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EDITAL DE ABERTURA N.º 01.001/2019 
 
  

 CONTADOR 
    
NOME DO CANDIDATO 

 
  

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1. Este Caderno de Questões é composto por 30 (trinta) questões objetivas 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 não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 
7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. 

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.  O candidato poderá entregar sua Folha de respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova objetiva somente   

depois de decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém, não poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
10. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente preenchida e assinada. 
11. 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. 
12. A liberação dos candidatos após o término da prova será autorizada pelo fiscal de sala, após a realização dos procedimentos 

administrativos necessários. O candidato que terminou sua prova deverá permanecer aguardando em sua carteira e somente 
poderá levantar-se para a entrega do material se solicitado pelo fiscal. 

13. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 
b) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou 

com os demais candidatos. 
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 quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, wearable tech, 

agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods®, pen drives, mp3 player ou similar, gravadores, 
relógios, alarmes de qualquer espécie, chaves com dispositivo eletrônico, fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou 
receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta, canetas de material não 
transparente, Carteira de bolso, lapiseira, corretivos, óculos escuros, artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro 
ou similares. Os itens descritos, que devem ser obrigatoriamente acondicionado em envelope porta-objeto fornecido pela instituição 
organizadora. 

f)   Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas. 
14. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento e assinatura do envelope de retorno. 

15. Está disponível abaixo um gabarito para ser preenchido e destacado. Este poderá ser levado pelo candidato. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

GABARITO 
 

Concurso Público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Nova Fátima – Estado do Paraná 
http://www.fundacaounespar.org.br 

 

Divisão da prova: Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática/Raciocínio Lógico: 06 a 09; Conhecimentos Específicos: 10 a 30. 
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.  

DESTAQUE AQUI 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
  

QUESTÃO 01 
  

Leia o cartum da Graúna, uma das personagens do cartunista brasileiro Henfil, e analise as assertivas: 

 
 

I. O termo “poder”, no enunciado principal do cartum, tem o sentido de “governo, autoridade”. 
 

II. Nos balões, na fala de Graúna, é possível identificar que o verbo “poder” está sendo conjugado. 
 

III. O termo “poder”, nas falas dos balões, não possui o mesmo sentido que o enunciado principal expressa. 
Enquanto que no enunciado principal temos o verbo “poder”, nas falas dos balões temos o substantivo “poder”. 

 
IV. No enunciado principal do cartum, a forma “queremos” está na 1ª pessoa do plural, presente do indicativo. 

 
Está CORRETO o que se afirma em: 

 
(A) I, II e IV, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) Todas as assertivas. 

 

QUESTÃO 02 
 
Leia as orações a seguir e faça a correspondência, de acordo com a classificação: 
 

1. “O amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da 
cidade.” (Ferreira Gullar) 
 

2. Nossa situação financeira é delicada; devemos, pois, 
gastar com cautela. 

 
3. Ela foi embora, porque cansou de esperar por você. 
 
4. Ele chegou de viagem e descansou. 

(    ) Oração coordenada sindética aditiva. 
 
(    ) Oração coordenada sindética adversativa. 
 
(    ) Oração coordenada sindética explicativa. 
 
(    ) Oração coordenada sindética conclusiva. 
 

 
A ordem CORRETA da classificação das orações é: 
 

(A) 3 – 2 – 4 – 1. 
(B) 2 – 3 – 1 – 4. 
(C) 4 – 1 – 3 – 2. 
(D) 1 – 4 – 2 – 3. 

 

QUESTÃO 03 
 
Leia a tira a seguir e assinale a alternativa INCORRETA: 
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(Gaturro 2, cit.,p.25) 

 
(A) Gaturro, no 1º e 2º quadrinhos, diz uma lista de preposições para sua amada Ágata. 

 
(B) No último quadrinho, fica claro que houve um mal-entendido. Ágata havia pedido uma proposição a Gaturro, e não uma 

lista de preposições. 
 

(C) A palavra “proposição” não possui o mesmo significado que “preposição”. Proposição significa proposta, sugestão. 
 

(D) De acordo com o ponto de vista expresso, tira, decorar uma lista de palavras melhora o desempenho verbal das pessoas. 
 

QUESTÃO 04 
 
Leia o Poema de José Paulo Paes e assinale a alternativa CORRETA: 

 
Madrigal 
 
Meu amor é simples, Dora, 
Como a água e o pão. 
 
Como o céu refletido 
Nas pupilas de um cão. 
 
(Os melhores poemas de José Paulo Paes. 5. ed. São Paulo: Global, 2003. p. 69) 

 
(A) Os versos do poema seguem, justamente, a forma de poemas convencionais e seu conteúdo está relacionado com a 

expressão de um amor não correspondido, ideia de abandono da pessoa amada. 
 

(B) No poema, o eu lírico afirma que seu amor é simples. Para dar a dimensão da simplicidade de seu sentimento, ele faz 
duas comparações. 

 
(C) As comparações no poema são construídas a partir do advérbio comparativo “como”. 

 
(D) As comparações que o eu lírico utiliza são: na primeira, compara a água com o pão; na segunda compara suas pupilas 

com as de um cão. 
 

QUESTÃO 05 
 
Analise o uso da vírgula nas orações abaixo: 
 

I. Pedro visitou seus primos, avós, tios e vários amigos que moram na capital. 
II. Helena, a professora mais querida, recebeu homenagem dos alunos. 

III. Consegui o emprego que eu sempre sonhei, amiga! 
IV. Carlos Drummond de Andrade e Vinicius de Moraes, são grandes escritores brasileiros. 

 



Cargo: CONTADOR                                                                        Página 
-5- 

 

A vírgula foi empregada CORRETAMENTE em: 

 
(A) Todas as assertivas. 
(B) I e IV apenas. 
(C) II, III e IV apenas. 
(D) I, II e III apenas. 

 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 06 
 

Considerando uma função afim  𝒇:ℝ → ℝ tal que 𝒇(𝟎) = 𝟎 e 𝒇(𝟏) = 𝟐, qual é o valor de 𝒇(𝟑)? 

 
(A) 5 
(B) 6 
(C) 8 
(D) 9 

 

QUESTÃO 07 
 

Considerando a seguinte progressão aritmética (2,7,12,17,...), qual é a soma do décimo termo com o vigésimo termo dessa 

sequência? 

 
(A) 95. 
(B) 117. 
(C) 137. 
(D) 144. 

 

QUESTÃO 08 
 

Considerando os conjunto A={1,4,5,7,8,9,10,13,15,17} e B={ 3,4,5,8,10,11,12,14}, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) A diferença entre o conjunto A e o conjunto B é o conjunto {1,4,5,6,7}. 
(B) A diferença entre o conjunto B e o conjunto A é o conjunto {3,11,12,14}. 
(C) O conjunto A é igual ao conjunto B. 
(D) A interseção entre o conjunto A e o conjunto B é o conjunto {4,5,8,10,13}. 

 

QUESTÃO 09 
 

Considerando as matrizes 𝑨 = (
𝟏 𝟑
𝟓 𝟒

) e 𝑩 = (
𝟐 𝟕
𝟑 𝟏

), qual é o valor do determinante da matriz 𝑨 + 𝑩? 

(A)   65. 
(B) – 65. 
(C)   75. 
(D) – 50. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 10 
 
Qual a sigla correspondente para o documento que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração 
pública e que prevê, entre outras coisas, as grandes obras públicas a serem realizadas nos próximos anos, devendo ser 
elaborado criteriosamente, imaginando-se aonde se quer chegar nos próximos quatro anos e que expressa a visão 
estratégica da gestão pública?  

 
(A) LOA. 
(B) LDO.  
(C) PPA. 
(D) PLA. 

 

QUESTÃO 11 
 
A receita pública que não consta na Lei Orçamentária Anual e compreende as entradas de caixa ou créditos de terceiros 
que o Estado tem a obrigação de devolução ou recolhimento é a: 

 
(A) Receita orçamentária. 
(B) Receita extra-orçamentária. 
(C) Receita Corrente. 
(D) Receita de Capital. 

 
 

https://www.politize.com.br/tag/administracao-publica/
https://www.politize.com.br/tag/administracao-publica/
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QUESTÃO 12 
 
“Neste fundo, o patrimônio é gerenciado por especialistas e as receitas e despesas são divididas entre os investidores. Os 
administradores aplicam o dinheiro do condomínio em títulos diversos e em outros fundos, buscando maximizar os 
recursos e minimizar os riscos dos investimentos. ”  
 
Sobre qual alternativa de investimentos abaixo estamos nos referindo? 

 
(A) Tesouro direto. 
(B) Debêntures. 
(C) Fundo de Renda fixa. 
(D) Poupança. 

 

QUESTÃO 13 
 
Operações de Crédito, Alienação de Bens, Amortização de Empréstimos, Transferência de Capital, etc., fazem parte de qual 
categoria econômica?   

 
(A) Receitas de Capital. 
(B) Receitas Correntes. 
(C) Receitas Tributárias. 
(D) Receitas de Contribuições. 

 

QUESTÃO 14 
 
Os Índices de Liquidez são ferramentas que viabilizam a avaliação da capacidade de pagamento das empresas frente às 
suas obrigações. Qual alternativa abaixo não é considerada um Índice de Liquidez? 

 
(A) Liquidez corrente. 
(B) Liquidez seca. 
(C) Liquidez progressiva. 
(D) Liquidez imediata. 

 

QUESTÃO 15 
 
Um determinado prédio pode ser construído em 500 dias, se 100 operários trabalharem constantemente 6 horas por dia. 
Quantos operários, trabalhando 8 horas por dia, seriam necessários para construir o prédio em 250 dias? 

 
(A) 18. 
(B) 24. 
(C) 32. 
(D) 150. 

 

QUESTÃO 16 
 
Um investimento feito por determinada empresa em um processo de fabricação, no valor de R$ 50.000,00, gerou o seguinte 
fluxo de entradas no caixa:  

 
      Semestre 1: R$ 1.500,00  

Semestre 2: R$7.200,00 
Semestre 3: R$8.300,00  
Semestre 4: R$1.000,00  
 
Considerando apenas as informações oferecidas, é CORRETO afirmar que a taxa média de retorno, por período, desse 
investimento é de: 

   

(A) 9,00%.  
(B) 13,33%.  
(C) 8%. 
(D) 37,57%. 

 

QUESTÃO 17 
 
Suponhamos que a empresa Supremus S.A possua uma LAJIR de R$ 15.000,00 e que possua despesas financeira (juros) 
no valor de R$ 5.000,00, qual o GAF (Grau de Alavancagem) desta empresa?   

 
(A) 1,5. 
(B) 1,0. 
(C) 0,5. 
(D) 2.5. 
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QUESTÃO 18 
 
Ainda sobre Alavancagem financeira, o índice do GAF encontrado na questão anterior, quer dizer que:  

 
(A) A alavancagem financeira é desfavorável; o capital de terceiros está consumindo o patrimônio líquido. 
(B) A alavancagem financeira é nula. 
(C) A alavancagem financeira é inconclusiva. 
(D) A alavancagem financeira é favorável; o capital de terceiros está contribuindo para gerar retorno adicional a favor do 

acionista. 
 

QUESTÃO 19 
 
Teodoro aplicou determinada quantia de capital em um investimento de alto risco. 
 
- No primeiro ano, houve valorização de 20%. 
- No segundo ano, houve valorização de 40%. 
- No terceiro ano, houve desvalorização de 60%. 
- Ao final do terceiro Teodoro resgatou R$ 10.080,00. 
 
O valor nominal investido inicialmente foi de: 

   

(A) R$ 9.278,00. 
(B) R$ 6.396,00. 
(C) R$ 18.000,00. 
(D) R$ 15.000,00. 

 

QUESTÃO 20 
 
Um determinado empréstimo, feito segundo o Sistema de Amortização Francês (Tabela Price), com capitalização mensal, 
tem os seguintes valores definidos: 

 
- Prestação mensal = R$ 333,00 
- N. de parcelas = 5 
- Taxa nominal de juros ao ano = 24,00% 
 
O saldo devedor imediatamente após o pagamento da 2ª prestação será:   

 
(A) R$ 960,33. 
(B) R$ 1.000,00.  
(C) R$ 1.267,97. 
(D) R$ 2.730,00. 

 

QUESTÃO 21 
 
Considerando os dados da questão acima, responda qual a taxa efetiva ao ano: 

 
(A) 2%. 
(B) 26,82%. 
(C) 28%. 
(D) 100%. 

 

QUESTÃO 22 
  

Considerando os dados das duas questões anteriores, responda qual o valor dos juros devidos no 3º mês: 
  

(A) R$ 31,39. 
(B) R$ 25,36. 
(C) R$ 19,21. 
(D) R$ 100,00. 

 

QUESTÃO 23 
 
Considerando os dados das três questões anteriores, responda qual o valor do capital inicialmente emprestado:  
  

(A) R$ 20.000,00. 
(B) R$ 10.000,00.  
(C) R$ 1.400,00. 
(D) R$ 1.569,58. 

 

QUESTÃO 24 
 
Considerando os dados das quatro questões anteriores, responda:  após o pagamento de qual prestação o saldo devedor 
será igual a ZERO?  
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(A) 5. 
(B) 1. 
(C) 2. 
(D) 4. 

 

QUESTÃO 25 
 

O Princípio da Contabilidade que “reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, 
a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente 
de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, 
com ou sem fins lucrativos, é o:  

 
(A) Princípio da Oportunidade. 
(B) Princípio da Entidade. 
(C) Princípio da Prudência. 
(D) Princípio da Competência.  

 

QUESTÃO 26 
 
De acordo com seus conhecimentos sobre o Sistema de Amortização Constante (SAC), é correto afirmar, EXCETO:   

 
(A)     As parcelas de amortização do principal e são sempre iguais (ou constantes). 

 
(B) Os juros são calculados, a cada período, dividindo a taxa de juros contratada pelo saldo devedor existente sobre o período 

anterior, assumindo valores decrescentes nos períodos. 
 

(C) O valor da amortização (A) é calculado através da divisão do capital emprestado (PV) pelo número de amortizações (n). 
 

(D) É diferente do Sistema de Amortização Francês que calcula tanto amortizações iguais quanto parcelas iguais. 
 

QUESTÃO 27 
 
De acordo com a resolução CFC Nº. 750/93, são Princípios da Contabidade, EXCETO:  

 
(A) Entidade. 
(B) Continuidade. 
(C) Oportunidade. 
(D) Publicidade. 

 

QUESTÃO 28 
      

O Balanço patrimonial de uma empresa em 31/12/2010, apresenta as seguintes informações:  
 
- Ativo Não Circulante = R$ 1.100.000,00  
- Passivo Circulante = R$ 500.000,00  
- Índice de liquidez corrente = 1,25  
- Concentração da dívida no curto prazo = 50%  
 
Em 31/12/2009, o Patrimônio Líquido da empresa era R$ 200.000,00. Sabe-se que durante o ano de 2010, não houve aumento 
de Capital ou distribuição de dividendos, e que os resultados de 2010 também não foram distribuídos ainda.  
 
Qual o valor do Lucro no período? 
 

(A) R$ 525.000,00. 
(B) R$ 725.000,00. 
(C) R$ 1.725.000,00. 
(D) R$ 40.000,00. 

 

QUESTÃO 29 
  

Considerando-se os mesmos dados da questão anterior, responda o valor do patrimônio líquido em 31/12/2010:  
 

(A) R$ 525.000,00. 
(B) R$ 725.000,00. 
(C) R$ 1.725.000,00. 
(D) R$ 40.000,00. 

 

QUESTÃO 30 
 
- “Esta análise evidencia o crescimento ou a redução dos valores ao longo dos exercícios, permitindo uma ideia da 
tendência futura.”  
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- “Esta análise tem como objetivo mostrar cada conta em comparação à demonstração financeira a que pertence, 
comparando com padrões do ramo ou percentuais da própria empresa no período analisado. Na última linha desta, 
encontra-se o valor restante. Se for positivo, significa que a empresa ganhou mais do que gastou e, portanto, está dando 
lucro.”  
 
Os trechos apresentados referem-se a quais tipos de análise, respectivamente: 

 
(A) Análise vertical; Análise de resultado. 
(B) Análise financeira; Análise patrimonial. 
(C) Análise vertical; Análise horizontal. 
(D) Análise horizontal; Análise vertical. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


