do processo 
licitatório; 
II - existir orçamento detalhado em planilhas 

que expressem a composição de todos os seus 
custos unitários; 

III - houver previsão de recursos orçamentários 
que assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem 
executadas no exercício financeiro em curso, de 

acordo com o respectivo cronograma; 
IV - o produto dela esperado estiver 
contemplado nas metas estabelecidas no Plano 
Plurianual de que trata o art. 166 da 
Constituição Federal, quando for o caso”. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Todos os itens I, II, III e IV estão corretos. 

b) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
c) Somente os itens I, e IV estão corretos. 
d) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 

18. O Artigo 7°, da Lei 8666/1993, estabelece:  
“As licitações para a execução de obras e para a 
prestação de serviços obedecerão ao disposto 
neste artigo e, em particular, à seguinte 

sequência: 
I - projeto conceitual; 
II - projeto básico; 
III - projeto executivo; 
IV - execução das obras e serviços”. 
Assinale a alternativa correta. 

a) Todos os itens I, II, III e IV estão corretos. 
b) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
c) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 
d) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 
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19. O Artigo 13°, da Lei 8666/1993, estabelece: 
“Para os fins desta Lei, consideram-se serviços 
técnicos profissionais especializados os 
trabalhos relativos a: 

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos 
básicos ou executivos; 
II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 
III-  assessorias ou consultorias técnicas e 
auditorias financeiras ou tributárias;  
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento 
de obras ou serviços; 

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 
administrativas; 
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 
VII - restauração de obras de arte e bens de 
valor histórico; 
VIII – elaboração de concurso público”. 

a) Todos os itens I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII estão 
incorretos. 

b) Somente os itens I, II, III, IV, V, VI e VIII estão 
corretos. 
c) Somente os itens I, II, III, IV, V, VI e VII estão 
corretos. 
d) Todos os itens I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII estão 

corretos. 

20. O Parágrafo § 2°, do Artigo 21 da Lei 
8666/1993, estabelece:  “O prazo mínimo até o 
recebimento das propostas ou da realização do 
evento será: 
I - quarenta e cinco dias para: 
a) concurso; 

b) concorrência, quando o contrato a ser 
celebrado contemplar o regime de empreitada 

integral ou quando a licitação for do tipo "melhor 
técnica" ou "técnica e preço"; 
II - trinta dias para: 
a) concorrência, nos casos não especificados na 

alínea "b" do inciso anterior;  
b) tomada de preços, quando a licitação for do 
tipo "melhor técnica" ou "técnica  e preço";  
III - quinze dias para a tomada de preços, nos 
casos não especificados na alínea "b" do inciso 
anterior, ou leilão;  
IV - cinco dias úteis para convite”.  

Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Todos os itens I, II, III e IV estão corretos. 
b) Somente os itens I e III estão corretos. 
c) Somente os itens I, II e IV estão corretos. 

d) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 

21. O Artigo 75°, da Lei 4320/1964, estabelece:  
“O controle da execução orçamentária 

compreenderá: 
I - a legalidade dos atos de que resultem a 
arrecadação da receita ou a realização da 
despesa, o nascimento ou a extinção de direitos 
e obrigações; 
II - a fidelidade funcional dos agentes da 

administração, responsáveis por bens e valores 
públicos; 
III - o cumprimento do programa de trabalho 
expresso em termos monetários e em termos de 
realização de obras e prestação de serviços”. 

Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Somente o item I está correto. 

b) Os itens I, II e III estão corretos. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Somente o item III está correto. 
 
 

22. O Documento do Poder Executivo, aprovado 
pelo Poder Legislativo, que estima receitas e 
despesas para o período de um ano para todos 
os seus órgãos, discriminando o programa de 

trabalho autorizado a ser realizado, elaborado 
segundo os princípios da unidade, 
universalidade e anualidade. Do ponto de vista 
político, corresponde ao contrato formulado 
anualmente entre governo, administração e 
sociedade sobre as ações a serem 
implementadas pelo Poder Público é 

denominado: 
a) Instrumento de Planejamento. 
b) Plano Anual. 
c) Orçamento. 
d) Plano Plurianual. 

23. O Orçamento Base-Zero surgiu para 

combater o aumento dos gastos e a ineficiência 

na utilização/alocação dos recursos. Sua 
filosofia é _______________________: ele 
deixa de lado os dados históricos de receitas e 
despesas e exige nova análise e justificativa 
para os gastos de forma a não perpetuar erros 
históricos. 

Complete o texto com a alternativa CORRETA. 
a) considerar o passado. 
b) direito de gastar. 
c) manter os gastos. 
d) romper com o passado. 

24. O ___________________ compreende o 
período de tempo em que se processam as 

atividades típicas do Orçamento Público; ou 
seja, a elaboração orçamentária, a aprovação, a 

execução orçamentária e financeira, e o controle 
e avaliação. 
Complete o texto com a alternativa CORRETA. 
a) Ciclo Orçamentário. 

b) Plano Plurianual. 
c) Plano Anual. 
d) Lei Orçamentária Anual. 

25. O Artigo 19, da Lei Complementar n° 
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, 
estabelece: “Para os fins do disposto no caput do 
art. 169 da Constituição, a despesa total com 

pessoal, em cada período de apuração e em cada 
ente da Federação, não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida, a seguir 

discriminados: 
I - União: 50% (cinqüenta por cento); 
II - Estados: 50% (sessenta por cento); 
III - Municípios: 60% (sessenta por cento)”. 

Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Somente o item I está correto. 
b) Os itens I, II e III estão corretos. 
c) Os itens I e III estão corretos. 
d) Somente o item III está correto. 
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26. O Artigo 61, da Instrução 02/2008 – Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, estabelece: 
“O(s) responsável(eis) pelos controles internos 
manterá(ão) arquivados na prefeitura todos os 

relatórios e pareceres elaborados em 
cumprimento às obrigações dispostas no artigo 
35 da Constituição Estadual, à disposição deste 
Tribunal, para subsídio da aplicação do disposto 
no artigo 26 da LCE nº 709/93. 
Parágrafo único – Em ocorrendo qualquer ofensa 
aos princípios consagrados no artigo 37 da 

Constituição Federal, deverá o fato ser 
comunicado a este Tribunal, impreterivelmente, 
______________ da conclusão do relatório ou 
parecer respectivo”. 
Complete o texto com a alternativa CORRETA. 
a) em até 05 (cinco) dias. 

b) em até 03 (três) dias. 
c) em até 10 (dez) dias. 

d) em até 07 (sete) dias. 
 
27. ___________________________: exame 
efetuado em entidades da administração direta 
e indireta, em funções, subfunções, programas, 

ações (projetos, atividades e operações 
especiais), áreas, processos, ciclos 
operacionais, serviços, sistemas e sobre a 
guarda e a aplicação de recursos públicos por 
outros responsáveis, em relação aos aspectos 
contábeis, orçamentários, financeiros, 
econômicos, patrimoniais e operacionais, assim 

como acerca da confiabilidade do sistema de 
controle interno (SCI). 
Complete o texto com a alternativa CORRETA. 

a) Fiscalização Orçamentária. 
b) Fiscalização Econômico-Financeira. 
c) Auditoria Governamental. 

d) Auditoria Contábil. 

28. Consoante a Lei de Responsabilidade Fiscal 
e o Artigo 99, da Lei 4.320/64, o sistema de 
controle interno deverá considerar 
_____________________________, para 
manter a integridade do patrimônio, portanto, 
deve a sua organização, implantação e 

implementação, prioritariamente, definir: a área 
a controlar; o período em que as informações 
devem ser prestadas; quem informar a quem; e 
o que deve ser informado. 

Complete o texto com a alternativa CORRETA. 
a) os investimentos. 
b) a apropriação e apuração de custos e de avaliação 

das perdas.  
c) a apropriação e apuração das despesas e de 
avaliação de resultados.  
d) a apropriação e apuração de custos e de avaliação 
de resultados. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

29. De modo abrangente, em todas as 
conceituações de controle subentende-se que 
existe uma meta que se quer alcançar para o 
atingimento de diretrizes que foram traçadas 

para serem executadas em um determinado 
intervalo de tempo. Os desvios ou faltas no 
atingimento deverão ser detectados pelo 
controle além de informar o que se deve fazer a 
respeito. 
Sendo assim, o controle na atividade de 
administração pública deverá ter um padrão, 

que servirá de ponto de referência ou 
comparação para o controle e deverá culminar 
com medida adotada ou proposta pelo agente 
controlador. 
Deve-se considerar, portanto, quatro elementos 
essenciais ao controle: 

I – um padrão/modelo; 
II – uma medida; 

III – agente do controle; 
IV – controlador. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente os itens I, II e IV estão corretos. 
b) Somente os itens I e III estão corretos. 

c) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 
d) Todos os itens I, II, III e IV estão corretos. 
 
30. O Artigo 102 da Lei nº 8.666/93 estabelece 
que os titulares dos órgãos integrantes do 
Sistema de Controle Interno deverão remeter ao 
Ministério Público cópias e documentos 

necessários ao oferecimento de denúncia, 
quando verificarem a existência de quaisquer 
dos crimes definidos ___________________ da 

referida Lei. 
Complete o texto com a alternativa CORRETA. 
a) nos Artigos 89 a 99. 

b) nos Artigos 80 a 90. 
c) nos Artigos 98 a 99. 
d) nos Artigos 19 a 29. 
 
 
 
 

 




