CONCURSO PÚBLICO DE CUNHATAÍ/SC
EDITAL nº 001/2018

Cunhataí/SC, 03 de fevereiro de 2019.

Nº DE
NOME

INSCRIÇÃO

CARGO: AGENTE DE CONTROLE INTERNO

Orientações:
1. A prova escrita tem início às 13h30 e término às 16h30.
2. A prova conta com 05 questões de Conhecimentos Gerais, 05 questões de Língua Portuguesa e 15 questões de
Conhecimentos Específicos, com questões objetivas do tipo múltipla-escolha, subdividida em 4 (quatro) alternativas: A),
B), C), D). Dessas alternativas, somente UMA deverá ser assinalada como correta.
3. O candidato deverá apor no CARTÃO-RESPOSTA as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, marcando a
alternativa correta com um “X”, sendo desconsiderado qualquer outro tipo de marcação.
4. A prova deverá ser respondida com caneta esferográfica preta ou azul.
5. À prova será atribuída pontuação de 0 a 10. Cada questão corresponderá a 0,4 pontos/nota cada.
6. Será atribuída pontuação 0 (zero) à questão da prova escrita:
a) cuja(s) resposta(s) no cartão-resposta não corresponda(m) ao Gabarito Oficial do Concurso Público;
b) quando a(s) resposta(s) no cartão-resposta contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is);
c) que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada ao cartão-resposta;
d) que não estiver(em) assinalada(s) no cartão-resposta;
e) cuja(s) resposta(s) for(em) preenchida(s) fora das especificações do cartão-resposta, ou seja, preenchida(s) com caneta
não esferográfica ou com caneta esferográfica de cor diferente de azul ou preta, ou ainda, com marcação diferente da
indicada;
f) quando a(s) resposta(s) no cartão-resposta não forem assinaladas com um “X”, ainda que legível(is);
7. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outros candidatos.
b) For descortês para com qualquer dos fiscais executores e seus auxiliares ou autoridades presentes.
c) Não devolver o caderno de questões antes de sair da sala de provas.
d) Estiver fazendo qualquer tipo de consulta ou uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico, como calculadora,
celular e similares.
8. Em hipótese alguma, o candidato poderá sair da sala de prova com qualquer material referente à prova. Sendo que, o
candidato, ao terminar a prova escrita, devolverá ao fiscal de sala o caderno de questões e o cartão-resposta.
9. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 30 (trinta) minutos do seu início.
10. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de
afastamento de candidato da sala de prova.
11. Não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou autoridades presentes,
informações referentes ao conteúdo das provas.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala, somente poderão retirar-se da sala de forma simultânea após a assinatura
da ata.
13. O cartão resposta será o único documento válido para a correção das provas.

Boa prova!

CONHECIMENTOS GERAIS

01. Em relação ao funcionamento da estrutura do Estado brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA:
A) É Presidencialista porque o presidente da República é Chefe de Estado e também Chefe de governo.
B) O Brasil é uma República Federativa Presidencialista, formada unicamente pela União.
C) O Brasil é uma República porque o Chefe de Estado é eleito pelo povo, por período de tempo
determinado.
D) É Federativa porque os estados têm autonomia política.
02. Em 1839, aconteceu uma Revolução que tinha como principal objetivo transformar Santa Catarina em
uma República separada do restante do país. Na ocasião a cidade de Laguna foi tomada nomeando-a cidade
Juliana de Laguna. Essa Revolução chama-se:
A) Revolução Federalista.
B) Revolta dos Mercenários.
C) Revolução Farroupilha.
D) Revolta do Vintém.
03. A proteção de refugiados e das populações deslocadas por guerras, conflitos e perseguições é a principal
missão do ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados. Na América do Sul, um dos nossos vizinhos está
sofrendo uma grave crise humanitária liderada por Nicolas Maduro e que já levou 2,3 milhões de pessoas a
deixar o território. No Brasil, essas pessoas estão buscando refúgio através da fronteira com Roraima. Esse
país vizinho é:
A) Peru.
B) Venezuela.
C) Bolívia.
D) Chile.
04. Cunhataí está localizado no Oeste de Santa Catarina e limita-se com os Municípios de:
A) Saudades, Cunha Porã, Palmitos e São Carlos.
B) Nova Erechim, Chapecó, Saudades, e Palmitos.
C) Riqueza, Pinhalzinho, Cunha Porã e São Carlos.
D) Caibi, Planalto Alegre, Palmitos e São Carlos.
05. O Município de Cunhataí foi emancipado:
A) Pela Lei Estadual 9.920 de 29 de setembro de 1995 e instalado com a posse do primeiro prefeito em 01 de
janeiro de 1997.
B) Pela Lei Federal 9.920 de 29 de setembro de 1985 e instalado com a posse do primeiro prefeito em 01 de
janeiro de 1987.
C) Pela Lei Municipal 9.920 de 29 de setembro de 1993 e instalado com a posse do primeiro prefeito em 01
de janeiro de 1994.
D) Pela Lei Estadual 9.920 de 29 de setembro de 1978 e instalado com a posse do primeiro prefeito em 01 de
janeiro de 1979.

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto de referência:

Largue o Papel de Vítima

Todos os acontecimentos e pessoas parecem apenas te prejudicar? A vida às vezes nos coloca em situações
que realmente machucam muito, mas será que ficar se lamentando pelos cantos, ligando para um e para outro,
buscando alívio em remédios, bebida, comida, enfim, em fugas inconscientes, podem fazer realmente mudar
os fatos? Podem no máximo servir como paliativos durante um tempo, mas com certeza e através de outros
motivos, o sofrimento pode voltar. Será que não está na hora de pensar sobre o significado de tudo isso? E
qual o aprendizado que esses acontecimentos podem estar querendo te trazer? Sim, sempre há o que aprender,
ainda que aconteça a pior tragédia, a maior decepção. Por que não olhar para tudo que te fizeram ou te
machucaram e parar de fugir ao se colocar como vítima? Com certeza manter o papel de vítima onde
ninguém te ama ninguém te quer, não altera absolutamente nada.
Disponível em: http://pensamentoliquido.com.br/largue-o-papel-de-vitima/ Acesso em: 21 Dez 2018.

06. O texto de referência apresenta corretamente o pronome proclítico “te” em “que te fizeram ou te
machucaram”. Assinale, nas assertivas abaixo, a alternativa que contém uma frase em que a colocação
pronominal NÃO está de acordo com a norma culta da língua.
A)
B)
C)
D)

Quando nos encontraram, desculparam-se pelos deslizes de conduta.
Conforme se observa, a sentença está dentro dos parâmetros legais.
Já não veem-se mais empreendimentos comerciais sem garagem.
Nada me agrada mais que o canto dos passarinhos.

07. Indique a frase que NÃO apresenta infração às regras gramaticais:
A) É para mim ler “Memórias póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis.
B) Os brasileiros assistem o filme sobre futebol.
C) Os estudantes foram a secretaria da Universidade.
D) Faz dois anos que ingressei no curso de Pós-Graduação.
08. Assinale a alternativa correta quanto à colocação do acento marcador da crase:
A) O ensino a distância já ocorre também nas universidades.
B) Em face das condições meteorológicas adversas, o piloto do avião retornou à terra, fazendo uma
aterrissagem forçada.
C) Não revelaram à você a versão verdadeira dos fatos.
D) De 2016 à 2018, o Conselho Regional de Medicina aprovará o seu Estatuto.
09. No texto de referência encontram-se vários vocábulos acentuados graficamente, consoante à norma culta
da Língua Portuguesa. Quanto à acentuação gráfica, analise os enunciados abaixo e, depois, assinale a
alternativa correta:

I – hipótese, alguém, hífen, juíza, lógica.
II – memória, saúde, rubrica, português, acadêmico.
III – princípio, rainha, polens, raiz, francês.
IV – lâmpada, antônimo, médica, hangar, água.
V – cômodo, éter, uva, caju, Itajaí.
A) Apenas I apresenta todas as palavras acentuadas corretamente.
B) Apenas II e III apresentam todas as palavras acentuadas corretamente.
C) Apenas IV e V apresentam todas as palavras acentuadas corretamente.
D) Todas as alternativas apresentam todas as palavras acentuadas corretamente.
10. Preencha CORRETAMENTE as lacunas com uma das expressões sugeridas entre parênteses.
I - Curitiba fica ____________ três horas de carro da capital de Santa Catarina, Florianópolis. (há cerca de,
a cerca de, acerca de)
II - Estes servidores públicos federais estão ____________ de carreira. (enfim, em fim)
III - Joana Silva, abaixo ____________, requer, com base na lei vigente, uma certidão negativa de débitos
com INSS. (sobrescrita, subscrita)
IV - Viajará a Veneza ____________ estudar e aprimorar o idioma italiano. (a fim de, afim de)
V - Estamos de acordo, pois minhas orientações vão ____________ tuas. (ao encontro das, de encontro às)
VI - Obtive êxito no pleito porque fui ____________ assessorado. (mau, mal)
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
A) há cerca de, em fim, subscrita, afim de, de encontro a, mau.
B) a cerca de, em fim, subscrita, a fim de, ao encontro das, mal.
C) a cerca de, enfim, sobrescrita, afim de, ao encontro das, mau.
D) acerca de, em fim, sobrescrita, a fim de, de encontro a, mal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Segundo a Instrução Normativa N.TC-0020/2015:
I. risco: suscetibilidade de ocorrência de eventos indesejáveis que afetam negativamente a realização dos
objetivos das unidades jurisdicionadas, como falhas, fraudes ou irregularidades em atos e procedimentos ou
insucesso na obtenção de resultados esperados.
II. materialidade: critério de avaliação de elementos quantitativos, representativos em determinado contexto,
colocados à disposição dos gestores e/ou do volume de bens a serem geridos, ou que se tenha deles provável
influência nos resultados das análises.
III. seletividade: importância social ou econômica das ações desenvolvidas pelas unidades fiscalizadas para a
administração pública e para a sociedade, em razão das funções, programas, projetos e atividades sob a
responsabilidade de seus gestores e dos bens que produzem e dos serviços que prestam à população, assim
como o interesse no assunto por parte das instituições governamentais, dos cidadãos, dos meios de
comunicação ou de outros interessados, bem como o impacto potencial sobre políticas e programas e seus
custos.
IV. oportunidade: elementos de caráter econômico, orçamentário, financeiro, de gestão e/ou social, que em
razão de fatores isolados ou combinados em certo tempo ou lugar demandam a ação fiscalizatória.
Assinale a alternativa correta:
A) I, II e III estão corretas.
B) I, II e IV estão corretas.
C) II, III e IV estão corretas.
D) Todas estão corretas.
12. Assinale a alternativa INCORRETA, segundo a Instrução Normativa N.TC-0020/2015:
A) O relatório do controle interno é o documento produzido pelo órgão de controle interno da unidade
jurisdicionada relativo ao exame da prestação anual de contas.

B) Quando a estrutura organizacional do ente dispuser de órgãos central e setoriais, o órgão setorial do
sistema de controle interno emitirá parecer sobre o relatório.
C) Na hipótese de inexistência de órgão de controle interno na unidade jurisdicionada, o relatório do controle
interno e o parecer sobre o relatório serão emitidos pelo órgão central do sistema de controle interno.
D) O relatório do controle interno deve certificar a realização da avaliação das contas e da gestão no exercício,
registrar os resultados e indicar as falhas e irregularidades verificadas, bem como as medidas adotadas pelos
gestores para a sua correção.
13. Conforme o artigo 156 da Constituição Federal de 1988:
I. O IPTU deverá ser progressivo em razão do valor do imóvel, e ter alíquotas diferentes de acordo com a
localização e o uso do imóvel.
II. O ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio o de pessoa jurídica
em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão
ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e
venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
III. O ITBI compete ao Município da situação do bem.
IV. Em relação ao ISSQN, cabe à lei complementar fixar as suas alíquotas máximas e mínimas.
Assinale a alternativa correta:
A) I, II e III estão corretas.
B) I, II e IV estão corretas.
C) II, III e IV estão corretas.
D) Todas estão corretas.
14. Assinale a alternativa INCORRETA, segundo a Lei Federal nº 4.320/1964:
A) Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos
Municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente no exercício anterior.
B) Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a alterar a dotação solicitada para
despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta.
C) Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a conceder dotação para o início de
obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes.
D) Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a conceder dotação para instalação
ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado.
15. Segundo a NBC TI 01 – da Auditoria Interna:
A) Os testes de observância visam à obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados
produzidos pelos sistemas de informação da entidade.
B) Procedimento de inspeção é a obtenção de informações perante pessoas físicas ou jurídicas conhecedoras
das transações e das operações, dentro ou fora da entidade.
C) Procedimento de inspeção é o acompanhamento de processo ou procedimento quando de sua execução.
D) As informações que fundamentam os resultados da Auditoria Interna são denominadas de “evidências”,
que devem ser suficientes, fidedignas, relevantes e úteis, de modo a fornecer base sólida para as conclusões e
recomendações à administração da entidade.
16. Segundo o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em sua 7ª Edição, sobre
Fonte/Destinação de Recursos:
I. A classificação orçamentária por fontes/destinações de recursos tem como objetivo identificar as fontes de
financiamento dos gastos públicos.
II. O mesmo código utilizado para controle das destinações da receita orçamentária também é utilizado na
despesa, para controle das fontes financiadoras da despesa orçamentária.
III. Para a receita orçamentária, esse código tem a finalidade de indicar a destinação de recursos para a
realização de determinadas despesas orçamentárias. Para a despesa orçamentária, identifica a origem dos
recursos que estão sendo utilizados.
Assinale a alternativa correta:

A) I e III estão corretas.
B) I e II estão corretas.
C) II e III estão corretas.
D) Todas estão corretas.
17. Atenderá plenamente a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, a concessão ou ampliação de incentivo ou
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita que estiver acompanhada:
A) de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes, atender ao disposto na LDO, e demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da LOA, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas
no anexo próprio da LDO.
B) de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e no
subsequente, atender ao disposto na LDO, e estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
C) de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes, atender ao disposto na LDO, e demonstração pelo proponente de que a renúncia não foi
considerada na estimativa de receita da LOA.
D) de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos três
seguintes, atender ao disposto na LDO, e estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
18. Após o término do exercício de cargo em comissão, as ações destinadas a levar a efeitos as sanções
previstas na Lei de Improbidade Administrativa podem ser propostas até:
A) 2 anos.
B) 3 anos.
C) 5 anos.
D) 10 anos.
19. O Diretor de uma autarquia municipal, chamado João Carlos, doou à uma associação de cunho assistencial
três computadores de propriedade da autarquia, sem cumprir as formalidades legais aplicáveis, causando
prejuízo ao erário. Em razão disso, foi processado e condenado por improbidade administrativa. Dentre as
sanções impostas, está o pagamento de multa civil de até:
A) Uma vez o valor do dano.
B) Duas vezes o valor do dano.
C) Três vezes o valor do dano.
D) Cinco vezes o valor do dano.
20. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, para os fins do disposto no caput do art. 169 da
Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não
poderá exceder os percentuais da ____________, a seguir discriminados: I - União: 50%; II - Estados: 60%;
III - Municípios: _____. A repartição dos limites globais do art. 19, na esfera municipal, não poderá exceder
os seguintes percentuais: a) _____ para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando
houver; b) _____ para o Executivo. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20
será realizada ao final de cada ____________.
Assinale a alternativa que corresponde corretamente às lacunas:
A) Receita Corrente Líquida – 60% - 6% - 54% - quadrimestre.
B) Receita Corrente – 65% - 8% - 57% - bimestre.
C) Receita Corrente Líquida – 55% - 5% - 50% - semestre.
D) Receita Corrente – 60% - 6% - 54% bimestre.
21. Conforme a Lei Federal nº 8.666/1993, é inexigível a licitação:

A) na contratação do fornecimento ou suprimento de energia elétrica com concessionário, permissionário ou
autorizado, segundo as normas da legislação específica.
B) na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada
idoneidade, por órgãos ou entidades da Administração Pública, para a prestação de serviços ou fornecimento
de mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.
C) para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa
ou representante comercial exclusivo.
D) para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados
por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico
em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no
mercado.
22. A modalidade de licitação denominada “pregão”, que foi instituída pela Lei Federal nº 10.520/2002,
destina-se a:
A) Compras de pequeno valor e contratação de serviços comuns.
B) Aquisição de bens e serviços de pequeno valor.
C) Contratação de obras, serviços e compras de pequeno valor.
D) Aquisição de bens e serviços comuns.
23. Segundo a Lei Complementar nº 131/2009, que alterou a LRF:
I. a transparência será assegurada também mediante liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em
meios eletrônicos de acesso público.
II. os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações
referentes, quanto à despesa, a: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da
despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do
correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do
pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado.
III. qualquer cidadão, partido político com representação no Congresso Nacional, associação ou sindicato é
parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o
descumprimento das prescrições estabelecidas naquela Lei Complementar.
Assinale a alternativa correta:
A) I e III estão corretas.
B) I e II estão corretas.
C) II e III estão corretas.
D) Todas estão corretas.
24. A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 37 que a administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá a diversos
princípios, exceto:
A) Impessoalidade.
B) Legalidade.
C) Publicidade.
D) Universalidade.
25. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
salvo, quando houver compatibilidade de horários, algumas exceções. Dentre essas exceções não consta:
A) A de dois cargos de professor.
B) A de um cargo de professor com outro, técnico ou científico.
C) A de dois cargos técnicos ou científicos.
D) A de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

