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CARGO: TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 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 caneta esferográfica fabricada em 

material 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 
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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 01 (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; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Matemática e Raciocínio Lógico 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 02 (duas) 

Informática 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 30 (trinta) 

 

 

 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 

As questões de 01 a 02 dizem respeito à reportagem. Leia-a atentamente antes de respondê-las. 

 

(Reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://g1.globo.com>Acesso em 26 de julho de 2021) 

01 – Assinale a alternativa correta com base no acento grave indicador de crase no título da 

reportagem: 

a) É obrigatório o uso da crase em locuções prepositivas formadas por palavras femininas. 

b) Há contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino. 

c) É obrigatório o uso da crase em locuções conjuntivas formadas por palavras femininas. 

d) Há contração entre preposição exigida por regência verbal e artigo definido feminino. 

e) É obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais formadas por palavras femininas. 

 

02 – Analise: 

“[...] faz 10 anos: [...]” 

Com base na concordância do título da reportagem, assinale a alternativa correta: 

a) Há erro no emprego do verbo “fazer”, uma vez que o correto é: Fazem 10 anos. 

b) O trecho poderia ser reescrito corretamente da seguinte forma: “A 10 anos...” 

c) O verbo “fazer” está corretamente empregado, uma vez que, na indicação de tempo 

transcorrido, ele é impessoal e fica na terceira pessoa do singular. 

d) O verbo “fazer”, no contexto em que está inserido, possui transitividade verbal indireta. 

e) O verbo “fazer”, no contexto em que está inserido, possui transitividade verbal direta e 

indireta. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

03 – Se de uma linha de produção de uma fábrica são retirados três objetos para conferência da 

qualidade, sendo que estes podem ser classificados em bom (B) ou defeituoso (D), é correto afirmar 

que a probabilidade de retirar um trio com no mínimo dois objetos defeituosos é igual a: 

a) 65% 

b) 25% 

c) 40% 

d) 75% 

e) 50% 

  

04 – Carlos foi ao mercado. Sua compra deu um valor total de R$ 161,75. Essa forma, analise a 

tabela abaixo: 

Produto Descrição 

Arroz - 

Feijão Custou R$ 3,00 a mais que o Arroz 

Atum Custou o triplo do Feijão 

Costela bovina Custou o quádruplo do Atum 

Detergente Custou 1/2 do Arroz 

 

É correto afirmar que o valor pago pelo detergente foi de: 

a) R$ 4,00 

b) R$ 3,50 

c) R$ 4,25 

d) R$ 3,25 

e) R$ 4,50 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

05 – A produção agrícola e industrial catarinense conta com um importante terminal portuário, 

responsável pelo escoamento de mercadorias como soja, milho, celulose e alumínio. O maior porto 

de Santa Catarina é o: 

a) Porto de Balneário Camboriú. 

b) Porto de Iguaçu. 

c) Porto de São Francisco do Sul. 

d) Porto de Venceslau Braz. 

e) Porto de Ferraz de Vasconcelos. 

 

06 – Antes da denominação corrente, Seara possuía outro nome, até o ano de 1944, quando deixou de 

ser distrito de Itá. Esta denominação era: 

a) Dogello Goss. 

b) Concórdia. 

c) Distrito de Plaumann. 

d) Cruzália. 

e) Nova Milano. 

 

INFORMÁTICA 

07 – O equipamento usado para captar dados impressos e transformá-los em dados digitais de 

imagem é denominado como: 

a) Bluetooth. 

b) Scanner. 

c) Impressora. 

d) Mouse. 

e) Teclado. 

  

08 – No Microsoft Excel a forma de apresentar, resumidamente, dados que em uma planilha normal 

seriam considerados complicados ou difíceis de analisar é denominada: 

a) Tabela incomum. 

b) Tabela geral. 

c) Tabela fiscal. 
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d) Tabela de folhas. 

e) Tabela dinâmica. 

 

09 – João Pedro, estudante da Universidade XPTO, estava elaborando seu trabalho de conclusão do 

curso e precisava formatar o texto de modo que o mesmo ficasse alinhado à direita. Para executar tal 

comando, as teclas de atalho a serem utilizadas no Microsoft Word são: 

a) Ctrl + J. 

b) Ctrl + Q. 

c) Ctrl + G. 

d) Ctrl + E. 

e) Ctrl + U. 

 

10 – O Grupo no Microsoft Word que apresenta recursos relativos à criação de índices de conteúdo é 

denominado como: 

a) Grupo Notas de Rodapé. 

b) Grupo Correspondências. 

c) Grupo Referências. 

d) Grupo Sumário. 

e) Grupo Legendas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO 

11 – A destinação de bens públicos a organizações sociais que celebrarem contrato de gestão é 

hipótese legal de: 

a) Permissão de uso de bem público. 

b) Concessão de uso de bem público. 

c) Subconcessão de uso de bem público. 

d) Diálogo competitivo de uso de bem público. 

e) Concorrência de uso de bem público.  
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12 – A base de mensuração aplicável aos passivos em geral, representando o montante que 

corresponde à baixa imediata da obrigação é denominado: 

a) Custo histórico. 

b) Preço presumido. 

c) Custo de liberação. 

d) Preço líquido de venda. 

e) Valor em uso. 

 

13 – A respeito dos elementos ativo, passivo e patrimônio líquido, analise os itens a seguir: 

I – No patrimônio líquido, deve ser evidenciado o resultado do período segregado dos resultados 

acumulados de períodos anteriores. 

II – A falta de prazo de extinção de uma obrigação não impede que se origine um passivo. 

III – No Balanço Patrimonial, o ativo é classificado em ativo financeiro e ativo permanente. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item II está correto. 

b) Todos os itens estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Apenas os itens I e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão incorretos. 

 

14 – Assinale a alternativa que apresenta uma dívida pública fundada: 

a) Os restos a pagar. 

b) Os serviços da dívida a pagar. 

c) Operação de crédito por antecipação de receita. 

d) Operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do 

orçamento. 

e) Débitos de tesouraria. 
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15 – “Benefícios Previdenciários e Assistenciais” e “Execução do Planejamento” são, 

respectivamente, um: 

a) Grupo da classe Variação Patrimonial Diminutiva e um grupo da classe Controles Credores. 

b) Grupo da classe Variação Patrimonial Diminutiva e um grupo da classe Controles da 

Execução do Planejamento e Orçamento. 

c) Título da classe Variação Patrimonial Aumentativa e um título da classe Passivo. 

d) Grupo da classe Variação Patrimonial Diminutiva e um subgrupo da classe Controles da 

Execução do Planejamento e Orçamento. 

e) Grupo da classe Controles Devedores e um subgrupo da classe Controles da Aprovação do 

Planejamento e Orçamento. 

 

16 – Em uma determinada entidade pública foram registrados os seguintes eventos, em R$: 

- Previsão inicial de receitas: 100.000 

- Lançamento de imposto: 91.000 

- Arrecadação de imposto: 78.000 

- Compra de impressoras à vista com recebimento imediato: 29.000 

- Empenho de folha de pessoal: 15.000 (não houve liquidação, nem pagamento) 

- Empenho e liquidação de despesas com telefone: 1.000 (não houve pagamento) 

Considerando as informações acima, o resultado orçamentário vai indicar: 

a) Superávit financeiro de R$ 33 mil. 

b) Resultado patrimonial positivo de R$ 39 mil. 

c) Resultado financeiro de R$ 49 mil. 

d) Superávit orçamentário de R$ 55 mil. 

e) Superávit orçamentário de R$ 33 mil. 

 

17 – O auditor deve realizar a seguinte atividade antes de iniciar a etapa de planejamento: 
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a) Definir os procedimentos analíticos a serem aplicados como procedimentos de avaliação de 

risco. 

b) Realizar uma avaliação da conformidade com os requisitos éticos, inclusive independência. 

c) Obter entendimento global da estrutura jurídica e o ambiente regulatório aplicável à 

entidade. 

d) Determinar a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. 

e) Definir o envolvimento de especialistas. 

 

18 – As despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, como, por 

exemplo, os compromissos decorrentes de aluguéis podem ser pagas por meio de: 

a) Empenho ordinário. 

b) Empenho estimado. 

c) Empenho fixo. 

d) Empenho global. 

e) Empenho fracionado. 

 

19 – Determinado município que arrecadar tributos pertencentes ao Estado deverá incluir o produto 

integral da receita em seu próprio orçamento, em respeito ao princípio: 

a) Da discriminação. 

b) Da exclusividade. 

c) Do orçamento bruto. 

d) Do equilíbrio.  

e) Da programação. 

 

20 – Considerando aspectos da despesa orçamentária, é correto afirmar que altera o montante da 

despesa definida na Lei Orçamentária Anual (LOA) os créditos adicionais cobertos com recursos: 

a) Do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. 

b) Da reserva de contingência. 

c) Da anulação parcial ou total de dotações. 

d) Da economia de despesas. 

e) Do cancelamento de restos a pagar. 
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21 – O instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo 

um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um 

produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo, é denominado: 

a) Projeto. 

b) Operação especial. 

c) Atividade. 

d) Ação. 

e) Meta física. 

 

22 – Usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das 

entidades públicas constitui ato de improbidade administrativa: 

a) Decorrente de aplicação indevida de benefício financeiro. 

b) Que causa lesão ao erário. 

c) Decorrente de concessão indevida de benefício tributário. 

d) Que atenta contra os princípios da administração pública. 

e) Importando enriquecimento ilícito. 

 

23 – Assinale a alternativa que corresponde a um item que deve compor o Anexo de Metas Fiscais 

que integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

a) Evolução do ativo circulante, nos últimos dois exercícios, destacando a origem e a aplicação 

dos recursos obtidos com a alienação de ativos. 

b) Avaliação do cumprimento das metas relativas aos três anos anteriores. 

c) Avaliação da situação financeira e atuarial dos regimes geral de previdência social e próprio 

dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

d) Exigências para a realização de transferência voluntária. 

e) Reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita 

corrente líquida, serão estabelecidos na lei orçamentária anual. 

 

24 – A extinção do ato administrativo quando o seu beneficiário deixa de cumprir os requisitos que 

deveria permanecer atendendo, como exigência para a manutenção do ato e de seus efeitos é 

denominado: 
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a) Revogação. 

b) Anulação.  

c) Convalidação. 

d) Caducidade. 

e) Cassação. 

 

25 – As dotações destinadas a constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de 

caráter comercial ou financeiro e as destinadas a aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em 

utilização são classificadas como: 

a) Despesas de capital de inversão financeira e de investimento, respectivamente. 

b) Despesas de capital de inversão financeira, para ambas. 

c) Despesas de capital de investimento, para ambas. 

d) Despesas de capital de investimento e de inversão financeira, respectivamente. 

e) Despesas correntes de investimento e de inversão financeira, respectivamente. 

 

26 – Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o 

cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, 

os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários: 

a) Nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os 

critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

b) Nos sessenta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo 

os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

c) Nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os 

critérios fixados pela lei orçamentária anual. 

d) Nos trinta dias subsequentes, definir seus próprios critérios para a limitação do empenho. 

e) Nos trinta dias subsequentes, excluir da limitação de empenho apenas as obrigações 

constitucionais, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

 

27 – Uma entidade pública inscreveu em restos a pagar despesa ainda não liquidada. No exercício 

seguinte, essa despesa inscrita em restos a pagar foi cancelada. No ano subsequente ao cancelamento, 
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a entidade pública verificou que o serviço referente aquela despesa tinha sido prestada. Esta situação 

apresentada refere-se a: 

a) Restos a pagar não processados. 

b) Suprimento de fundos. 

c) Despesas de exercícios anteriores. 

d) Dívida pública mobiliária. 

e) Transferência de capital. 

 

28 – A apuração de infrações e à aplicação de penalidades aos servidores públicos possuem como 

fundamento os poderes: 

a) De polícia e hierárquico.  

b) De polícia e disciplinar.  

c) Regulamentar e hierárquico.  

d) Discricionário e de polícia. 

e) Disciplinar e hierárquico.  

 

29 – Pessoas jurídicas de direito privado, sem finalidade lucrativa, instituídas por iniciativa de 

particulares, a fim de desempenharem atividades e serviços não exclusivos do Estado e que firmam 

para isso termo de parceria são conhecidas como: 

a) Serviço social autônomo. 

b) Organização da sociedade civil de interesse público. 

c) Cooperativa. 

d) Entidade de apoio. 

e) Organização social. 

 

30 – O risco é composto de um componente que se refere à suscetibilidade de afirmações a respeito 

de transações, saldos contábeis ou divulgações conterem distorções relevantes; o risco é também 

composto por outro componente, que se refere à possibilidade de que os controles internos adotados 

não sejam eficazes para prevenir, detectar e corrigir tempestivamente distorções nas afirmações que, 

individualmente ou em conjunto com outras distorções, possam ser relevantes. Essas definições 

apresentam o risco: 
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a) Inerente. 

b) De controle. 

c) De auditoria. 

d) De distorção relevante. 

e) De detecção. 

 

 

 

 


