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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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Beijos e abraços 
 

1º Os franceses se beijam, e não apenas quando estão se condecorando. Mas dois 
franceses só chegam ao ponto de se beijar no fim de um longo processo de desinformalização 
do seu relacionamento, que começa quando um propõe ao outro que abandone o “vous”, e 
eles passem a se tratar por “tu”, geralmente depois de se conhecer por alguns anos. Não sei se 
existe um prazo certo para o “vous” dar lugar ao “tu”, mas é um passo importante, e até ele ser 
dado o cumprimento entre os dois jamais passará de um seco aperto de mãos. 
2º Os russos se beijam _______ qualquer pretexto e dizem que a progressão, lá, não é de 
aperto de mão para abraço e beijo, mas de beijos protocolares para beijos cada vez mais 
longos e ................ Na Itália, os homens andam de braços dados na rua, sem que isso indique 
que são noivos, e o beijo entre amigos também é comum. Os anglo-saxões são mais 
comedidos e mesmo os americanos, que são ingleses sem barbatana, reagem quando você, 
esquecendo onde está, ameaça abraçá-los. Ninguém é mais informal que um americano, 
ninguém mais antifrancês na velocidade com que chega ____ etapa equivalente ao “tu” sem 
nenhum ritual intermediário, mas a informalidade não se estende _____ demonstração física. 
Até aquele nosso hábito de bater no braço do outro quando se aperta a mão, aquela amostra 
grátis de abraço, eles estranham. 
3º Já nós somos da terra do abraço, mas também temos nossas ..................... afetivas. O 
brasileiro é ......................., mas tem, ao mesmo tempo, um certo pudor dos seus sentimentos. 
O meio-termo encontrado é o insulto carinhoso. 
4º Não sei se é uma característica exclusivamente brasileira, mas é uma instituição 
nacional. 

(Luis Fernando Veríssimo. O Estado de S. Paulo, 9 nov. 1992.) 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas 
no texto: 
a) estalados – hesitações – expansivo.  
b) estralados – hezitações – espancivo. 
c) extralados – esitações – expancivo. 
d) extalados – ezitações – espansivo. 
 
02 - Obedecendo às normas referentes à regência verbal assinale a alternativa que 
preenche corretamente as lacunas de linhas contínuas no texto: 
a) em – na – na.    c) na – na – para a. 
b) à – à – em.    d) com – à – à. 
 
03 - Quanto à acentuação gráfica das palavras, escreve (V) para as verdadeiras e (F) para 
as falsas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(     ) A regra que serve para justificar a acentuação em “lá”, serve também para 
justificar em “está”. 
(     ) As oxítonas “também” e “ninguém” são acentuadas por terminarem em “em”. 
(     ) As palavras “hábito” e “características” são acentuadas por serem 
proparoxítonas. 
(     ) “Intermediário” e “Itália” são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em 
ditongo. 
a) V, V, F, F.    c) F, F, V, V. 
b) V, F, V, F.    d) F, V, F, V. 
 
04 - Os elementos coesivos sublinhados no 2º parágrafo (mas e quando) estabelecem 
uma relação de: 
a) explicação – condição. 
b) oposição – tempo. 
c) adversividade – causa. 
d) condição – oposição. 



 3

05 - Analise as afirmativas referentes ao uso da vírgula no 2º parágrafo do texto: 
I - As virgulas depois de “os americanos” e “barbatana” cumprem a função de isolar 
uma oração subordinada adjetiva explicativa. 
II - A virgula depois de “o beijo” cumpre a função de isolar uma oração coordenada 
sindética. 
III - A virgula depois de “está” indica a supressão de uma palavra. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
 
06 - Em relação ao texto podemos afirmar que: 
I - Os americanos não têm a mesma postura empertigada dos ingleses, ou seja, os 
americanos são mais descontraídos. 
II - O narrador não identifica a sua nacionalidade, podendo ser: francês, americano, 
brasileiro ou russo. 
III - Para o autor a prova maior da intimidade entre dois brasileiros é quando passam a 
insultar um ao outro. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
 
07 - A rotação completa de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 10 cm e um dos 
catetos mede 8 cm, em torno do menor de seus catetos, gera um sólido geométrico cujo 
volume é igual a: 
a) 96π cm3.     c) 192π cm3. 
b) 128π cm3.     d) 288π cm3. 
 
08 - Cada lote de 90 L de aguardente produzido por um alambique é acondicionado em 
uma quantidade x de garrafas, todas com a mesma capacidade. Como medida para 
alavancar as vendas, o departamento de marketing desse alambique sugeriu que as 
garrafas tivessem sua capacidade reduzida em 0,5 L. Com isso, para acondicionar os 
mesmos 90 L de aguardente nos novos modelos de garrafa, será necessário aumentar a 
quantidade x de garrafas em 6 unidades. Dessa forma, o número de garrafas do novo 
modelo que serão utilizadas será igual a: 
a) 30.      c) 36. 
b) 33.      d) 40. 
 
09 - Uma professora aplicou duas questões abertas em um trabalho proposto a todos os 
alunos de determinada turma, e obteve os seguintes resultados: 
16 alunos responderam corretamente a primeira questão. 
16 alunos responderam corretamente a segunda questão. 
12 alunos responderam corretamente apenas uma questão. 
1/3 dos alunos responderam incorretamente as duas questões. 
Isto posto, pode-se afirmar corretamente que: 
a) 5 alunos responderam corretamente apenas a primeira questão. 
b) 10 alunos responderam incorretamente as duas questões. 
c) 11 alunos responderam corretamente as duas questões. 
d) O número de alunos dessa turma é igual a 33. 
 
10 - Um grupo formado por 13 operários realiza determinada obra em 70 dias, 
trabalhando 8 horas por dia. Se esse grupo fosse constituído por 10 operários, 
trabalhando 10 horas por dia, essa mesma obra seria realizada em: 
a) menos de 45 dias.    c) mais de 70 e menos de 75 dias. 
b) mais de 45 e menos de 70 dias.  d) mais de 75 dias. 
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11 - Dos municípios limítrofes de Rebouças, o menos populoso é: 
a) Fernandes Pinheiro.   c) São João do Triunfo. 
b) Rio Azul.     d) São Mateus do Sul. 
 
12 - Em que ano foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, também chamada de “Rio + 20”? 
a) 2.011.    c) 2.013. 
b) 2.012.    d) 2.014. 
 
13 - Em se tratando de “toneladas”, é o produto agrícola mais colhido em Rebouças: 
a) Feijão.    c) Milho. 
b) Fumo.    d) Soja. 
 
14 - Que fato abaixo fez com que o horário de verão este ano fosse estendido por mais 
uma semana? 
a) A escassez de chuvas na Região Sudeste do Brasil. 
b) A maioria dos feriados do período ter caído nos finais de semana. 
c) O domingo de carnaval ter caído no mesmo dia do encerramento do horário de verão. 
d) O mês de fevereiro ter 29 dias em virtude de 2.015 ser um ano bissexto.  
 
15 - A Lei Orgânica Municipal de Rebouças determina que o Controle Externo nos 
aspectos Contábil, Financeiro e Orçamentário cabe à Câmara Municipal dos Vereadores, 
apoiada pelo Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado. Assinale a alternativa que 
apresenta a alternativa que NÃO está de acordo com a Lei Orgânica Municipal de 
Rebouças: 
a) O parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento ao parecer do Tribunal de 
Contas deverá conter o motivo da discordância. 
b) O parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sobre as contas 
anuais do Prefeito, só deixará de prevalecer por decisão de 2/5 (dois quintos) da Câmara 
Municipal. 
c) Após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, a Câmara Municipal deverá 
julgar no prazo de 90 (noventa) dias. 
d) As contas do município ficarão durante 60 (sessenta) dias anualmente a disposição de 
qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade. 
 
16 - No que diz respeito às repartições tributárias previstas na Lei Orgânica Municipal de 
Rebouças, assinale a alternativa que está exatamente de acordo com a referida 
legislação: 
a) Pertence ao Município de Rebouças 25% do produto de arrecadação do Imposto da União 
sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 
qualquer título, suas autarquias e fundações que eles instituírem e mantiverem. 
b) Pertence ao Município de Rebouças 25% do produto de arrecadação do Imposto da união 
sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados. 
c) Pertence ao Município de Rebouças 50% do produto arrecadado do Imposto sobre a 
propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. 
d) Pertence ao Município de Rebouças 50% do produto de arrecadação do imposto do Estado 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 
 
17 - Segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal de Rebouças, a Prestação de 
Contas apresentada pelo Prefeito Municipal será apreciada no Plenário da Câmara após 
a Comissão de Finanças e Orçamento apresentar um Projeto de: 
a) Decreto Legislativo.    c) Medida Provisória.  
b) Lei Complementar.    d) Resolução. 
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18 - Todos os Entes Públicos devem seguir os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64 
para a elaboração dos seus Orçamentos. A principal finalidade do Orçamento Público é a 
manutenção do equilíbrio entre Receitas e Despesas, minimizando o risco de falta de 
recursos para atividades essenciais. Sobre este tema, assinale a alternativa correta, 
segundo a legislação brasileira vigente: 
a) Todas as Receitas e Despesas deverão constar no Orçamento pelo seu valor líquido, ou 
seja, o total deduzidas as parcelas que devem ser repassadas para outros Entes Públicos. 
b) Consideram-se Receitas de Capital, para fins Orçamentários, as Operações de Crédito por 
Antecipação da Receita. 
c) As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, como 
despesa, no orçamento da entidade obrigada a transferência e, como receita, no orçamento da 
que as deva receber. 
d) Poderão ser consignadas dotações globais para atender despesas de material, serviços de 
terceiros e transferências, somente vedada tal operação para programas especiais de trabalho.  
 
19 - A Contabilidade dos entes públicos possui algumas particularidades que diferem da 
contabilidade denominada comercial. Uma característica fundamental da Contabilidade 
Pública é o regime adotado para que Receitas e Despesas sejam consideradas, 
efetivamente, pertencentes ao exercício financeiro. Assinale a alternativa que apresenta 
os requisitos para que Receitas e Despesas considerem-se realizadas: 
a) Receitas: Estimadas para o exercício. 
Despesas: Liquidadas no exercício. 
b) Receitas: Fixadas para o exercício.  
Despesas: Efetivamente pagas no exercício. 
c) Receitas: Arrecadadas no exercício. 
Despesas: Legalmente empenhadas no exercício. 
d) Receitas: Autorizadas no exercício. 
Despesas: Pagas durante o exercício. 
 
20 - Assinale a única alternativa dentre as apresentadas abaixo que NÃO apresenta uma 
Receita de Capital, segundo a classificação da Lei Federal nº 4.320/1964: 
a) Operação de Crédito.    c) Alienação de Bens Móveis. 
b) Cobrança de Dívida Ativa.   d) Transferência de Capital. 
 
21 - Analise as Despesas contabilizadas por um Município localizado no Estado do 
Paraná ao longo do exercício financeiro de 2014: 
o Subvenções Econômicas R$ 570.000,00. 
o Material de Consumo R$ 390.000,00. 
o Aquisição de Imóveis R$ 730.000,00. 
o Juros da Dívida Pública R$ 220.000,00. 
o Contribuições de Previdência Social R$ 410.000,00. 
Considerando somente os dados acima, assinale a alternativa que apresenta o valor total 
gasto pelo Município com Transferências Correntes: 
a) R$ 630.000,00.    c) R$ 960.000,00. 
b) R$ 790.000,00.    d) R$ 1.200.000,00. 
 
22 - Pede-se ao candidato que assinale a alternativa que apresenta o Crédito Adicional, 
previsto na legislação, que deve ser utilizado para destinar recursos para uma despesa 
que não constava na Lei do Orçamento. A despesa que receberá a dotação corresponde 
a uma atividade normal do Ente Público, não se tratando de despesa urgente e 
imprevista: 
a) Crédito Adicional Especial. 
b) Crédito Adicional Extraordinário. 
c) Crédito Adicional Suplementar. 
d) Crédito Adicional Compensado. 
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23 - As despesas públicas devem seguir um rito para que sua execução esteja dentro 
das formalidades legais. Dentre os processos que envolvem a despesa dos Entes 
Públicos, existe um que consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo 
por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Tal 
procedimento recebe a denominação de: 
a) Liquidação. 
b) Provisão. 
c) Lançamento. 
d) Auditoria. 
 
24 - A Contabilidade voltada para os Entes Públicos recomenda a adoção de critérios 
conservadores quando da avaliação patrimonial, de forma que as Demonstrações 
reflitam a situação patrimonial real e permita o planejamento de ações por parte do 
Gestor Público. Sobre os componentes patrimoniais e critérios de avaliação patrimonial 
previsto na legislação, assinale a alternativa Incorreta: 
a) Os bens móveis e imóveis serão avaliados pelo valor de aquisição ou pelo custo de 
produção ou de construção. 
b) As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em espécie serão 
levadas à conta patrimonial. 
c) Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. 
d) O Passivo compensado compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de 
autorização legislativa para amortização ou resgate. 
 
25 - A Lei Complementar Federal nº 101/2000 limita os gastos que podem ser realizados 
por cada esfera de governo. Tal limitação foi criada para prevenir eventuais excessos ou 
descontrole de recursos por parte dos Entes e, conseqüentemente, falta de recursos 
para atividades obrigatórias. No caso de um Município que tenha obtido uma Receita 
Corrente Líquida no valor de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), o valor máximo 
que poderá ser destinado para pagamento de despesas com pessoal do Poder Executivo 
será de: 
a) R$ 5.500.000,00. 
b) R$ 5.940.000,00. 
c) R$ 6.600.000,00. 
d) R$ 7.040.000,00. 
 
26 - Segundo consta Lei Complementar Federal nº 101/2000, caso um ente da Federação 
ultrapasse o limite de endividamento ao final de um quadrimestre, ele deverá reconduzir 
seu endividamento ao limite no prazo máximo de: 
a) Um semestre. 
b) Dois quadrimestres. 
c) Três trimestres. 
d) Um ano. 
 
27 - Nos termos do Provimento nº 29/1994 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 
quando o Conselheiro-relator ou o Plenário do Tribunal, antes de pronunciar-se quanto 
ao mérito das contas, resolve sobrestar o julgamento e determinar diligências 
necessárias à instrução ou saneamento do processo, considera-se Decisão: 
a) Terminativa. 
b) Definitiva. 
c) Preliminar. 
d) Colegiada. 
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28 - Segundo a Lei Federal nº 8.666/1993, 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) Tomada de Preços. 
b) Pregão Eletrônico. 
c) Concorrência Pública. 
d) Carta Convite. 
 
29 - Segundo a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, o texto legal que 
compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da 
lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento recebe 
o nome de: 
a) Plano Diretor. 
b) Relatório de Gestão Fiscal. 
c) Anexo de Metas Fiscais. 
d) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 
30 - Assinale a alternativa que, segundo a Constituição Federal da República Federativa 
do Brasil, permite emenda ao projeto de Lei Orçamentária Anual: 
a) Emenda incompatível com o Plano Plurianual. 
b) Emenda relacionada à correção de erros e omissões. 
c) Emenda utilizando recursos provenientes de anulação de dotação para pessoal. 
d) Emenda utilizando recursos provenientes de anulação de dotação para serviços da dívida. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

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

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

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
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