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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, 30 (trinta) 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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O coronel e o lobisomem 
 
1º (...) Num repente , relembrei estar em noite de lobisomem – era sexta-feira. (...) 
2º (...) Já um estirão era andado quando numa roça de mandioca, adveio aquele figurão de 
cachorro, uma peça de vinte palmos de pêlo e raiva (...) 
3º (...) Dei um pulo de cabrito e preparado estava para a guerra do lobisomem. Por 
descargo de consciência, do que nem carecia, chamei os santos de que sou devocioneiro: 
4º – São Jorge, Santo Onofre, São José! 
5º Em presença de tal apelação, mais brabento apareceu a peste. Ciscava o chão de soltar 
terra e macega no longe de dez braças ou mais. Era trabalho de gelar qualquer cristão que não 
levasse o nome de Ponciano de Azeredo Furtado. Dos olhos do lobisomem pingava labareda, 
em risco de contaminar de fogo o verdal próximo. Tanta faísca largava o penitente que um 
caçador de paca, estando em distância de bom respeito, cuidou que o mato estivesse ardendo. 
Já nessa altura eu tinha pegado a segurança _________ figueira e lá de cima, no galho mais 
firme, aguardava a deliberação do lobisomem. Garrucha engatilhada, só pedia que o 
assombrado desse franquia de tiro. Sabichão, cheio de voltas e negaças, deu ele de executar 
macaquice que nunca cuidei que um lobisomem pudesse fazer. Aquele par de brasas espiava 
aqui e lá na esperança de que eu pensasse ser uma súcia deles e não uma pessoa sozinha. O 
que o galhofista queria é que eu, coronel de ânimo desenfreado, fosse ________ barro 
denegrir a farda e deslustrar a patente. Sujeito especial em lobisomem como eu não ia cair 
_____ armadilha de pouco pau. No alto da figueira estava, no alto da figueira fiquei. 

(José Cândido de Carvalho. O coronel e o lobisomem. Rio de Janeiro, José Olympio, 1980.) 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) a uma – do – na.  
b) de uma – para o – em. 
c) numa – no – à. 
d) na – sobre – a. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica: 
I - A paroxítona “súcia” é acentuada por terminar em ditongo. 
II - “Faísca” o “i” recebe acento por ser tônico de hiato. 
III - As palavras “próximo” e “ânimo” são acentuadas pela mesma razão. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas II e III. 
b) Apenas I e III.    d) I, II e III. 
 
03 - Analise as afirmativas que expressam mais adequadamente o sentido das palavras 
do texto e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas: 
( ) estirão – certa distância. 
( ) deliberação – decisão. 
( ) súcia – bando. 
( ) galhofista – insolente. 
( ) denegrir – manchar. 
Assinale a sequência correta de cima para baixo: 
a) V – V – V – F – V. 
b) F – V – V – F – F. 
c) V – F – F – V – V. 
d) F – F – V – V – F. 
 
04 - Assinale a alternativa em que o plural se faz da mesma forma que “chão”: 
a) estirão.  
b) figurão. 
c) apelação. 
d) cristão. 
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05 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O narrador insinua que o personagem é muito corajoso, ágil e esperto. 
II - O coronel insiste tanto que não estava com medo do lobisomem que acaba ficando 
claro que não lhe faltou coragem para enfrentar o bicho. 
III - O coronel quer sugerir que ele foi mais inteligente que o lobisomem. Quem percebe 
um truque inteligente é mais inteligente do que quem o está executando. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) I, II e III. 
 
06 - Flávia aplicou um capital de R$ 3.400,00 à taxa de juros simples de 15% a.a. por um 
período suficiente para que o montante a ser retirado seja equivalente a 3/2 do capital 
aplicado. O período de aplicação desse capital será igual a: 
a) 30 meses. 
b) 3 anos. 
c) 38 meses. 
d) 40 meses. 
 
07 - Ademilson comprou ração suficiente para tratar de seus 15 cães por exatamente 40 
dias. Passados 10 dias, morreram 3 cães por motivo de doença. Após este fato, a ração 
em estoque foi suficiente para tratar dos cães que restaram por: 
a) menos de 25 dias. 
b) mais de 25 e menos de 35 dias. 
c) mais de 35 e menos de 45 dias. 
d) mais de 45 dias. 
  
08 - Laura comprou 2 batons e 3 esmaltes por R$ 51,50. Se ela tivesse comprado 4 
batons e 5 esmaltes teria pago R$ 94,10. O valor de cada batom comprado por Laura é 
igual a: 
a) R$ 12,40. 
b) R$ 11,80. 
c) R$ 9,80. 
d) R$ 8,90. 
 
09 - Um cone circular reto possui medida da geratriz igual a 13 cm. Sabe-se que a medida 
da altura desse cone excede em 2 cm a medida do diâmetro da circunferência de sua 
base. O volume desse cone é igual a: 
a) 50π cm2. 
b) 100π cm2. 
c) 150π cm2. 
d) 300π cm2. 
 
10 - Em um grupo de estudantes, 61 gostam de cinema, 43 gostam apenas de teatro, e 29 
gostam de cinema e teatro e 1 único estudante que não gosta de cinema nem teatro. Ao 
todo, o número de estudantes que compõem esse grupo é igual a: 
a) 76. 
b) 105. 
c) 114. 
d) 134. 
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11 - Complete a lacuna da notícia abaixo com a alternativa CORRETA: 
A COPEL iniciou na quinta-feira (26/02/15) a operação comercial de seus 

primeiros parques eólicos no __________ . Com 94 MW (megawatts), o Complexo São 
Bento consiste de 47 aerogeradores instalados em quatro parques, e é o primeiro de 
uma série de cinco complexos a serem construídos naquele Estado até 2.019. 

Fonte: http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=83199&tit=Parques-eolicos-da-Copel-iniciam-operacao-comercial-no-Nordeste 

a) Mato Grosso do Sul. 
b) Rio Grande do Norte. 
c) Rio Grande do Sul. 
d) Santa Catarina. 
 
12 - Festival Folclórico de Parintins é uma festa popular realizada anualmente no último 
fim de semana de Junho no Estado: 
a) Da Bahia. 
b) De Pernambuco. 
c) Do Amazonas. 
d) Do Pará. 
 
13 - Presidente da República que tinha o seguinte lema “Cinqüenta anos de progresso 
em cinco anos de governo”: 
a) Juscelino Kubitschek. 
b) Getúlio Vargas. 
c) José Sarney. 
d) Fernando Collor de Mello. 
 
14 - Quem é o atual Procurador Geral da República? 
a) Cláudio Fonteles. 
b) Geraldo Brindeiro. 
c) Roberto Gurgel. 
d) Rodrigo Janot. 
 
15 - Único parlamentar (Senador) do PSDB presente na lista liberada pelo Ministro do 
STF Teori Zavascki, que autoriza a Polícia Federal a apurar a participação principalmente 
de políticos no esquema investigado pela operação Lava Jato, que averigua 
irregularidades na Petrobras: 
a) Antonio Anastásia. 
b) Edison Lobão. 
c) Fernando Collor. 
d) Renan Calheiros.  
 
16 - Sempre que um ente público recebe recursos provenientes do aluguel de um imóvel, 
o departamento de contabilidade deverá registrar a operação como Receita:  
a) Corrente.  
b) Extra orçamentária. 
c) De Transferência de Capital.  
d) Com Alienação de Imóveis.  
 
17 - Suponha que um Município pertencente ao Estado do Paraná esteja adquirindo um 
imóvel que já estava sendo utilizado pelo ente público. Segundo a legislação vigente, a 
aquisição de imóvel já em utilização deve ser classificada como: 
a) Transferência corrente. 
b) Subvenção econômica. 
c) Investimentos.  
d) Inversões Financeiras. 
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18 - No momento da elaboração da proposta orçamentária de um ente público, foram 
inseridas as dotações julgadas necessárias pelas Autoridades responsáveis. No início 
do exercício financeiro foi constatado que não constou no orçamento a dotação para 
despesas de custeio de uma secretaria. Sabendo da essencialidade da despesa e 
considerando que existem recursos disponíveis, assinale a alternativa que apresenta a 
forma de destinação dos recursos prevista na legislação: 
a) Crédito adicional suplementar. 
b) Crédito adicional especial. 
c) Crédito adicional financeiro. 
d) Crédito adicional diferido. 
 
19 - As despesas públicas devem obedecer os estágios previstos na legislação 
brasileira, como forma de garantir sua legalidade. Dentre as etapas previstas para o 
processo da despesa pública, existe o empenho da despesa. Assinale a alternativa 
INCORRETA sobre o empenho das despesas públicas: 
a) É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento. 
b) Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. 
c) O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado 
obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. 
d) Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensado o empenho da 
despesa. 
 
20 - Os entes públicos ficam sujeitos às regras de controle orçamentário previstas na 
legislação como forma de evitar erros ou fraudes na execução orçamentária, bem como 
destinação divergente daquela constante na Lei Orçamentária Anual. Assinale a 
alternativa que NÃO está de acordo com a legislação no que se refere ao controle da 
execução orçamentária: 
a) O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido 
nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios. 
b) Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância 
dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que 
for instituído para esse fim. 
c) A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será sempre prévia e os atos 
administrativos que envolvem execução orçamentária somente poderão ocorrer após 
verificação do controle interno. 
d) As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, com Parecer prévio 
do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. 
 
21 - Segundo a classificação dos componentes patrimoniais da Lei Federal nº 4.320/1964, 
os débitos de tesouraria deverão integrar a Dívida: 
a) Mobiliária. 
b) Flutuante. 
c) Consolidada. 
d) Fundada. 
 
22 - A peça contábil que demonstra as alterações verificadas no patrimônio, resultantes 
ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do 
exercício recebe o nome de: 
a) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
b) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 
c) Balanço Patrimonial. 
d) Balanço Orçamentário. 
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23 - Tomando por base a situação hipotética de que um Município brasileiro tenha 
auferido uma Receita Corrente Líquida no montante de R$ 11.500.000,00, assinale a 
alternativa que apresenta o valor máximo que pode ser utilizado para pagamento das 
despesas com pessoal sem infringir os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Federal nº 101/2000):  
a) R$ 5.750.000,00.    c) R$ 6.900.000,00. 
b) R$ 6.200.000,00.    d) R$ 7.400.000,00. 
 
24 - Suponha que um Município, localizado no território do Estado do Paraná, tenha 
ultrapassado no limite de endividamento previsto na Lei Complementar Federal nº 
101/2000 na verificação referente ao período de setembro a dezembro de 2014. Com base 
na legislação mencionada, o ente público deverá reconduzir seu endividamento para o 
limite, no máximo, até: 
a) Abril de 2015.    c) Outubro de 2015. 
b) Agosto de 2015.    d) Dezembro de 2015. 
 
25 - Nesta questão, o candidato deverá assinalar a única alternativa que, segundo a Lei 
Federal nº 8.666/1993, apresenta uma hipótese em que a licitação somente poderá 
ocorrer através da modalidade concorrência: 
a) Contratação de serviço de limpeza e higiene com valor estimado de R$ 540.000,00. 
b) Contratação de obra ou serviço de engenharia com valor estimado de R$ 680.000,00. 
c) Contratação de serviço de limpeza e higiene com valor estimado de R$ 720.000,00. 
d) Contratação de obra ou serviço de engenharia com valor estimado de R$ 1.200.000,00. 
 
26 - A Lei Orgânica Municipal de Andirá determina que compete ao Prefeito Municipal 
encaminhar à Câmara Municipal as contas e o balanço geral referentes ao exercício da 
administração pública municipal. O prazo máximo para o envio será até: 
a) O dia 31 de Março do ano seguinte. 
b) O dia 15 de Abril do ano seguinte. 
c) Trinta dias após a abertura da sessão legislativa. 
d) Sessenta dias após a abertura da sessão legislativa. 
 
27 - Assinale a única alternativa que NÃO apresenta um orçamento que verá estar 
compreendido na Lei Orçamentária Anual, segundo a Lei Orgânica Municipal de Andirá: 
a) O orçamento das organizações sociais que recebem recursos públicos para execução de 
serviços de assistência social ou programas educativos.  
b) O orçamento fiscal referente aos Poderes Municipais, seus Fundos, Órgãos e Entidades da 
Administração Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. 
c) O orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a voto. 
d) O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da Administração Direta ou Indireta, bem como os Fundos e Fundações instituídos 
e mantidos pelo Poder Público. 
 
28 - A   Lei Orgânica Municipal de Andirá obriga a inclusão no orçamento da 
Administração Pública Municipal de verba necessária ao pagamento de seus débitos 
oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, 
fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores 
atualizados monetariamente, deverão constar no orçamento os precatórios 
apresentados até: 
a) 15 de junho. 
b) 1º de julho. 
c) 31 de agosto. 
d) 10 de outubro. 
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29 - Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade, o Controle Interno relacionado à 
observância da regulamentação pertinente recebe o nome de: 
a) Operacional. 
b) Contábil. 
c) Administrativo. 
d) Normativo. 
 
30 - Segundo a NBC T 16.1, que trata da conceituação, objeto e campo de aplicação da 
contabilidade pública, a soma ou agregação do patrimônio de duas ou mais unidades 
contábeis descentralizadas é representado por uma unidade contábil: 
a) Unificada. 
b) Consolidada. 
c) Integral. 
d) Composta. 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

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

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