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CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 25 (vinte e cinco) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto é subsídio para as questões 1 a 3: 

 

Fonte: http://www.jornaldepiracicaba.com.br/tag/charges/ Acesso em: 25 nov. 2019 

1 - Observe o valor semântico dos vocábulos em destaque e assinale a alternativa que, 

respectivamente, classifica-os segundo as classes de palavras: 

I - E aí, cadê o seu 13º? 

II - Ele estava bem aqui do meu lado, querida, mas eu me distraí.... 

III - ...enquanto entrava na lotérica, na farmácia, na padaria e no mercado e ele desapareceu. 

a) numeral – pronome demonstrativo – pronome interrogativo – conjunção – substantivo  

b) numeral – pronome pessoal – pronome pessoal – conjunção – substantivo 

c) numeral – pronome possessivo – pronome interrogativo – preposição– substantivo 

d) numeral – pronome possessivo – pronome pessoal – conjunção – substantivo  

e) numeral – pronome pessoal – pronome interrogativo – conjunção – verbo 

http://www.jornaldepiracicaba.com.br/tag/charges/
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2 - Na Língua Portuguesa temos os verbos que são vocábulos que expressam, na sua grande maioria 

ação, estado ou fenômeno da natureza. Os verbos podem ser classificados e flexionados quanto ao 

tempo, modo, número, morfologia, entre outros. No exemplo: “...enquanto entrava na lotérica, na 

farmácia, na padaria e no mercado e ele desapareceu” , temos um exemplo de verbo no tempo 

passado, ou seja no Pretérito Perfeito do modo Indicativo. Nesse sentido, assinale a alternativa que 

apresenta o verbo “desaparecer” conjugado no Pretérito Imperfeito do modo Indicativo:  

a) O menino foi avisado do desaparecimento de seu cachorrinho. 

b) Toda manhã aquele garoto desaparecia por alguns minutos. 

c) Naquele momento só queria desaparecer. 

d) Fiquei sabendo que ele tinha desaparecido. 

e) Nenhuma criança desaparecera daquele parque. 

3 - Na frase: “Ele estava bem aqui do meu lado, querida, mas eu me distraí....” temos um exemplo de 

uso de pronome reflexivo. Segundo Bechara, 2009 a voz reflexiva ocorre quando a ação 

desempenhada pelo verbo não é transferida a outra pessoa, mas é refletida no sujeito, ou seja, 

são pronomes pessoais oblíquos átonos que, embora funcionem como objetos direto ou indireto, 

referem-se ao sujeito da oração e indicam que o sujeito pratica e recebe a ação expressa pelo verbo. 

Seguindo as considerações apresentadas, identifique a alternativa na qual o pronome em destaque 

NÃO enquadra-se como pronome reflexivo. 

a) João se banha. 

b) Se está doente, trate-se. 

c) Ele se achou culpado por ter perdido a luta. 

d) A bailarina se impôs um treino muito severo.  

e) Alugam-se casas aqui. 

4 - Quanto ao significado das palavras lúgubre e ovacionar temos, respectivamente um significado 

possível e plausível em:  

a) imponderado – ridicularizar  

b) triste – aclamar  
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c) fantástico – vaiar  

d) distinto – virilizar  

e) distante – arremessar  

5 - Observe o emprego das palavras destacadas e considere os seus respectivos significados dentro de 

cada contexto.  Identifique, posteriormente, em qual alternativa há o emprego EQUIVOCADO do 

vocábulo em destaque: 

a) Recebi de presente um buquê de orquídeas fragrantes.   

b) Independente do estrato social, todos deveriam ter acesso à educação de qualidade. 

c) Preciso retificar o gabarito da prova de Arte antes de publicá-lo.  

d) Foi expedido, ainda no período matutino, o mandato de segurança. 

e) Espero que viajem sem chuva, fico mais tranquila quando há sol. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Na divisão de um número por 0,75 obteve-se como quociente 42,08 e resto zero. Esse número é: 

a) 31,560 

b) 56,110 

c) 31,528 

d) 48,740 

e) 32,660 

7 - A questão a seguir refere-se ao raciocínio lógico. Considere a afirmação: “Se você estuda, então 

aprende”. A negação dessa afirmação é: 

a) Se você estuda, então não aprende. 

b) Se você não estuda, então aprende. 

c) Você estuda e não aprende. 

d) Se você não estuda, então não aprende. 

e) Você não estuda ou não aprende. 

8 - Os termos da sequência  foram obtidos segundo uma lei de formação. De 

acordo com essa lei, o valor do 12º temo somado ao 5º termo dessa sequência é igual a: 

a) 566 
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b) 686 

c) 644 

d) 648 

e) 724 

9 - Sejam as funções  e  definidas por e  . Assinale com V as 

proposições verdadeiras e com F as proposições falsas. 

 Os gráficos de  e  se interceptam no ponto . 

  é decrescente e  é crescente 

   

 

A alternativa que apresenta a sequência correta é: 

a) V – V – V – V  

b) F – V – V – V 

c) V – F – V – V  

d) F – F – F – F  

e) V – F – V – F  

10 - Um reservatório cúbico tem capacidade para 8.000 litros de água. Se duplicarmos as dimensões 

do reservatório, a nova capacidade do reservatório será de: 

a) 16.000 litros 

b) 24.000 litros 

c) 64.000 litros 

d) 32.000 litros 

e) 51.200 litros 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - A meta para a inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e cabe ao Banco 

Central (BC) adotar as medidas necessárias para alcançá-la. O índice de preços utilizado é o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). A meta se refere à inflação acumulada no ano. Por exemplo, a meta para 2020 

é de uma inflação de 4,00%. (Adaptação de:  https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/metainflacao Acesso em 

28 nov. 2019). 

https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/metainflacao
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Assinale a alternativa que indica o percentual da inflação definida pelo CMN e o Banco Central 

como meta inflacionária para o ano de 2019: 

a) 4, 50% 

b) 5,00% 

c) 3,75% 

d) 4,00 % 

e) 4, 25% 

12 - Observe os seguintes excertos:  

I - Terra amada onde eu nasci 

Nos rios e nas matas 

Na imensa plantação 

Em tudo enfim retratas 

Trabalho e união. 

III - Não mais diferenças de sangues e raças 

Não mais regalias sem termos fatais 

A força está toda do povo nas massas 

Irmãos somos todos e todos iguais  

II - Sagremos num hino de estrelas e flores 

Num canto sublime de glórias e luz 

As festas que os livres frementes de ardores 

Celebram nas terras gigantes da cruz 

IV - Os grilhões que nos forjava 

Da perfídia astuto ardil 

Houve mão mais poderosa 

Zombou deles o Brasil 

Temos excerto do Hino de Xavantina em: 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas II e III. 

c) Apenas I.  

d) Apenas III. 

e) Apenas IV. 
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13 - O Prêmio Nobel da Paz é um dos cinco Prêmios criados pelo sueco Alfred Nobel em 1901, com 

o intuito de homenagear personalidades que contribuíram para avanços nas áreas de física, química, 

fisiologia ou medicina, literatura e para a paz.  As premiações acontecem anualmente em Estocolmo, 

na Suécia. Entre as personalidades que já venceram o Nobel da Paz estão Martin Luther King Jr., 

Madre Teresa de Calcutá e Nelson Mandela. 

(Disponível em: https://observatorio3setor.org.br/carrossel/brasileiros-indicados-ao-premio-nobel-da-paz/ Acesso em 29 

nov. 2019.) 

Neste ano, 2019, o prêmio Nobel da Paz foi para: 

a) Abiy Ahmed Ali, primeiro-ministro da Etiópia.  

b) William G. Kaelin Jr, professor da Faculdade de Medicina Universidade de Harvard. 

c) Nadia Murad, ex-escrava sexual do grupo extremista Estado Islâmico.    

d) Malala Yousafzai, ativista paquistanesa. 

e) Denis Mukwege,  médico ginecologista. 

14 - Em setembro de 2015, representantes dos 193 Estados-membros da ONU se reuniram em Nova 

York e reconheceram que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a 

pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento 

sustentável.  Ao adotarem o documento “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável” (A/70/L.1), os países comprometeram-se a tomar medidas ousadas e 

transformadoras para promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos sem deixar 

ninguém para trás. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, 

que busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 

ODS, e 169 metas, para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do 

planeta. Nesse sentido, observe os itens abaixo: 

I - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 

II - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 

agricultura sustentável. 

III - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.  

https://observatorio3setor.org.br/carrossel/brasileiros-indicados-ao-premio-nobel-da-paz/
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IV - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

V - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 

(Disponível em: http://www.agenda2030.org.br/ods/1/ Acesso 28 nov. 2019) 

Dos itens expostos acima, são, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS previstos na 

Agenda 2030 : 

a) Apenas os itens I, II, III são ODS da Agenda 2030. 

b) Apenas os itens I, II, III e IV são ODS da Agenda 2030. 

c) Todos os itens apresentados são ODS da Agenda 2030. 

d) Apenas os itens I e IV são ODS da Agenda 2030. 

e) Todos os itens apresentados são ODS da Agenda 2030, exceto o item IV. 

15 - O ano de emancipação política-administrativa do município de Xavantina está em: 

a) 1933 

b) 1962 

c) 1975 

d) 1964 

e) 2001 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

16 - Em relação à Auditoria Interna, assinale a alternativa correta: 

a) A Auditoria Interna é exercida exclusivamente nas pessoas jurídicas de direito público, 

interno ou externo. 

b) A atividade da Auditoria Interna está estruturada em procedimentos, com enfoque subjetivo, 

assistemático e desordenado.  

http://www.agenda2030.org.br/ods/1/


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA – SC 

10 
 

c) A Auditoria Interna tem por finalidade agregar valor ao resultado da organização, 

apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles 

internos, vedada a recomendação de soluções para as não-conformidades apontadas nos 

relatórios. 

d) A atividade de Auditoria Interna deve ser realizada a cada ano, por ocasião do fechamento 

do balanço anual e é obrigatória para empresas que possuam capital aberto. 

e) A Auditoria Interna compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e 

comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, 

eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles 

internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à 

administração da entidade no cumprimento de seus objetivos. 

17 - De acordo com a Previsão da Constituição Federal, os Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

a) Demonstrar a legalidade dos resultados, quanto à impessoalidade na gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da 

aplicação de recursos privados por entidades de direito privado. 

b) Autorizar operações de crédito, avais e garantias, bem como efetivação dos direitos e 

haveres da União. 

c) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas 

de governo e dos orçamentos da União. 

d) Supervisionar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

e) Fiscalizarem-se mutuamente. 

18 - A execução financeira pelo poder público deve estar ordenada na Peça Orçamentária, estruturada 

com base em princípios próprios. Das alternativas abaixo, qual não constitui um princípio 

orçamentário? 

a) Vinculação - Parcela da receita geral poderá ser reservada ou comprometida para atender a 

certos casos ou a determinado gasto.  
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b) Unidade - O orçamento deve ser uno, ou seja, deve existir apenas um orçamento para dado 

exercício financeiro. 

c) Universalidade - Princípio pelo qual o orçamento deve conter todas as receitas e todas as 

despesas do Estado. 

d) Exclusividade - A lei orçamentária deverá conter apenas matéria orçamentária ou financeira.  

e) Orçamento Bruto - Todas as parcelas da receita e da despesa devem aparecer no orçamento 

em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução. 

19 - A Lei Complementar 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal estipulou 

limites às despesas de pessoal. De acordo com a Lei Complementar 101, o Poder Executivo 

Municipal de Xavantina ficará impedido de criação de cargo, emprego ou função em seu quadro de 

pessoal caso ultrapasse o percentual de despesa de pessoal em relação à receita corrente líquida de: 

a) 60% 

b) 57% 

c) 54% 

d) 48,6% 

e) 51,3% 

20 - O Tribunal de Contas alertará os Poderes ou órgãos, em relação ao percentual de despesa de 

pessoal quando constatarem: 

a) Que a Despesa de Pessoal do Poder Legislativo Municipal ultrapassou 6% da Receita 

Corrente Líquida do Município. 

b) Que a Despesa de Pessoal do Poder Executivo Municipal ultrapassar 90% do limite. 

c) Que a Despesa de Pessoal do Poder Executivo Municipal ultrapassou 57% da Receita 

Corrente Líquida do Município. 

d) Que a Despesa de Pessoal do Poder Legislativo Municipal ultrapassar 5,7% da Receita 

Corrente Líquida do Município. 
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e) Que a Despesa de Pessoal do Poder Executivo Municipal ultrapassar 57% da Receita 

Corrente Líquida do Município. 

21 - De acordo com a Constituição Federal e com a Lei Complementar 101/2000 – LRF, a lei de 

diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, 

incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei 

orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de 

aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, e disporá também sobre outras matérias, 

exceto sobre: 

a) Destinação de recursos provenientes das operações de crédito, inclusive por antecipação de 

receita. 

b) Equilíbrio entre receitas e despesas. 

c) Critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b 

do inciso II deste artigo, no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31. 

d) Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas 

financiados com recursos dos orçamentos. 

e) Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e 

privadas. 

22 - A ação do agente público contraria aos princípios de probidade pode gerar os chamados “atos de 

improbidade”, dispostos na Lei 8.429/1992. De acordo com a Lei 8.429, são considerados atos de 

improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, à exceção de: 

a) Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra 

vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou 

presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por 

ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. 

b) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou 

locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 

1° por preço superior ao valor de mercado. 
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c) Doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins 

educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das 

entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e 

regulamentares aplicáveis à espécie. 

d) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou 

locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao 

valor de mercado. 

e) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função 

pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou 

à renda do agente público. 

23 - Ainda sobre Improbidade Administrativa, que é objeto de combate de todo agente público, bem 

como do Auditor de Controle Interno, podemos afirmar que é ato de improbidade administrativa que 

atentam contra os princípios da administração pública: 

a) Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. 

b) Negar publicidade aos atos oficiais. 

c) Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. 

d) Usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial 

das entidades mencionadas no art. 1° desta lei. 

e) Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. 

24 - Os princípios basilares da Administração Pública, cuja obediência é obrigatória, são os 

princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade Publicidade e Eficiência. Para regulamentar o 

acesso dos cidadãos a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, foi criada a 

Lei Federal n° 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação. Os procedimentos previstos nesta Lei 

destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em 

conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes, 

exceto: 

a) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA – SC 

14 
 

b) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. 

c) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. 

d) Divulgação de informações de interesse público, quando solicitado. 

e) Desenvolvimento do controle social da administração pública.  

25 - No Município de Xavantina, a Lei Orgânica Municipal previu a implantação de sistema de 

controle interno. Trouxe em seu texto as finalidades do controle interno no âmbito municipal. Dentre 

as finalidades elencadas abaixo, assinale a alternativa incorreta.  

a) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas 

de governo e do orçamento do Município. 

b) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficácia da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da 

aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 

c) Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 

haveres do Município. 

d) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

e) Permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros. 

26 - Assinale a alternativa correta. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o controle interno, a ser 

exercido pela Administração direta e indireta municipal, deve abranger: 

a) O acompanhamento da execução dos orçamentos municipal, estadual e federal e dos 

contratos e atos jurídicos e análogos. 

b) A verificação da regularidade e contabilização dos atos que resultem na arrecadação de 

receitas e na realização de despesas. 

c) A verificação da regularidade e contabilização de outros atos que não resultem em 

nascimento ou extinção de direitos e obrigações. 

d) A verificação e registro de fidelidade notarial dos agentes da administração privada e de 

responsáveis por bens e valores. 
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e) O acompanhamento do cumprimento das metas e prioridades das leis de diretrizes 

orçamentárias municipal, estadual e federal. 

27 - Assinale a alternativa correta, de acordo com a Lei Orgânica Municipal de Xavantina: 

a) Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade 

ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Justiça do Estado e à Câmara Municipal, sob 

pena de responsabilidade solidária. 

b) Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade 

ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado e ao Tribunal de Contas da 

União, sob pena de responsabilidade solidária. 

c) Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade 

ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público do 

Estado, sob pena de responsabilidade solidária. 

d) Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade 

ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Justiça do Estado e ao Ministério Público do 

Estado, sob pena de responsabilidade solidária. 

e) Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade 

ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado e à Câmara Municipal, sob 

pena de responsabilidade solidária. 

28 - A lei Orgânica de Xavantina rege que o Prefeito não poderá, desde a posse, e enquanto durar o 

mandato, sob pena de perda do próprio mantado, tomar diversas atitudes. Das alternativas abaixo, 

assinale a alternativa permitida ao gestor. 

a) Conferir condecorações e distinções honoríficas. 

b) Firmar ou manter contrato com o Município, com Autarquia, Empresa Pública Municipal, 

Sociedade de Economia Mista que participe o Município ou com Empresa Concessionária de 

Serviço Público Municipal. 

c) Ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo. 
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d) Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor, concessão ou 

privilégio, decorrente de contrato com Autarquia, Empresa Pública Municipal, Sociedade de 

Economia Mista que participe o Município ou com Empresa Concessionária de Serviço Público 

Municipal, nem exercer na empresa qualquer função ou atividade remunerada. 

e) Ausentar-se do Município ou afastar-se do cargo, por mais de quinze dias, sem licença da 

Câmara. 

29 - Os servidores lotados na Controladoria Geral do Município de Xavantina terão, no exercício de 

suas atribuições legais, as seguintes garantias, exceto: 

a) Foro especial por prerrogativa de função. 

b) Independência funcional para o desempenho das atividades. 

c) Livre acesso a locais, pessoas, documentos, informações e banco de dados, sempre que 

necessário à obtenção de elementos indispensáveis ao exercício das suas atribuições, 

independentemente de prévio conhecimento do responsável pela unidade organizacional objeto 

do procedimento. 

d) Autonomia para o planejamento, organização, execução e apresentação dos trabalhos de 

controle, informações e recomendações apresentadas à Administração Pública e aos órgãos de 

controle e fiscalização externos. 

e) Competência para requisitar aos responsáveis pelas unidades organizacionais, documentos e 

informações necessárias, inclusive fixando prazo para atendimento, bem como espaço físico e 

demais condições indispensáveis ao exercício da função. 

30 - Sem prejuízo dos deveres e proibições previstos em legislação específica, os servidores lotados 

na Controladoria Geral do Município de Xavantina, por força da Lei Complementar Municipal 

82/2019, deverão: 

a) Divulgar dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas atribuições, 

utilizados para elaboração de relatórios e pareceres destinados à chefia superior. 

b) Recusar a execução as ordens verbais ou por escrito de seus superiores ou de quem suas 

vezes fizer. 
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c) Estabelecer horário de expediente da Controladoria Geral do Município de Xavantina, 

instituindo os horários ordinários e extraordinários de trabalho, conforme necessidade e 

demanda de trabalho. 

d) Manter o asseio e ordem no local de trabalho, os móveis, utensílios, máquinas ou aparelhos 

sob sua guarda e responsabilidade, sugerindo sua manutenção, quando necessário. 

e) Permanecer no local de trabalho nas horas em que estabelecer, podendo ausentar-se 

independente de autorização da chefia imediata. 

31 - A Lei Complementar Municipal 082/2019 criou a nova estrutura organizacional, funcionamento 

e atribuições da Controladoria Geral do Município e instituiu o Sistema de Controle Interno. Dentre 

as atribuições da Controladoria Geral do Município, está a de fiscalizar as entidades e Organizações 

da Sociedade Civil (OSC) em geral, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, que 

recebam transferências à conta do orçamento municipal ou que tenham contratado financiamentos ou 

operações de crédito com garantia do Município. A Lei Federal n° 13.019/2014 estabeleceu o regime 

jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil (OSC). 

Assinale a alternativa em que as parcelas dos recursos que em regra são liberadas em estrita 

conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, ficarão retidas até o saneamento de 

eventuais impropriedades. 

a) Quando houver regularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida. 

b) Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da 

organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração 

ou de fomento. 

c) Quando a organização da sociedade civil adotar medidas saneadoras apontadas pela 

administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. 

d) Quando o objeto da parceria estiver previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

e) Quando a prestação de contas de parcela de recursos recebida anteriormente houver sido 

aprovada. 
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32 - Em relação ao chamamento público das Organizações da Sociedade Civil, a administração 

pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e simplificados que orientem os interessados e 

facilitem o acesso direto aos seus órgãos e instâncias decisórias, independentemente da modalidade 

de parceria prevista nesta Lei. O edital de chamamento deverá ser amplamente divulgado em página 

do sítio oficial da administração pública na internet, com antecedência mínima de: 

a) Dez dias. 

b) Quinze dias. 

c) Trinta dias. 

d) Sessenta dias. 

e) Noventa dias. 

33 - A Lei Federal n° 13.019/2014 estabeleceu o regime jurídico das parcerias entre a administração 

pública e as organizações da sociedade civil (OSC). A lei se aplica no caso de: 

a) Transferência a entidades culturais de abrangência exclusivamente local. 

b) Parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos. 

c) Transferências de recursos homologadas pelo Congresso Nacional ou autorizadas pelo 

Senado Federal naquilo em que as disposições específicas dos tratados, acordos e convenções 

internacionais conflitarem com esta Lei. 

d) Convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos nos 

termos do § 1º do art. 199 da Constituição Federal. 

e) Pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou taxas associativas em favor de 

organismos internacionais ou entidades que sejam obrigatoriamente constituídas por membros 

de Poder ou do Ministério Público, dirigentes de órgão ou de entidade da administração 

pública, pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas integrantes da 

administração pública. 
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34 - O Município de Xavantina realizou Operação de Crédito no valor de R$ 3.500.000,00 (três 

milhões e quinhentos mil reais) para construção de um hospital. O município deve adotar a 

modalidade licitatória de: 

a) Convite. 

b) Tomada de preços. 

c) Concorrência. 

d) Pregão. 

e) Dispensa de licitação. 

35 - A Lei nº 12.527/2011 regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no 

inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, abrangendo a esfera 

Municipal. Com relação ao Acesso à Informação, constituem condutas ilícitas que ensejam 

responsabilidade do agente público ou militar, exceto: 

a) Prorrogar o prazo de resposta por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual 

será cientificado o requerente, quando não sendo possível conceder o acesso à informação em 

prazo inferior a 20 (vinte) dias. 

b) Destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de 

direitos humanos por parte de agentes do Estado. 

c) Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de 

ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. 

d) Divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação 

sigilosa ou informação pessoal. 

e) Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o 

seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. 
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36 - O Decreto-Lei nº 201/1967 dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores. São 

consideradas infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela 

Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato, exceto: 

a) Deixar de regulamentar o funcionamento da Câmara. 

b) Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar 

dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais, por 

comissão de investigação da Câmara ou auditoria, regularmente instituída. 

c) Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, 

quando feitos a tempo e em forma regular. 

d) Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. 

e) Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, e em forma regular, a proposta 

orçamentária. 

37 - De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Xavantina, instituído pela 

Lei Complementar 002/2000, são estáveis após 3(três) anos de efetivo exercício os servidores 

nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O servidor público 

estável não perderá o cargo: 

a) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

b) Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

c) Mediante processo de avaliação periódica de desempenho, na forma prevista no presente 

Estatuto, assegurada ampla defesa. 

d) Por excesso de despesa com pessoal. 

e) Por reincidência de falta punida com advertência. 

38 - Assinale a alternativa que corresponde à lacuna do texto.  

No ano de 2019 foi instituído o Sistema de Gestão de Trilhas de Auditoria - SGTA destinado a 

registrar informações, inconsistências e indícios de irregularidades que possam prejudicar a regular 

gestão governamental, com vistas à sua solução de forma tempestiva e preventiva. Os conselheiros, 
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conselheiros-substitutos e procuradores do Ministério Público de Contas do Tribunal e Contas do 

Estado de Santa Catarina terão acesso permanente ao SGTA para acompanhamento dos 

procedimentos adotados pelas diretorias técnicas. As diretorias técnicas do Tribunal, no exercício de 

suas competências, poderão solicitar informações, adoção de providências administrativas ou 

apresentação de justificativas acerca das informações, das inconsistências e dos indícios de 

irregularidades registradas no SGTA aos responsáveis pelo controle interno das unidades 

jurisdicionadas. Cabe ao responsável pelo órgão de controle interno a apresentação de resposta às 

ocorrências registradas no SGTA no prazo de até ________________, podendo ser prorrogado 

mediante demonstração da inviabilidade de seu cumprimento pelo controle interno no prazo fixado e 

será deferida eletronicamente pela diretoria técnica competente do Tribunal. 

a) 5 (cinco) dias 

b) 10 (dez) dias 

c) 15 (quinze) dias 

d) 20 (vinte) dias 

e) 30 (trinta) dias 

39 - De acordo com o princípio da preservação do patrimônio público, é vedada a aplicação da 

receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o 

financiamento de despesa corrente, salvo: 

a) Se destinada ao pagamento de vencimentos e salários. 

b) Se destinada ao custeio de ações e serviços públicos de saúde. 

c) Se destinada à remuneração de profissionais da educação. 

d) Se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores 

públicos. 

e) Se destinada à formação de reserva de contingências. 
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40 - Dentre as atribuições do Auditor de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Xavantina estão 

a de verificar os atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma, revisão de proventos e pensão 

para posterior registro no Tribunal de Contas. Em qual das situações elencadas abaixo o aprovado em 

concurso público para professor NÃO poderá tomar posse no cargo público municipal ao qual foi 

aprovado? 

a) Quando estiver respondendo a processo por crime contra a administração pública. 

b) Quando se tratar de ano de eleições municipais. 

c) Quando já for funcionário público ocupante de cargo técnico. 

d) Quando não possuir alistamento eleitoral.  

e) Quando na data do concurso não possuía a formação exigida para o cargo. 

 

 


