
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU 
ESTADO DO PARANÁ 

  

 

EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/01/2018 
 

CONTADOR JÚNIOR 
 

    
NOME DO CANDIDATO 

 
  

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1. Este Caderno de Questões é composto por 70 (setenta) questões objetivas e 02(duas) discursivas e não deve ser folheado antes 
da autorização do Fiscal.  

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo para o qual você fez a inscrição.  
3. Utilize Caneta Esferográfica Transparente com tinta azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 
4. Ao receber a Folha de Respostas, realize a conferência de seus dados e quaisquer divergências comunique o fiscal. 
5. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a única alternativa que a responda 

corretamente.  
6. A Folha de Respostas e as Versões Definitivas da prova Discursiva não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer 

marcação fora dos campos destinados. 
7. Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas e as Versões Definitivas da 

prova Discursiva. 
8. Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o candidato somente poderá ausentar-

se da sala 60 (sessenta) minutos após o início da prova e, em caso de ausência temporária em que o candidato ainda não tiver 
terminado a sua prova, deverá fazê-lo acompanhado de um Fiscal. Exclusivamente, nos casos de alteração psicológica e/ou 
fisiológica temporária e necessidade extrema, em que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos 
após o início da prova, poderá fazê-lo, desde que acompanhado de um Fiscal. 

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS E AS VERSÕES DEFINITIVAS DA PROVA DISCURSIVA 
devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala, até os últimos 60 (sessenta) 
minutos que antecedem o encerramento da prova objetiva. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 
a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 
b) Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 
c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 
d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 
e) For surpreendido portando ou manuseando qualquer aparelho eletrônico como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, 

tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; relógio de qualquer 
espécie, que emita ruídos e/ou sons, livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não 
estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta, carteira de bolso, óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences, nas dependências do estabelecimento durante a aplicação da prova objetiva. 

12. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento e assinatura do envelope de retorno. 
13. Está disponível abaixo um gabarito para ser preenchido e destacado. Este poderá ser levado pelo candidato. 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 06. 
 
Poema de Sete Faces 
Carlos Drummond de Andrade 
 
Quando nasci, um anjo torto 
desses que vivem na sombra 
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. 
 
As casas espiam os homens 
que correm atrás de mulheres. 
A tarde talvez fosse azul, 
não houvesse tantos desejos. 
 
O bonde passa cheio de pernas: 
pernas brancas pretas amarelas. 
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. 
Porém meus olhos 
não perguntam nada. 
 
O homem atrás do bigode 
é sério, simples e forte. 
Quase não conversa. 
Tem poucos, raros amigos 
o homem atrás dos óculos e do bigode. 
 
Meu Deus, por que me abandonaste 
se sabias que eu não era Deus 
se sabias que eu era fraco. 
 
Mundo mundo vasto mundo, 
se eu me chamasse Raimundo 
seria uma rima, não seria uma solução. 
Mundo mundo vasto mundo, 
mais vasto é meu coração. 
 
Eu não devia te dizer 
mas essa lua 
mas esse conhaque 
botam a gente comovido como o diabo. 
 

QUESTÃO 01 
 
No trecho “As casas espiam os homens”, qual figura de linguagem é usada? 

 
(A) Metonímia. 
(B) Personificação. 
(C) Eufemismo. 
(D) Pleonasmo. 

 

QUESTÃO 02 
 
No trecho “Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida”, o que 
podemos afirmar CORRETAMENTE sobre os sujeitos dos verbos destacados? 

 
(A) O primeiro verbo tem sujeito oculto e o segundo tem como núcleo do sujeito a palavra anjo. 
(B) O primeiro verbo tem sujeito indeterminado e o segundo tem sujeito oculto. 
(C) O primeiro verbo tem sujeito oculto e o segundo verbo tem sujeito indeterminado. 
(D) Ambos os verbos têm sujeitos expressos. 

 

QUESTÃO 03 
 
Analise as afirmações sobre o poema: 
 

1. O poema é dividido em 7 estrofes. Há dois tercetos, dois quartetos e três quintilhas.  
2. Todas as estrofes têm o mesmo número de versos.  
3. O poema pode ser classificado como soneto.  

 
Está CORRETO o que se afirma: 
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(A) Nas assertivas 1 e 2. 
(B) Nas assertivas 1 e 3. 
(C) Apenas na assertiva 1. 
(D) Apenas na assertiva 2. 

 

QUESTÃO 04 
  

No trecho “Porém meus olhos não perguntam nada”, a palavra destacada poderia ser substituída pelos termos a seguir, 
EXCETO por: 
 

(A) Ao passo que. 
(B) Todavia. 
(C) Entretanto. 
(D) Embora. 

 

QUESTÃO 05 
 
“Mundo mundo vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma solução”. Assinale a alternativa 
que apresenta o antônimo da palavra destacada no trecho retirado do poema. 
 

(A) Conciso. 
(B) Amplo. 
(C) Espaçoso. 
(D) Largo.  
 

QUESTÃO 06 
 
Observe as palavras destacadas: “A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos”. A quais classes gramaticais as 
palavras destacadas pertencem, respectivamente? 

 
(A) Pronome pessoal, adjetivo, verbo, substantivo. 
(B) Artigo indefinido, advérbio, conjunção, adjetivo. 
(C) Artigo definido, adjetivo, preposição, adjetivo. 
(D) Artigo definido, advérbio, verbo, substantivo. 

 

QUESTÃO 07 
 
Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras grafadas CORRETAMENTE.  
 

(A) Filózofo, chapéu, glosário, ortodoxo. 
(B) Enciclopédia, estratégia, xícara, espada. 
(C) Xenofobia, compreenção, psicologia, adolecente. 
(D) Picina, ceção, bolixe, russo.  

 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 08 e 09. 

 
Disponível em: <http://livrariacantodolivro.blogspot.com/2017/09/o-estraga-surpresa.html>. Acesso em: Janeiro 2019. 

 

QUESTÃO 08 
 
A tirinha apresenta dois personagens conhecidos: Mickey, um camundongo e Pateta, um cão. De acordo com a linguagem 
verbal e não-verbal da tirinha, podemos entender que: 
 

(A) Mickey nunca leu um livro policial e acha que o livro que o amigo está emprestando para ele é ruim. 
(B) Livros do gênero policial não são os favoritos de Pateta e ele gostaria de doar o exemplar para o amigo Mickey. 
(C) Mickey aceita o livro que o amigo empresta, mas fica desapontado quando o amigo conta o final do livro. 
(D) Pateta não gosta de emprestar seu livros, mas após insistência do amigo Mickey, ele acaba emprestando. 
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QUESTÃO 09 
 
Assinale a alternativa que apresenta palavras retiradas do texto separadas em sílabas de forma CORRETA.  
 

(A) Es-te; po-li-ci-al; cul-pa-do. 
(B) Em-pre-s-ta-do; de-ma-is; de-le. 
(C) Mu-lh-er; aca-bei; iss-o. 
(D) Liv-ro; mor-do-mo; qu-e. 

 

QUESTÃO 10 
 
Leia o texto a seguir. 
 
No inverno, as formigas estavam fazendo secar o grão molhado, quando uma cigarra, faminta, lhes pediu algo para comer. 
As formigas lhe disseram: “Por que, no verão, não reservaste também o teu alimento?”. A cigarra respondeu: “Não tinha 
tempo, pois cantava melodiosamente”. E as formigas, rindo, disseram: “Pois bem, se cantavas no verão, dança agora no 
inverno”. 
______________ mostra que não se deve negligenciar em nenhum trabalho, para evitar tristezas e perigos. 
 
O gênero textual que preenche a lacuna e apresenta as características CORRETAS, está representado(a) na alternativa: 
 

(A) Conto, pois exalta a figura do herói. 
(B) Crônica, pois aborda um assunto do cotidiano. 
(C) Lenda, pois mistura acontecimentos reais com elementos da fantasia.  
(D) Fábula, pois apresenta uma lição de moral. 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 
 
Considere uma progressão geométrica de 9 termos em que o primeiro termo é 2 e o último termo é igual a 13122. De acordo 
com essas informações, assinale a alternativa que representa o 6º termo dessa progressão. 
 

(A) 486. 
(B) 598. 
(C) 1348. 
(D) 1420. 

 

QUESTÃO 12 
 
Dados os polinômios: 
 
C(x) = 4x³ + 6x² - 12x + 8. 
D(x) = 3x³ - 4x² + 9. 
E(x) = 2x + 6x - 4. 
 
Assinale a alternativa CORRETA sobre eles. 
 

(A) Fazendo a operação 
)(

)(

xE

xC
obtemos como resultado um quociente igual a 2x + 5 e resto igual a 15x - 2. 

(B) O valor numérico do polinômio D(x) para x = 2 é igual a 19 e o valor numérico do polinômio E(x) para x = -3 e igual a -32. 

(C) Ao efetuar a operação E(x) •D(x) obtém-se um resultado igual a: 24𝑥4 − 44𝑥³ + 16𝑥² + 72𝑥 − 36. 
(D) O grau do polinômio D(x) é igual a 2 e seu valor numérico é igual a 278 para x = 5. 

 

QUESTÃO 13 
 

Analise os itens abaixo sobre os pontos A(2,3), B(3,4) e C(2,1): 
 

I. A equação geral da reta que passa pelos pontos A e C é a equação: -3x + 2y -1 = 0. 
II. A equação geral da reta que passa pelos pontos A e B é a equação: 2x - 4y - 3 = 0. 

III. A equação geral da reta que passa pelos pontos A e B é a equação:  -x + y - 1= 0. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente os itens I e II estão corretos. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Nenhum item está correto. 
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QUESTÃO 14 
  

Analise os itens a seguir: 
 

I. Os pontos B(0,6); C(2,2) e D(8,-y) não serão colineares se o valor de y for igual a 10. 
II. Para que os pontos B(-6,10); C(2,2) e D(6,-y) estejam alinhados é preciso que o valor de y seja igual a 2. 

III. Os pontos B(2,2); C(4,6) e D(x,-10) serão colineares se o valor de x for igual a 3. 
 

Sobre os itens acima, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente os itens I e III estão corretos. 
(D) Nenhum item está correto. 

 

QUESTÃO 15 
 
Após analisar os itens a seguir, assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. Fazendo o produto da matriz 
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D é uma matriz de ordem 3x3 e seu determinante é igual a 1. 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente os itens I e II estão corretos. 
(C) Somente os itens I e III estão corretos. 
(D) Nenhum item está correto. 

 

QUESTÃO 16 
 
Considere os conjuntos: 
 

D= {18,20,22,25,30}; E= (17,19,23,24,27,28,31) e F= (17,19,21,23,24,28,31). 
 

Sobre os conjuntos acima, analise os itens abaixo e em seguida, assinale a alternativa CORRETA:  
 

I. Fazendo a operação (F - E)   D obtém-se um conjunto que contém os elementos {18,20,21,22,25,30}. 
II. É possível obter o conjunto {17,19,21,23,24,28,31} através da operação (F ∩ E)   (F – D). 

III. Fazendo a operação (F ∩ E)   D obtemos um resultado que contém o conjunto E. 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente os itens I e II estão corretos. 
(C) Somente os itens II e III estão corretos. 
(D) Nenhum item está correto. 

 

QUESTÃO 17 
 

Um piloto de avião agrícola foi contratado para pulverizar agrotóxico em uma certa quantidade de hectares de plantação 
de mandioca. Sabe-se que no primeiro dia de trabalho o piloto conseguiu aplicar agrotóxico em 2/6 da quantidade total de 
hectares que devem ser pulverizados, no segundo dia ele aplicou agrotóxico em mais 4/9 da quantidade total de hectares 
que devem ser pulverizados e faltou pulverizar, no terceiro dia, mais 280 hectares. Com base nessas informações, é 
CORRETO afirmar que o piloto de avião foi contratado para pulverizar uma quantidade total de hectares de plantação de 
mandioca igual a: 
 

(A) 1040 hectares. 
(B) 1180 hectares. 
(C) 1220 hectares. 
(D) 1260 hectares. 
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QUESTÃO 18 
 
Eduardo aplicou uma quantia de R$ 3100,00 por um período de 20 meses em um fundo de investimentos que rende juros 
simples. Sabe-se que essa aplicação produziu um montante de R$ 5456,00. Com base nessas informações, assinale a 
alternativa que representa a taxa de juros simples mensal utilizada nessa aplicação.   
 

(A) 2,5% a.m 
(B) 2,9% a.m 
(C) 3,4% a.m 
(D) 3,8% a.m 

 

QUESTÃO 19 
 
Durante a promoção de uma loja, uma vendedora conseguiu vender 160 peças de roupas entre modelos infantis e adultos, 
arrecadando um valor total de R$ 7290,00. Sabe-se que cada peça de roupa infantil foi vendida por R$ 38,00, cada peça de 
roupa de modelo adulto foi vendida por R$ 60,00 e que essa vendedora recebe 20% de comissão sobre o valor de cada 
peça de roupa do modelo infantil que ela vende. Com base nessas informações, assinale a alternativa que representa o 
quanto essa vendedora recebeu de comissão com as vendas de roupas infantis. 
 

(A) R$ 652,00. 
(B) R$ 798,00. 
(C) R$ 812,00. 
(D) R$ 830,00. 
 

QUESTÃO 20 

  
Considerando as matrizes abaixo: 
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Podemos afirmar que: 
 

(A) O determinante da matriz A é igual a -44 e a matriz transposta da matriz D é a matriz =tD .
5

1

4

3

2

4









−
 

(B) O determinante da matriz E é igual a -18 e a matriz B é uma matriz linha. 
 

(C) A matriz C é uma matriz coluna e matriz E é uma matriz diagonal. 
 

(D) A matriz E é uma matriz diagonal e a matriz D é uma matriz de ordem 2x3. 

 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

QUESTÃO 21 
 
Assinale a alternativa CORRETA a respeito da Lei n.º 8429/1992, que regulamenta os atos de improbidade administrativa. 
 

(A) O servidor público que lesionar o patrimônio público deve ressarcir integralmente o dano, ainda que sua ação ou omissão 
seja culposa. 
 

(B) Secretário estadual não é passível de improbidade pois detém cargo de provimento em comissão. 
 

(C) A caracterização do ato de improbidade, que causa lesão ao patrimônio público, depende da comprovação da obtenção 
da vantagem indevida. 
 

(D) Apenas o Ministério Público poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada 
investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. 

 

QUESTÃO 22 
  

Com relação aos bens públicos, assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) As terras indígenas são bens públicos dominicais podendo ser alienadas; logo, estão sujeitas também ao usucapião. 
 

(B) Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, 
na forma que a lei determinar. 
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(C) A inalienabilidade dos bens públicos é absoluta, não estando sujeitos ao comércio de direito privado e de direito público. 
 

(D) São bens públicos os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da 
administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os das concessionárias de serviços públicos. 

 

QUESTÃO 23 
 
Com relação à intervenção do estado na propriedade, assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) O tombamento implica limitação precária e temporária ao direito de propriedade em benefício ao interesse coletivo e 
incide apenas sobre bens imóveis. 
 

(B) Mediante declaração de utilidade pública, apenas os bens privados poderão ser desapropriados pela União, pelos 
Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios. 
 

(C) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao 
proprietário indenização anterior, independente de dano. 
 

(D) As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 
 

QUESTÃO 24 
 
A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência 
estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
 

I. Aproveitamento racional e adequado. 
II. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 

III. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. 
IV. Exploração que favoreça o desenvolvimento de novas espécies animais e vegetais. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as assertivas I e III   estão corretas. 
(C) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
(D) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

 

QUESTÃO 25 
 
No que diz respeito ao Controle Judicial da Administração, assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) A qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio privado ou de 
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 
ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 
 

(B) Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas 
data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 
exercício de atribuições do Poder Público. 
 

(C) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação 
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos cinco anos, em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados. 
 

(D) Conceder-se-á habeas data sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 

 

QUESTÃO 26 
 
Acerca dos serviços públicos, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) Compete ao Município organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos 
de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. 

 
(B) Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 
 
(C) Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, 

quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. 
 
(D) A responsabilidade da concessionária por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, pelos prejuízos causados ao 

usuário do serviço público é subjetiva. 
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QUESTÃO 27 
 
A exigência imposta por lei municipal que determina recuo de alguns centímetros na construção a ser levantada em terreno 
urbano, constitui: 
 

(A) Limitação administrativa. 
(B) Servidão predial. 
(C) Servidão administrativa. 
(D) Ocupação temporária. 

 

QUESTÃO 28 
  

A respeito do tombamento, assinale a alternativa INCORRETA. 
     

(A) As coisas tombadas, que pertençam à União, aos Estados ou aos Municípios, inalienáveis por natureza, só poderão ser 
transferidas de uma à outra das referidas entidades. 
 

(B)  A coisa tombada não poderá sair do país, senão por curto prazo, sem transferência de domínio e para fim de intercâmbio 
cultural, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.   
 

(C) Os proprietários são obrigados a colocar os seus imóveis tombados à disposição da Administração Pública para que 
possam ser utilizados como repartições públicas, quando da necessidade imperiosa de utilização. 
 

(D) A pessoa que tentar a exportação de coisa tombada, além de incidir na multa a que se referem os parágrafos anteriores, 
incorrerá, nas penas cominadas no Código Penal, para o crime de contrabando. 

 

QUESTÃO 29 
 
O princípio que se refere aos poderes conferidos à Administração, que lhe asseguram a posição de superioridade perante 
o administrado, aplicando-se somente nas relações em que a Administração atua em prol da coletividade, é conhecido 
como: 

 
(A) Princípio da Finalidade. 
(B) Princípio da Supremacia do Interesse Público Sobre o Privado. 
(C) Princípio da Razoabilidade. 
(D) Princípio da Eficiência. 

 

QUESTÃO 30 
 
Com relação à responsabilidade civil, penal e administrativa do servidor público, assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) A responsabilidade civil decorre do ato omissivo ou comissivo, exclusivamente doloso, que resulte em prejuízo ao erário 
ou a terceiros. 

 
(B) As cominações civis, penais e administrativas não poderão cumular-se, sendo dependentes entre si, bem como as 

respectivas instâncias. 
 
(C) As cominações civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si, bem como as 

respectivas instâncias. 
 
(D) Poderão cumular-se apenas as cominações civis e administrativas, sendo dependentes entre si, bem como as respectivas 

instâncias. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 31 
 
Analise a foto abaixo retirada do navegador Google Chrome Versão 71.0.3578.98 (Versão oficial) 64 bits, observe a função 
apontada pelas setas e assinale a alternativa CORRETA referente à opção apontada: 

 
 
 
     

 
 

(A) Abrir a página inicial. 
(B) Carregar a página atual. 
(C) Abrir em uma nova aba. 
(D) Selecionar a página atual como principal. 
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QUESTÃO 32 
 
O Navegador Internet Explorer disponibiliza para seus usuários uma função chamada “Localizador”, onde que diante da 
combinação de duas teclas, durante o uso do navegador, o mesmo disponibiliza uma função para localizar e demarcar o 
que está procurando dentro da página acessada. Por exemplo, se durante a navegação, o usuário deseja localizar sobre 
“economia”, basta ele fazer a combinação das teclas, digitar o que pesquisa e o localizador irá marcar todas as palavras 
correspondentes com a pesquisa. Diante disso, assinale qual alternativa apresenta o atalho CORRETO para realização 
dessa função no Internet Explorer versão 8.0.7601.17514: 
 

(A) CTRL+L 
(B) CTRL+F 
(C) Shift+M 
(D) Shift+P 

 

QUESTÃO 33 
 

Observe a imagem abaixo. Qual será o valor do resultado na célula A11 depois de pressionar a tecla ENTER, na planilha 
apresentada abaixo? 

 
(A) O Resultado será 60. 
(B) O Resultado será 40. 
(C) O Resultado será 9. 
(D) O Resultado será 4. 

 

QUESTÃO 34 
 

No editor de texto Microsoft Word 2016 Pt-Brasil, em sua configuração padrão, ao término de um documento o usuário vai 
salvar esse arquivo, o mesmo será salvo por padrão do Word 2016 com o formato: 
 

(A) .txt 
(B) .pdf 
(C) .docx 
(D) .dox 
 

QUESTÃO 35 
 

A figura a seguir apresenta uma opção encontrada no Microsoft Word 2016 em sua versão Pt-Br (versão padrão). A mesma 
tem como função: 
 

 
 

(A) Fazer a correção do texto. 
(B) Apagar todo o texto. 
(C) Limpar formatação. 
(D) Desfazer última função. 

 

ESTATUTO DO SERVIDOR E CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

QUESTÃO 36 
 

Sobre a nacionalidade e o servidor público, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) Um dos requisitos básicos para o ingresso no serviço público é possuir a nacionalidade brasileira ou equiparada. 
 

(B) A lei estabelecerá distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição Federal. 
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(C) São privativos aos brasileiros natos os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Presidente do Senado 
Federal, Presidente da Câmara dos Deputados, Ministro do Supremo Tribunal Federal, carreiras diplomáticas e demais 
servidores públicos. 
 

(D) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, mesmo que reconhecido a 
nacionalidade originária pela lei estrangeira.  

 

QUESTÃO 37 
 
Tibúrcio foi aprovado em concurso público para exercer o cargo administrativo em uma Autarquia Municipal com o 
compromisso de servir as atribuições definidas em edital e cumprir com os deveres e responsabilidades inerentes a seu 
cargo. A respeito da posse e do exercício do servidor público, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) Tibúrcio deve aguardar 30 dias após a publicação oficial do ato de provimento para efetiva posse, sendo que o respectivo 

prazo não poderá ser prorrogado e nem antecipado. 
 

(B) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições, sendo o estágio final do processo de investidura. 
 

(C) Se Tibúrcio obtiver uma progressão, promoção ou ascensão funcional terá o termo de exercício interrompido, que é 
contado no novo posicionamento na carreira, a partir da data da publicação do ato. 
 

(D) Tibúrcio não poderá pedir afastamento do exercício do cargo caso seja eleito vereador municipal. 
 

QUESTÃO 38 
 
O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, ficará sujeito a estágio probatório, com duração de dois anos de 
efetivo exercício no cargo, durante o qual sua adaptabilidade e capacidade para o desempenho da função serão objeto de 
avaliação obrigatória e permanente, para o desempenho da função, observados, entre outros. A respeito do estágio 
probatório do servidor público, é INCORRETO afirmar que: 

 
(A) O Chefe do Executivo deve declarar a devida aprovação do servidor no estágio probatório. 

 
(B) Ao servidor exonerado pela não aprovação em estágio probatório é garantido a indenização de aviso prévio. 

 
(C) O estágio probatório deve ser cumprido independentemente do tempo de serviço em outro cargo público pelo servidor. 

 
(D) Em caso de não aprovação do servidor no estágio probatório, será prorrogado o prazo para mais um ano, esgotado 

novamente o prazo sem aprovação o servidor será exonerado de ofício. 
 

QUESTÃO 39 
 
A Constituição Federal dispõe sobre os princípios que regem a administração pública. Sobre os princípios constitucionais 
administrativos e suas aplicações, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) Apenas a administração pública direta dos entes federativos obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 
 

(B) Com base nos princípios constitucionais administrativos, é vedada a acumulação de cargos públicos remunerados, exceto 
quando houver compatibilidade de horários. 
 

(C) Com base no princípio da moralidade e eficiência, é permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 
 

(D) A proibição de acumulação de cargos não se estende a empregos e funções de autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 
público. 

 

QUESTÃO 40 
 
O servidor público estável e em estágio probatório pode sofrer penalidades disciplinares. Sobre o respectivo tema, é 
CORRETO dizer que: 

 
(A) O servidor público estável perderá seu cargo por meio de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo 

administrativo, ou ainda, mediante procedimento de avaliação periódica. 
 

(B) A demissão do servidor público será aplicada exclusivamente quando comprovados crimes contra administrativo pública. 
 

(C) É aplicada a penalidade administrativa da advertência em caso de abandono de cargo por mais de 30 dias consecutivos. 
 

(D) O prazo para aplicação das sanções disciplinares não prescrevem. 
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QUESTÃO 41 
 
Sobre os direitos sociais, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) O direito ao trabalho é um direito social garantido pela Constituição Federal aos trabalhadores urbanos, aos trabalhadores 

rurais e relação de emprego é protegida por lei especial ou complementar. 
 

(B) São direitos sociais garantidos pela Constituição Federal a educação, a saúde, a alimentação, trabalho e moradia, em 
contrapartida, o transporte, lazer, proteção à maternidade e à infância, são garantidas decorrentes do princípio da 
moralidade, porém não possuem previsão constitucional. 
 

(C) É garantido a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias, conforme garantia 
constitucional, todavia a licença paternidade apesar de prevista na Constituição Federal os seus termos são fixados em 
lei própria. 
 

(D) A Constituição Federal garante a distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, sendo este último melhor 
remunerado. 

 

QUESTÃO 42 
 
A lei constituirá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 
interesse público. Sobre a matéria em questão é CORRETO afirmar que: 

 
(A) Para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas admissões de 

pessoal por tempo determinado, observados os preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho. 
 

(B) A admissão referente à contratação temporária de servidores públicos será realizada por intermédio de concurso público. 
 

(C) É dispensada a realização de comprovação de estado de saúde, mediante laudo de perícia médica expedida pelo 
município contratante. 
 

(D) Diante do caráter excepcional, o Chefe do Executivo poderá realizar a contratação temporária sem consultar os órgãos 
competentes, e ainda, dispor de remuneração diferenciada dos demais servidores que exercem o mesmo cargo. 

 

QUESTÃO 43 
 
O servidor público, assim como os demais trabalhadores do meio privado, tem o direito à seguridade social que assegura 
os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social, cumprindo ao Poder Público organizar nos termos da lei a 
seguridade social. Sobre a previsão constitucional da seguridade social e as disposições da Lei Complementar n.º 17/1993 
do Município de Foz do Iguaçu, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) A Constituição Federal dispõe exclusivamente que os objetivos da seguridade social é garantir a diversidade da base de 
financiamento. 
 

(B) Para o custeio dos benefícios de aposentadorias e pensões dos servidores públicos no Município de Foz do Iguaçu, os 
segurados contribuem sobre a remuneração e complementarmente a entidade integrante contribui sobre o valor total da 
folha de pagamento. 
 

(C) A Constituição Federal dispõe que compete exclusivamente à União legislar a seguridade social, sendo inconstitucional 
as disposições sobre previdência e contribuições da Lei Complementar n.º 17/1993. 
 

(D) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores do regime 
previdenciário, cuja alíquota poderá será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. 

 

QUESTÃO 44 
 
O direito à greve e associação são direitos sociais garantidos pela Constituição Federal de 1988. Sobre o respectivo tema 
e a previsão do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Foz do Iguaçu, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) Poderá a lei exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato e associações. Após a sua constituição é vedado 

ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical. 
 

(B) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, com exceção às questões 
judiciais ou administrativas. 
 

(C) É livre a associação profissional ou sindical, porém ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado ao sindicato. 
 

(D) É assegurado o direito de greve e associação exclusivamente aos trabalhadores de iniciativa privada. 
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QUESTÃO 45 
 
Sobre a jornada de trabalho de servidores municipais, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) A jornada de trabalho nas repartições públicas municipais são fixadas por ato do Chefe do Executivo, o qual compete 

fixação das horas, devendo observar apenas as jornadas diferenciadas estabelecidas no Plano de Cargos e Vencimentos. 
 

(B) É discricionário ao servidor público antecipar ou prorrogar o período de trabalho, quando necessário e aprovado pelo 
Chefe da repartição. 
 

(C) A duração do trabalho normal é não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação 
de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 
 

(D) O sábado e o domingo não são considerados como de descanso semanal remunerado, salvo as exceções previstas em 
lei, especialmente as jornadas em escala. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 46 
 
A Companhia Iguaçu XYZH LTDA realiza anualmente a depreciação do seu ativo imobilizado sempre observando um valor 
residual de 10%. Em 31.12.2017, o seu Imobilizado era composto da seguinte forma: 

 

Conta-Item R$ 

Veículos 100.000,00 

Móveis e Utensílios 30.000,00 

Terrenos  300.000,00 

  
Tendo em vista as informações fornecidas exclusivamente e os conceitos acerca do instituto da Depreciação, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

(A) O valor depreciável da Conta-Item Veículos é de R$ 100.000,00. 
(B) A depreciação acumulada no ano de 2017 corresponde ao montante de R$ 58.000,00. 
(C) O valor depreciável da Conta-Item Móveis e Utensílios é de R$ 27.000,00. 
(D) A depreciação acumulada no ano de 2017 corresponde ao montante de R$ 23.000,00. 

 

QUESTÃO 47 
  

Nos termos das Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial a NBC TG 25, as provisões devem ser reconhecidas 
quando:  
 

(A) Quando a entidade tem uma obrigação presente como resultado de evento passado, independentemente de qualquer 
outro critério. 
 

(B) Quando seja incerta e improvável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a 
obrigação. 
 

(C) Quando não se possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. 
 

(D) Quando a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado, onde seja 
provável que ocorra uma saída de recursos que incorporem benefícios econômicos para liquidar a obrigação e ainda que 
se possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. 

 

QUESTÃO 48 
 
Nos termos das Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial a NBC TG Estrutura Conceitual, as características 
qualitativas de melhoria agregam à utilidade da informação que é relevante e que é representada com fidedignidade através 
do registro contábil, devendo ser maximizadas na extensão possível, ainda que se trate de um processo iterativo sem 
ordem pré-definida. Neste sentido, constituem características eminentemente qualitativas de melhoria, nos termos da NBC 
TG Estrutura Conceitual: 

 
(A) Coercibilidade, Verificabilidade, Tempestividade e Compreensibilidade. 
(B) Tempestividade, Relevância, Comparatividade, Registro pelo Valor Original. 
(C) Comparabilidade, Verificabilidade, Tempestividade e Compreensibilidade. 
(D) Comparabilidade, Tempestividade, Registro pelo Valor Original e Verificabilidade. 

 

QUESTÃO 49 
 
Em relação à elaboração do Balanço Patrimonial conforme as normas constantes da Lei nº 6.404/76, os critérios de 
avaliação dos elementos do passivo serão realizados: 
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(A) As obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de paridade cambial, serão convertidas em moeda nacional à taxa 
de câmbio em vigor na data do balanço. 
 

(B) As obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, serão computados pelo valor de sua aquisição à época da 
elaboração do balanço. 
 

(C) Os passivos serão avaliados segundo critérios de valor justo à data do balanço. 
 

(D) As obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de paridade cambial, serão demonstradas em sua unidade monetária 
estrangeira, sendo que tal proceder deverá ser informado em notas explicativas. 

 

QUESTÃO 50 
 
A Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) elenca uma série de normas atinentes à elaboração das Demonstrações 
Financeiras. No Balanço Patrimonial, as participações em empresas e em consórcios públicos ou público-privados, em que 
a administração tenha influência significativa, devem ser mensuradas por método específico, devendo ainda tal 
participação ser classificada em subgrupo específico. Tratam-se do método e do subgrupo do ativo: 

 
(A) Método do Custo de Aquisição – Diferido. 
(B) Método do Custo de Aquisição – Imobilizado. 
(C) Método da Equivalência Patrimonial – Investimentos. 
(D) Método da Equivalência Patrimonial – Imobilizado. 

 

QUESTÃO 51 
 
Nos termos da Lei nº4.320/64, as despesas públicas serão classificas conforme suas categorias econômicas, podendo ser 
Despesas Correntes e Despesas de Capital. Observe algumas das despesas de determinado ente público no ano de 2018: 

 

 Despesa Valor 

1. Investimentos R$ 100.000.000,00 

2. Despesas de Custeio R$ 520.000.000,00 

3. Inversões 
Financeiras 

R$ 200.000.000,00 

 
Neste sentido, a CORRETA classificação das despesas acima elencadas, em relação à sua categoria econômica, é: 
 

(A) 1. Despesa Corrente; 2. Despesa Corrente; 3. Despesa de Capital. 
(B) 1. Despesa de Capital; 2. Despesa Corrente; 3. Despesa de Capital. 
(C) 1. Despesa Corrente; 2. Despesa de Capital; 3. Despesa Corrente. 
(D) 1. Despesa de Capital; 2. Despesa de Capital; 3. Despesa Corrente. 

 

QUESTÃO 52 
 
A contabilidade de custos, quando bem aplicada, gera um significativo volume de informações aos usuários, permitindo-
lhes uma análise técnica e objetiva, dando substratos para a melhor tomada de decisão pelos gestores. Neste sentido, 
diante da necessidade de se proceder a avaliação dos estoques, exsurge um de seus principais princípios, que determina 
que os ativos serão registrados contabilmente por seu valor original de entrada. Trata-se do Princípio do: 
 

(A) Custo histórico. 
(B) Custo médio. 
(C) Custeio por absorção. 
(D) Custeio por atividades. 

 

INFORMAÇÕES PARA QUESTÕES 53 E 54. 
  
Analise as informações fornecidas, em atenção às normas atinentes à elaboração das Demonstrações Contábeis nos 
termos da Lei nº 6.404/76 e suas alterações, e em seguida responda às questões 53 e 54. 
 
A correta sistematização e contabilização das operações comerciais para fechamento das Demonstrações Contábeis 
obrigatórias faz parte da rotina do profissional contábil. Em 31/12/2018, a empresa Foz Comercial THD LTDA apresentou as 
seguintes informações contábeis: 
 

• Capital Social de R$ 550.000,00. 

• Compra de Mercadorias no valor de R$ 250.000,00. 

• Receita com Venda de 65% das mercadorias no valor de R$ 740.500,00. 

• Despesas com Vendas de R$ 35.700,00 

• Despesas Administrativas de R$ 100.300,00. 

• Reserva Legal constituída de R$ 82.300,00. 

• Imobilizado composto por veículos adquiridos em 2016, sendo registrados no total de R$ 320.000,00. 

• Devolução de vendas e abatimentos somaram R$ 5.700,00. 
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Informações Adicionais: 
 

• Não houve a incidência de impostos sobre os lucros. 

• Não houve a incidência de impostos sobre as vendas 

• O Estoque inicial no começo do exercício de 2018 era de R$ 0,00. 

• O montante da depreciação anual não está incluso nas despesas administrativas da entidade.  

• Calcular a depreciação seguindo o método linear, considerando a vida útil de 05 anos e a inexistência de valor 
residual. 

 

QUESTÃO 53 
 
Com base exclusivamente nas informações acima, ao elaborar a Demonstração do Resultado do Exercício do período, a 
empresa obteve lucro líquido no montante de: 
 

(A) R$ 356.300,00. 
(B) R$ 372.300,00. 
(C) R$ 362.000,00. 
(D) R$ 353.685,00. 

 

QUESTÃO 54 
 
Nos termos do §2º do art. 193 da Lei 6.404/76, a reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente 
poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. Neste sentido, considerando as informações 
fornecidas e o resultado do exercício obtido, deverá ser aplicado na constituição da reserva legal desta empresa, antes de 
qualquer outra destinação, o montante de: 
 

(A) R$ 27.700,00. 
(B) R$ 71.260,00. 
(C) R$ 74.460,00. 
(D) R$ 27.000,00. 

 

QUESTÃO 55 
 
A adoção da autoria contábil tem a legítima função como medida de segurança contra a possibilidade de manipulação das 
informações contábeis. Ato contínuo, um dos objetivos gerais da Auditoria Interna é prestar ajuda à alta Administração das 
entidades, desenvolvendo adequadamente suas atribuições e proporcionando-lhes análises, recomendações e 
comentários objetivos acerca dos resultados obtidos. Neste sentido, em atenção às normas atinentes à Auditoria Interna, 
consoante à Norma Brasileira de Contabilidade NBC-TI 01, marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 
afirmativas falsas: 
 

(   ) A Auditoria Interna é exercida nas pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e de direito privado. 
 
(   ) O relatório da Auditoria Interna deve ser objetivo e abordar apenas os aspectos do objetivo e a extensão dos 

trabalhos, os riscos associados aos fatos constatados e à metodologia adotada. 
 
(   ) Os papéis de trabalho constituem documentos e registros dos fatos, informações e provas, obtido no curso da 

auditoria, a fim de evidenciar os exames realizados e dar suporte à sua opinião, críticas, sugestões e 
recomendações. 

 
(   ) Os procedimentos da Auditoria Interna constituem exames e investigações, incluindo testes de observância e 

testes substantivos, que permitem ao auditor interno obter subsídios suficientes para fundamentar suas 
conclusões e recomendações à administração da entidade, como por exemplo, a inspeção, observação e a 
investigação. 

 
(   ) Ao determinar a extensão de um teste de auditoria ou um método de seleção de itens a serem testados, não 

podem ser empregadas técnicas de amostragem. 
 
A sequência CORRETA corresponde à: 
 

(A) V, F, F, V, F. 
(B) F, V, F, F, V. 
(C) V, F, V, V, F. 
(D) V, V, V, F, V. 

 

QUESTÃO 56 
 
Nos termos da Lei nº 4.320/64, um caso excepcional para pagamento da despesa pública pode ocorrer, a critério do 
ordenador da despesa e sob sua responsabilidade, mediante a entrega de numerário a servidor, sempre precedida de 
empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de 
aplicação. O conceito refere-se estritamente à(ao): 
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(A) Restos a Pagar. 
(B) Despesa de Exercícios Anteriores. 
(C) Empenho por Estimativa. 
(D) Suprimento de Fundos. 

 

QUESTÃO 57 
 
A ocorrência de despesas de exercícios anteriores caracteriza-se, entre outros fatores, como uma exceção ao princípio da 
competência para a contabilidade. No entanto, ante o caráter excepcional da mesma, o reconhecimento da despesa a ser 
paga a este título depende de alguns pressupostos. Neste sentido, acerca do instituto das despesas de exercícios 
anteriores e sua previsão na Lei nº 4.320/64, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) É desembolsada em exercícios anteriores, mas gerada no exercício corrente. 
 
(B) Não possuíam crédito em dotação própria com saldo suficiente para atendê-las no exercício em que deveriam ser 

geradas. 
 
(C) Consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar 

despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. 
 
(D) São notadamente despesas orçamentárias, apesar de não ter sido empenhadas em época própria. 

 

QUESTÃO 58 
 
Regida primordialmente pela Lei nº 4.320/64, a contabilidade pública tem por objetivo registrar os atos e fatos 
administrativos relacionados a execução orçamentária, patrimonial e financeira das entidades públicas. Tal registro ocorre 
em pelo menos um e pode estender-se a três sistemas de contas sendo Patrimonial, Orçamentário e de Controle. Neste 
sentido, assinale a alternativa que se correlaciona CORRETAMENTE a um ato ou fato administrativo que gera registro no 
sistema de natureza orçamentária: 
 

(A) Empenho da Receita. 
(B) Liquidação e Pagamento da Despesa. 
(C) Arrecadação da Despesa. 
(D) Fixação da Receita. 

 

QUESTÃO 59 
 
Um determinado ente público, ao fim do exercício de 2018, procura seu contabilista para elaboração das Demonstrações 
exigidas pela Lei nº 4.320/64, em destaque para a Demonstração das Variações Patrimoniais. Neste sentido, classifique as 
contas conforme o quadro a seguir: 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
No tocante à classificação das variações patrimoniais para a correta elaboração da Demonstração das Variações 
Patrimoniais, assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA: 
  

(A) A, A, A, B, A, B. 
(B) A, B, B, A, A, A. 
(C) A, A, B, B, B, B. 
(D) B, A, A, A, B, A. 

 

QUESTÃO 60 
 
O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) é composto por anexos que trazem informações contábeis de naturezas diversas, como 
as despesas com pessoal, restos a pagar, entre outros. Tal relatório possui previsão legal na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). Acerca do RGF, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Aos municípios com população inferior a trinta mil habitantes, é facultada a divulgação do RGF em periodicidade anual. 
 
(B) O RGF conterá um quadro comparativo entre a despesa total com pessoal do ente público e os limites da despesa com 

pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.  
 
(C) Entre os anexos, destaca-se a presença do Anexo de Riscos Fiscais sendo parte integrante da RGF. 
 
(D) Como anexo constante, acompanhará o RGF o demonstrativo relativo à apuração da Receita Corrente Líquida do ente 

público. 

Variação Conta 
(A) Variações Patrimoniais Aumentativas (   )Transferências e delegações recebidas. 

(   ) Exploração e Venda de Bens e Serviços. 
(   ) Incentivos e Subvenções Econômicas. 

(B) Variações Patrimoniais Diminutivas (   ) Resultado negativo de Participações. 
(   ) Juros de Empréstimos obtidos. 
(   ) Incorporação de passivos. 
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QUESTÃO 61 
 
Nos termos da Lei nº 4.320/64, os créditos da dívida ativa exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 
inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 
a respectiva receita será escriturada a esse título. Quanto à sua classificação, os créditos da dívida ativa dividem-se em 
naturezas: 

 
(A) Orçamentária e Financeira. 
(B) Patrimonial e Extrapatrimonial. 
(C) Tributária e não tributária. 
(D) Orçamentária e de Controle. 

 

QUESTÃO 62 
 
O setor de contabilidade da prefeitura do Município de Washington Paulista procedeu ao registro da contabilização das 
seguintes receitas em um determinado mês do ano de 2018: 

 

Conta Valores (em reais) 

Contratação de Operação de Crédito  900,00 

Arrecadação com IPTU 1.120,10 

Alienação de Bens Móveis 202,05 

Amortização de Empréstimos Concedidos 102,10 

Concessões e permissões de uso de bens públicos 159,05 

 
No que tange a classificação das receitas orçamentárias, as receitas de capital contabilizadas somam o montante de: 
 

(A) R$ 2.324,25. 
(B) R$ 2.483,30. 
(C) R$ 1.204,15. 
(D) R$ 2.222,15. 

 

QUESTÃO 63 
 
Acerca das despesas públicas e suas etapas, analise as etapas a seguir: 

 
I. Despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. 

 
II. Ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de 

implemento de condição. 
 

III. Inclusão da despesa na lei devida orçamentária. 
 

IV. Verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do 
respectivo crédito. 

 
As etapas acima elencadas devem ocorrer na seguinte ordem. Assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) III, I, II, IV. 
(B) III, II, I, IV. 
(C) IV, II, I, III. 
(D) III, II, VI, I. 

 

QUESTÃO 64 
 
Acerca das leis orçamentárias (Lei Orçamentária Anual, Lei das Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual), assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

(A) A Lei Orçamentária Anual será acompanhada de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, 
decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. 

 
(B) A Lei das Diretrizes Orçamentárias é uma lei resultante da iniciativa conjunta dos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, onde, entra outras questões, constarão a previsão da receita e a fixação da despesa. 
 
(C) O Plano Plurianual deverá dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho, 

bem como as demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. 
 
(D) Na Lei Orçamentária Anual poderá constar dispositivo estranho à previsão da receita ou à fixação da despesa, desde que 

seja a autorização para abertura de créditos adicionais especiais e contratação de operações de crédito. 
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QUESTÃO 65 
 
Acerca da classificação da despesa relativa ao inventário no âmbito da Administração Pública, nos termos da Lei nº 
4.320/64, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Para efeito de classificação da despesa, considera-se material permanente o de duração superior a dois anos, não 
perdendo sua identidade apesar de seu uso contínuo. 
 

(B) No âmbito da Administração Pública, o material de consumo é aquele com duração estimada de, pelo menos, 1 ano. 
 

(C) O material permanente tem como características principais ser perecível e durável. 
 

(D) O material de consumo tem como característica principal a sua durabilidade ao longo dos anos. 
 

QUESTÃO 66 
 
Considere a seguinte situação hipotética: 
 
 “A Fundação Saúde à Foz, entidade privada sem fins lucrativos, celebrará ________ junto a órgão da Administração Pública 
Federal, visando à execução de projeto voltado ao combate à dengue em regiões periféricas de Foz do Iguaçu-PR. O 
instrumento celebrado atende a um interesse recíproco dos contraentes, sendo que ambos trabalharão regime de mútua 
cooperação, inexistindo interesses contrapostos.”  
 
A alternativa que completa a lacuna CORRETAMENTE, refere-se ao instrumento de: 
 

(A) Contrato. 
(B) Convênio. 
(C) Parceria Público-Privada. 
(D) Mútuo. 

 

QUESTÃO 67 
 
A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) estabelece limites para os entes Federativos realizarem 
gastos com pessoal, prevendo ainda a possibilidade de aplicação de severas sanções em caso do descumprimento deste 
limite. Neste sentido, em relação à fiscalização da gestão fiscal, caso seja constatado pelo órgão fiscalizador que a despesa 
com pessoal de determinado ente público atinja o percentual de 92% do limite previsto: 
 

(A) O Ministério Público deverá julgar as contas deste ente público como irregulares. 
 

(B) O Tribunal de Contas deverá julgar as contas deste ente público como irregulares. 
 

(C) O Tribunal de Contas deverá alertar o ente público que a despesa com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do 
limite. 
 

(D) O Ministério Público deverá abrir o procedimento de Tomada de Contas Especial para verificação acerca dos motivos que 
levaram a despesa com pessoal a este patamar. 

 

QUESTÃO 68 
 

Acerca das disposições presentes na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá 
estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e 
nos dois seguintes. 
 

(B) Considera-se obrigatória, de caráter continuado, a despesa corrente derivada de ato emanado de autoridade competente 
que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período de até dois exercícios. 
 

(C) A despesa total com pessoal dos Estados, em cada período de apuração, não poderá exceder o percentual de 50% da 
receita corrente líquida. 
 

(D) É anulável o ato que provoque aumento da despesa com pessoal, com exceção ao ato que provoque comprometimento 
aplicado às despesas com pessoal inativo. 

 

QUESTÃO 69 
  

Acerca dos processos licitatórios, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) As licitações para execução de obras e serviços de engenharia somente poderão ocorrer quando houver um projeto 
básico aprovado para exame dos interessados, a fim de avaliar sua participação ou não no certame. 
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(B) As licitações para execução de obras e serviços de engenharia somente poderão ocorrer quando houver previsão de 
recursos orçamentários que assegurem o pagamento decorrente das obras e/ou serviços realizados. 
 

(C) O sistema de registro deverá ser regulamentado por decreto e licitado na modalidade de Concorrência. No entanto, a 
existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-
lhe facultada a utilização de outros meios, mas garantindo ao beneficiário do registro de preços a preferência em casos 
de igualdade de condições. 
 

(D) A realização de compra pela Administração Pública poderá ser feita sem caracterização de seu objeto e indicação dos 
recursos orçamentários para seu pagamento. 

 

QUESTÃO 70 
 
Em relação às modalidades de licitações, a licitação para contratação de obras e serviços de engenharia, cujo objeto a ser 
licitado seja orçado em mais de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), deverá ser licitado na modalidade 
de:  
 

(A) Pregão. 
(B) Concorrência. 
(C) Concurso. 
(D) Tomada de Preço. 

 

A PROVA DISCURSIVA SERÁ AVALIADA COM BASE NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ITEM 12 – DA 
PROVA DISCURSIVA, DO EDITAL DE ABERTURA N.º 001/01/2018.  

 
Conforme o item 12.6 do edital de abertura, o candidato disporá de, no mínimo, 15 (quinze) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas 
para elaborar a resposta da questão discursiva. 
 

 PROVA DISCURSIVA  
 

QUESTÃO 01 – ANÁLISE DE CASO PRÁTICO 
 
Para que uma empresa consiga crescer, é muito importante saber analisar os resultados operacionais obtidos. Conseguir 
compreender os demonstrativos financeiros de um negócio é um ponto-chave para avaliar o seu desempenho corporativo.  
Afinal, sem recursos para investir e honrar com as obrigações, a empresa não poderá crescer de forma sustentável. 
Para acompanhar adequadamente a gestão desses recursos, é preciso conhecer os principais indicadores financeiros de 
uma empresa. Com isso, será muito mais fácil entender a situação de uma organização para, posteriormente, criar 
estratégias e definir planos de ação para melhorar os resultados em longo prazo. 
 
A Companhia TudoCerto apresentava a seguinte situação patrimonial e financeira: 
 

TudoCerto 
Balanço Patrimonial – 31/12/2018 

Ativo Circulante 680 Passivo Circulante 400 
      
Duplicatas a Receber 300  Fornecedores 300  
Estoques 380  Impostos a Pagar 100 

 
 

      
Ativo Não Circulante 1.120 Passivo Não Circulante 600 
      

Realizável a Longo Prazo 170  Financiamentos 600  
Investimentos 350     
Imobilizado 600     
   Patrimônio Líquido  800 
      

   Capital Social 550  
   Reservas de Lucros 250  
      

TOTAL ATIVO  1.800 TOTAL PASSIVO  1.800 

 
Com base no Balanço Patrimonial da Companhia TudoCerto, pede-se: 
 

A.  Qual é o capital circulante líquido ou capital de giro da companhia?  
B.  Calcule e explique os índices de liquidez abaixo: 

 
1. Liquidez Corrente 
2. Liquidez Seca 
3. Liquidez Geral  

 
 

https://www.treasy.com.br/blog/plano-de-acao
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1 ________________________________________________________________________________________________________ 

2 ________________________________________________________________________________________________________ 

3 ________________________________________________________________________________________________________ 

4 ________________________________________________________________________________________________________ 

5 ________________________________________________________________________________________________________ 

6 ________________________________________________________________________________________________________ 

7 ________________________________________________________________________________________________________ 

8 ________________________________________________________________________________________________________ 

9 ________________________________________________________________________________________________________ 

10 ________________________________________________________________________________________________________ 

11 ________________________________________________________________________________________________________ 

12 ________________________________________________________________________________________________________ 

13 ________________________________________________________________________________________________________ 

14 ________________________________________________________________________________________________________ 

15 ________________________________________________________________________________________________________ 

16 ________________________________________________________________________________________________________ 

17 ________________________________________________________________________________________________________ 

18 ________________________________________________________________________________________________________ 

19 ________________________________________________________________________________________________________ 

20 ________________________________________________________________________________________________________ 

21 ________________________________________________________________________________________________________ 

22 ________________________________________________________________________________________________________ 

23 ________________________________________________________________________________________________________ 

24 ________________________________________________________________________________________________________ 

25 ________________________________________________________________________________________________________ 

26 ________________________________________________________________________________________________________ 

27 ________________________________________________________________________________________________________ 

28 ________________________________________________________________________________________________________ 

29 ________________________________________________________________________________________________________ 

30 ________________________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 02 – TEXTO DISSERTATIVO 
 

A lei 8.666/1993, regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá outras providências. Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos pertinentes às obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos 
da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades 
de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

Segundo o Art. 19, os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos 
judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes 
regras: 
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I. Avaliação dos bens alienáveis. 
II. Comprovação da necessidade ou utilidade da alienação. 

III. Adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou leilão.  
 
Dessa forma, de acordo com a lei 8.666/1993, enumere e explique quais são as modalidades de licitação e apenas identifique 
qual é a modalidade de licitação que se refere à lei 10.520/2002. 
 

1 ________________________________________________________________________________________________________ 

2 ________________________________________________________________________________________________________ 

3 ________________________________________________________________________________________________________ 

4 ________________________________________________________________________________________________________ 

5 ________________________________________________________________________________________________________ 

6 ________________________________________________________________________________________________________ 

7 ________________________________________________________________________________________________________ 

8 ________________________________________________________________________________________________________ 

9 ________________________________________________________________________________________________________ 

10 ________________________________________________________________________________________________________ 

11 ________________________________________________________________________________________________________ 

12 ________________________________________________________________________________________________________ 

13 ________________________________________________________________________________________________________ 

14 ________________________________________________________________________________________________________ 

15 ________________________________________________________________________________________________________ 

16 ________________________________________________________________________________________________________ 

17 ________________________________________________________________________________________________________ 

18 ________________________________________________________________________________________________________ 

19 ________________________________________________________________________________________________________ 

20 ________________________________________________________________________________________________________ 

21 ________________________________________________________________________________________________________ 

22 ________________________________________________________________________________________________________ 

23 ________________________________________________________________________________________________________ 

24 ________________________________________________________________________________________________________ 

25 ________________________________________________________________________________________________________ 

26 ________________________________________________________________________________________________________ 

27 ________________________________________________________________________________________________________ 

28 ________________________________________________________________________________________________________ 

29 ________________________________________________________________________________________________________ 

30 ________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


