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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Crônicas de Artur Xexéo 
 

Não vivi a crise dos 30. Nem a dos 40. Nem mesmo a 
dos 50. As datas de aniversário chegaram e foram embora 
sem causar maiores comoções. Mas vivi momentos em que 
a idade pesou. Momentos em que me dei conta de que não 
era tão jovem quanto pensava. O mais recente aconteceu na 
semana passada, quando me preparava para entrar numa 
sessão de cinema, em Nova York, para assistir a “Super 8”, o 
melhor filme de Steven Spielberg que não foi dirigido por 
Steven Spielberg. Mas comecemos do começo. 

A primeira vez em que me dei conta de que a juventude 
estava acabando foi no Tivoli. Para quem não está ligando o 
nome à pessoa, o Tivoli era um mafuá que ficava em plena 
Lagoa Rodrigo de Freitas muito antes de o local ter atrações 
como pizzarias, academias de ginástica, pistas de skate, 
cinemas multiplex. Nas sextas-feiras à noite, depois da 
última aula na faculdade, minha turma costumava ir para lá. 
Todos já com mais de 20 anos, talvez perto dos 25, teimá-
vamos em não abandonar a infância jogando argolas para 
ganhar bichinhos de pelúcia ou disputando corrida nos 
carrinhos de bate-bate (meu Deus, será que alguém ainda 
sabe o que é isso?). Pois eu estava lá, aguardando a minha 
vez de entrar no Chapéu Mexicano, quando uma menina se 
aproximou. Faz tanto tempo que eu ainda tinha coragem de 
andar no Chapéu Mexicano. A menina era uma adolescente 
e, sem perceber o mal que me causava, perguntou com 
educação: 

— O senhor está na fila? 
Foi quando me dei conta de que já existiam pessoas dez 

anos mais moças do que eu saindo de casa sozinhas para 
mafuás na beira da Lagoa. E assim entrei na maturidade. Numa 
noite de sexta-feira no Tivoli. Foi traumático, mas passou. 
Enfrentei com galhardia os 30, os 35, os 40, os 45... até me 
encontrar com a revista “Caras”. É sempre um momento 
constrangedor, nas entrevistas, quando o repórter quer saber 
a idade do entrevistado. Hoje não existe mais esse problema. É 
só ir na Wikipedia. Mas meu encontro com a “Caras” aconteceu 
antes da internet. Faz tempo. Todas as reportagens da revista 
tinham a idade do entrevistado entre vírgulas logo após o nome 
dele. Conheço gente que só lia a “Caras” para saber a idade dos 
artistas. E um dia a reportagem era comigo. Eu nunca fiz nada 
para sair na “Caras”. Nunca fui a Angra dos Reis, nunca chorei 
mágoas em castelo na França, nunca fui flagrado saindo de uma 
farmácia no Leblon. Mas lancei um livro, uma minibiografia de 
Janete Clair. Não foi assunto suficientemente importante para 
merecer uma reportagem de “Caras”. Mas valeu uma foto 
pequenininha numa página com mais 328 fotos de gente que 
estava dançando numa boate ou participando da festa de 
aniversário do filho de um cantor sertanejo. Na foto, eu dava 
um autógrafo no livro comprado por Sonia Braga (isso 

mesmo, eu e Sonia Braga nos meus tempos de superstar). 
E a legenda entregava: “No lançamento da biografia de 
Janete Clair, Artur Xexéo, 50...” Mas eu não tinha 50 anos. 
Ainda faltava um bom tempo para eu chegar lá. O triste 
foi constatar que eu aparentava 50, nunca mais li “Caras”. 
Nem sei se eles ainda publicam a idade de todos os 
entrevistados. 

Mas passou. Fiz 50 anos e nem me dei conta. Até a 
semana passada, quando, enfim, cheguei ao tal cinema em 
Nova York. Era na Rua 42, um multiplex com mais de 20 salas 
todas passando praticamente o mesmo filme. “Thor”, “X-Men”, 
“Super 8”... Para que tantas salas se são tão poucos os filmes? 
Me decidi pelo “Super 8”. Escolhi uma das sete salas em que o 
filme estava sendo exibido, separei o dinheiro do ingresso 
certinho e fui à bilheteria. A bilheteira me deu troco. Fiquei 
confuso. Afinal, eu tinha contado o dinheiro certo. O ingresso 
custava US$ 24. Por que tinham me cobrado só US$ 19.20? A 
bilheteira me deu desconto de sênior! Simplesmente olhou 
para mim e concluiu: Sênior. Mais tarde soube que, em Nova 
York, quem tem mais de 65 anos é considerado sênior e tem 
direito a descontos no cinema e em museus. Peraí, 65 anos? A 
bilheteira do multiplex na Rua 42 estragou minha semana de 
folga me dando de bandeja a crise da terceira idade com uns 
bons anos de antecedência. 

(Disponível em: https: //www.facebook.com. Adaptado.) 
 
Questão 01 
O texto tem como principal finalidade: 
A) Evidenciar o quanto a mídia tem sido invasiva em relação 

à vida pessoal. 
B) Salientar que quando estamos distantes de casa ficamos 

mais sensíveis. 
C) Provar que antigamente jovens universitários divertiam-

-se inocentemente. 
D) Mostrar que não é mais possível mentir sobre a idade 

depois da internet. 
E) Realçar que a idade pode tornar-se expressão de 

opressão e sobrecarga.   
 
Questão 02 
No segmento “... o Tivoli era um mafuá que ficava em plena 
Lagoa Rodrigo de Freitas muito antes de o local ter 
atrações como pizzarias, academias de ginásticas, pistas de 
skate, cinemas multiplex.” (2º§), Tivoli era um/uma: 
A) Balneário urbano. 
B) Parque de diversão. 
C) Lugar em desordem.  
D) Restaurante popular. 
E) Região empobrecida.  
 
Questão 03 
Assinale o item em que há presença de dígrafo. 
A) será 
B) sênior 
C) mágoa 
D) chapéu 
E) farmácia 
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Questão 04 
Em relação ao uso de “triste” no segmento: “O triste foi 
constatar que eu aparentava 50, (...)” (4º§), pode-se afir-
mar que trata-se de: 
A) Adjetivo.  
B) Predicado. 
C) Conjunção. 
D) Predicativo. 
E) Substantivo. 
 
Questão 05 
Em relação ao texto, é consistente afirmar que: 
A) Contemplam-se exclusivamente as crianças nas atividades 

de lazer. 
B) O autor biografou Janete Clair e pousou com dezenas de 

famosos. 
C) Adultos podem ter medo das atrações de um parque de 

diversões. 
D) Muitas revistas entraram em decadência com o advento 

da internet. 
E) Ao refutar seus 65 anos de idade o escritor teve direito 

ao desconto. 
 
Questão 06 
No segmento “É sempre um momento constrangedor, nas 
entrevistas, quando o repórter quer saber a idade do 
entrevistado.” (4º§), o uso de virgulas justifica-se por: 
A) Presença de termo antecedente à sua oração subordinada. 
B) Destaque estilístico de termo posposto à oração coordenada. 
C) Existência de verbo unipessoal sempre na terceira pessoa. 
D) Omissão de conjunção coordenativa já mencionada na 

frase. 
E) Tratar-se de período em que não se verifica presença de 

sujeito.  
 
Questão 07 
Analise o segmento: “A primeira vez em que me dei conta 
de que a juventude estava acabando foi no Tivoli. Para 
quem não está ligando o nome à pessoa, o Tivoli era um 
mafuá que ficava em plena Lagoa Rodrigo de Freitas (...)” 
(2º§). Assinale o item em que o uso da crase é compatível 
com o do segmento. 
A) As amigas foram à confraternização da empresa de táxi. 
B) Estávamos observando tudo à distância de cinco metros. 
C) A cantora fez o maior sucesso por fazer seu show à Anita. 
D) O campeonato de futebol terá seu início às 17 horas hoje. 
E) Ele terminou a prova às pressas, pois já estava no horário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDAÇÃO OFICIAL 
 
Questão 08 
Sabe-se que a utilização do e-mail se tornou prática comum 
na Administração Pública. Utilizando-o como um documento 
oficial, pode-se afirmar que, quanto à linguagem: 
A) Deve ser utilizada linguagem compatível com uma comu-

nicação oficial. 
B) Não deve ser utilizada a mesma linguagem que é empre-

gada em uma comunicação oficial. 
C) O modo coloquial é aconselhável para que a mensagem 

seja compreendida com maior rapidez e eficiência. 
D) O emprego de uma linguagem formal é considerado 

opcional tendo em vista o gênero textual referente. 
E) O uso de variedades linguísticas não só é permitido como 

deve ser utilizado para que as características perten-
centes a tal gênero textual sejam preservadas.  

 
Questão 09 
Estabeleça a relação entre a denominação e a descrição 
referente de cada documento a seguir. 
(     ) Expediente para propor alguma medida; submeter 

projeto de ato normativo ou informar determinado 
assunto.  

(     ) Licença por meio de uma ordem escrita de uma auto-
ridade administrativa, com a finalidade de que se 
pratique determinado ato. 

(     ) Instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos 
Poderes Públicos para informar sobre fato da admi-
nistração pública, dentre outros. 

I. Alvará. 
II. Mensagem. 
III. Exposição de Motivos. 
Está correta a identificação, considerando as colunas de 
cima para baixo: 
A) III, I e II. 
B) III, II e I. 
C) II, III e I. 
D) I, II e III. 
E) I, III e II.  
  
Questão 10 
Conforme o Manual de Redação Oficial da Presidência da 
República (2018), a clareza e a precisão são algumas das 
características que estão presentes na redação oficial. Para 
que haja a devida “clareza” em comunicações oficiais, 
estão corretas as características apresentadas nas alter-
nativas a seguir, EXCETO:  
A) Utilização de palavras e expressões simples. 
B) Utilização de frases curtas e bem estruturadas. 
C) Uniformidade do tempo verbal em todo o texto. 
D) Utilização de regionalismos, assim como neologismos. 
E) Explicitação do significado da sigla na primeira referência 

a ela. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

Questão 11 
Um vendedor de chocolate estima um aumento de 3% ao ano 
nas vendas. Sabe-se que no ano de 2019 foram vendidos x 
quilos de chocolate. Se a estimativa do vendedor estiver 
correta, pode-se afirmar que, em função de x, a quantidade, 
em quilos, que será vendida no ano de 2025 é: 
A) 1,03x6 
B) 1,03x7 
C) x . (0,03)6 
D) x . (1,03)6 
E) x . (1,03)7 
 
Questão 12 
Sejam k e w dois números inteiros. Considere que k é igual ao 
produto das raízes da equação 2x2 + 3x = 6 e que 2k – w = 2. 
Pode-se afirmar que o valor de w é: 
A) 4 
B) −4 
C) −6 
D) 8 
E) −8 
 
Questão 13 
Em uma clínica médica há um total de 18 funcionários, 
sendo 2 recepcionistas, 4 auxiliares, 5 médicos e 7 enfer-
meiros. O número de equipes distintas que podem ser 
formadas por 1 recepcionista, 1 auxiliar, 3 médicos e 4 
enfermeiros dessa clínica médica é: 
A) 1.620 
B) 2.800 
C) 3.600 
D) 16.800 
E) 33.600 
 
Questão 14 
Dois quadros retangulares A e B possuem as respectivas 
medidas dos lados indicadas, em centímetros, como 
mostra a figura a seguir; observe. 
 

 
 

Considerando que o perímetro do quadro A é 180 cm, 
pode-se afirmar, então, que a área do quadro B é igual a: 
A) 126 cm2 
B) 252 cm2 
C) 495 cm2 
D) 990 cm2 
E) 1.260 cm2 

Questão 15 
Jéssica foi em uma loja de roupas e comprou uma camiseta, 
uma saia e um tênis, que, juntos, totalizaram o valor de 
R$ 192,00; sabe-se que o preço do tênis foi o quíntuplo do 
preço da saia e que nenhuma das mercadorias foi brinde. 
Dessa forma, é possível afirmar que o preço da saia foi: 
A) Maior que R$ 32,00. 
B) Menor que R$ 32,00. 
C) Menor que R$ 27,00. 
D) Menor que R$ 31,00. 
E) Exatamente R$ 32,00. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 16 
Luciano, servidor público do município de Capanema/PR, 
provido em cargo de caráter efetivo, após sofrer um acidente, 
acabou sofrendo limitações físicas que inviabilizam o exer-
cício das atribuições de seu cargo. Após inspeção médica, 
restou verificado, ainda, que Luciano possuía condições de 
executar atribuições de outro cargo dentro da estrutura da 
prefeitura municipal. Diante da situação narrada, Luciano 
será: 
A) Revertido. 
B) Readaptado. 
C) Reintegrado. 
D) Aproveitado. 
E) Reconduzido. 
 
Questão 17 
Sobre as penalidades disciplinares previstas na Lei nº 877, 
de 18 de setembro de 2001 – Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Capanema/PR, é correto afirmar, 
EXCETO: 
A) A demissão será aplicada no caso de o servidor receber 

propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer 
espécie, em razão de suas atribuições. 

B) Em caso de reincidência das faltas punidas com adver-
tência, o servidor será punido com suspensão, havendo 
prejuízo dos vencimentos, não podendo exceder noventa 
dias. 

C) A advertência será aplicada por escrito ao servidor que 
manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de 
confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 
segundo grau civil. 

D) Na aplicação das penalidades serão consideradas a 
natureza e a gravidade da infração cometida, os danos 
que dela provierem para o serviço público, as circuns-
tâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes 
funcionais. 

E) Será punido com suspensão de até quinze dias o servidor 
que sem justa causa recusar-se a ser submetido à 
inspeção médica determinada pela autoridade compe-
tente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cum-
prida a determinação. 
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Questão 18 
A Lei Orgânica do Município de Capanema/PR, de 5 de abril 
de 1990, estabelece a política de desenvolvimento urbano, 
executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes 
fixadas em lei, que tem por objetivo ordenar o pleno desen-
volvimento das funções da cidade e dos bairros, dos distritos 
e dos aglomerados, e garantir o bem-estar dos seus habi-
tantes. Estabelece, ainda, a Lei Orgânica, que o plano diretor 
é o instrumento básico da política de desenvolvimento e da 
expansão urbana. O plano diretor, que deve ser aprovado 
pela Câmara Municipal, disporá sobre, EXCETO: 
A) A urbanização e a regularização de loteamentos de áreas 

urbanas e sedes de distritos. 
B) A criação e manutenção de parques e praças de especial 

interesse urbanístico, social, ambiental, turístico e de 
utilização pública. 

C) A preservação de áreas periféricas de produção agrícola 
e pecuária e a garantia à preservação, à proteção e à 
recuperação do meio ambiente. 

D) A ampliação e a manutenção da rede viária rural para 
atendimento de transporte de pessoas, mercadorias e, 
especialmente, da produção agrícola. 

E) A utilização racional do território e dos recursos naturais 
mediante controle de implantação e funcionamento de 
atividades industriais, comerciais, residenciais e viárias, 
bem como o ordenamento de uso, atividades e funções 
de interesse setorial; parcelamento e ocupação do solo. 

 
Questão 19 
O Secretário Municipal de Saúde do município de Capa-
nema/PR, ao final de sua gestão, deixou de prestar contas de 
determinado programa vinculado à sua Secretaria, passando-
-se dos prazos previstos em lei. Diante de tal conduta, e 
considerando-se o disposto na Lei de Improbidade Adminis-
trativa – Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, o Secretário:   
A) Não cometeu ato de improbidade administrativa. 
B) Cometeu ato de improbidade administrativa que causa 

prejuízo ao erário. 
C) Cometeu ato de improbidade administrativa que importa 

enriquecimento ilícito. 
D) Cometeu ato de improbidade administrativa que atenta 

contra os princípios da administração pública. 
E) Cometeu ato de improbidade administrativa decorrente 

de concessão indevida de benefício financeiro. 
 
Questão 20 
A Lei de Improbidade Administrativa – Lei nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992, dispõe que, independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas previstas na legislação especí-
fica, está o responsável pelo ato de improbidade adminis-
trativa sujeito às cominações ali previstas, que podem ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a 
gravidade do fato. Ao tratar das penas, o legislador deter-
mina a mesma pena para os atos que causam o mesmo 
resultado. Relacione adequadamente as penas previstas 
para os atos praticados contra a Administração Pública. 
 

Os atos estão assim organizados. 
1. Atos de improbidade administrativa que importam enri-

quecimento ilícito. 
2. Atos de improbidade administrativa que causam prejuízo 

ao erário. 
3. Atos de improbidade administrativa decorrentes de 

concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro 
ou tributário. 

4. Atos de improbidade administrativa que atentam contra 
os princípios da administração pública. 

As penas estão relacionadas aos conjuntos de atos, que 
causam o mesmo resultado. São elas: 
(     ) Perda da função pública, suspensão dos direitos polí-

ticos de cinco a oito anos e multa civil de até três vezes 
o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. 

(     ) Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando 
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de 
até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e 
proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez 
anos. 

(     ) Ressarcimento integral do dano, se houver, perda da 
função pública, suspensão dos direitos políticos de três 
a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem 
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e 
proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
três anos. 

(     ) Ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou 
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se con-
correr esta circunstância, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, 
pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do 
dano e proibição de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo 
de cinco anos. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 4, 3. 
B) 4, 1, 2, 3. 
C) 3, 1, 2, 4. 
D) 4, 2, 1, 3. 
E) 3, 1, 4, 2. 
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CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Questão 21 
Considerando os fundamentos conceituais de contabili-
dade, primordialmente no que tange ao objetivo, à utili-
dade e às limitações do relatório contábil-financeiro de 
propósito geral, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Relatórios contábil-financeiros de propósito geral não são 

elaborados para se chegar ao valor da entidade.  
B) Em larga extensão, os relatórios contábil-financeiros são 

baseados em estimativas, julgamentos e modelos e não 
em descrições ou retratos exatos.  

C) O objetivo do relatório contábil-financeiro de propósito 
geral é disponibilizar informações contábil-financeiras que 
sejam úteis a investidores, a credores por empréstimos e a 
outros credores, quando da tomada decisão ligada ao 
fornecimento de recursos para a entidade.  

D) Relatórios contábil-financeiros de propósito geral não 
atendem e não podem atender a todas as informações de 
que investidores, credores por empréstimo e outros 
credores necessitam. Esses usuários precisam considerar 
informações pertinentes de outras fontes. 

E) Investidores, credores por empréstimo e outros credores 
têm direito, legalmente amparado, de requerer que as 
entidades que reportam a informação prestem a eles 
diretamente as informações de que necessitam. Eles não 
devem confiar nos relatórios contábil-financeiros de propó-
sito geral, para grande parte da informação contábil-                   
-financeira que buscam. 

 
Questão 22 
De acordo com os fundamentos conceituais de contabilidade, 
precisamente a respeito de informações sobre os recursos 
econômicos da entidade, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Diferentes tipos de recursos econômicos afetam diferen-

temente a avaliação dos usuários sobre as perspectivas 
da entidade em termos de fluxos de caixa futuros.  

B) Informações sobre a natureza e os montantes de recursos 
econômicos e reivindicações da entidade podem auxiliar 
usuários a identificarem a fraqueza e o vigor financeiro de 
referida entidade. 

C) Informações sobre as prioridades e as exigências de paga-
mento de reivindicações vigentes ajudam os usuários a 
predizer de que forma fluxos de caixa futuros serão 
distribuídos entre aqueles com reivindicações contra a 
entidade. 

D) Informações sobre o retorno que a entidade tem 
produzido servem como indicativo de quão diligente a 
administração tem sido no desempenho de suas 
responsabilidades para tornar eficiente e eficaz o uso dos 
recursos da entidade. 

E) Os fluxos de caixa são identificados como recursos econô-
micos individuais e, por isso, os usuários dos relatórios 
contábil-financeiros não precisam saber a natureza e o 
montante dos recursos disponíveis para uso nas opera-
ções da entidade. 

 

Questão 23 
Considerando as normas contábeis aplicáveis ao Setor 
Público, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas. 
(     ) Um ativo deve ser reconhecido quando satisfizer a 

definição de ativo e puder ser mensurado de maneira que 
observe as características qualitativas, levando em consi-
deração as restrições sobre a informação contábil. 

(     ) São reconhecidos no ativo os depósitos caracterizados 
como entradas compensatórias no ativo e no passivo 
financeiro. São exemplos destes depósitos as cauções 
em dinheiro para garantia de contratos, consignações 
a pagar, retenção de obrigações de terceiros a recolher 
e outros depósitos com finalidades especiais, como os 
para garantia de recursos. 

(     ) O reconhecimento do ativo envolve a avaliação da incerteza 
relacionada à existência e à mensuração do elemento. As 
condições que dão origem à incerteza, se existirem, podem 
mudar. Portanto, é importante que a incerteza seja avaliada 
em cada data da demonstração contábil. Por exemplo, sob 
certas circunstâncias, o montante dos créditos tributários a 
receber, cuja expectativa de geração de benefícios econô-
micos seja considerada remota (baixíssima probabilidade) 
não deve ser reconhecido nas demonstrações contábeis por 
não atender a definição de ativo.  

A sequência está correta em 
A) V, V, V. 
B) V, F, F. 
C) F, V, F. 
D) F, F, V. 
E) V, V, F. 
 
Questão 24 
Os elementos das demonstrações contábeis são: ativos, 
passivos e patrimônio líquido, que se referem à posição 
financeira da entidade que reporta. Esses elementos estão 
vinculados aos recursos econômicos, reivindicações e 
mudanças em recursos econômicos. Sobre os elementos e 
suas vinculações, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Ativo: é um recurso econômico presente controlado pela 

entidade, resultado de eventos futuros e incertos. 
B) Recurso econômico, elemento do Ativo: é um direito que 

tem o potencial de produzir benefícios econômicos. 
C) Reivindicação, elemento do Passivo: é obrigação presente 

que a Entidade tem de transferir recurso econômico como 
resultado de eventos passados. 

D) Denominam-se Receitas, aumentos nos ativos, ou reduções 
nos passivos, que resultam em aumento no patrimônio 
líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de 
detentores de direitos sobre o patrimônio. 

E) Denominam-se Despesas, reduções nos ativos, ou au-
mentos nos passivos, que resultam em reduções no patri-
mônio líquido, exceto aqueles referentes a distribuições aos 
detentores de direitos sobre o patrimônio. 
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CARGO: TESOUREIRO (T) 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PR 

Questão 25 
Levando em consideração os procedimentos contábeis bási-
cos, importância especial deve ser dada à qualidade da 
informação a ser disponibilizada, conceitos referentes à 
qualidade da informação devem estar bem sedimentados por 
servidores que trabalham diretamente com recursos orça-
mentários e financeiros nos órgãos públicos; analise-os. 
I. “________________ é a qualidade da informação que 

possibilita aos usuários identificar semelhanças e diferenças 
entre dois conjuntos de fenômenos.”  

II. “________________ é a qualidade da informação que 
permite que os usuários compreendam o seu significado.” 

III. “________________ é a qualidade da informação que 
ajuda a assegurar aos usuários que a informação contida 
nos Relatórios Contábeis de Propósitos Gerais das 
entidades do setor público representa fielmente os 
fenômenos econômicos ou de outra natureza que se 
propõe a representar.”  

IV. “________________ significa ter informação disponível 
para os usuários antes que ela perca a sua capacidade de 
ser útil para fins de prestação de contas e responsabi-
lização e tomada de decisão.” 

Assinale a alternativa que completa correta e sequenci-
almente as afirmativas anteriores. 
A) I. Comparabilidade II. Compreensibilidade III. Verificabi-

lidade IV. Tempestividade 
B) I. Compreensibilidade II. Comparabilidade III. Verificabi-

lidade IV. Tempestividade 
C) I. Verificabilidade II. Compreensibilidade III. Tempesti-

vidade IV. Comparabilidade 
D) I. Tempestividade II. Compreensibilidade III. Compara-

bilidade IV. Verificabilidade 
E) I. Verificabilidade II. Comparabilidade III. Compreensi-

bilidade IV. Tempestividade 
 
Questão 26 
Assinale a alternativa correta no que tange à execução da 
Despesa Orçamentária. 
A) Não existe previsão legal que permita a Administração 

pública efetuar pagamentos por meio de adiantamento. 
B) O pagamento da despesa deverá sempre ser efetuado com 

a emissão de cheques e, em circunstâncias especiais, poderá 
ser efetuado pagamentos em espécie diretamente ao 
favorecido. 

C) Nos casos de comprovada situação de calamidade pública, 
os Municípios podem assumir, por qualquer forma, 
compromissos financeiros para execução depois do 
término do mandato do Prefeito.  

D) Para cada empenho será extraído um documento deno-
minado “nota de pagamento” que indicará o nome do 
devedor e a importância da despesa, não podendo ser 
efetuada a dedução do saldo da dotação própria. 

E) Tanto a Constituição Federal quanto a legislação perti-
nente determinam que os Municípios estão proibidos de 
empenhar, no último mês do mandato do Prefeito, mais 
do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento 
vigente.   

Questão 27 
Sobre o fundamento conceitual de Passivo, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
A) A obrigação é o dever ou responsabilidade que a entidade 

não tem a capacidade prática de evitar. 
B) Muitas obrigações são estabelecidas por contrato, por 

legislação ou por meios similares e são legalmente exigí-
veis pelas partes para quem são devidas. 

C) Para que exista passivo, três critérios devem ser satis-
feitos: (a) a entidade tem um direito; (b) o direito é de 
transferir um recurso econômico a outras partes; (c) o 
direito é uma obrigação presente que existe como 
resultado de eventos passados. 

D) Se a parte tem obrigação de transferir um recurso econô-
mico, ocorre que outra parte tem o direito de receber 
esse recurso econômico. Contudo, um requisito para uma 
parte reconhecer o passivo e mensurá-lo a um valor 
específico não implica que a outra parte deve reconhecer 
um ativo ou mensurá-lo pelo mesmo valor. 

E) Determinadas normas podem conter diferentes critérios 
de reconhecimento ou requisitos de mensuração para o 
passivo de uma parte e o ativo correspondente da outra 
parte se esses critérios ou requisitos diferentes são 
consequência de decisões destinadas a selecionar as 
informações mais relevantes que representam fidedigna-
mente o que pretendem representar. 

 
Questão 28  
Sobre o papel da entidade pública frente à sociedade e a 
importância da contabilidade aplicada ao setor público, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O objetivo principal da maior parte das entidades do setor 

público é prestar serviços à sociedade.  
B) Não é objetivo principal das entidades do setor público 

da administração direta obter lucros e gerar retorno 
financeiro a investidores.  

C) A contabilidade aplicada ao setor público é uma ciência 
que possibilita avaliar a gestão de entidades publicadas 
por meio da comparação dos resultados de vários exer-
cícios financeiros. 

D) Regra geral, em virtude da finalidade precípua das enti-
dades do setor público, o desempenho de tais entidades 
pode ser apenas parcialmente avaliado por meio da 
análise da situação patrimonial e do desempenho e dos 
fluxos de caixa.  

E) Os usuários dos relatórios resultantes da contabilidade 
aplicada ao setor público objetivam, primordialmente, 
verificar se a entidade pública buscou obter poupança 
líquida, mesmo que tenha deixado de aplicar, adequa-
damente, recursos na área de educação e saúde.  
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CARGO: TESOUREIRO (T) 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PR 

Questão 29 
Considerando o disposto na Norma Brasileira de Conta-
bilidade, NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23/09/2016, os 
governos geralmente têm amplos poderes, incluindo a 
capacidade de estabelecer e fazer cumprir requisitos legais e 
alterar esses requisitos. Globalmente, o setor público varia 
consideravelmente em suas disposições constitucionais e em 
suas metodologias de funcionamento. No entanto, a gover-
nança no setor público, geralmente envolve a realização de 
prestação de contas do Poder Executivo para o Poder 
Legislativo. Considerando o disposto na Norma mencionada, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Um indivíduo (ou o grupo de indivíduos) pode ter que 

pagar tarifa ou taxa adicional e/ou estar sujeito a 
cobranças específicas para ter acesso a determinados 
serviços. 

B) Governos e entidades do setor público não são 
responsabilizáveis perante aqueles que proveem seus 
recursos por meio do pagamento de obrigações tribu-
tárias e de outras obrigações da mesma natureza.  

C) A tributação é uma transação que ocorre por força de lei. 
Portanto, pode ocorrer de configurar, como no caso de 
impostos, em transação sem contraprestação direta entre 
entidades públicas e determinados indivíduos. 

D) A distribuição das competências tributárias entre os 
níveis de governo não é uniforme e depende da relação 
entre as competências tributárias do governo federal, 
dos demais entes federativos e de outras entidades do 
setor público. 

E) Em transação sem contraprestação, a entidade recebe o valor 
da outra parte sem dar diretamente em troca valor aproxi-
madamente igual. Tais transações são comuns no setor 
público. A quantidade e a qualidade dos serviços públicos 
prestados a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos, 
normalmente, não são diretamente proporcionais ao volume 
de tributos cobrados de referido indivíduo. 

 
Questão 30 
Em relação ao registro de entradas e saídas financeiras e 
orçamentárias nas entidades públicas, é INCORRETO afirmar 
que: 
A) O registro da receita orçamentária ocorre no momento 

da elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA. 
B) Com o objetivo de evidenciar o impacto no patrimônio, 

deve haver o registro da variação patrimonial aumen-
tativa, independentemente da execução orçamentária, 
em função do fato gerador. 

C) A contabilidade deve evidenciar, tempestivamente, os 
fatos ligados à administração orçamentária, financeira e 
patrimonial, gerando informações que permitam o 
conhecimento da composição patrimonial e dos resul-
tados econômicos e financeiros. 

D) O reconhecimento do crédito apresenta como principal 
dificuldade a determinação do momento de ocorrência 
do fato gerador. No entanto, no âmbito da atividade 
tributária, pode-se utilizar o momento do lançamento 
como referência para o seu reconhecimento. 

E) Além do registro dos fatos ligados à execução orçamentária, 
deve-se proceder à evidenciação dos fatos ligados à 
administração financeira e patrimonial, de maneira que os 
fatos modificativos sejam levados à conta de resultado e 
que as informações contábeis permitam o conhecimento da 
composição patrimonial e dos resultados econômicos e 
financeiros de determinado exercício. 

 
Questão 31 
O Município de Capanema/PR pretende realizar despesa 
cujo montante não se pode determinar previamente. Nos 
termos da Lei nº 4.320/64: 
A) O empenho é dispensado. 
B) É obrigatório o empenho global. 
C) É vedada a emissão de nota de empenho. 
D) O empenho será realizado posteriormente. 
E) O empenho deverá ser feito por estimativa. 
 
Questão 32 
Nos termos da Lei nº 4.320/64, o despacho exarado por 
autoridade competente, determinando que a despesa seja 
paga, denomina-se: 
A) Nota de empenho. 
B) Recibo de despesa. 
C) Liquidação da despesa. 
D) Ordem de pagamento. 
E) Dotação orçamentária. 
 
Questão 33 
O registro de preços de bens de maior complexidade, cuja 
especificação não é usual no mercado, nos termos da 
legislação brasileira relativa a licitações, pressupõe licitação 
na modalidade de: 
A) Leilão. 
B) Pregão. 
C) Convite. 
D) Concorrência. 
E) Tomada de Preços. 
 
Questão 34 
Nos termos da Lei de Licitações, as contratações cujo valor 
supere vinte e cinco vezes o limite de uso de concorrência para 
obras e serviços de engenharia, denominam-se contratação 
A) de grande vulto. 
B) por preço global. 
C) de valor inexequível. 
D) por preço exorbitante. 
E) por empreitada global. 
 
Questão 35 
Considerando que o Município de Capanema/PR realize 
uma licitação na modalidade de pregão, é correto afirmar 
que:  
A) É dispensada a publicação de edital. 
B) O prazo recursal será aberto ao final do pregão. 
C) A habilitação deverá anteceder a etapa de julgamento. 
D) O valor máximo de contratação será de R$ 3.300.000,00. 
E) O valor máximo de contratação será de R$ 1.430.000,00. 
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CARGO: TESOUREIRO (T) 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PR 

Questão 36 
Nos termos da Lei de Licitações, na hipótese de empate 
entre dois fornecedores de bens, estando ambos em 
mesmas condições de proposta, o primeiro critério de 
desempate aplicável é ser o bem produzido 
A) no Brasil. 
B) no município. 
C) por empresa estrangeira no país. 
D) por empresa brasileira no exterior. 
E) com uso de tecnologia sustentável. 
 
Questão 37 
Nos termos da Lei nº 4.320/64, no último mês de mandato 
do Prefeito, é vedado ao Município de Capanema/PR 
assumir compromissos financeiros, para execução após o 
término do mandato,           
A) em qualquer hipótese. 
B) apenas no caso de reeleição. 
C) salvo no caso de calamidade pública. 
D) apenas no caso de eleição de novo prefeito. 
E) salvo se autorizado expressamente pelo Tribunal de Contas. 
 
Questão 38 
Um cidadão capanemense deseja questionar o instrumento 
convocatório de uma licitação, argumentando que constatou 
indícios de irregularidades. Nos termos da Lei de Licitações, o 
cidadão deverá protocolar pedido de: 
A) Revogação do edital. 
B) Impugnação ao edital. 
C) Suspensão da fase de julgamento. 
D) Adiamento da fase de habilitação. 
E) Declaração de inidoneidade dos licitantes. 
 
Questão 39 
Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, se a União faz 
uma transferência voluntária ao Município de Capanema/PR, 
é correto afirmar que os recursos transferidos: 
A) Podem ser correntes ou de capital. 
B) Independem de dotação orçamentária. 
C) Devem ser necessariamente de capital. 
D) Destinam-se exclusivamente à educação. 
E) Destinam-se somente ao Sistema Único de Saúde (SUS).  
 
Questão 40 
Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a disponibili-
dade de caixa deve constar de registro próprio, de modo que 
os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória 
fiquem identificados de forma individualizada. A mencionada 
regra refere-se, propriamente, a: 
A) Relatório de gestão fiscal. 
B) Registro de restos a pagar. 
C) Escrituração e consolidação das contas. 
D) Elaboração da lei de diretrizes orçamentárias. 
E) Relatório resumido da execução orçamentária. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

É necessário uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso 
candidatos. 

 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos; a utilização de máquinas calculadoras e/ou 
similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras ou braceletes magnéticos (ainda que terapêuticos) e similares 
etc., não acarretando qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de níveis Superior, Médio, Médio 
Técnico e Fundamental Completo. Os cargos Auditor Fiscal Municipal e Contador terão Prova Discursiva com o objetivo de 
avaliar o conhecimento técnico na área de atuação (Estudo de Caso). Para os cargos Fiscal de Tributos, Analista em Recursos 
Humanos, Assistente Social e Engenheiro Civil II a prova discursiva terá o objetivo de avaliar a capacidade de expressão na 
modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa (Redação). 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva) que lhe foram fornecidos estão corretos. 
Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato 
deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para os cargos de nível Fundamental Completo e Médio Técnico; e 4 (quatro) 
horas para os cargos de nível Médio e Superior. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas 
para o Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(Gabarito) e a Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva), devidamente assinados em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o Caderno de 
Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação 
da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação, bem como pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela comissão de Acompanhamento do concurso.   

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha (segunda-feira).  
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme 
disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




