ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
40

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D, E), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1

O Sensor Econômico do Instituto de Pesquisa Aplicada (Ipea) filtrou, em pesquisa oficial no País, nas

2

últimas semanas, expectativas positivas de desempenho empresarial e satisfação social, apesar de o

3

Ministro da Fazenda, cuidadosamente otimista, avaliar o PIB deste ano em 0% e 2%, ainda assim em cima

4

das previsões recessivas em outros países. Após esforços de anos seguidos para vencer o trauma do

5

subdesenvolvimento e encurtar desigualdades sociais, o povo brasileiro resiste a sentimentos depressivos

6

e ganha alento em face dos reveses. Mas não seria aleatória a mudança de atitude. Pairam no ar, segundo o

7

Ipea, sinais de aquecimento da demanda e razoável lucro das empresas, o que estimula a produção.

8

Aquele habitual medo cede vez à confiança moderada. Agropecuária, indústria, comércio, serviços e

9

trabalhadores em geral apostam no crescimento, qualquer que seja o índice. A palavra recessão está banida

10

por enquanto do seu léxico cotidiano. Preferem conjugar verbos de ação e recolher substantivos concretos.

11

É certo que o PIB e as contas externas ainda preocupam. Até o divisor das águas de fevereiro, espera-

12

se um crescimento interno bruto de 1,5%. As previsões agora oscilam para baixo segundo a escala dos

13

otimismos, mas de modo a jamais afetar a estabilidade - é a crença dos líderes empresariais. Os

14

trabalhadores, pelo visto de sensor mais apurado, cravam suas esperanças num crescimento em torno de

15

2%.

16

Também se desenha positivo o cenário da tecnologia da informação, que tem crescido acima de 10%

17

nos últimos anos. Se baixar em 2018, será pouco em vista do amplo espaço a ocupar nas empresas pequenas

18

e médias, ao contrário de suas congêneres internacionais, de quem só pode temer guerra competitiva. O

19

setor automotivo reanimou com a redução do IPI - tendência que deverá se repetir em futuro próximo.

20

Falar em estabilidade, com o setor industrial ainda deprimido, seria arriscado, mas ninguém se

21

espante se nas voltas do caminho, vier a colher frutos em vez de urzes. Dizem que o pensamento positivo

22

atrai bons fluidos. A preexistência de um clima de confiança atestado em consultas nacionais abona até aqui

23

os analistas internacionais que julgaram o Brasil o emergente menos suscetível aos estragos da crise.

REVISTA ÉPOCA

CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
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01) O texto objetiva
(A) comprovar que a sustentabilidade dos rumos
econômicos do país é proveniente da
autossuficiência brasileira em matéria de produção
e consumo.
(B) anunciar ao mundo todo que a estabilidade
brasileira foi retomada, mesmo que grandes
potências ainda amarguem dificuldades de toda
ordem.
(C) deixar claro que os brasileiros, com otimismo e
força de vontade, souberam lidar com a recessão no
período inicial da crise e, agora, veem o país no
mesmo ritmo de crescimento em que se encontrava
no ano anterior.
(D) mostrar a seu público-leitor que, em nenhum
momento, o Brasil sofreu, de fato, qualquer
impacto decorrente da crise que teve origem no
coração econômico do mundo, principalmente por
já ter superado a condição de subdesenvolvimento.
(E) passar para os leitores o clima que reina no mundo
empresarial e na sociedade brasileira a respeito da
retomada do crescimento, depois de um momento
preocupante diante da crise econômico-financeira
que se abateu sobre o mundo globalizado.
02) O parágrafo final do texto evidencia que
(A) o editorialista se reserva o direito de não emitir
juízo de valor sobre os fatos em análise.
(B) a manutenção da estabilidade econômica do país
confirma que "pensamento positivo atrai bons
fluidos".
(C) a situação brasileira atual - considerando-se o
restante do mundo - ratifica as previsões dos
analistas internacionais.
(D) a possibilidade de retomada do ritmo de produção
industrial configura-se, em razão da situação do
Brasil, mais como um desejo do que como algo
viável.
(E) o otimismo do povo brasileiro conduziu o país à
obtenção de lucros em lugar de prejuízos até no
setor industrial, antes abalado pela recessão
mundial.

CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
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03) A declaração "Preferem conjugar verbos de ação e
recolher
substantivos
concretos."
(L.10),
devidamente contextualizada, pode ser entendida
como
(A) Falam mais do que atuam.
(B) Contrapõem ação e inação.
(C) Trocam o certo pelo duvidoso.
(D) Escolhem agir e colher os frutos de seu trabalho.
(E) Pretendem abraçar uma
detrimento de uma luta vã.

causa

ganha

em

04) Em virtude de o texto ser considerado
argumentativo, é correto afirmar que a única
afirmativa que está em desacordo com essa
classificação é a da alternativa
(A) A tese identificada no desenvolvimento do texto é a
de que as previsões feitas sobre o Brasil em face da
crise mundial se confirmam na prática.
(B) O autor do texto dá sustentação às suas afirmativas
através do uso de recursos de natureza lógica e
linguística
(C) A fundamentação das afirmativas feitas pelo autor
constitui provas de que as declarações são
coerentes.
(D) O enunciador do discurso apresenta dados
concretos e exatos para confirmar tudo que afirma.
(E) O editorialista procura defender o assunto que
constitui objeto do edital que escreveu.
05) A substituição proposta para o termo transcrito à
esquerda mantém a correlação semântica na
alternativa
(A) "filtrou, em pesquisa oficial" (L.1) - contabilizou em
investigação do governo
(B) "ganha alento em face dos reveses." (L.6) - adquire
ânimo diante das vicissitudes.
(C) "Até o divisor das águas de fevereiro" (L.11) Mesmo com os acontecimentos de fevereiro.
(D) "afetar a estabilidade" (L.13) - provocar à
segurança.
(E) "cravam suas esperanças" (L.14) - limitam suas
perspectivas.
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06) Ao usar a voz passiva sintética em "Até o divisor
das águas de fevereiro, espera-se um crescimento
interno bruto de 1,5%." (L.11/12), o editorialista

09) Exerce a mesma função sintática que a oração “que
o PIB e as contas externas ainda preocupam” (L.11)
o termo

(A) ficou dispensado de identificar o agente da ação
destacada.

(A) “suas esperanças” (L.14).

(B) não teve como determinar o autor da ação
evidenciada na frase.

(B) “que tem crescido acima de 10% nos últimos anos.”
(L.16/17).
(C) “aos estragos da crise” (L.23).

(C) mostrou o fato como provável, além de dependente
de outro acontecimento

(D) “que o pensamento positivo atrai bons fluidos.”
(L.21/22).

(D) recusou-se a apontar o empresariado como o único
agente da ação em análise.

(E) “a mudança de atitude” (L.6).

(E) deixa subentendido que, em casos de voz passiva, é
preferível não indicar o agente da ação verbal.

10) A expressão verbal “tem crescido” (L.16), no
contexto em que se insere, indica uma ação

07) Identifique com V as afirmativas verdadeiras e
com F, as falsas.

(A) Hipotética.

Quanto aos elementos linguísticos que compõem o
texto, é correto afirmar

) "expectativas positivas de desempenho
empresarial e satisfação social" (L.2) é um termo
que mantém relação sintático com "filtrou" (L.1).

) “apesar de" (L.2) e "ainda assim" (L.3) são
locuções que expressam diferentes ideias.

) "resiste" (L.5) apresenta-se com a mesma
regência de "cede" (L.8).

) "Pairam" (L.6) está no plural, concordando com
"sinais de aquecimento da demanda e razoável
lucro das empresas" (L.7).

) "Se" (L.17) introduz uma condição para a
concretização do que afirma depois.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima
para baixo, é a
(A) VFFVV
(B) VVVFF
(C) FVVFF
(D) FFVVV
(E) VVVVV
08) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal
a expressão
(A) “das empresas” (L.7).
(B) “de atitude” (L.6).

(B) Concluída.
(C) Habitual.
(D) Contínua
(E) Momentânea.
11) Tem função predicativa a expressão
(A) “últimas” (L.2).
(B) ‘”emergente”’ (L.23).
(C) ”interno’ (L.12)
(D) “amplo” (L.17).
(E) “pequenas” (L.17)
12)
“Também se desenha positivo o cenário da
tecnologia da informação, que tem crescido acima
de 10% nos últimos anos.” (L.16/17).
Sobre o período em evidência, é correto afirmar:
(A) A estrutura oracional obedece ao processo de
coordenação.
(B) O sujeito, na primeira oração, é indeterminado.
(C) A oração introduzida pelo vocábulo “que” de valor
de adjunto adnominal.
(D) O vocábulo “também” tem valor excludente.
(E) A expressão “da tecnologia” funciona como
complemento nominal.

(C) “a produção” (L.7).
(D) “à confiança” (L.8).
(E) “a sentimentos depressivos” (L.5).

CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
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13) A alternativa em que o fragmento destacado
contém uma ideia de estado de sujeito é
(A) “...para vencer o trauma do subdesenvolvimento”
(L.4/5).
(B) “Pairam no ar, segundo o Ipea, sinais de
aquecimento da demanda” (L.6/7).
(C) “A palavra recessão está banida” (L.9).
(D) “Aquele habitual medo cede vez à confiança
moderada.” (L.8).
(E) “O setor automotivo reanimou com a redução do
IPI“ (L.18/19).
14) Na palavra “cuidadosamente” (L.3), tem-se como
base inicial de sua formação:
(A) um substantivo
(B) um verbo
(C) um adjetivo
(D) um pronome
(E) um numeral

INFORMÁTICA
QUESTÕES DE 16 A 20
16) Julgue os itens abaixo sobre as formas de pesquisa
do Windows 8:
I.

Caso o usuário queira pesquisar especificamente
por arquivos pode utilizar o atalho de teclado
Windows+W.
II. Caso o usuário queira pesquisar especificamente
por configurações pode utilizar o atalho de teclado
Windows+F.
III. Caso o usuário queira abrir o botão Dispositivos
poderá utilizar o atalho de teclado Windows+K.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.

15) A expressão “qualquer que seja o índice“ (L.9),
expressa, no contexto em que se insere, uma
declaração de valor semântico

(D) Os itens I, II e III são falsos.

(A) Explicativo.

17) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do
Windows 8:

(B) Conclusivo.
(C) Concessivo.
(D) Comparativa.
(E) Conformativo.

(E) Os itens I, II e III são verdadeiros.

I.

O Windows 8 não possui o Outlook Express, seu
aplicativo para ler correio eletrônico chama-se
Email.
II. O aplicativo LOJA do Windows 8 permite a procura
e instalações de aplicativos testados, aprovados e
garantidos pela Microsoft como funcionais e livres
de spywares ou adwares.
III. No Windows 8 o novo Gerenciador de Tarefas
pode ser inicializado de 5 maneiras, uma dela é
pelo atalho Ctrl+Alt+Esc.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens I e III são verdadeiros.

CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
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18) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades e
atalhos do MS Word:

20) Julgue os itens abaixo os conceitos de navegação na
internet, URL, Links e Sites:

I.

I.

Ao utilizar o atalho CTRL+F2 o usuário pode exibir
ou esconder sua barra de ferramentas.
II. Para copiar uma formatação o usuário pode utilizar
o atalho Ctrl+Shift+C.
III. Quando o usuário seleciona a opção Oculto nos
Efeitos da tela de Formatação de Fontes, faz com
que o texto não apareça na tela nem na impressão.
(A) Todos os itens são verdadeiros.
(B) Todos os itens são falsos.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Apenas o itens II e III são verdadeiros.
19) Com base na imagem abaixo do MS Excel julgue os
itens abaixo:

Cookies são arquivos de textos criados pelo
servidor Web e enviado como resposta ao acesso a
uma determinada página pelo cliente.
II. Como os sites consultam livremente o diretório de
cookies
eles
podem
representar
uma
vulnerabilidade quanto à privacidade do usuário.
III. Todos os recursos presentes na Internet são
localizados por meio de um endereço único
conhecido como URL.
(A) Todos os itens são verdadeiros.
(B) Todos os itens são falsos.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

I.

Para obter o resultado total da quantidade na
célula C7, o usuário digitou a fórmula
=SOMA(C3;C6) e obteve o resultado igual a 193.
II. Para obter o resultado total da quantidade na
célula C7, o usuário também poderá utilizar
=C3+C4+C5+C6 e após teclar Enter também
obterá o mesmo resultado de 193.
III. Caso o usuário digite na célula C7 a fórmula
=CONT.NÚM(C2:C6) o resultado obtido após
teclar Enter será igual a 5.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Os itens I e II são falsos.
(C) Os itens I e III são falsos.
(D) Os itens II e III são falsos.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Em relação à Lei Orgânica do Município de Luís
Correia, marque a alternativa que não se refere à
atribuição de competência privativa do Município:
(A) Elaborar o orçamento anual e plurianual de
investimento.
(B) Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação.
(C) Fomentar a produção agropecuária e organizar o
abastecimento alimentar.
(D) Elaborar o Piano Diretor de Desenvolvimento
integrado.
(E) Estabelecer servidões administrativas necessárias
à realização de seus serviços, inclusive dos
concessionários.
22) Sobre a Lei Orgânica do Município de Luís Correia,
marque a alternativa incorreta:
(A) A fiscalização contábil, financeira e orçamentária
do Município será exercida pela Câmara Municipal,
mediante controle externo, e pelos sistemas de
controle interno do Executivo, instituídos em lei.
(B) As condições essenciais para a investidura no cargo
de auxiliar direto do prefeito (Secretários
municipais ou Diretores equivalentes) são: i) ser
brasileiro; ii) estar no exercício dos direitos
políticos; e iii) ser maior de 18 anos.
(C) Os servidores nomeados em virtude de concurso
público são estáveis após 3 (três) anos de efetivo
exercício.
(D) A fixação dos preços públicos, devidos pela
utilização de bens, serviços e atividades
municipais, será feita pelo Prefeito mediante
edição de decreto.
(E) Os bens patrimoniais do Município deverão ser
classificados pela natureza e em relação a cada
serviço.
23) Marque a alternativa correta sobre o Código
Tributário do Município de Luis Correia:
(A) O IPTU será calculado, anualmente, mediante a
aplicação da alíquota de 5% (cinco por cento) sobre
os valores venais dos imóveis.
(B) O lançamento do IPTU implica reconhecimento da
legitimidade da propriedade, mas não implica o
reconhecimento do domínio útil ou da posse do
bem imóvel.

CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
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QUESTÕES DE 21 A 60
(C) Nas transmissões compreendidas no Sistema
Financeiro da Habitação –SFH o TBI será calculado
a alíquota de 2% (dois por cento) sobre o valor do
imóvel avaliado pelo órgão financiador, verificado
o preço de mercado.
(D) Os débitos relativos ao ITBI, quando não pagos na
data de seu vencimento, serão acrescidos de juros
de mora equivalentes a 1% (um por cento),
acumulado mensalmente.
(E) Quando apurado pela fiscalização, a falta do
pagamento do ITBI, no todo ou em parte, será o
contribuinte ou responsável, a critério do Fisco,
notificado a pagá-la dentro do prazo de dez dias,
com multa à razão de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor devido.
24) De acordo com o Código Tributário do Município de
Luís Correia, as taxas de licença serão cobradas
para, exceto:
(A) Aprovação
e
execução
de
loteamento,
desmembramento ou reunificação, inclusive
arruamento ou urbanização em terrenos
particulares.
(B) Registro e inspeção sanitária.
(C) Para
localização
e
funcionamento
de
estabelecimentos
comerciais,
industriais,
agropecuários e de prestação de serviços.
(D) Fiscalização de anúncios.
(E) Licenciamento Ambiental.
25) Marque a alternativa que esteja em desacordo com
as definições de obrigações tributárias do Código
Tributário do Município de Luís Correia:
(A) Comunicar ao Fisco municipal qualquer alteração
relevante capaz de criar, modificar ou extinguir
obrigações tributárias.
(B) A inscrição e quando for o caso, a baixa da inscrição
junto ao setor competente da Fazenda Pública
Municipal.
(C) Prestar, quando solicitado por agente do Fisco,
esclarecimentos e informações que se refiram a
fato gerador da obrigação tributária.
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(D) Apresentar declarações e guias na conformidade
da legislação tributária, exceto nos casos de
imunidade.

28) Marque a alternativa correta sobre as normas
referentes às infrações e penalidades do Código
Tributário do Município de Luís Correia:

(E) Conservar e apresentar qualquer documento
solicitado por agentes do Fisco municipal que, de
algum modo, se refira a operação ou situação que
constitua fato gerador ou sirva de comprovação da
veracidade de dados contidos em guias e outros
documentos fiscais.

(A) Infração é toda ação ou omissão, voluntária,
praticada por qualquer pessoa, que resulte em
inobservância de norma estabelecida pela
legislação tributária municipal.

26) Em relação ao Código Tributário do Município de
Luís Correia, julgue as afirmações a seguir:
I. O Município de LUIS CORREIA, pessoa jurídica de
direito público interno, é o sujeito ativo
competente para efetuar a tributação, lançamento,
arrecadação e fiscalização, exigir o cumprimento
da obrigação tributária.
II. É indelegável a outra pessoa jurídica de direito
público interno a atribuição da função de arrecadar
os tributos ou, ainda, de executar leis, serviços, atos
ou decisões administrativas em matéria tributária.
III. A responsabilidade por infrações depende da
intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
IV. A lei concessiva de moratória pode circunscrever
expressamente a sua aplicabilidade à determinada
classe ou categoria de contribuintes.
Marque a alternativa correta:
(A) I e II estão corretos
(B) II e III estão corretos
(C) III e IV estão corretos
(D) II e III estão incorretos
(E) III e IV estão incorretos
27) Nos termos do Código Tributário do Município de
Luís Correia, marque a alternativa que não se
refere à forma de extinção do crédito tributário
municipal:
(A) Remissão
(B) Compensação
(C) Consignação em pagamento
(D) Anistia
(E) Conversão de depósito em renda

CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

(B) A imposição de penalidades não exclui a fluência de
juro de mora de 1,5% ao mês ou fração.
(C) As multas não pagas no prazo serão inscritas em
dívida ativa; para execução, sem prejuízo da
fluência do juro de mora de 1,5% ao mês ou fração
e da aplicação da atualização monetária.
(D) Na ocorrência de recolhimento integral do crédito
tributário lançado, o valor da multa sofrerá
redução de 40% (quarenta por cento), nos trinta
dias subsequentes, após transcorrido o prazo para
a interposição de defesa contra o auto lançado e
antes da decisão de primeira instância
administrativa.
(E) Na ocorrência de parcelamento do crédito
tributário, o valor da multa sofrerá redução de 10%
(dez por cento), da notificação da decisão de
primeira instância administrativa e antes de
transcorrido o prazo para interposição de recurso
voluntário.
29) Em relação às formas de provimento de cargo
público no município de Luís Correia, marque a
alternativa incorreta:
(A) Adaptação
(B) Ascensão
(C) Recondução
(D) Reversão
(E) Aproveitamento
30) A vacância do cargo público no município de Luís
Correia decorrerá de, exceto:
(A) Promoção
(B) Readaptação
(C) Demissão
(D) Remoção
(E) Exoneração
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31) Em relação ao Regime Jurídico dos Servidores
Públicos do Município de Luís Correia, marque a
alternativa incorreta:

(C) Será concedida extradição de estrangeiro apenas
por crime político ou de opinião.

(A) O servidor que fizer jus aos adicionais de
insalubridade e de periculosidade deverá optar por
um deles.

(E) A sucessão de bens de estrangeiros situados no
País será regulada pela lei brasileira em benefício
do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que
não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de
cujus".

(B) Poderá ser concedida por prazo indeterminado
licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou
companheiro que foi deslocado para outro ponto
do território nacional ou para o exterior.
(C) O tempo de serviço prestado concomitantemente
em mais de um cargo ou função de órgão ou
entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito
Municipal e Município, autarquia, fundação
pública, sociedade de economia mista e empresa
pública é contado de forma cumulativa.
(D) Poderá ser concedida licença ao servidor por
motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos
pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado,
ou dependente que viva às suas expensas e conste
do seu assentamento funcional, mediante
comprovação por junta médica oficial.
(E) O servidor que opera direta e permanentemente
com Raios X ou substâncias radioativas gozará 20
dias consecutivos de férias, por semestre de
atividade profissional, proibida em qualquer
hipótese a acumulação.
32) São beneficiários das pensões vitalícias, exceto:
(A) A pessoa desquitada, separada judicialmente ou
divorciada, com percepção de pensão alimentícia.
(B) O cônjuge.
(C) O irmão órfão.
(D) A mãe e o pai que comprovem dependência
econômica do servidor.
(E) O companheiro ou companheira designado que
comprove união estável com entidade familiar.

(D) Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra
declarada.

34) Marque a alternativa que não se refere à atribuição
de competência exclusiva do Congresso Nacional:
(A)

Sustar os atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de
delegação legislativa.

(B) Resolver definitivamente sobre tratados, acordos
ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
(C) Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal,
autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer
uma dessas medidas.
(D) Aprovar, previamente, a alienação ou concessão de
terras públicas com área superior a dois mil e
quinhentos hectares.
(E) Fixar, por proposta do Presidente da República,
limites globais para o montante da dívida
consolidada da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
35) O
Processo
legislativo compreende
o
procedimento a ser observado pelos órgãos
competentes na elaboração das espécies
normativas. Neste sentido, assinale a alternativa
que não se trata de espécie normativa contemplada
na Constituição Federal:
(A) Leis delegadas
(B) Leis Ordinárias
(C) Resoluções

33) Assinale a alternativa que esteja em desacordo com
os direitos e garantias fundamentais previstos na
Constituição Federal:

(D) Emendas à Constituição
(E) Nenhuma das anteriores

(A) Não haverá juízo ou tribunal de exceção.
(B) A ação de grupos armados, civis ou militares,
contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático constitui crime inafiançável e
imprescritível.

CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
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36) Sobre o processo legislativo, assinale a alternativa
incorreta:

39) Assinale a alternativa incorreta sobre a Seguridade
Social:

(A) As medidas provisórias terão sua votação iniciada
na Câmara dos Deputados.

(A) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios destinadas à seguridade social
constarão dos respectivos orçamentos, integrando
o orçamento da União.

(B) A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta.
(C) A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
(D) As leis complementares serão aprovadas por
maioria absoluta.
(E) As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente
da República, que deverá solicitar a delegação ao
Congresso Nacional.
37) Assinale a alternativa que não se trata de atribuição
privativa do Presidente da República:
(A) Conceder indulto e comutar penas, com audiência,
se necessário, dos órgãos instituídos em lei.
(B) Prestar, anualmente, ao Congresso Nacional,
dentro de sessenta dias após a abertura da sessão
legislativa, as contas referentes ao exercício
anterior.
(C) Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o
projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as
propostas de orçamento previstos na Constituição.
(D) Conferir condecorações e distinções honoríficas.
(E) Convocar e presidir o Conselho da República e o
Conselho de Defesa Nacional.
38) O remédio constitucional que será concedido
sempre na falta de norma regulamentadora que
torne inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania é:
(A) Mandado de Segurança
(B) Habeas corpus
(C) Mandado de injunção

(B) A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos
da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e de contribuições
sociais, inclusive, incidentes sobre a receita de
concursos de prognósticos.
(C) Nenhum benefício ou serviço da seguridade social
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio total.
(D) São isentas de contribuição para a seguridade
social as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.
(E) A proposta de orçamento da seguridade social será
elaborada de forma integrada pelos órgãos
responsáveis pela saúde, previdência social e
assistência social, tendo em vista as metas e
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias.
40) A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção
do
desenvolvimento
nacional
sustentável. Ela será processada e julgada em
estrita conformidade com princípios básicos
expressos e implícitos. Neste sentido, a assinale o
princípio implícito abaixo:
(A) Julgamento objetivo.
(B) Adjudicação compulsória.
(C) Vinculação ao instrumento convocatório.
(D) Publicidade.
(E) Probidade administrativa.

(D) Ação popular
(E) Habeas data

CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
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41) Sobre as normas de licitações e contratos da
Administração Pública, marque a alternativa
correta:
(A) É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção
de recursos financeiros para sua execução,
qualquer que seja a sua origem.
(B) Será computado como valor da obra ou serviço,
para fins de julgamento das propostas de preços, a
atualização monetária das obrigações de
pagamento, desde a data final de cada período de
aferição até a do respectivo pagamento, que será
calculada pelos mesmos critérios estabelecidos
obrigatoriamente no ato convocatório.
(C) Qualquer
cidadão
poderá
requerer
à
Administração Pública os quantitativos das obras e
preços unitários de determinada obra executada.
(D) Os contratos para a prestação de serviços técnicos
profissionais
especializados
deverão,
preferencialmente, ser celebrados mediante a
realização de concurso, com estipulação prévia de
prêmio ou remuneração.
(E) A Administração poderá conceder título de
propriedade ou de direito real de uso de imóveis,
mediante licitação, quando o uso destinar-se a
outro órgão ou entidade da Administração Pública,
qualquer que seja a localização do imóvel.
42) As obras e serviços poderão ser executados na
forma de execução direta e indireta. São regimes de
execução indireta, exceto:
(A) Empreitada integral
(B) Administração contratada
(C) Empreitada por preço unitário
(D) Tarefa
(E) Empreitada por preço global
43) A pena por impedir, perturbar ou fraudar a
realização de qualquer ato de procedimento
licitatório é de:
(A) Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa.
(B) Detenção de 2 (dois) a 3 (três) anos e multa.
(C) Detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.

44) Mediante Lei nº 13.301/16, que dispõe sobre
medidas de vigilância em saúde com o intuito de
combater o mosquito transmissor do vírus da
dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika,
foi autorizado à autoridade administrativa o
ingresso forçado em imóveis públicos ou privados,
no caso de abandono, ausência ou recusa, que
possam impedir o acesso dos agentes de saúde
competentes (art. 1º, §1º, IV). No ambiente do
poder de polícia preventivo, trata-se de evidente
exercício da:
(A) Discricionariedade
(B) Vinculação
(C) Autoexecutoriedade
(D) Coercibilidade
(E) Sanção
45) Em relação aos atos administrativos, julgue as
alternativas abaixo:
I. Autoexecutoriedade é o atributo do ato
administrativo que impõe a coercibilidade para seu
cumprimento e execução.
II. Atos discricionários são os que a Administração
pode praticar com liberdade de escolha de seu
conteúdo, de seu destinatário, de sua conveniência,
de sua oportunidade e do modo de sua realização.
III. Ato pendente é aquele que se apresenta incompleto
na sua formação ou carente de um ato
complementar para tornar-se exequível e
operante.
IV. Atos de gestão são os que a Administração pratica
sem usar de sua supremacia sobre os destinatários;
ocorre nos atos puramente de administração dos
bens e serviços públicos e nos negociais com os
particulares, que não exigem coerção sobre os
interessados.
Marque a alternativa correta:
(A) I e II estão corretos
(B) II e III estão corretos
(C) III e IV estão corretos
(D) I e III estão corretos
(E) II e IV estão corretos

(D) Detenção de 3 (três) a 5 (cinco) anos e multa.
(E) Detenção de 3 (três) a 6 (seis) anos e multa.

CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
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46) O contrato de concessão pode extinguir-se por
diversas causas, pondo fim, em consequência, aos
seus efeitos no que toca à prestação do serviço pelo
concessionário. A forma de extinção fundada na
retomada do serviço pelo poder concedente
durante o prazo da concessão, por motivos de
interesse público é chamada de:

(C) O Poder Executivo de cada ente colocará à
disposição dos demais Poderes e do Ministério
Público, no mínimo quarenta e cinco dias antes do
prazo final para encaminhamento de suas
propostas orçamentárias, os estudos e as
estimativas das receitas para o exercício
subsequente, inclusive da corrente líquida, e as
respectivas memórias de cálculo.

(A) Caducidade

(D) Considera-se obrigatória de caráter continuado a
despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que
fixem para o ente a obrigação legal de sua execução
por um período superior a dois exercícios.

(B) Encampação
(C) Anulação
(D) Termo final do prazo
(E) Reversão
47) De acordo com as normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal,
marque a alternativa incorreta:
(A) Considera-se obrigatória de caráter continuado a
despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que
fixem para o ente a obrigação legal de sua execução
por um período superior a quatro exercícios.
(B) Todas as despesas relativas à dívida pública,
mobiliária ou contratual, e as receitas que as
atenderão, constarão da lei orçamentária anual.
(C) Os recursos legalmente vinculados a finalidade
específica serão utilizados exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em
exercício diverso daquele em que ocorrer o
ingresso.
(D) Os valores dos contratos de terceirização de mãode-obra que se referem à substituição de
servidores e empregados públicos serão
contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

(E) Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade
social poderá ser criado, majorado ou estendido
sem a indicação da fonte de custeio total.
49) Sobre as normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal, podemos dizer
que a emissão de títulos para pagamento do
principal acrescido da atualização monetária pode
ser definida como:
(A) Dívida pública mobiliária.
(B) Refinanciamento da dívida pública.
(C) Operação de crédito.
(D) Dívida pública consolidada ou fundada.
(E) Assunção ou confissão de dívida.
50) Além de obedecer às demais normas de
contabilidade pública, a escrituração das contas
públicas observará as seguintes, exceto:

(E) Dívida pública mobiliária é aquela representada
por títulos emitidos pela União, inclusive os do
Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.

(A) A despesa e a assunção de compromisso serão
registradas segundo o regime de competência,
apurando-se, em caráter complementar, o
resultado dos fluxos financeiros pelo regime de
caixa.

48) Assinale a alternativa que esteja em desacordo com
as normas que regem a receita e a despesa pública:

(B) As receitas e despesas previdenciárias serão
apresentadas em demonstrativos financeiros e
orçamentários específicos.

(A) Reestimativa de receita por parte do Poder
Legislativo só será admitida se comprovado erro
ou omissão de ordem técnica ou legal.
(B) Constituem
requisitos
essenciais
da
responsabilidade na gestão fiscal a instituição,
previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos
da competência constitucional do ente da
Federação.

CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

(C) As demonstrações contábeis compreenderão,
isolada e conjuntamente, as transações e operações
de cada órgão, fundo ou entidade da administração
direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa
estatal
dependente
e
operações
intragovernamentais.
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(D) A demonstração das variações patrimoniais dará
destaque à origem e ao destino dos recursos
provenientes da alienação de ativos.
(E) A disponibilidade de caixa constará de registro
próprio, de modo que os recursos vinculados a
órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem
identificados
e
escriturados
de
forma
individualizada.
51) Sobre as disposições da Lei do Orçamento, assinale
a alternativa incorreta:
(A) A Lei de Orçamentos compreenderá todas as
receitas, inclusive as de operações de crédito
autorizadas em lei.
(B) Todas as receitas e despesas constarão da Lei de
Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer
deduções.
(C) A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao
Executivo para realizar ao final do exercício
financeiro, operações de crédito por antecipação
da receita, para atender a insuficiências de caixa.
(D) Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as
fontes de recursos que o Poder Executivo fica
autorizado a utilizar para atender a sua cobertura.
(E) A Lei do Orçamento conterá a discriminação da
receita e despesa de forma a evidenciar a política
econômica financeira e o programa de trabalho do
Governo, obedecidos aos princípios de unidade
universalidade e anualidade.
52) Assinale a classificação de receita que não se refere
à receitas de capital:
(A) Patrimonial
(B) Operações de crédito
(C) Amortização de empréstimo
(D) Alienação de bens
(E) Transferências de capital
53) Assinale a alternativa incorreta sobre as normas da
contabilidade pública:
(A) A contabilidade evidenciará os fatos ligados à
administração
orçamentária,
financeira
patrimonial e industrial.
(B) A contabilidade manterá registros analíticos dos
bens móveis e imóveis.
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(C) A dívida flutuante compreende os restos a pagar,
excluídos os serviços da dívida, os depósitos, os
débitos de tesouraria e os serviços da dívida a
pagar.
(D) A contabilidade deverá evidenciar, em seus
registros, o montante dos créditos orçamentários
vigentes, a despesa empenhada e a despesa
realizada, à conta dos mesmos créditos, e as
dotações disponíveis.
(E) Todas as operações de que resultem débitos e
créditos
de
natureza
financeira,
não
compreendidas na execução orçamentária, serão
também objeto de registro, individuação e controle
contábil.
54) Julgue as alternativas a seguir:
I. Os Restos a Pagar do exercício serão computados
na receita extra orçamentária para compensar sua
inclusão na despesa orçamentária.
II. O Balanço Orçamentário demonstrará a receita e a
despesa orçamentárias bem como os recebimentos
e os pagamentos de natureza extra orçamentária,
conjugados com os saldos em espécie provenientes
do exercício anterior, e os que se transferem para o
exercício seguinte.
III. O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas
fundadas e outras que dependam de autorização
legislativa para amortização ou resgate.
IV. As variações resultantes da conversão dos débitos,
créditos e valores em espécie serão levadas à conta
patrimonial.
Marque a alternativa correta:
(A) I e II estão incorretos
(B) I e III estão incorretos
(C) I e IV estão incorretos
(D) II e III estão incorretos
(E) II e IV estão incorretos
55) Assinale a alternativa que não se refere à conta do
Balanço Patrimonial:
(A) Ativo não circulante
(B) Saldo Patrimonial
(C) Passivo Permanente
(D) Contas de compensação
(E) Ativo Financeiro
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56) O Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal (SIAFI) consiste no principal
instrumento
utilizado
para
registro,
acompanhamento e controle da execução
orçamentária, financeira e patrimonial do Governo
Federal. Os principais itens que correspondem à
estrutura básica do Sistema são, exceto:
(A) DARF Eletrônico
(B) DCTF Web
(C) Evento
(D) Unidade Gestora
(E) GRPS Eletrônica
57) Assinale a alternativa que esteja em desacordo com
os objetivos do Sistema SIAFI:
(A) Fornecer meios para agilizar a programação
financeira, otimizando a utilização dos recursos do
Tesouro Nacional, através da unificação dos
recursos de caixa do Governo Federal.
(B) Integrar e compatibilizar as informações no âmbito
dos entes da Federação.
(C) Prover os Órgãos da Administração Pública de
mecanismos adequados ao controle diário da
execução orçamentária, financeira e contábil.
(D) Permitir que a Contabilidade Aplicada à
Administração Pública seja fonte segura e
tempestiva de informações gerenciais para todos
os níveis da Administração Pública.
(E) Proporcionar a transparência dos gastos públicos.
58) Assinale o tributo, cuja competência é dos
Municípios:
(A) IPVA
(B) IOF
(C) ITBI
(D) ITCMD
(E) IPI
59) Em relação à responsabilidade tributária, assinale
a alternativa correta:
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(B) A pessoa natural ou jurídica de direito privado que
adquirir de outra, por qualquer título, fundo de
comércio ou estabelecimento comercial, industrial
ou profissional, e continuar a respectiva
exploração, sob a mesma ou outra razão social ou
sob firma ou nome individual, responde pelos
tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento
adquirido, devidos até à data do ato,
subsidiariamente com o alienante, se este
prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis
meses a contar da data da alienação, nova atividade
no mesmo ou em outro ramo de comércio,
indústria ou profissão.
(C) Em processo da falência, o produto da alienação
judicial de empresa, filial ou unidade produtiva
isolada permanecerá em conta de depósito à
disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 (um)
ano, contado da data de alienação, somente
podendo ser utilizado para o pagamento de
créditos extraconcursais ou de créditos que
preferem ao tributário.
(D) Salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação
tributária depende da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
(E) Não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
60) Cabe à Lei Complementar, exceto:
(A) Regular as limitações constitucionais ao poder de
tributar.
(B) Instituir um regime único de arrecadação dos
impostos e contribuições da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
(C) Estabelecer normas gerais em matéria de
legislação
tributária,
especialmente
sobre
obrigação, lançamento, crédito, prescrição e
decadência tributários.
(D) Instituição de tributos, ou a sua extinção.
(E) Dispor sobre substituição tributária.

(A) A pessoa jurídica de direito privado que resultar de
fusão, transformação ou incorporação de outra ou
em outra é responsável pelos tributos devidos até
à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito
privado
fusionadas,
transformadas
ou
incorporadas.
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