CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
EDITAL Nº 16/2018
GABARITOS PRELIMINARES E PROVAS
Art. 1º - O PREFEITO MUNICIPAL DE UBIRETAMA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de
suas atribuições legais, torna públicos os GABARITOS PRELIMINARES E PROVAS, referente ao
Concurso Público destinado ao provimento dos cargos de oficial de Controle Interno e Contador o qual
se regerá de acordo com as disposições do EDITAL 04/2018, EDITAL 09/2018, EDITAL 12/2018, deste
edital e da legislação municipal específica.
Art. 2º - Os GABARITOS PRELIMINARES E PROVAS, apensos por cópia, (ANEXO I –
gabarito e prova para CONTADOR, pag. 02; ANEXO II – gabarito e prova para OFICIAL DE
CONTROLE INTERNO, pag. 13), são parte integrante deste edital e também ficarão disponíveis no
Quadro Oficial de Publicação da Prefeitura Municipal, no site oficial da entidade organizadora,
http://www.fema.com.br/concursoubiretama e no site oficial da Prefeitura Municipal de Ubiretama http://www.ubiretama.rs.gov.br.
Art. 03º - O período de recursos é de 17 a 19 de julho. O pedido de revisão/recurso deve ser
feito através de petição objetiva, fundamentada e dirigida (ANEXO V do Edital 04/2018) A/C da
Comissão de Coordenação e Aplicação do Concurso Público, e ser enviados pela internet, em um
único arquivo pdf que contenha todos os formulários (ANEXO V do Edital 04/2018), acessando o menu
“RECURSOS” através do link http://www.fema.com.br/concursoubiretama
Art. 04º - Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Coordenação e
Aplicação do Concurso Público.

Ubiretama/RS, 16 de julho de 2018.
____________________
ILDO LESKE
Prefeito Municipal de Ubiretama
Registre-se e Publique-se:
_________________________
RODRIGO DANIEL BLOCH
Secretario Municipal de Administração e Fazenda
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ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRETAMA
Estado do Rio Grande do Sul

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 PARA CONTADOR
GABARITO DO CARTÃO RESPOSTA
1

A

B

C

D

21

A

B

C

D

2

A

B

C

D

22

A

B

C

D

3

A

B

C

D

23

A

B

C

D

4

A

B

C

D

24

A

B

C

D

5

A

B

C

D

25

A

B

C

D

6

A

B

C

D

26

A

B

C

D

7

A

B

C

D

27

A

B

C

D

8

A

B

C

D

28

A

B

C

D

9

A

B

C

D

29

A

B

C

D

10

A

B

C

D

30

A

B

C

D

11

A

B

C

D

31

A

B

C

D

12

A

B

C

D

32

A

B

C

D

13

A

B

C

D

33

A

B

C

D

14

A

B

C

D

34

A

B

C

D

15

A

B

C

D

35

A

B

C

D

16

A

B

C

D

36

A

B

C

D

17

A

B

C

D

37

A

B

C

D

18

A

B

C

D

38

A

B

C

D

19

A

B

C

D

39

A

B

C

D

20

A

B

C

D

40

A

B

C

D

Página 2 de 24

NOME DO(A) CANDIDATO(A): _________________________________________________________
Assinatura: ___________________________________________________
Nº DA INSCRIÇÃO: ______________
Nº DA IDENTIDADE______________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRETAMA
Estado do Rio Grande do Sul

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 PARA CONTADOR
Prezado(a) candidato(a), leia atentamente as instruções a seguir.
1. Coloque seu número de inscrição e identidade nos locais indicados na prova.
2. O cartão-resposta deve ser assinado no campo designado.
3. O cartão-resposta deve ser entregue ao término da prova.
4. O cartão-resposta não poderá apresentar rasuras e/ou oferecer dúvidas, e o campo da alternativa
considerada correta deve ser totalmente preenchido, caso contrário, a questão será anulada.
5. Os candidatos poderão levar o caderno de provas depois de transcorrido 2 (duas) horas do início da
mesma.
6. A prova terá duração de quatro (4) horas.
7. O tempo mínimo de permanência do candidato no certame é de 1 (uma) hora, sob pena de desclassificação
e automática eliminação do concurso.
8. Os dois últimos candidatos deverão sair juntos para acompanhar a efetuação do lacre do envelope de
provas.
9. A prova compõe-se de quarenta (40) questões objetivas.
10. Em cada questão há apenas uma alternativa correta.
11. Use caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
12. Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie durante a aplicação da prova.

BOA PROVA!
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PROVA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1) Conforme o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, assinale a alternativa que não apresenta um dos requisitos
básicos para ingresso no serviço público municipal:
a) Ter idade mínima de 18 anos.
b) Residir no município de Ubiretama.
c) Ser brasileiro.
d) Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante atestado médico.
2) Assinale a alternativa que julgar incorreta em relação ao provimento, posse e estabilidade em cargos públicos:
a) A nomeação será feita em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de Lei, assim deva ser provido.
b) A posse dar-se-á no prazo de até sete dias contados da data de publicação do ato de nomeação, podendo, a pedido, ser
prorrogado por igual período.
c) Adquire a estabilidade, após três anos de efetivo exercício, o servidor nomeado por concurso público.
d) A nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de classificação dos candidatos no concurso público, sendo facultado ao
nomeando optar por passar ao final da lista, quando não for possível a posse imediata.
3) Acerca do exercício do cargo público junto ao Município de Ubiretama, leia as assertivas e assinale a que julgar incorreta:
a) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ficará sujeito a estágio probatório por
período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual, sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto de avaliação para o
desempenho do cargo.
b) Verificado, em qualquer fase do estágio, resultado insatisfatório por três avaliações consecutivas, será processada a
exoneração do servidor, observado o disposto em regulamento.
c) Em regra, o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado e reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.
d) Verificado, em qualquer fase do estágio, resultado insatisfatório por duas avaliações consecutivas, será processada a
suspensão e advertência do servidor, caso o servidor possua mais de 55 anos de idade, será processada sua aposentadoria.
4) Considere as assertivas relacionadas ao exercício de função de confiança por servidor efetivo e assinale a alternativa que
julgar correta:
a) As funções gratificadas serão instituídas por Lei, para atender encargos de direção, chefia, assessoramento, recebimento ou
guarda de valores e de fiscalização, e que não justifiquem provimento por cargo em comissão.
b) As funções de confiança não podem ser exercidas por servidores efetivos.
c) As funções de confiança se destinam apenas ao provimento de cargos de Secretariado Municipal e Chefia.
d) O provimento de função gratificada não poderá recair em servidor de outra entidade pública, que esteja à disposição do
Município.
5) Acerca do horário de funcionamento das repartições públicas e cumprimento de horário por parte do servidor, assinale a
alternativa incorreta:
a) O Prefeito determinará, quando não estabelecido em Lei ou regulamento, o horário de expediente das repartições.
b) O horário normal de trabalho de cada cargo ou função é o estabelecido na legislação específica, não podendo ser superior
a oito horas diárias e a quarenta e quatro horas semanais.
c) Os horários de expediente das repartições públicas municipais apenas poderão ser fixados e alterados por Lei aprovada
junto ao Poder Legislativo Municipal.
d) A frequência do servidor será controlada pelo ponto ou pela forma determinada em regulamento, quanto aos servidores
não sujeitos ao ponto.
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6) Nos termos da Lei Orgânica Municipal, leia as assertivas e assinale aquela que não corresponde às competências do
município:
a) Legislar sobre assuntos de interesse local.
b) Elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos.
c) Manter, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar, de ensino
fundamental, de ensino médio e de ensino superior.
d) Planejar o uso e ocupação do solo, especialmente na zona urbana.
7) Assinale a alternativa que não representa um tributo de competência municipal:
a) Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana.
b) Imposto sobre Transmissão causa mortis ou doação.
c) Imposto sobre Transmissão “inter vivos” ou oneroso.
d) Contribuição de Melhoria.
8) Nos termos da Lei Orgânica, ao município é proibido, exceto:
a) Recusar fé aos documentos públicos.
b) Estabelecer cultos religiosos ou igrejas e subvencioná-los.
c) Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter
educativo, informativo ou de orientação social, vedando-se também a publicidade da qual conste nomes, símbolos ou imagens
que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
d) Aumentar tributos, mesmo quando aprovada por Lei a majoração referida, pela Câmara de Vereadores.
9) Acerca do disposto na Lei Orgânica Municipal acerca da Câmara de Vereadores, leia as assertivas e assinale a que julgar
correta:
a) As Reuniões da Câmara são públicas e o voto sempre será aberto.
b) A Câmara Municipal de Vereadores reúne-se independentemente de convocação, no dia 01 de janeiro de cada ano, para
abertura do processo legislativo anual, funcionando ordinariamente até 23 de dezembro.
c) O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal de Vereadores, composta por quinze membros.
d) A Câmara pode criar Comissão Parlamentar de Inquérito sobre fato determinado, nos termos do Regimento Interno, a
requerimento de no mínimo 1/3 de seus membros.
10) Considere o que dispõe a Lei Orgânica sobre o Poder Executivo, leia as assertivas e assinale a que julgar falsa:
a) Em caso de impedimento do Prefeito ou do Vice – Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente
chamados ao exercício da chefia do executivo municipal o Presidente, Vice – Presidente e o 1° Tesoureiro da Câmara
Municipal.
b) O Poder executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos Secretários do Município.
c) O Prefeito e o Vice - Prefeito tomarão posse na Sessão Solene de instalação da Câmara Municipal, após a posse dos
Vereadores e prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis e administrar o
Município, visando o bem geral dos munícipes.
d) Em caso de impedimento do Prefeito ou do Vice – Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente
chamados ao exercício da chefia do executivo municipal o Presidente, Vice – Presidente e o 1° Secretário da Câmara
Municipal.
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PROVA DE LINGUA PORTUGUESA

A vida como um vitral (por Juremir Machado)
Pensar a vida como um vitral pode parecer esquisito. Eu sou esquisito.
02Tem quem ache que eu não durmo, não como e não brinco. O que, porém,
03não é esquisito nas sendas do imaginário, esse universo de realidade e
04fantasia onde moramos sem nos dar conta? Existem aqueles que imaginam
05viver num real puro e duro como as pedras de uma calçada. Essas pessoas,
06no entanto, se apegam às suas pedras como se elas guardassem mistérios
07que só elas seriam capazes de desvelar. Uma calçada, como uma rosa, tem
08sempre uma história singular e afetiva.
Nossa subjetividade tudo condiciona.
_____ lugares tão suaves que chegam a nos dar vertigens, pontos tão
11portentosamente simples e improváveis como as imagens coloridas
12transfiguradas pela luz em vitrais que nos afetam os olhos feito bombas de
13arco-íris despejando fagulhas sobre campos verdes. Um dia me perguntei
14enquanto olhava a chuva: quais foram os lugares mais lindos que já vi? Hoje,
15não tenho dúvida: Macchu Picchu e a Santa Capela, em Paris. Em Macchu
16Picchu senti a sensação mais completa de paz que já experimentei. Na
17Santa Capela, diante dos seus vitrais, só consigo pensar na magia da arte.
Creio que nossas mentes funcionam como vitrais distorcendo e
19acumulando imagens expelidas por uma cornucópia. Em certos dias, com
20pouca luz, figuras se apagam, sensações diminuem, efeitos se perdem um
21pouco, sombras aplacam a poesia do cotidiano, personagens recuam para o
22fundo do palco, movimentos se congelam na placidez súbita do vidro, que,
23feito um buraco voraz, engole a própria transparência. Em outros dias, com
24muita luz, um vulcão começa a expelir movimentos, a vomitar cores, uma
25palheta de sentimentos, de vibrações, de tonalidades e de nuances de vida
26tão inimagináveis quanto nossa certeza de que existem unicórnios, cristais,
27deuses e amores eternos, universalmente eternos.
Por vezes, quando me perco na exuberância das sensações luminosas,
29vejo meu corpo como um vitral onde figuram como pontos coloridos todos os
30sentimentos do mundo, do meu mundo, este território singular perpassado
31por lendas, mitos, sonhos, esperanças, ilusões, desencantos e pelas
32travessias momentâneas ou duradouras daqueles que passaram por mim
33feito cometas serpenteando em céus coalhados de fogos tão fátuos quanto
34nossas teorias sobre a vida. Só existem três grandes temas nesse vitral: o
35mistério da existência, a morte e o amor.
O que é vida? ______________ morremos? O que vale o amor?
O vitral se acende e apaga multiplicando respostas, acendendo
38esquecimentos, apagando gigantes que se apresentavam como guardiões
39do caminho. Somos vitrais e figuras desses quadros luminosos em constante
40deslocamento em sua aparente imobilidade. Em Macchu Picchu, vi um vitral
41natural. Na Santa Capela, vejo os vitrais mais extraordinários feitos pela mão
42humana. Na minha mente se constroem vitrais a cada dia, cada hora, cada
43segundo, vitrais que permanecerão para sempre nas paredes do meu
44imaginário. Vez ou outra, uma cena vaza numa frase, num poema, numa
45crônica apaixonada pelo sol da manhã ou pela vermelhidão do anoitecer.
A crônica é a poesia do asfalto armado.
Retirado e adaptado de:
<http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/2017/12/10499/a-vida-comoum-vitral/>. Acesso em: 24 jul. 2018. Postado em: 27 dez. 2017.
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11) De acordo com o texto, vitral significa:
a) Uma imagem luminosa, móvel que figura como ponto colorido os sentimentos do mundo.
b) O mundo real puro e duro como as pedras de uma calçada.
c) Uma imagem fixa/imóvel que quando pintada jamais sairá de nossa mente.
d) O lugar mais lindo que alguém pode conhecer.
12) As palavras “porém” (linha 02) e “no entanto” (linha 06) são conjunções que estabelecem sentido no texto de:
a) alternância
b) conclusão
c) adição
d) adversidade
13) A palavra “portentosamente” (linha 11) pode ser substituída sem qualquer alteração de sentido, por:
a) comumente
b) vulgarmente
c) extraordinariamente
d) horrivelmente
14) A lacuna da linha 10 é preenchida adequadamente com:
a) A
b) Há
c) Ah
d) À
15) Qual a expressão que preenche adequadamente a lacuna da linha 36?
a) Porque
b) Por quê
c) Porquê
d) Por que
16) Sintaticamente, a expressão “Na santa Capela” (linha 41) é classificada em:
a) adjunto adnominal
b) complemento nominal
c) adjunto adverbial
d) complemento verbal
17) No fragmento, “lendas, mitos, sonhos, esperanças, ilusões, desencantos...” (linha 31), as vírgulas foram usadas para:
a) separar os elementos com a mesma função sintática
b) separar os vocativos
c) isolar os apostos
d) isolar os complementos verbais
18) De acordo com as preposições, as palavras “do” (linha 39), “nas” (linha 43) e “numa” (linha 44) são chamadas de:
a) combinação
b) contração
c) preposição acidental
d) conjunção
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19) Os verbos “expelir” (linha 24) e “multiplicando” (linha 37) são formas nominais, respectivamente, chamadas de:
a) Particípio – Gerúndio
b) Infinitivo – Particípio
c) Infinitivo – Gerúndio
d) Gerúndio - Particípio
20) De acordo com as figuras de linguagem, a última frase do texto “A crônica é a poesia do asfalto armado” (linha 46) pode
ser considerada como:
a) metonímia
b) metáfora
c) aliteração
d) catacrese
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Quando a soma do Passivo Circulante com o Passivo Não Circulante for superior ao total dos ativos, verifica-se a presença
de:
a) uma riqueza própria.
b) um ativo negativo.
c) um PL negativo.
d) um ativo inferior ao PL.
22) Sobre o ativo não-circulante marque a resposta correta:
a) Os bens intangíveis são aqueles que a empresa adquire para seu uso próprio
b) No imobilizado registram-se os investimentos de longo prazo
c) No intangível são lançados os itens de difícil mensuração, como por exemplo as marcas.
d) Realizável a longo prazo é tudo que se concretiza até o final do próximo exercício
23) O efeito no Balanço Patrimonial relativo ao aumento do Capital Social integralizado a vista pelos sócios é o seguinte:
a) Pela diminuição do Ativo e diminuição do Patrimônio Líquido.
b) Pela diminuição do Ativo e diminuição do Passivo.
c) Pelo aumento do Ativo e aumento do Patrimônio Líquido.
d) Pelo aumento do Ativo e aumento do Passivo.
24) O ativo não circulante, de acordo com a Lei 11.941/2009, é composto por:
a) investimento, imobilizado, estoques de produtos originários da atividade da empresa.
b) estoques de produtos originários da atividade da empresa, caixa, bancos.
c) intangível, imobilizado, reservas de capital.
d) ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.
25) Sobre os critérios de avaliação de Ativos, analise e assinale a alternativa INCORRETA:
a) os direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação,
amortização ou exaustão
b) os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados a valor presente, sendo os demais
ajustados quando houver efeito relevante
c) os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matérias-primas,
produtos em fabricação e bens em almoxarifado, pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao
valor de mercado, quando este for inferior
d) Os estoques serão avaliados pelo custo de aquisição/produção ou mercado, deduzidos da depreciação.
26) Conforme a NBC T 3.7 – Demonstração do Valor Adicionado, sobre as receitas com vendas de mercadorias e serviços,
marque a alternativa CORRETA:
Os valores dos tributos sobre vendas devem ser descontados para o lançamento da RECEITA no DVA.
Não são deduzidas as devoluções de vendas.
Sempre equivale ao valor da Receita de Bruta de Vendas do DRE.
É o valor da Receita Bruta de Vendas deduzida das devoluções de vendas.
27) É CORRETO afirmar que o Valor Adicionado Líquido é aquele que:
a) inclui o total do Valor Bruto Adicionado somadas as receitas com valores remunerados por terceiros, como juros.
b) após o Valor Bruto Adicionado deduz-se os valores com depreciação, amortização ou exaustão.
c) Equivale ao Valor Adicionado à Disposição da empresa
d) é somado ao valor dos impostos e resulta no total a ser distribuído.
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28) Na DMPL demonstra-se o saldo do exercício anterior, na primeira linha, e partir daí todas as mutações que ocorreram no
exercício da demonstração. Sendo assim, caso uma empresa apresente um saldo inicial de PL com os seguintes dados em
X0:
Capital Social – 250, Reserva de Capital – 30, Reserva Estatutária – 20, Reserva de Lucros – 40 e Lucros Acumulados – 10.

E em X1 ocorreram as seguintes alterações:
1 -Aumento do Capital Social em 90, sendo, 40 por aumento do capital Social por reversão da reserva de lucros e 50 por
integralização de capital.
2 - Lucro do Exercício de 50.
Portanto a DMPL ficou assim demonstrada:
Reservas
Elementos

Cap
social

De
capital

Saldo X0

250,00

30,00

Aumento de
Capital em
X1

50,00

Legal

Estatutária

Lucros a
realizar

Lucros
acumulados

Total

20,00

40,00

10,00

350,00
50,00

40,00

(40,00)

Lucro
Líquido X1
TOTAL

340,00

30,00

20,00

0,00

50,00

50,00

60,00

450,00

Marque a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)

Houve uma diminuição no PL em X1 no valor de 40
O PL aumentou em 100 em X1
Não houve alteração de valor, e o PL permaneceu inalterado
O saldo final da conta Capital Social é de 300.

29) As obrigações, os encargos e os riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados:
a) pelo valor de mercado
b) pelo seu valor presente
c) pela atualização monetária
d) em ajustes da avaliação patrimonial
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30) Classifique as contas abaixo apurando o somatório respectivo dos saldos devedores e credores, admitindo-se que os
mesmos não são coincidentes:
Contas
Adiantamento a Fornecedores
R$ 2.250,00
Bancos Conta Movimento
R$ 4.500,00
Reserva de Lucros a Realizar
R$ 4.950,00
Juros Pagos Antecipadamente
R$ 450,00
Lucros Acumulados
R$ 3.150,00
Capital Social
R$ 90.000,00
Participações em Coligadas
R$ 22.500,00
Empréstimos a Pagar
R$ 900,00
Clientes
R$ 81.000,00
Tributos a Recolher
R$ 3.150,00
Duplicatas Descontadas
R$ 8.100,00
Ações em Tesouraria
R$ 32.850,00
a) R$ 121.050,00 e R$ 185.400,00.
b) R$ 143.550,00 e R$ 110.250,00.
c) R$ 164.700,00 e R$ 141.750,00.
d) R$ 166.500,00 e R$ 139.950,00.
31) Na Lei Orçamentária Anual de um município foram incluídos alguns itens, os quais deverão ser concretizados no próximo
exercício de acordo com a disponibilidade financeira. Marque a alternativa que não pode estar inserida na LOA.
a) Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do Anexo de
Metas Fiscais da LDO.
b) Despesas relativas à Divida Pública e as receitas que a atenderão.
c) Reserva de Contingência
d) Estimativa de impacto orçamentário e criação de um cargo de Contador
32) Os princípios orçamentários que regem os orçamentos públicos conceituam um deles como sendo aquele em que no ano
de execução do orçamento deve haver uma harmonia entre as receitas e despesas, não sendo possível ter mais despesas do
que as receitas arrecadadas. É este princípio o da(o):
a) Programação
b) Unidade
c) Equilíbrio
d) Exclusividade
33) A contabilidade pública brasileira se caracteriza por ter um regime misto – caixa e competência, sendo assim analise as
questões abaixo e marque a alternativa correta:
a) Por receitas arrecadadas no exercício entende-se como regime de competência
b) Por despesas nele legalmente empenhadas entende-se como regime de caixa.
c) O lançamento de receitas que foram arrecadadas dentro do exercício financeiro deve ser pelo regime de caixa.
d) Quando se lança restos a pagar entende-se que são despesas pelo regime de caixa.
34) No último mês do ano, devido a um forte temporal o município teve mais de 40% das casas danificadas, além de arvores e
postes derrubados, pessoas desabrigadas, etc. Neste cenário foi decretado estado de calamidade. O Prefeito solicitou que
fossem empenhadas verbas para aquisição de materiais para doação às famílias, porém não estava previsto no orçamento.
Diante disso:
a) Deve ser aberto crédito suplementar.
b) Deve ser aberto crédito especial com envio de projeto para a câmara de vereadores.
c) Deve ser aberto crédito extraordinário após a aprovação do legislativo.
d) Pode ser aberto crédito extraordinário cuja vigência se estende até o final do próximo exercício.
Página 11 de 24

35) O município precisa, a partir do mês de julho de 2018, empenhar uma despesa com energia elétrica de uma Unidade de
Saúde que foi inaugurada. Como a conta é mensal e não se sabe qual o valor da despesa total, o contador precisa estimar
este valor e realizar um empenho __________:
a) Normal
b) Por estimativa
c) Global
d) Ordinário
36) Da mesma forma, quando um imóvel é locado para as atividades precípuas da administração, em um local em que possa
atender da melhor forma todos os cidadãos, deve ser montado um processo em que devem constar alguns itens obrigatórios, e
após emitir o empenho do valor para todo o exercício. Neste caso qual o empenho a ser emitido?
a) Normal
b) Por estimativa
c) Global
d) Ordinário
37) No dia 28 de dezembro de 2017 o setor de almoxarifado recebeu um lote de computadores que estavam devidamente
contratados e empenhados, porém o setor de informática não teve tempo hábil para conferir se todas as configurações
estavam de acordo com a especificação do edital da licitação. Neste caso o contador precisa reconhecer este ato como:
a) Restos a pagar processados – despesa liquidada
b) Restos a pagar não-processados – despesa em liquidação
c) Restos a pagar processados – despesa em liquidação
d) Restos a pagar não processados – despesa liquidada
38) O setor de contabilidade recebeu um pedido de empenho de adiantamento para despesas de pronto pagamento. O
contador deve, neste momento:
a) Empenhar o adiantamento independente de quem tenha feito o pedido
b) Recusar o pedido, já que não existe este tipo de despesa
c) Orientar para que se realize as despesas e depois se solicite um reconhecimento de despesa
d) Deve verificar se há lei local que estabeleça este tipo de adiantamento e se o servidor não está em alcance
39) Sua prefeitura possui um setor de agropecuária em que estão registrados no patrimônio alguns semoventes. Neste mês
houve o nascimento de um animal o qual provoca no patrimônio um (a):
a) VPA por superveniência ativa
b) VPD por superveniência passiva
c) VPA por insubsistência passiva
d) VPD por insubsistência ativa
40) Quando ocorre um sinistro, por exemplo um incêndio em uma instalação pública com perda do patrimônio, o contador do
município de posse dos dados financeiros mensurados pela perda deve registrar uma:
a) VPA por superveniência ativa
b) VPD por superveniência passiva
c) VPA por insubsistência passiva
d) VPD por insubsistência ativa
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ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRETAMA
Estado do Rio Grande do Sul

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 PARA OFICIAL DE CONTROLE INTERNO
GABARITO DO CARTÃO RESPOSTA
1

A

B

C

D

21

A

B

C

D

2

A

B

C

D

22

A

B

C

D

3

A

B

C

D

23

A

B

C

D

4

A

B

C

D

24

A

B

C

D

5

A

B

C

D

25

A

B

C

D

6

A

B

C

D

26

A

B

C

D

7

A

B

C

D

27

A

B

C

D

8

A

B

C

D

28

A

B

C

D

9

A

B

C

D

29

A

B

C

D

10

A

B

C

D

30

A

B

C

D

11

A

B

C

D

31

A

B

C

D

12

A

B

C

D

32

A

B

C

D

13

A

B

C

D

33

A

B

C

D

14

A

B

C

D

34

A

B

C

D

15

A

B

C

D

35

A

B

C

D

16

A

B

C

D

36

A

B

C

D

17

A

B

C

D

37

A

B

C

D

18

A

B

C

D

38

A

B

C

D

19

A

B

C

D

39

A

B

C

D

20

A

B

C

D

40

A

B

C

D
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NOME DO(A) CANDIDATO(A): _________________________________________________________
Assinatura: ___________________________________________________
Nº DA INSCRIÇÃO: ______________
Nº DA IDENTIDADE______________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRETAMA
Estado do Rio Grande do Sul

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 PARA OFICIAL DE CONTROLE INTERNO
Prezado(a) candidato(a), leia atentamente as instruções a seguir.
1. Coloque seu número de inscrição e identidade nos locais indicados na prova.
2. O cartão-resposta deve ser assinado no campo designado.
3. O cartão-resposta deve ser entregue ao término da prova.
4. O cartão-resposta não poderá apresentar rasuras e/ou oferecer dúvidas, e o campo da alternativa
considerada correta deve ser totalmente preenchido, caso contrário, a questão será anulada.
5. Os candidatos poderão levar o caderno de provas depois de transcorrido 2 (duas) horas do início da
mesma.
6. A prova terá duração de quatro (4) horas.
7. O tempo mínimo de permanência do candidato no certame é de 1 (uma) hora, sob pena de desclassificação
e automática eliminação do concurso.
8. Os dois últimos candidatos deverão sair juntos para acompanhar a efetuação do lacre do envelope de
provas.
9. A prova compõe-se de quarenta (40) questões objetivas.
10. Em cada questão há apenas uma alternativa correta.
11. Use caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
12. Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie durante a aplicação da prova.

BOA PROVA!
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PROVA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1) Conforme o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, assinale a alternativa que não apresenta um dos requisitos
básicos para ingresso no serviço público municipal:
a) Ter idade mínima de 18 anos.
b) Residir no município de Ubiretama.
c) Ser brasileiro.
d) Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante atestado médico.
2) Assinale a alternativa que julgar incorreta em relação ao provimento, posse e estabilidade em cargos públicos:
a) A nomeação será feita em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de Lei, assim deva ser provido.
b) A posse dar-se-á no prazo de até sete dias contados da data de publicação do ato de nomeação, podendo, a pedido, ser
prorrogado por igual período.
c) Adquire a estabilidade, após três anos de efetivo exercício, o servidor nomeado por concurso público.
d) A nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de classificação dos candidatos no concurso público, sendo facultado ao
nomeando optar por passar ao final da lista, quando não for possível a posse imediata.
3) Acerca do exercício do cargo público junto ao Município de Ubiretama, leia as assertivas e assinale a que julgar incorreta:
a) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ficará sujeito a estágio probatório por
período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual, sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto de avaliação para o
desempenho do cargo.
b) Verificado, em qualquer fase do estágio, resultado insatisfatório por três avaliações consecutivas, será processada a
exoneração do servidor, observado o disposto em regulamento.
c) Em regra, o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado e reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.
d) Verificado, em qualquer fase do estágio, resultado insatisfatório por duas avaliações consecutivas, será processada a
suspensão e advertência do servidor, caso o servidor possua mais de 55 anos de idade, será processada sua aposentadoria.
4) Considere as assertivas relacionadas ao exercício de função de confiança por servidor efetivo e assinale a alternativa que
julgar correta:
a) As funções gratificadas serão instituídas por Lei, para atender encargos de direção, chefia, assessoramento, recebimento ou
guarda de valores e de fiscalização, e que não justifiquem provimento por cargo em comissão.
b) As funções de confiança não podem ser exercidas por servidores efetivos.
c) As funções de confiança se destinam apenas ao provimento de cargos de Secretariado Municipal e Chefia.
d) O provimento de função gratificada não poderá recair em servidor de outra entidade pública, que esteja à disposição do
Município.
5) Acerca do horário de funcionamento das repartições públicas e cumprimento de horário por parte do servidor, assinale a
alternativa incorreta:
a) O Prefeito determinará, quando não estabelecido em Lei ou regulamento, o horário de expediente das repartições.
b) O horário normal de trabalho de cada cargo ou função é o estabelecido na legislação específica, não podendo ser superior
a oito horas diárias e a quarenta e quatro horas semanais.
c) Os horários de expediente das repartições públicas municipais apenas poderão ser fixados e alterados por Lei aprovada
junto ao Poder Legislativo Municipal.
d) A frequência do servidor será controlada pelo ponto ou pela forma determinada em regulamento, quanto aos servidores
não sujeitos ao ponto.
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6) Nos termos da Lei Orgânica Municipal, leia as assertivas e assinale aquela que não corresponde às competências do
município:
a) Legislar sobre assuntos de interesse local.
b) Elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos.
c) Manter, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar, de ensino
fundamental, de ensino médio e de ensino superior.
d) Planejar o uso e ocupação do solo, especialmente na zona urbana.
7) Assinale a alternativa que não representa um tributo de competência municipal:
a) Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana.
b) Imposto sobre Transmissão causa mortis ou doação.
c) Imposto sobre Transmissão “inter vivos” ou oneroso.
d) Contribuição de Melhoria.
8) Nos termos da Lei Orgânica, ao município é proibido, exceto:
a) Recusar fé aos documentos públicos.
b) Estabelecer cultos religiosos ou igrejas e subvencioná-los.
c) Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter
educativo, informativo ou de orientação social, vedando-se também a publicidade da qual conste nomes, símbolos ou imagens
que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
d) Aumentar tributos, mesmo quando aprovada por Lei a majoração referida, pela Câmara de Vereadores.
9) Acerca do disposto na Lei Orgânica Municipal acerca da Câmara de Vereadores, leia as assertivas e assinale a que julgar
correta:
a) As Reuniões da Câmara são públicas e o voto sempre será aberto.
b) A Câmara Municipal de Vereadores reúne-se independentemente de convocação, no dia 01 de janeiro de cada ano, para
abertura do processo legislativo anual, funcionando ordinariamente até 23 de dezembro.
c) O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal de Vereadores, composta por quinze membros.
d) A Câmara pode criar Comissão Parlamentar de Inquérito sobre fato determinado, nos termos do Regimento Interno, a
requerimento de no mínimo 1/3 de seus membros.
10) Considere o que dispõe a Lei Orgânica sobre o Poder Executivo, leia as assertivas e assinale a que julgar falsa:
a) Em caso de impedimento do Prefeito ou do Vice – Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente
chamados ao exercício da chefia do executivo municipal o Presidente, Vice – Presidente e o 1° Tesoureiro da Câmara
Municipal.
b) O Poder executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos Secretários do Município.
c) O Prefeito e o Vice - Prefeito tomarão posse na Sessão Solene de instalação da Câmara Municipal, após a posse dos
Vereadores e prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis e administrar o
Município, visando o bem geral dos munícipes.
d) Em caso de impedimento do Prefeito ou do Vice – Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente
chamados ao exercício da chefia do executivo municipal o Presidente, Vice – Presidente e o 1° Secretário da Câmara
Municipal.
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PROVA DE LINGUA PORTUGUESA

A vida como um vitral (por Juremir Machado)
Pensar a vida como um vitral pode parecer esquisito. Eu sou esquisito.
02Tem quem ache que eu não durmo, não como e não brinco. O que, porém,
03não é esquisito nas sendas do imaginário, esse universo de realidade e
04fantasia onde moramos sem nos dar conta? Existem aqueles que imaginam
05viver num real puro e duro como as pedras de uma calçada. Essas pessoas,
06no entanto, se apegam às suas pedras como se elas guardassem mistérios
07que só elas seriam capazes de desvelar. Uma calçada, como uma rosa, tem
08sempre uma história singular e afetiva.
Nossa subjetividade tudo condiciona.
_____ lugares tão suaves que chegam a nos dar vertigens, pontos tão
11portentosamente simples e improváveis como as imagens coloridas
12transfiguradas pela luz em vitrais que nos afetam os olhos feito bombas de
13arco-íris despejando fagulhas sobre campos verdes. Um dia me perguntei
14enquanto olhava a chuva: quais foram os lugares mais lindos que já vi? Hoje,
15não tenho dúvida: Macchu Picchu e a Santa Capela, em Paris. Em Macchu
16Picchu senti a sensação mais completa de paz que já experimentei. Na
17Santa Capela, diante dos seus vitrais, só consigo pensar na magia da arte.
Creio que nossas mentes funcionam como vitrais distorcendo e
19acumulando imagens expelidas por uma cornucópia. Em certos dias, com
20pouca luz, figuras se apagam, sensações diminuem, efeitos se perdem um
21pouco, sombras aplacam a poesia do cotidiano, personagens recuam para o
22fundo do palco, movimentos se congelam na placidez súbita do vidro, que,
23feito um buraco voraz, engole a própria transparência. Em outros dias, com
24muita luz, um vulcão começa a expelir movimentos, a vomitar cores, uma
25palheta de sentimentos, de vibrações, de tonalidades e de nuances de vida
26tão inimagináveis quanto nossa certeza de que existem unicórnios, cristais,
27deuses e amores eternos, universalmente eternos.
Por vezes, quando me perco na exuberância das sensações luminosas,
29vejo meu corpo como um vitral onde figuram como pontos coloridos todos os
30sentimentos do mundo, do meu mundo, este território singular perpassado
31por lendas, mitos, sonhos, esperanças, ilusões, desencantos e pelas
32travessias momentâneas ou duradouras daqueles que passaram por mim
33feito cometas serpenteando em céus coalhados de fogos tão fátuos quanto
34nossas teorias sobre a vida. Só existem três grandes temas nesse vitral: o
35mistério da existência, a morte e o amor.
O que é vida? ______________ morremos? O que vale o amor?
O vitral se acende e apaga multiplicando respostas, acendendo
38esquecimentos, apagando gigantes que se apresentavam como guardiões
39do caminho. Somos vitrais e figuras desses quadros luminosos em constante
40deslocamento em sua aparente imobilidade. Em Macchu Picchu, vi um vitral
41natural. Na Santa Capela, vejo os vitrais mais extraordinários feitos pela mão
42humana. Na minha mente se constroem vitrais a cada dia, cada hora, cada
43segundo, vitrais que permanecerão para sempre nas paredes do meu
44imaginário. Vez ou outra, uma cena vaza numa frase, num poema, numa
45crônica apaixonada pelo sol da manhã ou pela vermelhidão do anoitecer.
A crônica é a poesia do asfalto armado.
Retirado e adaptado de:
<http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/2017/12/10499/a-vida-comoum-vitral/>. Acesso em: 24 jul. 2018. Postado em: 27 dez. 2017.
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11) De acordo com o texto, vitral significa:
a) Uma imagem luminosa, móvel que figura como ponto colorido os sentimentos do mundo.
b) O mundo real puro e duro como as pedras de uma calçada.
c) Uma imagem fixa/imóvel que quando pintada jamais sairá de nossa mente.
d) O lugar mais lindo que alguém pode conhecer.
12) As palavras “porém” (linha 02) e “no entanto” (linha 06) são conjunções que estabelecem sentido no texto de:
a) alternância
b) conclusão
c) adição
d) adversidade
13) A palavra “portentosamente” (linha 11) pode ser substituída sem qualquer alteração de sentido, por:
a) comumente
b) vulgarmente
c) extraordinariamente
d) horrivelmente
14) A lacuna da linha 10 é preenchida adequadamente com:
a) A
b) Há
c) Ah
d) À
15) Qual a expressão que preenche adequadamente a lacuna da linha 36?
a) Porque
b) Por quê
c) Porquê
d) Por que
16) Sintaticamente, a expressão “Na santa Capela” (linha 41) é classificada em:
a) adjunto adnominal
b) complemento nominal
c) adjunto adverbial
d) complemento verbal
17) No fragmento, “lendas, mitos, sonhos, esperanças, ilusões, desencantos...” (linha 31), as vírgulas foram usadas para:
a) separar os elementos com a mesma função sintática
b) separar os vocativos
c) isolar os apostos
d) isolar os complementos verbais
18) De acordo com as preposições, as palavras “do” (linha 39), “nas” (linha 43) e “numa” (linha 44) são chamadas de:
a) combinação
b) contração
c) preposição acidental
d) conjunção
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19) Os verbos “expelir” (linha 24) e “multiplicando” (linha 37) são formas nominais, respectivamente, chamadas de:
a) Particípio – Gerúndio
b) Infinitivo – Particípio
c) Infinitivo – Gerúndio
d) Gerúndio - Particípio
20) De acordo com as figuras de linguagem, a última frase do texto “A crônica é a poesia do asfalto armado” (linha 46) pode
ser considerada como:
a) metonímia
b) metáfora
c) aliteração
d) catacrese
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Aplicam-se obrigatoriamente, as normas do MCASP, para entidades do setor público, como:
I - autarquias, fundações (instituídas e mantidas pelo poder público)
II - fundos, consórcios públicos e outras repartições públicas congêneres das administrações direta e indireta (inclusive as
empresas estatais dependentes)
III - governo estadual e municipal
a)
b)
c)
d)

Somente a I está correta
Somente a II está correta
Somente a III está correta
Todas estão corretas

22) Dentre as entidades que compõem a administração indireta ou descentralizada temos uma forma de descentralização
administrativa em que só deve ser outorgado serviço público típico e não atividades industriais ou econômicas, ainda que de
interesse coletivo. Esta forma de entidade esta enquadrada como:
a)
b)
c)
d)

Empresa Pública
Autarquia
Sociedade de Economia Mista
Fundação

23) Dentre as peças orçamentárias temos algumas características que são inerentes a uma delas. Sobre as características da
Lei de Diretrizes Orçamentárias, marque a alternativa INCORRETA:
I – Dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas
II – Estabelecer normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos
dos orçamentos
III – Compreender o orçamento de investimento das empresas em que o Estado, direta ou Indiretamente, detenha a maioria do
capital social com direito a voto
a)
b)
c)
d)

Somente I está incorreta
Somente II está incorreta
Somente III está incorreta
Todas estão incorretas

24) A natureza do orçamento é a expressão dos programas de cada um dos órgãos do setor público. É a seleção dos objetivos
que se procura alcançar. Sendo assim, marque abaixo o princípio orçamentário decorrente deste conceito:
a)
b)
c)
d)

Programação
Universalidade
Exclusividade
Unidade
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25) Determinada prefeitura realizou um leilão para alienação de bens (veículos) que no final do certame resultaram em uma
receita de R$ 300.000,00. Como a folha de pagamento desta prefeitura, no valor de R$ 200.000,00, estava por ser paga no dia
em que os vencedores depositaram os valores, o gestor resolveu dispor este valor para pagamento dos salários dos
servidores. Sobre isso analise abaixo:
I – Este tipo de Receita Corrente pode ser usada para este fim, isto é, pagamento de Despesas Correntes como a folha de
pagamento.
II – Esta receita deve ser lançada como Operação de Crédito e pode ser usada para qualquer finalidade.
III – Por se tratar de uma Receita de Capital, é vedada sua aplicação em Despesas Correntes.
a)
b)
c)
d)

Somente a I está correta
Somente a II está correta
Somente a III está correta
Todas estão corretas

26) Analise os itens abaixo e marque a opção que contenha apenas Receitas Correntes:
a)
b)
c)
d)

Operações de Crédito, Alienação de Bens e Amortização de Empréstimos
Amortização de Empréstimos, Alienação de Bens e Transferências Correntes
Receita Patrimonial, Receita de Serviços e Operações de Crédito
Receita de Serviços, Receita Tributária e Receita Industrial

27) Quando um Fiscal Tributário do município realiza um ato administrativo visando identificar e individualizar o contribuinte ou
o devedor e os respectivos valores, espécies e vencimentos, estamos falando de:
a)
b)
c)
d)

Previsão da Receita
Lançamento da Receita
Arrecadação da Receita
Recolhimento da Receita

28) Em determinado município um contribuinte recolheu o ITBI - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, devidamente
calculado pelo setor fazendário, e por uma determinada razão o negócio – a transmissão do imóvel – não ocorreu. A data do
recolhimento foi em 30/12/20X0. Em 10/01/20X1 o contribuinte protocolou pedido de devolução do valor recolhido justificando
que o negócio (a transferência) não se concretizou. Neste momento o ente público deve:
I – Indeferir o pedido de devolução do valor ao contribuinte, já que é dever do cidadão recolher as taxas previstas no Código
Tributário, e em se tratando de ITBI, não cabe devolução.
II – Deve considerar que o fato gerador do ITBI é a transmissão do bem imóvel, e sendo este negócio não concretizado, deve
anular a receita do exercício 20X0, já que a arrecadação ocorreu naquele ano e devolver o valor ao contribuinte.
III – Por se tratar de receita de exercício anterior e o contribuinte ter o direito da devolução do valor pago sem a efetivação do
fato gerador, deve ser feita a restituição do valor, empenhando o valor a ser devolvido na dotação própria de Indenizações e
Restituições.
Marque a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Somente a I está correta
Somente a II está correta
Somente a III está correta
Todas estão corretas
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29) A classificação da despesa orçamentária se dá por categoria econômica, grupo de natureza da despesa, modalidade de
aplicação e elemento de despesa, conforme a Portaria Interministerial nº 163/2001. Sendo assim, a classificação 3.3.90.14,
demonstra que ocorre uma despesa com:
a)
b)
c)
d)

Pagamento de serviços de terceiros
Pagamento de diárias pessoal civil
Pagamento de vencimentos
Pagamento de despesa de capital

30) _____________ da despesa é o ato emanado da autoridade competente que cria para o estado uma obrigação de
pagamento, pendente de implemento de condição ou não.
A lacuna acima se refere a(o):
a) Empenho
b) Licitação
c) Liquidação
d) Pagamento

31) Certa prefeitura realizou uma despesa sem que fosse efetuado o prévio empenho, descumprindo a lei 4.320/1964. Em
decorrência disso se deve:
I – Deixar de pagar o credor já que a despesa não estava autorizada.
II – Reconhecer a despesa em processo administrativo, anexando a nota fiscal e a comprovação do serviço/compra e apurar
as responsabilidades.
III – Abrir um processo administrativo anexando 3 (três) orçamentos, incluindo do credor (que deve ser de menor preço), e
dispensar a licitação, para após isso solicitar a emissão da nota fiscal.
Marque a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Somente a I está correta
Somente a II está correta
Somente a III está correta
Todas estão corretas

32) Um prefeitura recebeu durante o ano de 2018 um repasse de uma emenda parlamentar que não estava previsto no
orçamento anual. Diante deste fato o Contador do município solicitou a abertura de crédito __________________.
a)
b)
c)
d)

Extraordinário
Ordinário
Especial
Nenhuma das opções
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33) A Secretaria de Saúde de determinado município pretende locar um imóvel para instalar uma nova Unidade Básica de
Saúde em um bairro. Neste sentido o gestor decidiu dispensar a licitação. Analise as opções abaixo e marque a alternativa
correta conforme a lei 8666/1993.
I – o imóvel deverá atender as finalidades precípuas da administração
II - suas necessidades de instalação e localização devem condicionar a sua escolha
III - o preço deve estar compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia
a)
b)
c)
d)

Somente a I está correta
Somente a II está correta
Somente a III está correta
Todas estão corretas

34) Uma prefeitura pretende realizar a compra de equipamentos para informática no valor estimado de R$ 150.000,00. Neste
município existem 3 (três) empresas deste ramo. Analise as informações abaixo e marque a alternativa correta.
I – A escolha da modalidade Convite pode ser uma opção, já que o mínimo de empresas que devem ser convidadas é de 3
(três)
II – Em vista do valor deve ser feita uma Concorrência
III – Pode ser realizado um Pregão e ainda optar-se por ser ata de registro de preços.
a)
b)
c)
d)

Somente a I está correta
Somente a II está correta
Somente a III está correta
Todas estão corretas

35) No mês de janeiro do corrente ano a prefeitura realizou uma compra por dispensa de licitação, por limite de valor, de
material de expediente, já que a licitação iria ocorrer somente em fevereiro.
I – O valor referido acima deve ter sido de no máximo R$ 15.000,00
II – O processo de compra deve ter sido instruído com no mínimo a requisição do ordenador de despesas, dotação
orçamentária, justificativa da aquisição, comprovação do preço de mercado e parecer jurídico.
III – Não poderia ter adquirido por dispensa de licitação, pois esta opção é vedada pela lei 8666/1993.
Marque a alternativa correta:
a) Somente a I está correta
b) Somente a II está correta
c) Somente a III está correta
d) Todas estão corretas
36) Sobre o regime de adiantamento previsto na lei 4320/1964, marque a alternativa correta:
a) Pode ser efetuado quantos empenhos para o servidor quantos forem necessários.
b) Caso não esteja correta a prestação de contas, sendo reprovada pela contabilidade, o servidor não precisa devolver o valor
recebido.
c) Não precisa comprovar as despesas com notas fiscais ou comprovantes, já que uma simples declaração é sempre
suficiente.
d) Não pode ser emitido novo adiantamento para servidor em alcance.
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37) A análise dos atos administrativos pelo controle interno tem por objetivo verificar a consistência e a correta aplicação dos
recursos públicos.
I – Por análise prévia pode-se dizer que uma verificação no edital de licitação seria um exemplo.
II – A apresentação do cumprimento das metas fiscais deve ser apresentado nos meses de fevereiro, maio e setembro, junto
ao poder legislativo.
III – A despesa com pessoal não deve ultrapassar o percentual de 54% da RCL do município.
Marque a alternativa correta:
a) Somente a I está correta
b) Somente a II está correta
c) Somente a III está correta
d) Todas estão corretas
38) A técnica de auditoria que consiste em enviar questionários e entrevistas junto ao pessoal da unidade auditada é a
seguinte:
a)
b)
c)
d)

Indagação escrita e oral
Confirmação externa
Inspeção física
Rastreamento

39) A unidade de controle interno tomou conhecimento de atos que podem ser indícios de irregularidade, porém, por se tratar
de indícios apenas, não levou ao conhecimento da autoridade competente. Marque a alternativa correta:
a) Os agentes de controle interno não têm obrigação de informar ao gestor
b) Sempre que tomarem conhecimento de qualquer ato que indique irregularidade, devem verificar e informar a autoridade
sobre o resultado.
c) Não está prevista qualquer penalização aos agentes de controle interno caso não verifiquem ou informem ao gestor sobre
as irregularidades.
d) Não é preciso verificar pois trata-se apenas de indício de irregularidade
40) Em seu município houve um apontamento do TCE que identificou um cargo em que havia um servidor efetivo a mais do
que o número de vagas. Na verificação da irregularidade pelo controle interno foi percebido que se tratava de um erro formal
na lei que criou mais dois cargo no ano de 20X1, aumentando de 9 para 11 cargos, porém constando no quadro de vagas
apenas 10. Marque a alternativa correta.
a) A administração deve exonerar um servidor
b) A administração não precisa se manifestar sobre o erro formal
c) Pode ser efetuado um retificativo da lei alterando o anexo e corrigindo o erro, sem necessidade de enviar para o Legislativo
para nova aprovação
d) A lei precisa ser revogada e os dois servidores devem ser exonerados.
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