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Função: Controlador Interno
Português
1-Qual das alternativas apresenta somente palavras ortograficamente corretas?
a) Enxer, xará, excesso, enchurrada
b) Xará, encher, enxurrada, esdrúxula
c) Chará, taxativo, esdrúxula, mexer
d) Xará, mecher, excesso, enxurrada
2-Marque a alternativa que apresenta concordância verbal de acordo com a norma padrão da
língua portuguesa.
a) Fazem três anos que me mudei para São Paulo.
b) Cada um de nós temos uma parcela de culpa.
c) Apenas 30% dos estudantes respondeu a questão corretamente.
d) Há provas de que ele é o culpado do crime.

3-Leia a tirinha a seguir e as interpretações abaixo. Depois, assinale a alternativa correta.

I. A mãe de Magali (no terceiro quadro) não gosta de ler para a filha dormir.
II. As histórias de dormir dos personagens são escolhidas de acordo com cada uma de suas
personalidades.
III. O efeito de humor é causado porque geralmente se lê contos de fada para crianças dormirem,
e no último quadrinho a mãe lê uma receita culinária para a filha.
IV. Magali não tem livros de contos de fada e sua mãe improvisa a história de dormir com um livro
de receitas.
a) As alternativas II e III estão corretas.
b) Todas as alternativas estão corretas.
c) Apenas a alternativa II está correta.
d) Apenas II e III interpretam a tirinha corretamente.

Leia o trecho a seguir da obra “Isso Ninguém Me Tira”, da autora Ana Maria Machado, para
responder às questões 4 e 5.
“No começo a gente nem sabia muita coisa. Ela só falava nele como "o menino do sinal". Porque
ele tem um sinal incrível no rosto, uma pinta bem pretinha, pouquinho acima do lado esquerdo da
boca. E tem cabelo preto bem liso, comprido, sempre caindo na cara, e ele tem que jogar para
trás com um gesto lindo da cabeça, que ele faz toda hora. E o nariz? Sabe o que é perfeito? Pois
é, o dele é. Retinho, nem grande nem pequeno, parece desenhado. Nunca vi igual. Os olhos são
meio rasgados, mas grandes. E bem pretos.”
4-As palavras sublinhadas pertencem a qual classe de palavras?
a) Substantivo
b) Preposição
c) Advérbio
d) Adjetivo
5-No trecho “Ela só falava nele como "o menino do sinal".”, qual palavra não é um sinônimo de
“sinal”, de acordo com o contexto?
a) Marca
b) Traço
c) Pinta
d) Mancha
6-Leia o trecho a seguir do conto “Defenestração”, de Luís Fernando Veríssimo. Em seguida,
assinale a alternativa incorreta.
“(...) Um dia, finalmente, procurei no dicionário. E aí está o Aurelião que não me deixa
mentir. “Defenestração” vem do francês “defenestration”. Substantivo feminino. Ato de
atirar alguém ou algo pela janela. (...) Na lua-de-mel, numa suíte matrimonial no 17º andar.
- Querida…
- Mmmm?
- Há uma coisa que eu preciso lhe dizer…
- Fala, amor.
- Sou um defenestrador.
E a noiva, em sua inocência, caminha para a cama:
- Estou pronta para experimentar tudo com você. Tudo!
Uma multidão cerca o homem que acaba de cair na calçada. Entre gemidos, ele aponta
para cima e balbucia:
- Fui defenestrado…
Alguém comenta:
- Coitado. E depois ainda atiraram ele pela janela!”
a) O conto não teria o mesmo efeito humorístico se o significado de “defenestrar” tivesse sido
omitido no conto.
b) No final, há a conclusão de que as pessoas não conhecem o significado da palavra
“defenestrar”.
c) Não faria diferença para a compreensão do conto se o significado de “defenestrar” não fosse
revelado anteriormente.
d) O efeito humorístico do conto só teria sentido se o leitor já soubesse anteriormente o que é
“defenestrar”.

7-Assinale a alternativa que apresente concordância nominal de acordo com a norma padrão
culta.
a) Os arquivos seguem anexos no final desse e-mail.
b) As taxas são inclusos no valor total do serviço.
c) As pizzas foram feitas por elas mesmo.
d) Depois do argumento, ela foi obrigado a concordar.
8-Selecione a alternativa em que o uso da vírgula está correto.
a) Ribeirão Preto 20 de agosto de 1989.
b) O doutor, está aguardando em seu consultório.
c) Paola, a filha mais velha, está estudando medicina no exterior.
d) Mas, não é apenas esse o problema.
9-Analise atentamente os grupos de palavras I, II e III e assinale a alternativa correta.
I. Família, ganância, incrível, ciência
II. Câmara, juízo, ciúme, incrível
III. Equilíbrio, ganância, ofício, família
a) I e II apresentam apenas palavras paroxítonas.
b) I, II e III apresentam palavras com o mesmo número de sílabas.
c) A alternativa III apresenta somente proparoxítonas.
d) II e III apresentam palavras paroxítonas.
10-Leia os trechos I, II, III e IV e assinale a alternativa que classifica as figuras de linguagem
presentes nos textos corretamente.
I. "(...) como não encontro/nenhum dos meus namorados/que as francesas conquistaram,/e que
beberam todo o uísque/existente no Brasil" (Carlos Drummond de Andrade)
II. "Você, Macabéa, é um cabelo na sopa. Não dá vontade de comer." (Clarice Lispector)
III. Segurou delicadamente a asa da xícara.
IV. "É preciso casar João/é preciso suportar Antônio/é preciso odiar Melquíades,/é preciso
substituir nós todos." (Carlos Drummond de Andrade)
a) Todos os trechos apresentam metáforas.
b) As figuras de linguagem presentes nos trechos I, II, III e IV são, respectivamente: metáfora,
catacrese, hipérbole e anáfora.
c) Os trechos I e III apresentam metáforas, enquanto os trechos II e IV, apresentam a figura de
linguagem ironia.
d) As figuras de linguagem presentes nos trechos I, II, III e IV são, respectivamente: hipérbole,
metáfora, catacrese e anáfora.

Conhecimentos Gerais
11-Qual o Regime Jurídico adotado pelo Município de Queluz/SP, previsto no Capitulo VIII da Lei
Orgânica do Município?
a) Regime Celetista;
b) Regime Misto;
c) Regime Próprio;
d) Regime Estatutário.

12-Assinale a alternativa incorreta no que dispõe a Lei Orgânica do Município de Queluz/SP:
a) As sessões da Câmara, só poderão ser abertas pelo Presidente da Câmara Municipal ou pelo
seu substituto, com a presença de, no mínimo 1/3 (um terço) dos seus membros;
b) Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído, justificadamente, respeitado o direito de
defesa prévia, pelo voto 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal, quando faltoso,
omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições, elegendo-se outro vereador para
completar o mandato;
c) A eleição para renovação da Mesa da Câmara Municipal realizar-se-á em dezembro do ano do
encerramento do anuênio legislativo, em sessão especial convocada pelo Presidente da Câmara;
d) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da Câmara Municipal, eleito para um mandato
de quatro anos, na forma estabelecida pela Constituição Federal.
13-O Vereador poderá licenciar-se, assinale a alternativa incorreta:
a) Para desempenhar missões temporárias de caráter cultural e de interesse do Município;
b) Por motivos de doença, devidamente comprovados, ou em licença gestante ou paternidade;
c) Para tratar de interesses públicos, sem prazo estipulado, podendo voltar a exercer o seu
mandato assim que deferido pelo Presidente da Câmara;
d) Todas as alternativas estão incorretas.
14-Sobre as Emendas à Lei Orgânica do Município de Queluz/SP, é correto afirmar que:
a) A proposta de emenda à Lei Orgânica será discutida e votada em quatro turnos de discussão e
votação, com interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em
ambos, dois terços dos votos dos membros da Câmara;
b) A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela Mesa da Câmara com o respectivo
número de ordem;
c) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada poderá ser objeto de nova proposta da
mesma sessão legislativa;
d) Todas as alternativas estão corretas.
15-Foi com justificado incômodo e fúria que Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso reagiram ao
racismo explícito de que foram alvo seus dois filhos adotivos em um restaurante localizado:
a) na Alemanha.
b) em Portugal.
c) na França.
d) na Itália.
16-Escritora que morreu em abril de 2022, aos 98 anos, em São Paulo. Ícone da literatura
brasileira, ela era integrante da Academia Brasileira de Letras desde a década de 80 e já recebeu
os prêmios Camões e Jabuti. São suas principais obras:O Cacto Vermelho, contos, 1949. Ciranda
de Pedra, romance, 1954. Histórias do Desencontro, contos, 1958. Verão no Aquário, romance.
Trata-se de:
a) Cecília Meireles.
b) Clarice Lispector.
c) Cora Coralina.
d) Lygia Fagundes Teles.
17-Os escorpiões que habitam no meio urbano se alimentam principalmente de baratas, portanto,
são comuns em locais com acúmulo de lixo. São animais que não atacam, mas se defendem
quando ameaçados. Para evitar encontros indesejados, é importante, segundo Ministério da
Saúde:
I. Manter lixos bem fechados para evitar baratas, moscas e outros insetos que sejam alimento dos
escorpiões;

II. Manter jardins e quintais limpos. Evitar acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico e
materiais de construção nas proximidades das residências;
III. Em casas e apartamentos, utilizar soleiras nas portas e janelas, telas em ralos do chão, pias e
tanques;
IV. Afastar camas e berços das paredes;
V. Evitar que roupas de cama e mosquiteiros encostem no chão.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e IV.
b) II, III, IV e V.
c) I, II, III e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.
18-Sobre informática, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) Na memória principal do computador estão presentes as partes dos programas e dos dados
que estão sendo processados naquele momento.
b) No menu "Inserir do Excel" temos várias opções como: linha; coluna; função e tela inteira.
c) Ѕãо rесurѕоѕ dо Wоrd, dentre outros: crіаçãо аutоmátіса dе lіѕtаѕ numеrаdаѕ; bоrdаѕ ѕіmрlеѕ
оu duрlаѕ аutоmátісаѕ; vеrіfісаçãо ortоgráfіса ао dіgіtаr.
d) A barra de títulos, no Windows, identifica o título da aplicação que está ativa no momento.
19-Assinale a afirmativa INCORRETA sobre o Windows:
a) A partir do Menu Iniciar do Windows é possível acessar documentos ou arquivos mais
recentemente acessados no computador.
b) Os conhecidos Botões de Inicialização Rápida de aplicativos do Windows normalmente ficam
contidos na Barra de Tarefas.
c) Um arquivo já restaurado anteriormente da Lixeira do Windows não pode ser mais excluído do
computador e enviado novamente à Lixeira.
d) Por meio do programa Gerenciador de Tarefas do Windows é possível acompanhar o
desempenho do computador.
20-Considerando o MS-WORD a palavra “CONCURSO” apresenta qual efeito de fonte?
a) Negrito.
b) Itálico.
c) Sobrescrito
d) Tachado

Conhecimentos Específicos
21-O responsável pelo Controle Interno, ou na falta deste, os dirigentes dos órgãos da
administração pública municipal, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, dela
darão imediato conhecimento ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sob pena de
responsabilidade solidária. Na comunicação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o
dirigente do órgão de controle interno competente indicará as providencias adotadas para:
I) Corrigir a ilegalidade ou a irregularidade apurada;
II) Ressarcir o eventual dano causado ao erário;
III) Evitar ocorrências semelhantes.
a) As alternativas I e II estão corretas;
b) As alternativas II e III estão incorretas;
c) Todas as alternativas estão incorretas;
d) Todas as alternativas estão corretas.

22-O Executivo e Legislativo manterão, de forma integrada, um sistema de controle interno,
apoiado nas informações contábeis, com objetivo de:
Assinale a alternativa incorreta.
a) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas do
Governo Municipal;
b) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficiência e à eficácia, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Municipal, bem como da
aplicação de recursos públicos municipais por entidades de direito privado;
c) Exercer o controle dos empréstimos e dos financiamentos, avais e garantias, bem como dos
direitos e haveres do Município;
d) Exercer o controle dos atos administrativos municipais na esfera executiva e legislativa, bem
como realizar os apontamentos de correção, podendo anular qualquer ato que julgar irregular.
23-O Código de Postura do Município de Queluz/SP, prevê que as infrações em virtude das
inobservâncias aos preceitos do referido código constituem infrações. O cometimento de infração
implicará em penalidades. Assinale a alternativa correta:
a) Multa, Interdição total e proibição de residir no município;
b) Advertência, concessão de alvará e multa;
c) Advertência, multa e apreensão de produtos;
d) Todas as alternativas estão corretas.
24-Quais fatos deflagram o procedimento administrativo-fiscal:
Assinale a alternativa incorreta.
a) A Impugnação pelo sujeito passivo, de lançamento ou de ato administrativo dele decorrente;
b) Com a lavratura do termo de apreensão de livros ou de outros documentos fiscais;
c) Com a Lavratura do termo de infração.
d) Com a denuncia verbal de qualquer cidadão.
25-Os Projetos do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas no Município de Queluz/SP,
observarão as seguintes diretrizes:
Assinale a alternativa correta.
a) Qualidade e descontinuidade na prestação de serviços;
b) Responsabilidade Pública e humana;
c) Participação Popular, em especial mediante audiência pública;
d) Decisão unilateral do chefe do executivo.
26-Complete segundo a Constituição Federal do Brasil:
Como condição para a aquisição da estabilidade, é _______________a avaliação especial de
desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
a) Facultativa
b) Obrigatória
c) Discutível
d) Dispensável
27-Segundo o art. 76 da Lei nº 4.320/64, o qual estabelece que o Poder Executivo exercerá
controle da execução orçamentária:
I. Legalidade dos atos que resultem arrecadação da receita ou a realização da despesa, o
nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;
II. A fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos;
III. O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de
realização de obras e prestação de serviços.

IV. A transparência deve possibilitar ao
Administração Pública
São corretas:
a) I e IV
b) I, II e III
c) II, III e IV
d) I, II, III e IV

cidadão informações sobre o controle interno na

28-Complete: Conforme Lei 14.133, a Administração poderá convocar, com antecedência mínima
de ______________úteis, audiência pública, presencial ou a distância, na forma eletrônica, sobre
licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive
de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, e com possibilidade de
manifestação de todos os interessados
a) 15 ( quinze) dias
b) 10 ( dez) dias
c) 8 (oito) dias
d) 20( vinte) dias
29-Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal a despesa com pessoal, ativo e inativo, em cada
período de apuração, da União, dos Estados e dos Municípios, não poderá exceder,
respectivamente, os seguintes percentuais da receita corrente líquida:
a) 40%,50%,60%
b) 50%,60%,60%
c) 50%,60%,70%
d) 60%,50%,40%
30-Considere a seguinte situação hipotética: Um controlador interno, de uma prefeitura, tomou
conhecimento de irregularidades ocorridas em licitação da secretaria de educação. Nesse caso,
de acordo com a Lei Complementar estadual no 202/2000, ele deverá:
a) Representar ao Ministério Público sobre as irregularidades constatadas, para que este
proponha a ação cabível
b) Dar imediato conhecimento ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária.
c) Avisar o Prefeito e a Secretária de Educação sobre as irregularidades e propor abertura de
Processo Administrativo.
d) Determinar a suspensão da licitação para não prejudicar o município.

