Caderno de Provas
CPMG – 104 NS

ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

Edital Nº. 001/2019 – Prefeituras/Câmara
Municipais do Mato Grande Potiguar/RN

Data: ____/____/____

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
 Escreva a data, a sua assinatura e o número de inscrição no espaço indicado nesta capa.
 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de
Provas e preencher as Folhas de Respostas.
 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal.
 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após decorridas 03h do início da prova.
 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 5 (cinco)
questões de Lógica; 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos.
 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao
Fiscal.
 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir:






Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação.
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais.
O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
A quantidade de questões objetivas e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:
Disciplina
Língua Portuguesa
Lógica
Conhecimentos Específicos
Total de questões

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Número de questões
10 questões
05 questões
15 questões
30 questões

Pontos
30 pontos
10 pontos
60 pontos
100 pontos

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:
_________________________

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURAS MUNICIPAIS DO MATO GRANDE POTIGUAR/RN
EDITAL Nº 001/2019

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL SUPERIOR
As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Sarampo mata
As primeiras mortes por sarampo no estado de São Paulo, em 22 anos, confirmadas nesta semana,
servem como um alerta lúgubre dos perigos dessa doença que voltou a se alastrar no Brasil a partir de 2018.
Na quarta-feira (28), soube-se do caso de um homem de 42 anos, que não possuía registro de
vacinação e apresentava vulnerabilidade para infecções. Nesta sexta, anunciaram-se os óbitos de dois bebês,
na capital e em Barueri, em decorrência da enfermidade.
Considerado altamente infeccioso, dado que um indivíduo com a doença pode contaminar até 18
pessoas, o sarampo provoca manchas vermelhas na cabeça e no corpo, tosse, dor de cabeça, coriza e
conjuntivite. 5% a 10% dos casos evoluem para quadros mais graves, como pneumonia e complicações
neurológicas.
Neste ano, a unidade mais rica da Federação contou 2.457 casos da moléstia, dos quais 1.637 na
capital, e responde pela quase totalidade das infecções confirmadas no país. Outros 12 estados, no entanto,
registram surto ativo da doença.
Esse número tende a crescer, já que é alto o volume de ocorrências ainda sob investigação. O último
boletim do Ministério da Saúde apontava 10.855 casos suspeitos —e estes são corroborados em cerca de
25% das vezes.
O ressurgimento do sarampo ocorre após o Brasil ter dado a doença como eliminada em 2016. A
causa mais provável é que portadores vindos de fora tenham trazido o vírus ao país. Suspeita-se dos
refugiados venezuelanos que buscavam, em 2018, abrigo em estados do Norte e, neste ano, das pessoas
provenientes de Israel e da Europa.
A moléstia, porém, só se disseminou por aqui porque encontrou terreno propício. Como regra,
epidemiologistas preconizam que 95% do público-alvo deva ser imunizado para bloquear a transmissão de
sarampo. Desde 2016, no entanto, o Brasil não alcança essa marca. Em 2018 a taxa foi de 90,5%.
Embora não exista um diagnóstico preciso para essa queda, as razões aventadas para tanto incluem
desde a dificuldade dos pais em levar os filhos aos postos em horário comercial até a influência de fake news
sobre os riscos da vacinação, passando pela falsa sensação de segurança advinda do sucesso na eliminação
da doença.
A preocupação, no entanto, vai além do sarampo. Atualmente, 7 das 8 vacinas recomendadas para
bebês apresentam cobertura abaixo da meta. Urge, pois, que os governos de todos os níveis ajam para
reverter esse quadro, por exemplo, intensificando campanhas educativas e realizando mutirões.
Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em 04 set. 2019. [Adaptado]

01. O texto, de forma preponderante,
A) descreve o quadro de gravidade da situação da volta do sarampo no Brasil.
B) informa sobre a contribuição dos refugiados para a volta do sarampo no Brasil.
C) apresenta dados reveladores da gravidade da situação do sarampo no Brasil.
D) apresenta razões para a gravidade da situação da volta do sarampo no Brasil.

02. Considere o período:
Considerado altamente infeccioso, dado que um indivíduo com a doença pode contaminar até 18 pessoas,
o sarampo provoca manchas vermelhas na cabeça e no corpo, tosse, dor de cabeça, coriza e conjuntivite.
A expressão em destaque está empregada com valor
A) condicional e pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por desde que.
B) concessivo e pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por mesmo que.
C) causal e pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por visto que.
D) adversativo e pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por só que.
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03. Considere os trechos:
Na quarta-feira (28), soube-se do caso de um homem de 42 anos, que não possuía registro de vacinação
e apresentava vulnerabilidade para infecções.
Nesta sexta, anunciaram-se os óbitos de dois bebês, na capital e em Barueri, em decorrência da
enfermidade.
Sobre a flexão dos verbos em destaque, é correto afirmar:
A) No primeiro caso, a forma do singular é justificada porque não há sujeito para se efetuar a
concordância; no segundo, a forma do plural é justificada porque ocorre a concordância com “os
óbitos”.
B) No primeiro caso, a forma do singular é justificada porque se efetua a concordância com “o caso”; no
segundo, a forma do plural é justificada porque se efetua a concordância com “os óbitos de dois
bebês”.
C) No primeiro caso, a forma do singular é justificada porque se efetua a concordância “um homem”; no
segundo, a forma do plural é justificada porque ocorre a concordância com “os óbitos de dois bebês”.
D) No primeiro caso, a forma do singular é justificada porque não há sujeito para se efetuar a
concordância; no segundo, a forma do plural é justificada porque ocorre a concordância com “Nesta
sexta”.

04. Considere o trecho:
[...] desde a dificuldade dos pais em levar os filhos aos postos [...]
A palavra em destaque
A) é verbo e funciona como termo regido em relação a “filhos”, por meio de transitividade direta, e, em
relação a “postos”, por meio de transitividade indireta.
B) é verbo e funciona como termo regente em relação a “filhos”, por meio de transitividade direta, e, em
relação a “postos”, por meio de transitividade indireta.
C) é nome e funciona como termo regente em relação a “filhos”, por meio de transitividade indireta, e,
em relação a “postos”, por meio de transitividade direta.
D) é nome e funciona como termo regido em relação a “filhos”, por meio de transitividade indireta, e, em
relação a “postos”, por meio de transitividade direta.

As questões 5 e 6 referem-se ao período reproduzido a seguir.
Como regra, epidemiologistas preconizam que 95% do público-alvo deva ser imunizado para bloquear a
transmissão de sarampo.
05. A estrutura do período revela a presença de
A) citação indireta, em que se parafraseia o discurso da fonte sem o uso de um verbo de dizer.
B) citação indireta, em que se parafraseia o discurso da fonte por meio do uso de um verbo de dizer.
C) citação direta, em que se reproduz o discurso da fonte por meio do uso de um verbo de dizer.
D) citação direta, em que se reproduz o discurso da fonte sem o uso de um verbo de dizer.
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06. O uso da palavra “preconizar” evidencia que os epidemiologistas
A) fizeram uma recomendação.
B) negaram algo dito antes.
C) descartaram uma ideia.
D) fizeram uma retratação.

07. A palavra que está empregada com função de conjunção em:
A) Em 2018, refugiados venezuelanos que buscavam abrigo em estados do Norte [...]
B) [...]soube-se do caso de um homem de 42 anos, que não possuía registro de vacinação [...]
C) Urge, pois, que os governos de todos os níveis ajam para reverter esse quadro [...]
D) [...]servem como um alerta lúgubre dos perigos dessa doença que voltou a se alastrar no Brasil [...]

08. A vírgula indica trecho de valor explicativo em:
A) A preocupação, no entanto, vai além do sarampo.
B) Neste ano, a unidade mais rica da Federação contou 2.457 casos da moléstia [...].
C) Em 2018, refugiados venezuelanos que buscavam abrigo em estados do Norte [...].
D) Esse número tende a crescer, já que é alto o volume de ocorrências ainda sob investigação.

09. Considere o trecho:
Na quarta-feira (28), (1)soube-se do caso de um homem de 42 anos, que não (2)possuía registro de
vacinação e (3)apresentava vulnerabilidade para infecções. Nesta sexta, (4)anunciaram-se os óbitos de
dois bebês, na capital e em Barueri, em decorrência da enfermidade.
Sobre as formas verbais em destaque, é correto afirmar:
A) 2 e 3 são marcas linguísticas características da sequência descritiva.
B) 1 e 2 são marcas linguísticas características da sequência injuntiva.
C) 1 e 4 são marcas linguísticas características da sequência argumentativa.
D) 3 e 4 são marcas linguísticas características da sequência dialogal.

10. Considere o período:
Outros 12 estados, no entanto, registram surto ativo da doença. (l.?)
Nesse período, há
A) duas orações, que mantêm, entre si, uma relação de coordenação adversativa.
B) um período simples, que mantém uma relação de conclusão com o período anterior.
C) duas orações, que mantêm, entre si, uma relação de coordenação aditiva.
D) um período simples, que mantém uma relação de contraposição com o período anterior.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DE LÓGICA
11. Observe a sequência de figuras apresentadas a seguir.

De acordo com a lógica utilizada na sequência da esquerda para a direita, a próxima figura será
A)

B)

C)

D)

12. Uma empresa têxtil tem três filiais (Alfa, Beta e Gama) que fabricam suas camisas. Dentre essas filiais,
as fábricas Beta e Gama produzem a mesma quantidade de camisas cada, e a fábrica Alfa produz o dobro
de cada uma delas. Nas filiais Alfa e Beta, 20% das camisas produzidas em cada empresa são na cor
azul, enquanto que, na filial Gama, 40% das camisas fabricadas são na cor azul. Se todas as camisas
produzidas pelas três filiais forem colocadas misturadas em um mesmo galpão, a probabilidade de se
retirar, aleatoriamente, uma na cor azul é
A) 30%.
B) 20%.
C) 25%.
D) 35%.

13. Considere as seguintes afirmações:
Todo concurseiro deve estudar lógica.
Alguns moradores do Mato Grande são concurseiros.
Sendo essas duas afirmações verdadeiras, concluí-se:
A) se João é concurseiro, então, ele é morador do Mato Grande.
B) todo morador do Mato Grande estuda lógica.
C) se Maria estuda lógica, então, ela é concurseira.
D) alguns moradores do Mato Grande podem não ser concurseiros.
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14. Os números dispostos no objeto a baixo representam uma sequência lógica.

O número que substitui, corretamente, a letra A, é
A) 11.
B) 17.
C) 15.
D) 10.
15. Considere 𝐴 e 𝐵 duas proposições e o símbolo ¬ como negação. A contrapositiva da proposição 𝐴v¬𝐵
equivale a
A) 𝐵 → ¬𝐴 .
B) ¬𝐵 → 𝐴 .
C) ¬𝐴 → ¬𝐵 .
D) ¬𝐴 → 𝐵 .
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – ANALISTA DE CONTROLE INTERNO - SUPERIOR
16. Durante o ciclo da execução orçamentária, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação
financeira e o cronograma mensal de desembolso em até
A) 90 dias após o fim do exercício financeiro.
B) 60 dias após o início do ano.
C) 30 dias após a publicação dos orçamentos.
D) 120 dias após o fim da última legislatura.

17. O Orçamento Público é uma lei que exprime, em termo financeiros, a alocação dos recursos públicos.
Para sua elaboração, pode-se optar por diversas técnicas existentes. No Brasil, é utilizado,
predominantemente, o orçamento
A) desempenho.
B) criativo.
C) base-zero.
D) programa.

18. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de
A) declaração do gestor financeiro do órgão beneficiário, atestando condições técnicas para execução
física dentro do exercício financeiro vigente.
B) avaliação de riscos cambiais e relatório resumido de execução financeira e orçamentária, elaborado
pelo ordenador de despesa.
C) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois
exercícios subsequentes.
D) parecer do setor licitatório atestando capacidade técnica e operacional da empresa a ser contratada
para execução da despesa.

19. De acordo com a Lei 4320/64, considere as afirmações a seguir.
I.

É fonte de recursos para a abertura de crédito suplementar o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.

II.

Os créditos adicionais suplementares terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem
abertos.

III.

Sob a ótica do regime orçamentário, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas
e as despesas efetivamente pagas.

IV.

Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações para manutenção de serviços anteriormente
criados.
Das afirmativas, estão corretas
A) I, II e III.
B) II e IV.
C) I e II.
D) I, III e IV.
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20. De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Guamaré, proposição é toda matéria sujeita
à deliberação da Câmara. Dentre os tipos de proposição, tem-se os projetos de
A) decreto executivo, quando destinados a alterar as matérias constante na Lei Orgânica, sem sanção
do prefeito municipal.
B) decreto legislativo, quando da criação de Comissão Temporária, suas conclusões e as referentes à
fiscalização e ao controle da sociedade civil.
C) resolução, quando destinados a regular as matérias de competência do Poder Legislativo, com
sanção do prefeito.
D) decreto legislativo, quando destinados a regular as matérias de exclusiva competência do Poder
Legislativo, sem sanção do prefeito municipal.

21. Pedro, funcionário de uma empresa pública, de forma culposa, permitiu que um particular utilize um bem
integrante do acervo patrimonial da entidade para a qual trabalha, sem observância das formalidades
legais. Essa conduta resultou comprovada lesão ao erário. À luz da lei de improbidade administrativa,
Pedro
A) não responderá pelo ato de improbidade administrativa desde que ele comprove não ter auferido
vantagens patrimoniais.
B) responderá pelo ato de improbidade administrativa, pois causou dano ao erário, mesmo que ele não
tenha auferido qualquer vantagem patrimonial.
C) não responderá pelo ato de improbidade administrativa devido à ausência de conduta dolosa.
D) responderá pelo ato de improbidade administrativa desde que comprovado o seu enriquecimento
ilícito.

22. Paulo, ordenador de despesa de determinado órgão público, visando dar maior celeridade ao processo,
decidiu realizar compra de material permanente no valor de R$ 1.000.000,00, sem realizar a caraterização
do objeto. Esse ato administrativo é
A) composto, pois, para que tenha eficácia, necessita da manifestação de vontade de duas autoridades,
formando o ato jurídico perfeito.
B) válido, pois, por ser detentor do Poder Hierárquico, Paulo pode decidir livremente sobre a forma mais
adequada de realizar as compras de seu órgão.
C) nulo, com efeitos ex tunc, pois, por violar o princípio da legalidade, não é possível a compra de
material sem a adequada caracterização do objeto.
D) revogável, com efeitos ex nunc, pois a lei prevê dispensa da caracterização do objeto para compras
de até R$ 16.000,00.

23. Determinado órgão público necessita realizar a venda de um imóvel de sua propriedade avaliado em R$
70.000,00. De acordo com a lei 8.666/93, a modalidade de licitação a ser utilizada é
A) o convite.
B) a tomada de preço.
C) a concorrência.
D) o concurso.
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24. Para se obter razoável segurança do efetivo funcionamento dos controles internos de uma entidade, o
auditor deve realizar teste de observância. O procedimento mais adequado para verificação de registros,
documentos e ativos tangíveis da entidade é a
A) observação.
B) inspeção.
C) confirmação.
D) suposição.

25. A Auditoria Interna deve assessorar a administração da entidade na prevenção de fraudes e erros. O
termo “erro” aplica-se, entre outros, a ato de
A) má interpretação de fatos de forma não intencional.
B) manipulação intencional de transações e operações.
C) adulteração de demonstrações contábeis em termos monetários.
D) omissão intencional de registros contábeis.

26. O princípio contábil que reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e que afirma a autonomia
patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes é o princípio
A) da separação
B) da entidade
C) do patrimônio
D) do registro pelo valor original

27. Os documentos e registros dos fatos, informações e provas, obtidos no curso da auditoria, a fim de
evidenciar os exames realizados e dar suporte a críticas, sugestões e recomendações, constituem os
A) riscos de auditoria.
B) pareceres de auditoria.
C) testes de observância.
D) papéis de trabalho.

28. Na fase final do trabalho de uma auditoria, será elaborado o relatório de auditoria interna que
A) deverá ser publicado em jornal de grande circulação.
B) deverá ser redigido sem recomendações para que se preserve a imparcialidade.
C) abordar aspectos relacionados aos riscos associados aos fatos constatados.
D) apresentar a pena a ser cumprida pelos responsáveis pelos erros detectados.
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29. Acerca das amostragens utilizadas nos trabalhos de uma auditoria, o processo de dividir uma população
em subpopulações, cada uma sendo um grupo de unidades de amostragem com características
semelhantes, é chamado de
A) risco de amostragem.
B) anomalia.
C) sistema de controle interno.
D) estratificação.

30. A lei 4.320/64 elenca diversos tipos de balanço que a Administração Pública elaborará para demonstrar
os resultados gerais do exercício. Com base nisso, o balanço que demonstrará a receita e a despesa
orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados
com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e com os saldos transferidos para o
exercício seguinte, é o
A) balanço orçamentário.
B) demonstrativo de lucros e prejuízos acumulados.
C) demonstrativo das variações patrimoniais.
D) balanço financeiro.
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