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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou 
qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar 
consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final de 
período das 3 (três) horas; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Leia com atenção o texto para responder às 
questões 01 e 02: 
 

O Brasil obteve uma melhora constante nos 
indicadores de saúde  nas últimas décadas. A 
mortalidade infantil foi reduzida em 70%.Trata-se  
do efeito positivo dos investimentos  no 
atendimento básico e também saneamento. A 
análise mais detalhada dos indicadores, contudo, 
revela  uma discrepância acentuada entre as 
regiões. A expectativa de vida ao nascer no Sul 
supera 75 anos, enquanto no Nordeste é de 71 
anos, não muito melhor do que na Bolívia ou na 
Coreia  do Norte. Uma das  razões para tamanha 
divergência  é a presença  mais acentuada de 
doenças infectocontagiosas no Norte e no 
Nordeste, em decorrência da falta de 
saneamento básico. 
                            (Revista Veja . 22/10/2014 p.62) 

 
01) O texto tem por finalidade: 
 
(A)  instruir.  
(B)  informar. 
(C)  discutir.  
(D)  explicar. 
(E)  questionar. 
 
02) Com base no texto só não se pode afirmar 
que: 
 
(A)  No Brasil houve  um decréscimo na taxa de 
mortalidade infantil. 
(B)  A expectativa de vida no Brasil é maior no 
Sul que no Nordeste. 
(C) Presença de doenças infectocontagiosas 
causa queda no índice de expectativa de vida no 
Norte e Nordeste do país. 
(D)  A expectativa de vida no Norte e Nordeste 
brasileiros é menor que na Bolívia. 
(E)  Existe falta de saneamento básico no Norte 
e Nordeste. 
 
03) No trecho: “Ora, parece haver um certo 
consenso entre os analistas a respeito da 
confluência da humanidade para aquilo que vem 
sendo qualificado de forma genérica como 
economia ou sociedade do conhecimento. Isso 
significa um salto de qualidade em relação ao 
modo de produção hegemônico atualmente 
existente, onde a produção física de bens e 
materiais ainda exerce o maior peso na maior 
parte dos países.”, as palavras em destaque 
são, respectivamente:  
 
(A) Substantivo, advérbio e pronome. 
(B) Pronome, advérbio e substantivo. 

(C) Pronome, substantivo e advérbio.  
(D) Substantivo, pronome e advérbio. 
(E) Advérbio, substantivo e pronome. 
 
04) No enunciado: “O processo histórico de 
desenvolvimento das forças produtivas sempre 
foi pautado pelo aprofundamento das relações 
do homem com a natureza...”, é CORRETO 
afirmar que existe(m): 
 
(A) Uma oração. 
(B) Duas orações. 
(C) Três orações. 
(D) Quatro orações.  
(E) Nenhuma oração. 
 
05) Sobre o enunciado: “A educação é o 
fundamento da construção de qualquer tipo de 
projeto de país.”, é CORRETO afirmar que:  
 
(A) É um período composto. 
(B) É um período simples. 
(C) É uma frase sem sentido. 
(D) É uma frase sem verbo.  
(E) É uma oração sem sujeito. 
 
06) Leia a seguinte frase: 
 
“Diga ______ Sua Excelência que não tenho 
nada _____ acrescentar _______ palavras que já 
disse.” 
 
Marque a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas, de acordo com a 
norma culta:  
 
(A) à – a – às. 
(B) a – a – às. 
(C) à – à – as. 
(D) a – à – as. 
(E) à – a – as. 
 
07) Elisa possuía a quantia de R$ 240,00. Se ela 

gastou  na compra de frutas e na doceria ¼ do 

restante, pergunta-se: com quanto Elisa ainda 
ficou? 
 
(A) R$ 58,00. 
(B) R$ 75,00. 
(C) R$ 144,00. 
(D) R$ 198,00. 
(E) R$ 205,00. 
 
 
 
 



3 

 

08) Observe a sequência das figuras abaixo. 
Quantos pontos terá a sexta figura? 
 

 
 
(A)  30. 
(B)  35. 
(C)  40. 
(D)  42. 
(E)  44. 
 

09) Uma equipe de basquetebol venceu  das 

partidas que ela disputou em um torneio. Qual é 
a quantidade, em %, das partidas que essa 
equipe venceu? 
 
(A) 35%. 
(B) 50%. 
(C) 65%. 
(D) 75%. 
(E) 80%. 
 
10) A quantidade 120% pode ser escrita na 
forma de uma fração. Dê a forma irredutível 
dessa fração: 
 

(A)  

 

(B)  

 

(C)  

 

(D)  

(E) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
11) De acordo com os dados informados pelo 
Conselho Nacional de Justiça, em comparação 
ao ano de 2.010, atualmente o número de 
crianças brasileiras adotadas por casais 
estrangeiros: 
 
(A) Aumentou em mais de 60%. 
(B) Caiu pela metade. 
(C) Diminuiu em mais de 60%. 
(D) Dobrou. 

(E) Manteve-se estável. 
 
12) No início deste mês o aplicativo de troca de 
mensagens denominado WhatsApp foi 
bloqueado atendendo a determinação judicial. 
Esta decisão foi tomada pelo Juiz de que 
Comarca abaixo? 
 
(A) Lagarto – SE. 
(B) Marimbondo – AL. 
(C) Patos – PB. 
(D) Pavão – MG. 
(E) Raposa – MA. 
 
13) O Ministério da Justiça instituiu no início 
deste mês a Política Nacional de Alternativas 
Penais, com o objetivo de reduzir o número de 
presos no país por meio da aplicação de 
punições que substituam a privação da 
liberdade. São eixos norteadores desta política, 
EXCETO: 
 
(A) Ampliação e qualificação da rede de 
serviços de acompanhamento das alternativas 
penais. 
(B) Enfrentamento à cultura de encarceramento. 
(C) Fomento ao controle e à participação social 
nos processos de formulação, implementação, 
monitoramento e avaliação da política de 
alternativas penais. 
(D) Promoção de desencarceramento e da 
intervenção policial máxima. 
(E) Qualificação da gestão da informação. 
 
14) O que foi criado em 09/12/1.885? 
 
(A) A Comarca de Piraquara. 
(B) A Freguesia de Bom Jesus de Piraquara. 
(C) A Vila de Deodoro. 
(D) O Distrito de Deodoro. 
(E) O Município de Piraquara. 
 
15) Para que uma despesa pública esteja em 
plenas condições de ser paga ele deve cumprir 
todas as formalidades previstas na legislação. 
Salvo as exceções previstas na legislação, os 
gastos públicos devem iniciar pelo empenho, 
passando pela liquidação e, desta forma, 
estando apta para pagamento. No caso do 
pagamento de um fornecedor da Prefeitura 
Municipal, cuja obrigação encontra-se 
devidamente liquidada e registrada no Passivo 
Financeiro do Ente, assinale a única alternativa 
correta: 
 
(A)  No momento do pagamento não devem ser 



4 

 

realizados lançamentos no sistema orçamentário do 
Ente. 
(B)  O pagamento resulta em uma variação 
diminutiva patrimonial para o Ente. 
(C)  Caso este pagamento não seja realizado no 
mesmo mês do empenho, deverá constar como 
Restos a Pagar do Ente. 
(D)  Caso o Ente receba um desconto financeiro 
no momento do pagamento, deverá ser estornado 
este valor do empenho. 
(E)  Ao realizar o pagamento, deverá ser 
realizado lançamento no sistema de controle do 
Ente. 
 
16) Assinale a única alternativa que apresenta 
uma informação que NÃO deverá constar no 
Balanço Financeiro de um Ente Público: 
 
(A)  Serviço da dívida a pagar. 
(B)  Valores em poder de terceiros. 
(C) Saldos do exercício anterior. 
(D)  Despesas extra orçamentárias. 
(E)  Receitas de capital. 
  
17) Assinale a única alternativa que apresenta 
uma saída compensatória no Ativo e Passivo 
Financeiro, caracterizando uma operação extra 
orçamentária: 
 
(A)  Pagamento de juros sobre a dívida pública. 
(B)  Pagamento para aquisição de um imóvel. 
(C)  Pagamento pensão regime próprio de 
previdência social. 
(D)   Pagamento de salário família. 
(E)   Pagamento de débitos de tesouraria. 
 
18) Despesa orçamentária é toda transação que 
depende de autorização legislativa, na forma de 
consignação de dotação orçamentária, para ser 
efetivada. Mas a despesa orçamentária deve ser 
classificada na Lei do Orçamento para fornecer 
maior controle e transparência dos gastos 
públicos, permitindo a verificação da gestão 
pública pelos órgãos de controle. Analise as 
afirmativas abaixo que tratam da classificação 
da despesa orçamentária: 
   
I - O elemento da despesa tem como finalidade 
identificar o objeto do gasto, como 
vencimentos, subvenções sociais, bem como 
obras e instalações. 
II - A classificação da despesa em corrente e de 
capital representa sua categoria funcional. 
III - A classificação institucional da despesa tem 
a finalidade de evidenciar em que área de ação 

governamental a despesa será realizada, por 
exemplo, saúde, educação e assistência social. 
 
Estão corretas: 
 
(A)  Somente a afirmativa I. 
(B)  Somente a afirmativa II. 
(C) Somente a afirmativa III. 
(D) Somente as afirmativas I e II. 
(E)  Somente as afirmativas II e III. 
 
19) No mês de Janeiro de 2016 um servidor 
público verificou seu contracheque e percebeu 
que não havia recebido o valor referente ao vale 
alimentação, pago em pecúnia pelo Poder 
Público. O departamento de contabilidade 
verificou que não haviam sido feitos registros 
da despesa. Ao realizar o empenho, no mês de 
janeiro de 2016, a referida despesa deve ser 
contabilizada como: 
 
(A)  Despesa com pessoal. 
(B) Despesa com indenizações.  
(C) Despesa de exercícios anteriores. 
(D)  Despesa extra orçamentária. 
(E)  Despesa com transferência de capital. 
 
20) O Governo do Paraná destinou recursos de 
seu orçamento para repassar a um Município 
para aquisição de um veículo adaptado que será 
utilizado como ambulância. A operação foi 
oficializada através de um Convênio. No 
momento em que o Governo do Estado 
transfere os recursos para o Município, a 
contabilização correta será: 
 
(A) Transferência corrente para ambos. 
(B) Transferência de capital para ambos. 
(C)  Transferência corrente para o Estado e 
investimento para o Município. 
(D) Transferência de capital para o estado e 
investimento para o Município. 
(E)  Investimento para o Estado e Transferência 
de capital para Município. 
  
21) As dotações orçamentárias previstas na Lei 
do Orçamento foram apresentadas segundo os 
critérios técnicos previstos, mas logo no início 
do ano de 2016, o departamento de 
contabilidade constatou que não havia dotação 
orçamentária para um programa de governo 
previsto em lei. Devido a necessidade de 
abertura de um crédito adicional __________ e 
sem recursos disponíveis para realizar a 
operação, poderia ser realizada uma __________ 
para obter os recursos necessários. 
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Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas: 
 
(A)  Suplementar – venda de ativos. 
(B)  Suplementar – realocação de despesa. 
(C) Extraordinário – anulação de despesa. 
(D)  Especial – operação de crédito. 
(E) Especial – limitação de empenho. 
 
22) Na Demonstração das Variações 
Patrimoniais, a única alternativa que apresenta 
uma variação ativa independente da execução 
orçamentária encontra-se na alternativa: 
 
(A)  Venda de imobilizado. 
(B)  Operação de crédito.  
(C) Encampação de dívida passiva. 
(D) Recebimento de créditos. 
(E)  Inscrição da dívida ativa. 
 
23) O Poder Executivo apresentou a proposta 
orçamentária para apreciação do Poder 
Legislativo no prazo previsto na Lei Orgânica 
Municipal. Assinale a única alternativa que 
somente poderá receber emendas quando 
comprovada inexatidão na proposta: 
 
(A)  Receita de capital. 
(B) Inversões financeiras. 
(C) Despesa de custeio. 
(D) Receita tributária. 
(E) Gastos com investimento. 
 
24) A Prefeitura Municipal realizou um estudo e 
constatou que o repasse de recursos para 
creches de instituições privadas de caráter 
assistencial revelou-se mais econômica do que 
a construção e manutenção de uma creche 
pública, Desta forma, foram destinados 
recursos orçamentários para o convênio, onde o 
Poder Público destina recursos para a 
instituição sem fins lucrativos e obtém o direito 
a um determinado número de vagas para 
disponibilizar à população. Na Lei do Orçamento 
do Ente Público, a dotação orçamentária será 
classificada como: 
  
(A)  Subvenção social. 
(B)  Transferência corrente. 
(C)  Serviço de terceiros. 
(D)  Constituição de fundos rotativos.  
(E)  Serviços em regime de programação 
especial. 
 
 
 

25) Ao realizar uma licitação para contratação de 
empresa que realizará a manutenção dos 
veículos da Prefeitura, cujo valor estimado da 
contratação é de R$ 70.000,00, foram 
observados todos os requisitos legais para a 
abertura do procedimento. Assinale a única 
alternativa que NÃO poderia ser utilizada para a 
futura contratação: 
 
(A)  Modalidade Convite. 
(B)  Tipo menor preço. 
(C)  Exigência de garantia de 10% para 
assinatura do contrato. 
(D)  Modalidade tomada de preços. 
(E) Quando não houver candidatos e a demora 
em novo procedimento possa causar prejuízo para 
a Administração, poderá ser dispensada a licitação. 
 
26) A alienação de bens imóveis da 
Administração Pública, subordinada à 
existência de interesse público devidamente 
justificado, dependerá de autorização legislativa 
para órgãos da administração direta e entidades 
autárquicas e fundacionais, e, para todos, 
inclusive as entidades paraestatais, dependerá 
de avaliação prévia e de licitação na modalidade 
de concorrência, dispensada somente no caso 
de: 
 
(A)  Venda de bens recebidos em ação de 
execução fiscal. 
(B)  Venda de imóveis sem destinação 
específica. 
(C)  Doação para entidades assistenciais e sem 
finalidade lucrativa. 
(D)  Venda para utilização dos recursos para 
aquisição de outro imóvel. 
(E)  Venda a outro órgão ou entidade da 
administração pública, de qualquer esfera de 
governo. 
 
27) Um Município localizado no Estado do 
Paraná verificou que sua Receita Corrente 
Líquida foi de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 
reais) nos últimos doze meses e, referente ao 
mesmo período, recebeu aviso do Tribunal de 
Contas do Estado de que as despesas com 
pessoal ultrapassaram o percentual previsto na 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Apesar deste 
aviso não ocasionar restrições ou vedações 
para o Município, deve-se atentar ao montante 
de recursos utilizados para despesas com 
pessoal. Diante das informações acima, é 
possível afirmar que o Município utilizou, para 
pagamento de despesas com pessoal, um 
montante mínimo de: 
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(A)  R$ 10.800.000,01. 
(B)  R$ 11.000.000,01. 
(C)  R$ 11.400.000,01. 
(D)  R$ 12.200.000,01. 
(E)  R$ 12.600.000,01 
 
28) Assinale a única alternativa NÃO apresenta 
uma informação que deve consta no Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária: 
 
(A)  Demonstrativo da execução das despesas 
por função e subfunção. 
(B)  Apuração da receita corrente líquida. 
(C)  Resultados nominal e primário. 
(D)  Verificação do limite das operações de 
crédito. 
(E)  Balanço Orçamentário. 
 
29) No que diz respeito ao controle e gestão do 
patrimônio público, existem vedações 
específicas para os Municípios, previstas na 
legislação brasileira, devidos suas 
particularidades e o caráter essencial da 
manutenção dos serviços públicos oferecidos 
pelo Municípios. Assinale a única alternativa 
que apresenta uma vedação exclusiva dos 
Municípios: 
 
(A)  É vedado, nos últimos dois quadrimestres do 
seu mandato, contrair obrigação de despesa que 
não possa ser cumprida integralmente dentro dele, 
ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício 
seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de 
caixa para este efeito. 
(B)  Ressalvados os casos de calamidade 
pública, é vedado empenhar, no último mês do 
mandato, mais do que o duodécimo da despesa 
prevista no orçamento vigente.  
(C)  É vedada a aplicação da receita de capital 
derivada da alienação de bens e direitos que 
integram o patrimônio público para o financiamento 
de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos 
regimes de previdência social, geral e próprio dos 
servidores públicos. 
(D) Realizar operação de crédito por 
antecipação da receita no último ano de mandato. 
(E)  O empenho da despesa não poderá exceder 
o limite dos créditos concedidos. 
 
30) Quando o Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná julga Regulares com Ressalvas a 
Prestação de Contas de um Município, nos 
termos do Provimento nº 29/94, a decisão é de 
natureza: 
 
(A)  Preliminar. 

(B)  Liminar. 
(C)  Reformável 
(D)  Definitiva. 
(E)  Terminativa. 


