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110 – CONTROLADOR INTERNO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO
1. Este Caderno contém a Prova Escrita/Objetiva abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa (10
questões), Atualidades (5 questões), Noções de Informática (5 questões), Conhecimentos
Específicos e Legislação (20 questões). Verifique se o caderno tem algum erro, caso haja, comunique o
Aplicador da Sala.
2. Quando receber a FOLHA DE RESPOSTAS confira seu nome, seu número de inscrição e cargo de
opção.
3. Assine à TINTA (azul ou preta) no espaço próprio para assinatura.
4. Use como rascunho a última folha deste Caderno.
5. A duração total da prova é de 3 horas.
6. No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo necessário à transcrição das
respostas para as FOLHAS DE RESPOSTAS.
7. O CADERNO DE QUESTÕES deverá ser entregue juntamente com as FOLHA DE RESPOSTAS.
8. Siga as instruções abaixo para preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.

Ao transferir as respostas para a FOLHA DE RESPOSTAS:
• Use apenas caneta esferográfica (Tinta azul ou preta)
• Preencha toda área reservada à opção correspondente à
resposta solicitada em cada questão;
• Assinale apenas uma alternativa em cada questão. Sua
resposta não será computada se houver marcação de mais
de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões
rasuradas.
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A FOLHA DE RESPOSTAS não deve ser dobrada,
amassada ou rasurada.

9. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último
candidato.
10. O Gabarito Oficial será divulgado até cinco dias úteis após a realização desta prova objetiva no
site www.conselconcursos.com.br e www.camaradecabreuva.sp.gov.br , onde também será
disponibilizado um exemplar deste Caderno de Questões.
CONSEL CONCURSOS

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir e responda as questões 1 e 2:
A vila perdida
"Podem me chamar de velho gagá, mas cansei de tanto
blá-blá-blá!"
Muitos brasileiros têm defendido uma postura de maior
equilíbrio e racionalidade para evitar "uma guerra
sangrenta", como disse uma atriz de 57 anos:
"Saí do Facebook, do Instagram e do WhatsApp quando
percebi que, mesmo sem ter intenção, estava
alimentando o clima de ódio, de intolerância e de falta
de escuta. Ou você defende as mesmas ideias ou é
considerado um demônio a ser destruído. Tenho muito
medo da polarização radical: 'nós X eles', 'coxinhas X
petralhas', 'ladrões X golpistas' etc.".
A atriz lamenta a violência presente nos dois lados:
"Desde os black blocks de 2013 tenho tido pesadelos
com o clima de violência, que só piorou desde então.
Muitos amigos se tornaram militantes fanáticos, donos
da verdade que não se abrem para ouvir os argumentos
dos outros. Me tratam como uma inimiga a ser
combatida só porque não quero aderir a nenhum dos
lados".
Um engenheiro de 69 anos disse que não sabe mais o
que é ser de direita ou de esquerda.
"Minha família está em guerra. Meus netos acham que é
um golpe da direita, meus filhos querem se mudar para
Miami, minha mulher quer que eu rompa com todos os
meus amigos de esquerda e minha mãe, que tem 91
anos, quer que todos os corruptos morram na prisão.
Quando me cobram uma posição tenho a desculpa
perfeita: sou um velho dinossauro, não quero
desperdiçar o meu tempo sendo cúmplice de uma
guerra insana, prefiro investir no amor, na paz, no
respeito e na gentileza".
Ele está deprimido por não conseguir enxergar uma
saída para a crise do país.
"Podem me chamar de velho gagá, mas cansei de tanto
blá-blá-blá raivoso! Não aguento mais a repetição de
discursos que só estimulam a violência. Não suporto
mais ver minha família se xingando na internet, amigos
indignados quando digo que não quero ficar vomitando
ódio contra aqueles que estão do outro lado. Muita
gente se acha no direito de incomodar todo mundo com
atitudes belicosas. O que mais me assusta é a violência
e o ódio generalizado dentro e fora das nossas casas".
Ele pede um pouco mais de reflexão e serenidade: "A
quem interessa a guerra que está destruindo o país? O
que cada um de nós está fazendo para ajudar a
encontrar uma saída pacífica? Vamos deixar o Brasil
virar uma Venezuela?".
Goldenberg, Mirian. Folha de São Paulo, 2016.Acesso
em 21/04/2016.
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/miriangoldenber
g/2016/04/1757521-podem-me-chamar-de-velhogaga-mas-cansei-de-tanto-bla-bla-bla.shtml
___________________________________________

01. O assunto principal do texto é:
(A) O blá-blá-blá.
(B) A opinião dos mais velhos.
(C) Os conflitos sobre ideologia resultante da crise
política.
(D) O Brasil virar Venezuela.
___________________________________________
02. A autora durante o seu artigo descreve o
seguinte trecho “...tenho tido pesados com o
clima de violência...” Esta parte do texto refere-se
a opinião:
(A) Da autora.
(B) Da Mirian Goldenberg.
(C) Uma atriz de 57 anos.
(D) Um Engenheiro de 69 anos.
___________________________________________
03. A palavra crase é de origem grega e significa
"fusão", "mistura". Na língua portuguesa, é o nome
que se dá à "junção" de duas vogais
idênticas. Analise as sentenças:
I. A vista disso, devemos tomar sérias medidas.
II. Não fale tal coisas as outras.
III. Dia a dia a empresa foi crescendo.
IV. Não ligo aquilo que me disse.
Podemos deduzir que:
(A) Apenas a sentença III não tem crase.
(B) As sentenças III e IV não têm crase.
(C) Todas as sentenças têm crase.
(D) Nenhuma sentença tem crase.
04. A alternativa em que todos os vocábulos são
acentuados por serem oxítonos está em:
(A) paletó, avô, pajé, café, jiló
(B) parabéns, vêm, hífen, saí, oásis
(C) você, capilé, Paraná, lápis, régua
(D) amém, amável, filó, porém, além
____________________________________________
05. Em “Por que é a beleza vaga e tênue, falaz e vã e
incauta e inquieta?” ocorre uma figura de linguagem
conhecida por:
(A) Hipérbato.
(B) Elipse.
c) Silepse.
d) Polissíndeto.
___________________________________________
06. São respectivamente os sinônimos de exilado,
assustado, sustentar e expulsão:
(A) degredado, espavorido, suster e proscrição.
(B) degradado, esbaforido, sustar e prescrição.
(C) degredado, espavorido, sustar e proscrição.
(D) degradado, esbaforido, sustar e proscrição.
_____________________________________________

07. Assinale a única opção em que aparece uma
palavra que não é antônima das demais,
considerando-se o a primeira palavra da série:
(A) sossego: agitação, preocupação.
(B) notório: desconhecido, ignoto.
(C) negligente: aplicado, diligente.
(D) livre: preso, medroso.
_____________________________________________
08. Assinale a oração em que o termo cego(s) é um
adjetivo:
(Aa) Os cegos habitantes de um mundo esquemático,
sabem onde ir...
(B) O cego de Ipanema representava naquele momento
todas as alegorias da noite escura da alma…
(C) Todos os cálculos do cego se desfaziam na
turbulência do álcool.
(D) ... da Terra que é um globo cego girando no caos.
_____________________________________________
09. A única frase que NÃO apresenta desvio em
relação à regência (nominal e verbal) recomendada
pela norma culta é:
(A) O governador insistia em afirmar que o assunto
principal seria “as grandes questões nacionais”, com o
que discordavam líderes pefelistas.
(B) Enquanto Cuba monopolizava as atenções de um
clube, do qual nem sequer pediu para integrar, a
situação dos outros países passou despercebida.
(C) Em busca da realização pessoal, profissionais
escolhem a dedo aonde trabalhar, priorizando à
empresas com atuação social.
(D) O roteiro do filme oferece uma versão de como
conseguimos um dia preferir a estrada à casa, a paixão
e o sonho à regra, a aventura à repetição.
_____________________________________________
10. Sobre a regência verbal e nominal, estão
corretas as seguintes proposições, exceto:
(A) Quando o termo regente é um nome, isto é, um
substantivo, um adjetivo ou advérbio, temos um caso de
regência nominal. Exemplo: Este é o livro sobre o qual
lhe falei.
(B) Quando o termo regente é um verbo, temos um caso
de regência verbal. Exemplo: Eu gosto de música e
literatura.
(C) Chamamos de regência a relação de
interdependência que se estabelece entre as palavras
quando elas se combinam para formar os enunciados
linguísticos (frases, orações etc.).
(D) Quando o verbo for transitivo direto, ele exigirá o
emprego de uma preposição entre o termo regente e o
termo regido.
_____________________________________________
ATUALIDADES
11. Desde o final de 2015 e meados de 2016 o Brasil
vem lutado contra o mosquito Aedes Aegypti, que
tem proliferado uma série de doenças de norte a sul
do país, levando em alguns casos até a morte. Das
doenças citadas a seguir, a única que NÃO é
transmitida por este inseto é:

(A) O vírus ZIKA.
(B) A dengue.
(C) Febre Chikungunya
(D) O vírus H1N1.
12. Em 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados
votaram a favor do impeachment da Presidente
Dilma Rousseff. O motivo alegado na queixa crime
apontado pelos autores da ação Miguel Reale
Junior, Hélio Bicudo e Janaina Paschoal é de que a
Presidente:
(A) Recebeu propina da Petrobrás para a sua reeleição
em 2014.
(B) Efetuou empréstimos em bancos públicos e editou
decretos de aumento de despesas sem autorização do
Congresso Nacional.
(C) Mentiu ao dizer a verdadeira situação econômica do
país.
(D) É corrupta e que a situação enfrentada pelos país é
de sua inteira responsabilidade.
13. A crise política e econômica no Brasil tem
gerado uma série de conflitos e desavenças entre os
mais diversos grupos e segmentos de nossa
Sociedade e a judicialização de processos tem
gerado a necessidade de questionamentos e
intervenções do Supremo Tribunal Federal, que é a
Corte Máxima no Poder Judiciário em nosso país.
Atualmente a Corte do Supremo Tribunal Federal é
presidida pelo:
(A) Ministro Ricardo Lewandowski;
(B) Juiz Sérgio Moro;
(C) Ministro Joaquim Barbosa;
(D) Presidente Eduardo Cunha.
14. Em 07 de Novembro de 2015 foi registrada a
maior tragédia ambiental da história do país: o
desabamento de duas barragens da Mineradora
Samarco em Minas Gerais. Das alternativas a seguir,
a única que NÃO é verdadeira quanto a esta tragédia
é que:
(A) Apesar dos danos ambientais e dos inúmeros
desabrigados, não houve mortes de moradores e
funcionários da mineradora.
(B) A sócia proprietária da Mineradora Samarco é a
Vale, antiga Companhia Vale do Rio Doce, que já foi
uma empresa estatal brasileira.
(C) O Rio Doce foi contaminado por milhões de metros
cúbicos de dejetos de mineração, causando a morte de
peixes e animais.
(D) Além de Minas Gerais a tragédia se estendeu ao
estado do Espírito Santo, pois os dejetos das barragens
foram se alastrando por todo o curso do Rio Doce até o
desemboque do mar capixaba.
15. No ano de 2015 ataques terroristas ocorreram
em um país da Europa causando 128 mortes.
Membros do Estado Islâmico no dia 13 de novembro
de 2015 promoveram uma série de atentados em
diversos pontos desta cidade, um desses a Casa de
Espetáculos Bataclan, onde foram feitas 80 vítimas
fatais. Sobre esta Casa de Espetáculos denominada
Bataclan, é CORRETO afirmar que fica em:

(A) Salvador, Bahia.
(B) Bruxelas, Bélgica
(C) Paris, França.
(D) Jerusalém, Israel.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
16. Após ligar um computador com o Windows 7
Professional em uma rede de computadores, um
funcionário digitou seu nome de usuário e senha
para acessar a área de trabalho. Para bloquear o
computador e não permitir que ninguém mexa na
sua área de trabalho quando se ausentar
momentaneamente, o funcionário deve acessar a
tela que permite ativar o bloqueio pressionando a
combinação de teclas:
(A) Alt+Tab
(B) Crtl+Alt+Delete
(C) Shift+F5
(D) Crtl+Alt+End
___________________________________________
17. A tecla CAPS LOCK, presente no teclado dos
computadores, executa a seguinte função na
edição de um texto:
(A) Faz com que o cursor se mova para a última linha
do texto.
(B) Ativa temporariamente o teclado numérico.
(C) Desativa o corretor de textos do aplicativo de
edição.
(D) Aciona o modo caixa alta (letras maiúsculas) do
teclado fazendo com que todos os caracteres do tipo
letra, digitados após seu acionamento, sejam exibidos
em sua forma maiúscula.
_____________________________________________
18. As palavras grifadas em vermelho pelo Word
significam:
(A) Que as palavras não fazem parte da Língua
Portuguesa.
(B) Que as palavras são grifadas como enfeite.
(C) Que o usuário sempre está digitando errado.
(D) Que as palavras grifadas não são reconhecidas pelo
Dicionário do Word.
_____________________________________________
19. Analise as afirmativas abaixo, acerca do Sistema
Operacional Windows 7, instalação padrão
português Brasil.
I. Quando um usuário exclui um arquivo do
computador, ele apenas é movido para a Lixeira
onde fica temporariamente armazenado até a Lixeira
ser esvaziada. Com isso, o usuário tem a
oportunidade de recuperar arquivos excluídos
acidentalmente e restaurá-los para os locais
originais. Para restaurar um arquivo, clique nele e,
na barra de ferramentas, clique em Restaurar este
item;
II. O usuário pode alternar para a janela anterior
pressionando ALT+TAB, ou percorrer todas as
janelas abertas e a área de trabalho mantendo
pressionada a tecla
ALT e pressionando

repetidamente a tecla TAB. Solta ALT para mostrar a
janela selecionada;
III. O Painel de Controle permite criar, alterar e
remover contas de usuário. O nome de usuário pode
possuir até 255 caracteres;
IV. No gerenciador de arquivos Windows Explorer é
possível renomear o arquivo PRODUTOS.doc para
PRODUTOS:_INF.doc.
Está CORRETO apenas o que se afirma em:
a) I e II
b) II, III e IV
c) I e III
d) I, II e IV
20. Sobre o Microsoft Windows 7 (Seven) analise a
afirmativa abaixo:
Com este recurso, é possível organizar todas as
suas janelas, minimizando todas e deixando apenas
a que você está usando. Para isso, só é necessário
agitar o mouse na parte de cima do painel da janela,
agite de novo e todas elas voltam a abrir.
Assinale a Alternativa correta:
A) A afirmativa se refere ao recurso chamado “Aero
shake”.
B) Trata-se do recurso “Aero Peek”.
C) Esse recurso é chamado de “Aero Snap”
D) Esse não é um recurso do Windows 7 (Seven)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO
21. Ao encerrar o exercício as empresas emitem
suas demonstrações contábeis. Sobre o Balanço
Patrimonial, assinale a opção correta:
(A) Demonstra local, data, conta devedora, conta
credora, histórico e valor dos lançamentos contábeis.
(B) É a demonstração que evidencia o patrimônio de
uma empresa de forma quantitativa e qualitativa.
(C) Indica a formação e a utilização do capital social e
das reservas da empresa.
(D) Informa o valor dos bens adquiridos nos últimos seis
meses
22. De acordo com o Código Civil, dentre os
chamados livros comerciais, aquele considerado
obrigatório, na sociedade empresária, é o livro:
(A) Caixa.
(B) Contas-Correntes.
(C) Lalur.
(D) Diário.
23. A técnica contábil usada no registro dos fatos
contábeis e no controle do patrimônio, e das
variações desse patrimônio, através de lançamentos
destinados ao registro das operações que o afetam,
é a:
(A) Avaliação.
(B) Classificação.
(C) Demonstração.
(D) Escrituração.
_____________________________________________

24. Os Livros auxiliares se destinam ao controle de
um determinado componente patrimonial. Embora
obrigatórios perante o fisco, alguns livros citados a
seguir podem ser utilizados na escrituração contábil
como livros auxiliares. Nesse contexto, além do
Livro de Inventário, são chamados Livros Auxiliares
também:
(A) Livro Diário, o Livro Razão, o Livro Caixa e o Livro
de Registro de Duplicatas.
(B) Livro Diário, o Livro de Entradas de Mercadorias, o
Livro de Saídas de Mercadorias e o Livro de Registro de
Prestação de Serviços.
(C) Livro Razão, o Livro de Entradas de Mercadorias, o
Livro de Saídas de Mercadorias e o Livro de Registro de
Prestação de Serviços.
(D) Livro Caixa, o Livro de Entradas de Mercadorias, o
Livro de Saídas de Mercadorias e o Livro de Registro de
Prestação de Serviços.
___________________________________________
25. As despesas com modernização e reorganização
da empresa devem ser classificadas no seguinte
grupo de contas do balanço patrimonial:
A) Ativo Realizável a Longo Prazo
B) Ativo Circulante
C) Passivo Circulante
D) Ativo Permanente Diferido
____________________________________________
26. A Prefeitura adquiriu um imóvel, no valor de R$
400.000,00 que será pago em 40 parcelas iguais. O
imóvel já estava em uso pela Prefeitura. Sob o
aspecto orçamentário, refere-se a classificação no
grupo de natureza da despesa:
(A) Inversões financeiras.
(B) Imobilizado.
(C) Permanente.
(D) Dívida fundada.
____________________________________________
27. De acordo com a classificação dos elementos
patrimoniais, no exercício de 2012, os ativos que
tiverem a expectativa de realização até o término do
exercício seguinte, de acordo com as normas
brasileiras de contabilidade aplicada ao setor
público, devem ser classificados como:
(A) circulante.
(B) não circulante.
(C) disponível.
(D) realizável de curto prazo
28. A Variação de Patrimonial Qualitativa pode ser
exemplificada em:
(A) Variações Monetárias e Cambiais.
(B) Descontos Financeiros Concedidos.
(C) Recebimento da Receita da Dívida Ativa Tributária.
(D) Redução a Valor Recuperável e Provisão para
Perdas.
_____________________________________________

29. A variação cambial da dívida fundada externa
quando há desvalorização da moeda brasileira, o
real, representa uma:
(A) superveniência ativa.
(B) Superveniência passiva.
(C) Insubsistência ativa.
(D) Insubsistência passiva.
_____________________________________________
30. Na demonstração de Variações Patrimoniais, são
classificados
como
variações
patrimoniais
aumentativas financeiras:
(A) juros de empréstimos obtidos e juros e encargos de
mora.
(B) desconto financeiro obtido e juros de empréstimos
concedidos.
(C) remuneração de aplicações financeiras e juros de
empréstimos obtidos
(D) variações cambiais e ganho com alienação de bens
imóveis.
_____________________________________________
31. A mesa Diretora da Câmara de Vereadores de
Cabreúva deverá ser:
I. Eleita pelos pares em sessão especial para o
primeiro biênio de legislatura;
II. Terão mandatos de dois anos, proibida a
reeleição, para o mandato seguinte, de qualquer de
seus membros para o mesmo cargo;
III. A eleição para a renovação da Mesa, dentro da
mesma Legislatura, realizar-se-á na última Sessão
Ordinária da Sessão Legislativa, considerando os
eleitos empossados em 1º de janeiro do ano
subsequente, cumprindo-se apenas os atos
administrativos de transmissão de cargos.
É (são) CORRETA(s) as afirmações em:
(A) I e II apenas.
(B) I e III apenas.
(C) II e III apenas.
(D) I, II e III.
32. Dos casos a seguir a ÚNICA que NÃO poderá ser
convocada uma sessão extraordinária da Câmara
Municipal de Cabreúva é:
(A) A convocação verbal pelo Presidente da Câmara,
para se realizar em dias e horários diversos das
sessões ordinárias.
(B) A convocação escrita e pessoal aos Vereadores,
com antecedência mínima de vinte e quatro horas.
(C) A convocação verbal pela maioria dos membros da
Câmara, para reunir-se no mínimo vinte e quatro horas,
a partir da comunicação da maioria dos Vereadores.
(D) Por requerimento subscrito pela maioria dos
membros da Câmara, para reunir-se, no mínimo em
vinte e quatro horas, a partir da comunicação pessoal e
escrita a Presidência se obriga a providenciar no
mesmo prazo.

33. A Câmara de Vereadores de Cabreúva apreciará
proposta de Emenda à Lei Orgânica desde que:
(A) Apresentada por ¼ (um quarto), no mínimo, dos
membros da Câmara ou pelo Prefeito.
(B) Apresentada pelo menos 5% (cinco por cento) dos
eleitores do Município.
(C) Não esteja em vigência intervenção federal,
município de defesa ou estado de sítio.
(D) Não proponha a abolição de qualquer principio da
Constituição Federal ou Constituição Estadual.
34. No Regimento da Câmara Municipal de
Cabreúva, no artigo 183 define-se que o
encerramento da discussão dar-se-á:
I. por inexistência de solicitação da palavra.
II. pelo decursos dos prazos regimentais.
III a requerimento de qualquer Vereador, mediante
deliberação do Plenário.
IV. por aclamação popular.
Estão corretas as prerrogativas encontradas em:
(A) I, II e IV.
(B) I, II e III.
(C) I, II, III e IV.
(D) I, III e IV.
35. O artigo 200 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva trata do Veto. Se o veto do
Prefeito for rejeitado pelo Plenário da Câmara, o
projeto
será
reenviado
ao
Prefeito,
para
promulgação dentro do prazo de:
(A) 10 (dez) dias.
(B) 8 (oito) dias.
(C) 48 (quarenta e oito) horas.
(D) 24 (vinte e quatro) horas.
36. No artigo 256 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva define que os Vereadores,
qualquer que seja seu número, tomarão posse na
data legal, em sessão solene presidida pelo:
(A) Presidente da Câmara.
(B) Pelo Vereador mais idoso.
(C) Pelo Vereador mais votado.
(D) Pelo Prefeito Municipal.
37. De acordo com o artigo 15 da Lei Orgânica do
Município de Cabreúva, a partir da 16ª legislatura
terá o número de Vereadores fixado em:
(A) 11
(B) 12
(C) 13
(D) 09

38. Segundo a Lei Orgânica do Município de
Cabreúva, vagando os cargos de Prefeito e Vice
Prefeito nos trinta meses do período governamental
far-se-á:

(A) A Posse no cargo de Prefeito ao Vereador que
estiver ocupando a Presidência da Câmara Municipal.
(B) Eleição indireta entre os Vereadores para o cargo de
Prefeito.
(C) Eleição direta noventa dias depois de aberta a
última vaga.
(D) Eleição direta de imediato depois de aberta a última
vaga.
39. De acordo com o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva, as proposições serão
submetidas aos seguintes regimes de tramitação,
EXCETO:
(A) Urgência Especial.
(B) Urgência.
(C) Ordinária.
(D) Urgência urgentíssima.
40. Segundo o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva, Indicação é:
(A) O Vereador escolhido pela Representação Partidária
para, em seu nome, expressar em Plenário ponto de
vista sobre assuntos em debates.
(B) O órgão deliberativo e soberano da Câmara
Municipal, constituído pela reunião de Vereadores em
exercício, em local, forma e número estabelecidos no
Regime Interno.
(C) O ato escrito em que o Vereador sugere medida de
interesse público às autoridades competentes.
(D) A primazia na discussão ou não votação de uma
proposição sobre outra, mediante requerimento
aprovado pelo Plenário.
BOA SORTE!

