
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO 

DE RESERVA NO CARGO DE ANALISTA DE CONTROLE 
 

Justificativas de alteração do gabarito de questões 
                    (com base no caderno de prova modelo disponível no site do Cebraspe) 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS/ÁREAS 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

3 A - Deferido c/ anulação 

Com base nas ideias expressas no texto antecedente, não é possível afirmar que a LRF incorpora aspectos da 
sociedade brasileira. 

18 C  - Deferido c/ anulação 

Além da opção apontada como gabarito preliminar, a opção em que consta “classificação por esfera orçamentária” 
também está correta. 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
CARGO 1: ANALISTA DE CONTROLE – ÁREA: ADMINISTRAÇÃO 
 

 QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

97 C - Deferido c/ anulação 

O uso da expressão “real de direito”, na opção apontada preliminarmente como gabarito, prejudicou o julgamento 
objetivo da questão. 

 
CARGO 2: ANALISTA DE CONTROLE – ÁREA: ARQUITETURA 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

54 B - Deferido c/ anulação 

Não há informações suficientes para julgar a questão, pois sem o índice de reajuste para a data de janeiro de 2016 
não é possível calcular o valor total reajustado. 

63 B - Deferido c/ anulação 

A opção apontada preliminarmente como gabarito não pode ser considerada correta, pois o marco inicial a ser 
contado para início do período de um ano para a aplicação dos índices de reajustamento de contratos é a data limite 
para a apresentação das propostas ou do orçamento, e não a data de assinatura do contrato. 

93 C B Deferido c/ alteração 

O item 2 da figura 2 ilustra uma caixa retentora de gordura, e não uma caixa sifonada. Por outro lado, a opção em 
que se afirma que “o sistema hidropneumático de abastecimento de água é mais caro que os sistemas direto e 
indireto porque, além dos reservatórios inferior e superior, engloba uma bomba centrífuga, um injetor de ar e um 
tanque de pressão” está correta. 

 
CARGO 4: ANALISTA DE CONTROLE – ÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

87 B A Deferido c/ alteração 

O conceito correspondente às inovações linguísticas proposta na questão se refere ao imediatismo interacional. 

 
  



CARGO 5: ANALISTA DE CONTROLE – ÁREA: CONTÁBIL 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

58 A - Deferido c/ anulação 

O assunto abordado na questão está em desacordo com o que prevê o CPC 23. 

66 E - Deferido c/ anulação 

Não há opção correta, pois é possível usar o custeio variável durante o exercício e realizar ajustes ao final que o 
tornem equivalente aos custeios por absorção. Dessa forma, não se estariam ferindo os princípios contábeis. 

73 B - Deferido c/ anulação 

Não há opção correta, pois as despesas não efetivas não constituem de fatos contábeis modificativos. 

75 B A Deferido c/ alteração 

O comando da questão solicitou resposta com base nas disposições da Lei n.º 4.320/1964 e não nas do MCASP. Por 
outro lado, a opção em que se afirma que “a dívida flutuante inclui os restos a pagar, os depósitos e os débitos de 
tesouraria” está à luz das disposições da Lei n.º 4.320/1964. 

77 B E Deferido c/ alteração 

O regime de contabilidade aplicado ao setor público não apresenta natureza mista. Por outro lado, a opção em que 
se afirma que “ao reter o imposto de renda do salário do trabalhador, o sistema informatizado efetua um registro na 
conta caixas e equivalentes de caixa em moeda nacional (débito na conta 1.1.1.1.1.xx.xx) e na conta impostos sobre o 
patrimônio e a renda (crédito na conta 4.1.1.2.x.xx.xx)” está correta. 

84 D - Deferido c/ anulação 

Não há opção correta, pois, de acordo com a Lei n.° 4.320/1964, a amortização da ARO é despesa extraorçamentária. 

85 B - Deferido c/ anulação 

Além da opção apontada preliminarmente como gabarito, a opção em que se afirma que “o crédito de João será 
integralmente pago, independentemente de haver débitos seus inscritos na dívida ativa do estado e não suspensos 
por decisão administrativa ou judicial” também está correta. 

 
CARGO 6: ANALISTA DE CONTROLE – ÁREA: ENGENHARIA CIVIL 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

53 E - Deferido c/ anulação 

Não há informações suficientes para julgar a questão, pois sem o índice de reajuste para a data de janeiro de 2016 
não é possível calcular o valor total reajustado. 

58 B - Deferido c/ anulação 

A opção apontada preliminarmente como gabarito não pode ser considerada correta, pois o marco inicial a ser 
contado para início do período de um ano para a aplicação dos índices de reajustamento de contratos é a data limite 
para a apresentação das propostas ou do orçamento, e não a data de assinatura do contrato. 

 
CARGO 7: ANALISTA DE CONTROLE – ÁREA: ENGENHARIA ELÉTRICA 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

54 D - Deferido c/ anulação 

Não há informações suficientes para julgar a questão, pois sem o índice de reajuste para a data de janeiro de 2016 
não é possível calcular o valor total reajustado. 

63 B - Deferido c/ anulação 

A opção apontada preliminarmente como gabarito não pode ser considerada correta, pois o marco inicial a ser 
contado para início do período de um ano para a aplicação dos índices de reajustamento de contratos é a data limite 
para a apresentação das propostas ou do orçamento, e não a data de assinatura do contrato. 

 



89 B - Deferido c/ anulação 

Não há informações suficientes para julgar a questão, pois sem a tensão de entrada vi não seria possível o cálculo da 
corrente de saída, mas somente do ganho de tensão. 

 


