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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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CEMITÉRIO DE ELEFANTES 
 

 À margem do rio, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho ingazeiro – ali os 
bêbados são felizes. A população considera-os animais sagrados, ________ às suas 
necessidades de cachaça e pirão. No trivial contentam-se com as sobras do mercado. 
 Quando ronca a barriga, ao ponto de perturbar a sesta, saem do abrigo e, arrastando os 
pesados pés, atiram-se à luta pela vida. Enterram-se no mangue até os joelhos na caça ao 
caranguejo ou, tromba vermelha no ar, espiam a queda dos ingás maduros. 
 Elefantes malferidos coçam as perebas, sem nenhuma queixa, escarrapachados 
.............. raízes que servem de cama e cadeira. Bebem e beliscam pedacinho de peixe. Cada 
um tem o seu lugar, gentilmente avisam: 
 – Não use a raiz do Pedro. 
 – Foi embora, sentiu que ia se apagar e caiu fora. Eu gritei: Vai na frente, Pedro, deixa a 
porta aberta. 
 à flor do lodo borbulha o mangue – os passos de um gigante perdido? João dispõe no 
braseiro o peixe embrulhado em folha de bananeira. 
 – O Cai N’água trouxe as minhocas? 
 – Sabia não? 
 – Agora mesmo ele... 
 – Entregou a lata e disse: Jonas, vai dar pescadinha da boa. 
 Chega de outras margens um elefante moribundo. 
 – Amigo, venha com a gente. 
 Uma raiz no ingazeiro, o rabo de peixe, a caneca de pinga. 
 No silêncio o bzzz dos pernilongos ________ o posto de cada um, assombrados com o 
mistério da noite, o farol piscando ..... alto do morro. 
 Distrai-se um deles a enterrar o dedo no tornozelo inchado. Puxando os pés de 
paquiderme, afasta-se entre adeuses em voz baixa – ninguém perturbe os dorminhocos. 
Esses, quando acordam, não perguntam aonde foi o ausente. E, se indagassem, para levar-
lhe margaridas do banhado, quem saberia responder? A você o caminho se revela na hora da 
morte. 
 A viração da tarde assanha as varejeiras grudadas ..... seus pés disformes. Nas folhas 
do ingazeiro reluzem lambaris prateados – ao eco da queda dos frutos os bêbados erguem-se 
com dificuldade e os disputam rolando no pó. O vencedor descasca o ingá, chupa de olho 
guloso a fava adocicada. Jamais correu sangue no cemitério, a faquinha na cinta é para 
_________ peixe. E, os brigões, incapazes de se moverem, basta xingarem-se à distância. 
  Eles que suportam o delírio, a peste, o fel na língua, o mormaço, as câimbras de 
sangue, berram de ódio contra os pardais, que se aninham entre as folhas e, antes de dormir, 
lhes cospem na cabeça – o seu pipiar irrequieto envenena a modorra. 
 Da margem contemplam os pescadores mergulhando os remos. 
 – Um peixinho aí, compadre? 
 O pescador atira o peixe desprezado no fundo da canoa. 
 – Por que você bebe, Papa-Isca? 
 – Maldição de mãe, uai. 
 – O Chico não quer peixe? 
 – Tadinho, a barriga-d’água. 
 Sem pressa, aparta-se dos companheiros cochilando à margem, esquecidos de enfiar a 
minhoca no anzol. 
 Cuspindo na água o caroço  preto do ingá, os outros não o interrogam: as presas de 
marfim que indicam o caminho são garrafas vazias. Chico perde-se no cemitério sagrado, as 
carcaças de pés grotescos surgindo ao luar. 

TREVISAN, Dalton. Cemitério de elefantes. In: Primeiro livro de contos. 1. ed. Rio de Janeiro, Record, s. d., p. 28-31. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas 
no texto: 
a) em - do - sobre.     c) nas - ao - em. 
b) sobre as - no - nos.    d) às - do - a. 
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02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas contínuas no 
texto: 
a) provêem – assinalam – descamar.   c) proverão – assinala – descamarem. 
b) proveja – assinalaram – descama de.  d) provê – assinala – descamar. 
 
03 - Faça a correspondência entre a coluna da direita e a da esquerda, relacionando as 
palavras que expressam mais adequadamente o sentido do texto: 
( 1 ) paquiderme.   (     ) vagem. 
( 2 ) viração.    (     ) pele grossa. 
( 3 ) fava.    (     ) tempo abafado. 
( 4 ) modorra.   (     ) brisa. 
Assinale a sequência correta de cima para baixo: 
a) 4 – 2 – 3 – 1.     c) 3 – 1 – 4 – 2. 
b) 2 – 3 – 1 – 4.     d) 2 – 4 – 1 – 3. 
 
04 - Quanto ao gênero dos substantivos retirados do texto analise as afirmativas e 
marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas: 
(     ) “Caranguejo” – substantivo masculino epiceno cujo feminino é “caranguejo 
fêmea”. 
(     ) “Elefante” – substantivo masculino biforme por apresentar duas formas no 
feminino “Elefanta e Elefoa”. 
(     ) “Pardais” – substantivo masculino biforme cujo feminino é “pardalocas ou 
pardocas”. 
(     ) “O ausente” – substantivo masculino uniforme sobrecomum cujo feminino é “a 
ausente”. 
(     ) “Compadre” – substantivo masculino heterônimos cujo feminino é proveniente de 
um radical diferente “cumadre”. 
Assinale a sequência correta de cima para baixo: 
a) V – F – V – F – V.    c) F – F – V – V – F. 
b) V – V – F – V – F.    d) F – V – F – F – V. 
 
05 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do 
texto e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas: 
(     ) As palavras “raízes” e “aí” são acentuadas por ser o “i” tônico de hiato. 
(     ) A palavra “silêncio” recebe acento gráfico pela mesma regra que “bêbado” e 
“distância”. 
(     ) As paroxítonas “língua” e “mistério” são acentuadas por terminarem em ditongo. 
(     ) As palavras “pés” e “até” recebem acento gráfico por serem oxítonas terminadas 
em “e(s)”. 
Assinale a sequência correta de cima para baixo: 
a) V – V – F – V.     c) F – V – V – F. 
b) F – F – F – V.     d) V – F – V – F. 
 
06 - Os elementos coesivos destacados no texto (quando e se) estabelece relação de: 
a) consequência – causa.    c) causa – explicação. 
b) tempo – condição.    d) explicação – concessão. 
 
07 - Analise as afirmativas quanto ao significado das palavras: 
I - cinta (substantivo) – sinta (verbo). São palavras homônimas homófonas. 
II - caça (substantivo) – cassa (substantivo) são palavras parônimas. 
III - espiam (verbo) – expiam (verbo) são palavras homônimas heterográficas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
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08 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - A ideia de solidariedade entre os bêbados fica implícita na maneira como o elefante 
moribundo é recebido. 
II - Os nomes ou apelidos dos bêbados indicam que existe uma igualdade que nivela 
todos a uma massa mais ou menos disforme de pessoas. 
III - A impossibilidade de locomoção faz com que as brigas se resolvam a nível 
linguístico. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
 
09 - Jarbas avistou o topo de um edifício segundo um ângulo de 30º com a horizontal. Ao 
se aproximar 12 m do edifício, ele avista o mesmo ponto no topo do edifício segundo um 
ângulo de 60º com a horizontal. Desconsiderando a altura de Jarbas, é correto afirmar 
que a altura desse edifício mede, aproximadamente: 
Dados: sen 30º = 0,50; sen 60º = 0,86; tg 30º = 0,58; tg 60º = 1,73. 
a) 6,05 m.     c) 14,33 m. 
b) 12,1 m.     d) 14, 47 m. 
 
10 - Uma pirâmide hexagonal regular possui apótema da base medindo cm. Sabe-se 
que a medida da altura dessa pirâmide é equivalente a 9/4 da medida da aresta de sua 
base. O volume dessa pirâmide é igual a: 
a)  cm3.    c)  cm3. 
b)  cm3.    d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11 - Em uma indústria, 12 máquinas produzem, em 15 horas de funcionamento, 31.320 
unidades de determinado produto. Após a aquisição de mais 5 dessas máquinas, em 10 
horas de funcionamento, a quantidade produzida desse mesmo produto por essa 
indústria será igual a: 
a) 24.160 unidades.    c) 26.740 unidades. 
b) 25.980 unidades.    d) 29.580 unidades. 
 
12 - Tiago possui um terreno em formato retangular, cuja largura mede 25% a menos do 
que a medida do comprimento. Sabe-se que a área desse terreno mede 588 m2. Uma das 
dimensões desse terreno mede: 
a) 18 m.     c) 21 m. 
b) 20 m.     d) 24 m. 
 
13 - Giane aplicou um capital de R$ 4.900,00 à taxa de juros simples de 9% a.a. por 19 
meses. Ao final desse período, o montante retirado por Giane foi de: 
a) R$ 5.598,25.    c) R$ 5.895,52. 
b) R$ 5.598,52.    d) R$ 5.985,25.  
 
14 - As terras que hoje compõem o município de Tijucas do Sul foi palco de que conflito 
abaixo? 
a) Guerra do Contestado.    c) Revolta Constitucionalista. 
b) Movimento Tenentista.    d) Revolução Federalista. 
 
15 - Em que ano os eleitores de todo o Brasil poderão votar em apenas um candidato a 
Senador, tendo assim a oportunidade de renovar 1/3 do Senado Federal? 
a) 2.016.     c) 2.020. 
b) 2.018.     d) 2.022. 
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16 - Foi a segunda Capital do Brasil entre 1.763 e 1.960: 
a) Ouro Preto – MG.   c) Salvador – BA. 
b) Rio de Janeiro – RJ.   d) São Vicente – SP. 
 
17 - Quando Tancredo Neves foi eleito Presidente da República através do voto indireto, 
ele concorreu por qual Partido Político? 
a) PDS.     c) PMDB. 
b) PFL.     d) PSDB. 
 
18 - Que máquina foi entregue pelo Governo Federal ao município de Tijucas do Sul em 
junho do ano passado? 
a) Motoniveladora.    c) Retro-escavadeira. 
b) Pá-carregadeira.    d) Rolo compactador.  
 
19 - Segundo os dispositivos da Lei Federal n 4.320/1964, a única alternativa que NÃO 
apresenta uma Receita Patrimonial está presente na letra: 
a) Participações e dividendos. 
b) Operações de crédito. 
c) Receita de valores mobiliários. 
d) Receitas imobiliárias. 
 
20 - A Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul realizou o pagamento de despesas com 
serviços de terceiros e juros da dívida pública no mês de Janeiro de 2015. Assinale a 
alternativa que apresenta a classificação contábil das despesas realizadas pela 
Prefeitura: 
a) Transferência corrente e despesa de custeio. 
b) Inversão financeira e transferência de capital.  
c) Despesa de custeio e inversão financeira. 
d) Transferência de capital e despesa de custeio. 
 
21 - As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo 
consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham 
processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida 
e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente 
poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, 
discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica. 
Caso uma despesa pública seja anulada após o encerramento do exercício deverá ser 
contabilizada como:  
a) Estorno de despesa do exercício corrente. 
b) Reversão da dotação original.  
c) Provisão para despesas de capital. 
d) Receita do exercício em que se efetivar.  
 
22 - Segundo a Lei Federal nº 4.320/1964 os Créditos Adicionais destinados ao reforço de 
dotação orçamentária recebe o nome de: 
a) Específico.    c) Suplementar. 
b) Extra orçamentário.   d) Diferencial. 
 
23 - Entende-se por excesso de arrecadação, para abertura de Créditos Adicionais, o 
saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a 
realizada, considerando-se, ainda: 
a) A tendência do exercício. 
b) Os créditos extraordinários estimados.  
c) O saldo patrimonial. 
d) O passivo compensado.  
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24 - A legislação brasileira determina que a despesa pública deverá ocorrer mediante o 
empenho da despesa, que consiste no procedimento adotado pela Autoridade Pública 
para confirmação da ocorrência de uma situação que cria obrigação do estado junto a 
terceiros. Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com a Lei Federal nº 4.320/1964:  
a) É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 
b) Considera-se nula a despesa realizada sem emissão da nota de empenho. 
c) Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. 
d) É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento. 
 
25 - Segundo as normas de Contabilidade Pública vigentes no Brasil, os Débitos de 
Tesouraria e Serviços da Dívida a Pagar deverão ficar registrados como:  
a) Dívida Consolidada. 
b) Dívida Mobiliária.  
c) Dívida Flutuante.  
d) Dívida Fundada.  
 
26 - Para que seja realizada a liquidação de uma despesa realizada por um ente público 
deve-se verificar para quem se deve pagar o crédito orçamentário. Assinale a alternativa 
que NÃO apresenta um documento que deve ser verificado no momento da liquidação da 
despesa: 
a) O contrato, ajuste ou acordo que originou a despesa. 
b) A nota de empenho da despesa. 
c) Comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço.  
d) O procedimento licitatório ou dispensa que deu origem à despesa. 
 
27 - Para compensar sua inclusão como despesa orçamentária no Balanço Financeiro, 
os restos a pagar do exercício serão computados como: 
a) Receita orçamentária. 
b) Receita extra orçamentária. 
c) Receita de exercícios anteriores. 
d) Receita a apropriar. 
 
28 - No Balanço Patrimonial dos Entes Públicos, os bens, valores e obrigações não 
classificados nos grupos Financeiro ou Permanente e que, imediata ou indiretamente, 
possam vir a afetar o patrimônio, serão classificados no grupo: 
a) Compensado.    c) Imobilizado.  
b) Diferido.     d) Amortizado. 
 
29 - Quando o Município de Tijucas do Sul repassa recursos para uma Autarquia realizar 
Investimentos, a classificação da despesa na Prefeitura Municipal deverá ser registrada 
como: 
a) Inversões Financeiras. 
b) Subvenção econômica. 
c) Transferência de Capital. 
d) Encargos diversos. 
 
30 - Sabendo que o valor máximo que pode ser utilizado para o pagamento das despesas 
de pessoal do Poder Executivo de um Município localizado no Estado do Paraná é de R$ 
9.828.000,00, assinale a alternativa que apresenta a Receita Corrente Líquida auferida 
pelo Município: 
a) R$ 17.800.000,00. 
b) R$ 18.200.000,00. 
c) R$ 18.600.000,00. 
d) R4 19.000.000,00. 
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31 - O prazo máximo para recondução aos limites da despesa com pessoal previsto na 
Lei Complementar Federal nº 101/2000 será de __________, enquanto que no primeiro 
deverá ser reduzido, no mínimo, __________. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
a) Dois quadrimestres - um terço do excedente. 
b) Dois quadrimestres - cinquenta por cento do excedente. 
c) Três quadrimestres - um terço do excedente. 
d) Três quadrimestres - cinquenta por cento do excedente. 
 
32 - A Lei Complementar Federal nº 101/2000 determina que os Entes Públicos deverão 
estabelecer reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante serão definidos 
com base na receita corrente líquida. O valor da reserva de contingência deverá constar: 
a) No Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 
b) No Relatório de Gestão Fiscal. 
c) Na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
d) Na Lei Orçamentária Anual. 
 
33 - A modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior 
à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação é 
denominada: 
a) Leilão.     c) Tomada de Preços. 
b) Concorrência.    d) Seleção mediante convite. 
 
34 - Quando um Município Brasileiro pretende realizar a construção de um viaduto e o 
valor estimado da contração é de R$ 1.200.000,00 a modalidade da licitação a ser 
adotada: 
a) Deverá ser a Concorrência. 
b) Deverá ser por Tomada de Preços. 
c) Poderá ocorrer por Convite ou Concorrência. 
d) Poderá ocorrer por Concorrência ou Tomada de Preços. 
 
35 - O limite máximo de valor para que o Município de Tijucas do Sul realize a compra de 
materiais e a aquisição ocorra por dispensa de licitação em razão do valor será de: 
a) R$ 5.000,00.    c) R$ 12.000,00. 
b) R$ 8.000,00.    d) R$ 16.000,00. 
 
36 - Segundo a Lei Orgânica Municipal de Tijucas do Sul, sustar os atos normativos do 
Poder Executivo que exorbitem seu poder regulamentar compete privativamente: 
a) À Câmara Municipal dos Vereadores. 
b) Ao Poder Judiciário Estadual. 
c) Ao Tribunal de Contas Estadual. 
d) À Secretaria Municipal da Fazenda. 
 
37 - Assinale a única alternativa que NÃO apresenta uma Vedação prevista na Lei 
Orgânica Municipal de Tijucas do Sul: 
a) A transposição, o remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de 
programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. 
b) A utilização sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal para 
suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos. 
c) A subvenção ou auxílio do poder público às entidades de previdência privada com fins 
lucrativos. 
d) A vinculação da receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa prevista na Constituição 
Estadual referente a Saúde. 
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38 - Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade, as transações originadas de fatos 
que afetam o patrimônio público, em decorrência, ou não, da execução de orçamento, 
podendo provocar alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais são 
classificadas como: 
a) Transações Patrimoniais. 
b) Transações com Terceiros. 
c) Transações Econômico-Financeiras. 
d) Transações Administrativas. 
 
39 - O procedimento de Controle Interno que compreende o acompanhamento dos 
pressupostos do controle interno, visando assegurar a sua adequação aos objetivos, ao 
ambiente, aos recursos e aos riscos é denominado: 
a) Avaliação de riscos. 
b) Testes de controle. 
c) Medidas de prevenção. 
d) Monitoramento. 
 
40 - A quantia que a entidade do setor público espera obter com a alienação ou a 
utilização de itens de inventário quando deduzidos os gastos estimados para seu 
acabamento, alienação ou utilização é chamada de: 
a) Valor justo. 
b) Valor realizável líquido. 
c) Valor contábil líquido. 
d) Valor residual.  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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