
Prefeitura Municipal de 
 
 
 

 

Gabarito da 
Cargo: 

Com base no ANEXO 10 da Lei 4.320/64 do exercício de 2011 da Prefeitura Municipal de União do Sul 
em anexo, e demais material para consulta e análise, complete as afirmativas 
 
 

1. Calcule e insira no espaço indicado
exercício de 2011, pertinente às receitas da Prefeitura 
R$ 9.417.688,46 (20 pontos). 
 
 

2. Com base na Receita Corrente Líquida apurada, calcule e insira as seguintes informações:
 

a) O Limite máximo 
considerando a realidade do m
(5 pontos) e R$ 5.085.551,77

 

b) O Município de União do Sul gastou com pessoal em encargos durante o exercício de 2011 o 
montante de R$ 4.341.223
Corrente Líquida do Município no exercício.

 
3. Complete: na análise do Anexo 10 da Lei 4.320/64, sobre as contribuições ao FUNDEB e sobre os 

recebimentos pelo FUNDEB, o Município obteve 

a) Preencha na linha acima “
 

 
b) O valor da diferença entre contribuição e recebimentos 

 
 

c) Conforme o texto constitucional, o montante mínimo em percentual é de 
deverá ser utilizado para pagamento dos profissionais do magistério em 
que, no caso em questão resulta em 

 
4. No procedimento abaixo serão corrigidos erros gramaticais e ortográficos na forma dos subitens I e II. 

(Em conformidade com o novo acordo ortográfico
 

I. Domínio da norma culta da língua escrita, (
ortografia; emprego de letras maiúsculas; acentuação; separação de sílabas; pontuação; colocação 
de pronomes; concordância nominal e
estética. (10 pontos). 
 

II.  Coesão textual: ligação ou articulação das partes do texto, com uso adequado de recursos coesivos 
morfossintáticos (conjunções, pronomes relativos, advérbios, sequência 
na escolha das palavras, uso de sinônimos, repetição, etc
semântica do texto, isto é, articulação das idéias que faz com que palavras e frases componham um 
todo significativo para os leitores. 

 
a) Descreva sobre a legalidade, a necessidade e a importância do Controlador Interno no 

Município. E onde voc
 
Nesta questão, com base no caput do 
a obrigatoriedade constitucional exigida
Controle Interno e a atuação do Controlador Interno.

Prefeitura Municipal de União do sul

Gabarito da Prova Subjetiva II 
Cargo: Controlador Interno 

 
da Lei 4.320/64 do exercício de 2011 da Prefeitura Municipal de União do Sul 

em anexo, e demais material para consulta e análise, complete as afirmativas abaixo:

indicado a seguir, o valor correto da Receita Corrente Líquida
, pertinente às receitas da Prefeitura conforme o Anexo 10 da Lei 4.320/64

Com base na Receita Corrente Líquida apurada, calcule e insira as seguintes informações:

Limite máximo permitido com gastos de pessoal e encargos, pelo Poder Executivo
considerando a realidade do município, que não possui Tribunal de Contas, é de

5.085.551,77 (10 pontos). 

O Município de União do Sul gastou com pessoal em encargos durante o exercício de 2011 o 
4.341.223,55 (5 pontos) equivalente à  de 46,10%

Corrente Líquida do Município no exercício. 

ise do Anexo 10 da Lei 4.320/64, sobre as contribuições ao FUNDEB e sobre os 
recebimentos pelo FUNDEB, o Município obteve prejuízo financeiro. 

Preencha na linha acima “auxílio” ou “prejuízo” (5 pontos). 

valor da diferença entre contribuição e recebimentos é de R$ 42.343,64

Conforme o texto constitucional, o montante mínimo em percentual é de 
deverá ser utilizado para pagamento dos profissionais do magistério em 
que, no caso em questão resulta em R$ 823.540,42 (10 pontos). 

No procedimento abaixo serão corrigidos erros gramaticais e ortográficos na forma dos subitens I e II. 
novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa)  

Domínio da norma culta da língua escrita, (uso adequado dos seguintes requisitos: registro formal; 
ortografia; emprego de letras maiúsculas; acentuação; separação de sílabas; pontuação; colocação 
de pronomes; concordância nominal e verbal; parágrafo; regência verbal e nominal).

Coesão textual: ligação ou articulação das partes do texto, com uso adequado de recursos coesivos 
conjunções, pronomes relativos, advérbios, sequência temporal

na escolha das palavras, uso de sinônimos, repetição, etc). Coerência textual: estruturação lógico
semântica do texto, isto é, articulação das idéias que faz com que palavras e frases componham um 

eitores. (10 pontos). 

Descreva sobre a legalidade, a necessidade e a importância do Controlador Interno no 
E onde você se enquadra nesse contexto. Mínimo 15 linhas.

com base no caput do item 4 e dos incisos I e II e alínea “A”, o candidato deverá
exigida pela união, pelo estado e pelo município. Relatar a importância do 

do Controlador Interno.  

União do sul - MT 

 

da Lei 4.320/64 do exercício de 2011 da Prefeitura Municipal de União do Sul 
abaixo: 

o valor correto da Receita Corrente Líquida RCL do 
conforme o Anexo 10 da Lei 4.320/64:  

Com base na Receita Corrente Líquida apurada, calcule e insira as seguintes informações: 

permitido com gastos de pessoal e encargos, pelo Poder Executivo, 
, que não possui Tribunal de Contas, é de 54% da RCL 

O Município de União do Sul gastou com pessoal em encargos durante o exercício de 2011 o 
% (10 pontos) da Receita 

ise do Anexo 10 da Lei 4.320/64, sobre as contribuições ao FUNDEB e sobre os 

42.343,64 (5 pontos). 

Conforme o texto constitucional, o montante mínimo em percentual é de 60% (10 pontos). que 
deverá ser utilizado para pagamento dos profissionais do magistério em efetivo exercício, o 

No procedimento abaixo serão corrigidos erros gramaticais e ortográficos na forma dos subitens I e II. 

uso adequado dos seguintes requisitos: registro formal; 
ortografia; emprego de letras maiúsculas; acentuação; separação de sílabas; pontuação; colocação 

verbal; parágrafo; regência verbal e nominal). Legibilidade e 

Coesão textual: ligação ou articulação das partes do texto, com uso adequado de recursos coesivos 
temporal) e lexicais (precisão 

). Coerência textual: estruturação lógico-
semântica do texto, isto é, articulação das idéias que faz com que palavras e frases componham um 

Descreva sobre a legalidade, a necessidade e a importância do Controlador Interno no 
linhas.   

o candidato deverá apresentar 
município. Relatar a importância do 


