
 

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
FORMOSA DO SUL 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2017  

CARGO: CONTROLADOR INTERNO 
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição, nº RG e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) questões de Português, 10 (dez) 

questões de Matemática (Raciocínio Lógico) e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

 
(Texto) 

 

QUESTÃO 01. A partir da análise do Texto, assinale a alternativa que apresenta uma interpretação correta do 
trecho destacado: 

 
(A) “A história da família da jornalista Mariana Alves Tavares, de Campinas (SP), pode se resumir à palavra 

educação” (linhas 1 a 3) – A educação é o bem mais valioso da vida da jornalista Mariana Alves Tavares. 
(B) “[...] e será a primeira geração a sair do Brasil para estudar e contar a história da família” (linhas 9 e 10) – 

Nunca antes um brasileiro foi a Genebra para cursar mestrado. 
(C) “Com toda a bagagem e o que ainda está por vir, Mariana diz que a intenção é olhar para o Brasil de forma 

a entender por que questões raciais ainda interferem na evolução do país.” (linhas 11 a 14) – Mariana busca 
através dos estudos evoluir o Brasil no que diz respeito às diferenças étnicas. 

(D) “Não dá para desenvolver um país desenvolvendo uma parcela pequena da sociedade, quando a maioria 
populacional é considerada minoria em acesso aos direitos” (linhas 14 a 18) – O desenvolvimento de uma 
parcela pequena da sociedade corresponde ao desenvolvimento da minoria populacional detentores de 
direitos. 

 
QUESTÃO 02. É correto afirmar que há verbo intransitivo ou locução intransitiva na seguinte oração retirada do 

Texto: 
 
(A) “A história da família da jornalista Mariana Alves Tavares, de Campinas (SP), pode se resumir à palavra 

educação” (linhas 1 a 3). 
(B) “[...] e será a primeira geração [...]” (linha 9). 
(C) “Sua tataravó, Sebastiana Sylvestre Correa, nasceu em 1859, em Minas Gerais” (linhas 19 e 20). 
(D) “[...] quando a Lei Áurea a alforriou em 1888 [...]” (linhas 21 e 22). 
 



QUESTÃO 03. “[...] mas lutou para que suas futuras gerações tivessem acesso à educação [...]” (linhas 24 e 25). 
A oração do Texto sublinhada acima classifica-se corretamente como: 

 
(A) Oração subordinada adverbial consecutiva. 
(B) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
(C) Oração subordinada substantiva predicativa do sujeito. 
(D) Oração subordinada adverbial final. 
 
QUESTÃO 04. No Texto, a locução verbal “pode se resumir [...]” (linha 2) encontra-se transformada para a voz 

passiva na seguinte forma: 
 
(A) “é resumida”. 
(B) “pode ser resumida”. 
(C) Não é possível a transformação para a voz passiva. 
(D) A locução já se encontra na voz passiva. 
 
QUESTÃO 05. “Ela foi escravizada até os 29 anos, quando a Lei Áurea a alforriou em 1888 [...]” (linhas 20 a 22). 

Ao analisar o trecho acima retirado do Texto, é correto afirmar que: 
 
(A) Possui uma oração principal que se encontra na voz passiva e sua alteração para a voz ativa resulta em uma 

oração com sujeito indeterminado. 
(B) O verbo da oração subordinada concorda em número e pessoa com seu sujeito oculto. 
(C) A preposição “até” é exigida pela regência nominal da expressão “escravizada”. 
(D) A palavra “quando” classifica-se como uma conjunção integrante. 
 
QUESTÃO 06. No trecho “[...] e será a primeira geração a sair do Brasil para estudar e contar a história da 

família” (linhas 9 e 10), o termo “da família” classifica-se sintaticamente como: 
 
(A) Complemento nominal. 
(B) Objeto indireto. 
(C) Adjunto adnominal. 
(D) Predicativo do sujeito. 
 
QUESTÃO 07. As vírgulas presentes no trecho do Texto “Sua tataravó, Sebastiana Sylvestre Correa, nasceu em 

1859” (linhas 19 e 20) são utilizadas pelo autor com o objetivo de: 
 
(A) Indicar a continuidade de uma ação ou fato. 
(B) Isolar expressão de valor meramente explicativo. 
(C) Representar na escrita hesitações comuns da língua falada. 
(D) Explicitar termo anteriormente utilizado. 
 
QUESTÃO 08. Em relação à partícula “que” presente no período abaixo retirado do Texto, é correto afirmar que: 
“[...] Mariana diz que a intenção é olhar para o Brasil [...]” (linha 12). 
 
(A) Retoma um substantivo e exerce a função de sujeito simples da oração a que pertence. 
(B) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 
(C) Introduz uma oração subordinada substantiva. 
(D) Poderia ser corretamente substituída por “em que”, sem quaisquer outras alterações no período. 
 
QUESTÃO 09. A crase utilizada no trecho “[...] pode se resumir à palavra educação [...]” (linhas 2 e 3) é justificada 

pela mesma regra gramatical que em: 
 
(A) Iremos sem dúvidas ao show às pressas. 
(B) O rapaz deu àquela mulher o livro. 
(C) Esperamos você à tarde. 
(D) A moça era intolerante à situação. 
 



QUESTÃO 10. “Ela conta que tentou desde cedo não se deixar abalar pelo racismo, mas relata que vivenciou 
momentos que a fazem acreditar que, mesmo com o fim da escravidão, o Brasil ainda não passou por uma 
mudança efetiva quando se trata da questão afrodescendente.” (Adaptado de G1, 14/06/2017). No texto 
acima, o termo “a” sublinhado classifica-se morfológica e sintaticamente como: 

 
(A) Pronome indefinido; objeto direto. 
(B) Pronome pessoal; sujeito. 
(C) Artigo definido; sujeito. 
(D) Pronome pessoal; objeto direto. 
 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA (Raciocínio Lógico) – (10 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. A água de uma piscina possui as seguintes dimensões: 
 

 
 
Se o nível de água aumentar 0,065 metros, é correto afirmar que o volume de água da piscina, em litros, passa 
a ser: 
 
(A) 32 
(B) 32.500 
(C) 33.220 
(D) 33.300 
 
QUESTÃO 12. Em uma sorveteria, um atendente trabalhando 5 horas por dia, 6 dias por semana, serve 620 

sorvetes. Considerando a mesma proporção, é correto afirmar que 6 atendentes, trabalhando 6 horas por 
dia, 4 dias por semana, servem: 

 
(A) 2.630 sorvetes 
(B) 2.976 sorvetes 
(C) 2.982 sorvetes 
(D) 3.120 sorvetes 
 
QUESTÃO 13. Em certo condomínio, os moradores só conseguem acessar suas residências se digitarem a senha 

na portaria de entrada. A senha consiste em 5 caracteres, sendo obrigatório que o primeiro caractere seja 
um número, já os demais caracteres podem ser números ou letras de “a” até “f”. Com base nisso, é correto 
afirmar que a quantidade de senhas possíveis é de: 

 
a) 9. 164 
b) 10. 164 
c) 10. 184 
d) 10. 205 

 
QUESTÃO 14. Considere a seguinte equação de 1º grau: “25. (𝑥 − 10) + 𝑥 = 50 + 20. (𝑥 + 2) + 𝑥" 
 
É correto afirmar que “x” é igual a: 
 
(A) 64 
(B) 66 
(C) 68 
(D) 70 



 
QUESTÃO 15. Uma dona de casa foi ao mercado e comprou 5 tipos de queijos diferentes. O valor total pela 

compra dos queijos foi de R$ 152,00. Com base nos valores de cada tipo de queijo, analise a tabela abaixo: 
 

Tipo de 
Queijo 

Descrição 

I - 

II Custou R$ 12,00 a mais que o Tipo I 

III Custou o triplo do Tipo II 

IV Custou um terço do Tipo III 

V Custou o dobro do Tipo I 

 
É correto afirmar que o valor pago pelo queijo Tipo V foi de: 
 
(A) R$ 23,00 
(B) R$ 25,00 
(C) R$ 26,00 
(D) R$ 28,00 
 
QUESTÃO 16. Um capital no valor de R$ 10.132,00 foi aplicado à taxa de juros compostos de 2% mensal, por um 

período de 3 meses. Com base nisso, é correto afirmar que o valor de juro rendido após esse período foi de 
aproximadamente: 

 
(A) R$ 610,16 
(B) R$ 615,20 
(C) R$ 620,16 
(D) R$ 640,50 

 
QUESTÃO 17. Nas funções trigonométricas representadas abaixo, a linha tracejada demonstra uma função 

trigonométrica básica, podendo ser, por exemplo: 𝑠𝑒𝑛(𝑥), cos(𝑥) 𝑜𝑢 tan (𝑥). Com base nisso, é correto 
afirmar que a função trigonométrica que rege a linha contínua deve ser: 

 

 
 
(A) 𝑓(𝑥) = sen(𝑥) − 3 
(B) 𝑓(𝑥) = cos(𝑥) − 3 
(C) 𝑓(𝑥) = 3cos (𝑥) 
(D) 𝑓(𝑥) = sen(𝑥) + 3 
 
QUESTÃO 18. Uma caixa possui 20 bolas. Cada bola está numerada com números de 1 a 20. Com base nisso, ao 

retirar uma bola, a probabilidade dessa bola ser divisível por 4 é de: 
 
(A) 12% 
(B) 15% 
(C) 20% 
(D) 25% 



 
QUESTÃO 19. Bernardo aplicou seu capital no valor de R$ 30.250,00 à taxa de juros simples de 6% ao ano 

durante 5 anos. O objetivo de Bernardo ao final desse período de 5 anos é comprar um carro no valor de R$ 
40.000,00 utilizando apenas o valor total resgatado no investimento. Com base nisso, é correto afirmar que: 

 
(A) Após 5 anos, Bernardo só conseguirá comprar o carro se investir, além do valor total resgatado, mais R$ 

1.025,00 
(B) Bernardo não conseguirá comprar o carro apenas com o valor total resgatado no investimento, pois ainda 

faltará R$ 775,00 
(C) Bernardo não conseguirá comprar o carro apenas com o valor total resgatado no investimento, pois ainda 

faltará R$ 675,00 
(D) Ao final de 5 anos, Bernardo conseguirá comprar o carro no valor de R$ 40.000,00 utilizando apenas o valor 

total resgatado no investimento 
 
QUESTÃO 20. Analisando o gráfico representado pela linha tracejada abaixo, é correto afirmar que a função que 

o representa é: 
 

 
 

(A) 𝑥2 
(B) (𝑥 + 2)² 
(C) (𝑥 − 2)² 
(D) 𝑥2 + 2 
 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (20 questões) 
 

 
QUESTÃO 21. Considerando os direitos e garantias fundamentais consagrados pela doutrina e na Constituição 

Federal, assinale a alternativa incorreta. 
 

(A) As restrições impostas pelo legislador ordinário aos direitos constitucionais encontram limites, 
especialmente no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade quanto à proteção do núcleo essencial, 
conhecida como teoria “dos limites dos limites”. 

(B) O princípio da isonomia, cuja observância vincula, incondicionalmente, todas as manifestações do Poder 
Público, deve ser considerado sob duplo aspecto: o da igualdade na lei e o da igualdade perante a lei. 

(C) Ainda que a propriedade esteja cumprindo sua função social, poderá haver desapropriação com base na 
tutela do interesse público, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvadas algumas exceções 
constitucionais. 

(D) A entrada de autoridade policial em domicílio sem autorização judicial será possível nas situações de 
flagrante delito. No entanto, para coibir abuso de autoridade, a entrada forçada nesses casos é lícita ainda 
que amparada em meros indícios de flagrante delito. 

 

  



QUESTÃO 22. Em relação às competências federativas estabelecidas pela Constituição Federal, é correto afirmar 
que: 

 
(A) A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e 

julgamento são da competência legislativa privativa da União. 
(B) As competências comuns e concorrentes possuem, respectivamente, natureza legislativa e material. 
(C) Lei ordinária federal permite que os Estados façam a regulamentação de assuntos específicos da 

competência legislativa privativa da União. 
(D) Regular medidas de fornecimento de vale-transporte é assunto de competência legislativa concorrente. 
 
QUESTÃO 23. A Constituição Federal dedica um capítulo às finanças públicas, nele dispondo a respeito do papel 

do banco central, dos princípios orçamentários, das leis orçamentárias e dos conteúdos dessas leis, dos 
prazos e do processo legislativo para sua aprovação. Considerando o assunto, é correto afirmar que: 

 
(A) A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá 

exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 
(B) A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para 

outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de 
viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante prévia autorização legislativa. 

(C) É vedado realizar operações de créditos para pagamento de folha salarial, ainda que assim autorize o 
legislativo por maioria absoluta. 

(D) As disponibilidades de caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou 
entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas serão depositadas no banco central. 

 
QUESTÃO 24. Considerando as espécies tributárias tratadas na Constituição Federal, em especial os impostos, 

taxas e contribuições de melhorias, assinale o item correto: 
 
(A) Imposto é um tributo cujo fato gerador independe de qualquer atividade estatal especifica relativa ao 

contribuinte. 
(B) Os Estados e Distrito Federal não possuem competência residual no tocante as taxas e contribuições de 

melhorias. 
(C) As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos, nem podem ter como fator de referência o 

capital das empresas para determinar um valor fixo da taxa a ser cobrada. 
(D) O imposto sobre serviço de transporte intermunicipal é de competência do Município onde se iniciar e 

finalizar a prestação de serviço. 
 
QUESTÃO 25. Classifica-se como componente da dívida flutuante inserida no passivo financeiro, exceto: 
 
(A) Restos a pagar. 
(B) Serviços da dívida a pagar. 
(C) Débitos em Tesouraria. 
(D) Operações de créditos. 
 
QUESTÃO 26. O sistema contábil representa a estrutura de informações sobre identificação, mensuração, 

avaliação, registro, controle e evidenciação dos atos e fatos da gestão do patrimônio público. Considerando 
o assunto, é correto afirmar que: 

 
(A) O sistema orçamentário compreende os atos relacionados aos ingressos e aos desembolsos financeiros. 
(B) O sistema patrimonial compreende os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações 

qualitativas e quantitativas do patrimônio público. 
(C) O sistema de custos compreende os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no 

patrimônio público. 
(D) O sistema financeiro compreende os acordos, garantias e responsabilidades junto ao patrimônio público. 
 
  



QUESTÃO 27. As variações patrimoniais são transações que alteram os elementos patrimoniais da entidade do 
setor público. Assim, a aquisição de um veículo, a prazo, e o aumento de um ativo imobilizado por 
reavaliação, realizado por uma entidade pública, são, respectivamente: 

 
(A) Variação patrimonial qualitativa e variação patrimonial quantitativa. 
(B) Variação patrimonial quantitativa e variação patrimonial qualitativa. 
(C) Ambas são variações patrimoniais qualitativas. 
(D) Ambas são variações patrimoniais quantitativas. 
 
QUESTÃO 28. O plano de contas aplicado ao setor público é a estrutura básica da escrituração contábil, formada 

por um conjunto de contas previamente estabelecido, que permite obter informações dos dados relativos 
ao patrimônio público. Sobre o tema, é incorreto afirmar que: 

 
(A) A conta de passivo que depende de autorização legislativa para amortização integra o passivo financeiro. 
(B) O registro contábil deve ser feito pelo método das partidas dobradas. 
(C) Os lançamentos devem debitar e creditar contas que representem a mesma natureza de informação seja 

patrimonial, orçamentária ou de controle. 
(D) O atributo legal da conta contábil permite que se faça a apuração do superávit financeiro ao separar o ativo 

e o passivo em financeiro e permanente. 
 
QUESTÃO 29. As classes 3 (três) e 4 (quatro) do plano de contas contêm variações patrimoniais quantitativas 

orçamentárias e extraorçamentárias. Trata-se de uma variação quantitativa extraorçamentária: 
 
(A) Receita tributária. 
(B) Depreciação. 
(C) Despesa de pessoal. 
(D) Juros. 
 
QUESTÃO 30. Considerando os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais que integram o Balanço 

Patrimonial, conforme a lei 4.320/64 analise os itens a seguir e assinale a opção correta: 
 
I. os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, serão avaliados pelo seu valor nominal; 

II. os bens móveis e imóveis serão avaliados pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de 

construção; 

III. os bens de almoxarifado serão avaliados pelo preço médio ponderado das compras. 
 
(A) Apenas o item I está correto. 
(B) Os itens I e II estão corretos. 
(C) Os itens II e III estão corretos. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 31. Acerca da estrutura e características do balanço patrimonial, é correto afirmar que: 
 
(A) As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em espécie serão levadas à conta 

patrimonial. 
(B) Deve demonstrar o ativo, passivo e o saldo patrimonial, apenas. 
(C) A dívida flutuante compreende compromissos exigíveis, cujo pagamento depende de autorização 

orçamentária. 
(D) Não poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. 
 
QUESTÃO 32. Sob a perspectiva dos princípios contábeis aplicados ao setor público, é correto afirmar que 

engloba tais princípios: 
 
(A) Relevância e representação fidedigna. 
(B) Compreensibilidade e materialidade. 
(C) Continuidade e competência. 
(D) Anualidade e prudência. 
 



QUESTÃO 33. Considerando as características das entidades da Administração Indireta, é correto afirmar que: 
 
(A) As fundações governamentais de personalidade jurídica de direito privado têm criação autorizada por lei. 
(B) As autarquias possuem autonomia política e administrativa. 
(C) As empresas públicas e as sociedades de economia mista possuem foro na justiça federal comum. 
(D) A qualificação da autarquia como Agência Executiva deverá ser feita por lei. 
 
QUESTÃO 34. Sobre os atos administrativos, assinale a opção correta: 
 
(A) Os atos normativos possuem como objetivo facilitar a fiel execução das leis, possuindo comando geral e 

abstrato, tal como as instruções normativas. 
(B) Os atos negociais representam o interesse convergente da Administração e do administrado, formalizados, 

dentre outras hipóteses, por contratos administrativos. 
(C) Os atos enunciativos são aqueles em que a Administração se limita a emitir uma opinião sobre determinado 

assunto, tal como as certidões e atestados. 
(D) Os atos ordinatórios decorrem do poder de polícia, com o objetivo de disciplinar situações gerais dos 

particulares. 
 
QUESTÃO 35. Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo, a Administração Pública poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, exceto: 
 
(A) Advertência. 
(B) Multa. 
(C) Suspensão temporária de participar em licitações. 
(D) Impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 1 (um) ano. 
 
QUESTÃO 36. A contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas 

subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde 
que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado é considerado uma hipótese de: 

 
(A) Inexigibilidade de licitação. 
(B) Licitação dispensada. 
(C) Dispensa de licitação. 
(D) Impossibilidade de licitação. 
 
QUESTÃO 37. O inadimplemento ou adimplemento defeituoso por parte da concessionária de serviço público 

pode ensejar a extinção da concessão antes do termo final do contrato. A essa causa de extinção é 
denominada: 

 
(A) Intervenção na concessão. 
(B) Encampação. 
(C) Caducidade. 
(D) Rescisão. 
 
QUESTÃO 38. Considerando a responsabilidade civil da Administração Pública, é incorreto afirmar que: 
 
(A) A responsabilidade objetiva alcança todas as pessoas jurídicas de direito público, bem como as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos. 
(B) A morte de um detento em estabelecimento prisional dada a omissão do Estado em garantir a integridade 

de pessoas sob sua custódia configura a responsabilidade civil subjetiva. 
(C) São hipóteses de excludente de responsabilidade civil do Estado quando a culpa for atribuível, total ou 

parcialmente, à própria vítima, bem como nos casos fortuitos e de força maior. 
(D) Na teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil da Administração Pública ocorre mediante a ação 

administrativa, dano a terceiro e nexo causal. 
 
  



QUESTÃO 39. O Artigo 241 da Constituição Federal estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios e os convênios de cooperação entre os entes 
federados. Considerando os consórcios públicos, é correto afirmar que: 

 
(A) Podem ser instituídas com personalidade jurídica de direito público, denominadas associação pública ou 

autarquia multifederada, mas não podem ser instituídas sob personalidade jurídica de direito privado. 
(B) A união somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os Estados em cujos 

territórios estejam situados os municípios consorciados. 
(C) A ratificação do protocolo de intenções deverá ocorrer mediante decreto dos respectivos Chefes do Poder 

Executivo. 
(D) O consórcio público não poderá ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da 

Federação consorciados por dispensa de licitação. 
 
QUESTÃO 40. Segundo Hely Lopes Meirelles, o controle, em tema de Administração Pública, é a faculdade de 

vigilância, orientação e correção que um poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta funcional do 
outro. Sobre o tema controle, é correto afirmar que: 

 
(A) O poder da autotutela é o controle que a Administração Pública exerce sobre seus próprios atos, sob 

aspectos de legalidade e mérito, e que por esta razão, não se admite em nenhum caso, a apreciação judicial. 
(B) O controle judicial dos atos administrativos pode decretar a sua anulação, nos casos em que há ilegalidade, 

bem como pode decretar sua revogação, independentemente do Poder do Estado que emanou o ato 
administrativo. 

(C) O controle externo, a cargo do Tribunal de Contas de cada ente da federação, será exercido com auxílio do 
sistema de controle interno de cada Poder. 

(D) A Constituição Federal vedou a criação de novos Tribunais de Contas Municipais (TCM), todavia, não há 
impedimento para a criação de Tribunais de Contas dos Municípios (TC dos Municípios), órgãos técnicos 
estaduais. 

 


