
  

“NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

Ae E+ 

CONTABILIDADE 

    

Você estã recebendo o seu Caderno de Questões, 
* contendo 60 (sessenta) Questões Objetivas de 

Múltipla Escolha, numeradas de 01 a 60, em ordem 
sequencial, e o comando para elaboração da Prova 
Discursiva. Confira a sequência numérica de seu 
Caderno de Questões antes de iniciar a resolução, 
assim como o número de páginas, comunicando, 
imediatamente, ac Fiscal de Sala, em caso de 
repetição ou ausência de questão ou página. 

  

Às respostas das Questões Objetivas de Múltipla 

“Escolha do Caderno de Questões deverão ser 
transcritas para o Cartão Resposta com caneta 
esferográfica de tinta preta fabricada em material 
transparente. 

  

  

Para cada questão da Prova Objetiva de Múltipla 
“ Escolha existirão 04 (quatro) alternativas de resposta 

(A, B, Ce D), das quais apenas uma será correta, de 
acordo com o comando da questão. A marcação de 
mais de uma no Cartão Resposta anula, automatica- 

mente, aresposta da questão. 

  

A Prova Discursiva deverá ser manuscrita na Folha de 
Redação, em letra legfvel com caneta esferográfica de 
tinta preta fabricada em material transparente. 
A Prova Discursiva deverá respeitar o minimo de 20 
(vinte) linhas e o máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena 
de perda na pontuação da mesma. 

/NATENÇÃO 
Escreva no espaço apropriado do Cartão Resposta, com 
asua caligrafia usual, a seguinte “frase mestra” de Albert Einstein: 

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais 
voltará ao seu tamanho original.” 

Atranscrição da “frase mestra” é obrigatória e servirá para identificar 
o Cartão Resposta do candidato, bem como possibilitar o Exame 
Pericial Grafotécnico, quando for o caso. Afalta da transcrição poderá 
ocasionar a eliminação do candidato no presente concurso público. 

ASSISTENTE DE PROCURADORIA - 

  

    

    ea 

GOVERNO DO E 
ESTADO DO PARA 

  

A Folha de Redação não poderá ser assinada, 
“CTubricada, nem conter, em outro local que não O 

  

apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifi- 
que, sob pena de anulação da Prova Discursiva. 
Assim, a detecção de qualquer marca identificadora 
no espaço destinado à transcrição do texto definitivo 

acarretará a anulação da prova. 
  

O tempo máximo disponível para realização da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha e da Prova Discursiva é 
de 5h (cinco horas), já inclutdo o tempo destinado à 
identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta 
e da Folha de Redação. 

  

  

. Somente depois de decorridos 120 minutos do início 
da prova, o candidato poderá entregar o seu Cademo 
de Questões, seu Cartão Respasta e a sua Falha de 
Redação, e retirar-se da sala de prova. 

  

Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala 
de provajuntos, 

  

  

. Será permitido ao candidato levar consigo o Cadema 
de Questões e o Gabarito desde que nos últimos 30 
(trinta) minutos antes do têmmino da prova. 

PROCURADORIA PCR DO 

ESTADO DO PARA - PGE 
CONCURSO PÚBLICO C-209 

  

     

  

  



  

  E LÍNGUA PORTUGUESA | 

Leia o texto e responda o que se pede no comando das 
questões, 

  

  

VÍNCULOS DO TEMPO 
O ritmo frenético não justifica deixar de fazer o que é relevante. 

É preciso ir devagar se quisermos ir longe, diz o ditado, 
com a sabedoria das constatações simples, aquelas que 
nascem da observação da natureza. Os índios, por exemplo, são 
mestres no oficio de tirar lições de vida a partir das 
circunstâncias que lhes cercam e determinam sua existência. O 
céu, o rio, a floresta, as estações, tudo para os índios tem um 
valor que nós, habitantes da cidade, com frequência 
subestimamos - o valor sublime daquilo que nos é dado pelo 
universo. Como o tempo. 

Apesar de tentarmos controlá-lo com ponteiros ou telas 

digitais, o tempo não é mensurável por um único padrão. Ele 
acelera e desacelera de acordo com nosso estado de espírito. 
Há o tempo medido pela urgência, quando um prazo se impõe. 
Há o tempo do lazer, da conversa agradável, que se dissipa num 
piscar de olhos. Há o tempo preguiçoso, que escore por entre os 
dedos desperdiçado como água preciosa. Há o tempo de festa e 
o tempo de luto, cada um dura quanto deve durar, mais curto e 
intenso para uns, mais longo e diluído para outros. É subjetiva, 
portanto, a percepção do tempo, esse “tambor de todos os 
ritmos”, na definição precisa de Caetano Veloso. 

Nas últimas décadas, nos acostumamos a um ritmo 
frenético, inimaginável para nossos pais e avós. Os avanços da 
tecnologia multiplicaram nossas obrigações. Ironicamente, cada 
facilidades a que temos acesso corresponde a uma dificuldade 
extra, uma tarefa adicional. O celular, por exemplo, nos franqueia 
o contato imediato com o mundo, mas demanda atenção a 
inúmeros grupos, nem todos realmente importantes. Com tantas 

facilidade a0 nosso dispor, ficou mais complicado conciliar todas 
as esferas da vida - trabalho, estudo, família, amigos, lazer. 
Assim, engolidos pela rotina, vamos passando os dias sem 
dedicar um minuto a nós mesmos ou negligenciando os que nos 
são mais próximos. 

Até que ponto, no entanto, as múltiplas distrações da 
vida moderna são desculpa para não fazermos o que mais 
importa? 

Algumas pessoas têm um admirável talento para fazer o 
tempo render, a convicção de que quinze minutos da agenda é 
tempo precioso. Fazem tudo com consciência, aproveitam cada 
reunião, cada conversa, para extrair o máximo do momento. 
Além de excelentes administradores do tempo, são notáveis 
gestores da informação que recebem - o que também os faz 
economizar tempo para apreciá-lo da maneira que se deve. 

Conhaço executivos que só comissionam trabalhos a 
quem “não tem tempo”. Sabem que os profissionais mais 
demandados produzirão o tempo extra que for necessário. Sim, 
porque é possivel fazer o próprio tempo. 

O distanciamento social mudou um pouco nossa relação 
com o tempo. Reduzimos a marcha, o que nos deu a 
oportunidade de rever a maneira como o desfrutamos. É esse o 
momento de encarar aquele projeto pessoal tantas vezes 
adiado. Pode ser o que for: testar uma receita nova, planejar uma 
viagem dos sonhos para quando tudo isso passar, se dedicar a 
montar a árvore genealógica da familia, ler aquele clássico com 
calma que ele merece. E, sobretudo, conviver mais com quem 

amamos. Aliás, é sempre bom lembrar que o tempo 
compartilhado com alguém é a mais poderosa força criadora de 
vínculos. 

FONTE: DINIZ, Lucília. Veja, 14/04/21.   

( waw.fundacaocetap.com.br :— 
Cepeperpa m apreensão o 

  

Sobre o texto, é inadequado afirmar: 
A) Pelas características de forma e conteúdo é uma crônica. 
B) A lição dada pelo ditado, no primeiro parágrafo, é de 
persistência. 

C)Amarcação cronológica do tempo não varia de padrão, 
D) Os avanços tecnológicos adicionam tarefas aos seres 
humanos. 

No quinto parágrafo, a elipse do sujeito, no segundo período, 
provoca uma falha no terceiro de: 
A) concordância entre o núcleo do sujeito e o gênero dos nomes 
e pronomes. 
B) regência nominal. 
C) concordância do verbo “ser”, 
D) uso inadequado do objeto direto de “fazer”. 

  

  (03) 
Aconclusão do texto leva à percepção de que: 
A) de bom ninho sai, às vezes, bom passarinho. 
B)a grama do vizinho é sempre mais verde. 
C) há males que vêm para bem. 
D) antes só do que mal acompanhado. 

  

  

Excerto para as questões 4,5€ 6, 

“O céu, o rio, a floresta, as estações, tudo para os índios 
tem um valor que nós, habitantes da cidade, com 

frequência subestimamos - o valor sublime daquilo que 
nos é dado pelo universo. Como o tempo.” 

Classificam-se, sintaticamente, os termos “tudo” e “habitantes da 
cidade” como: 
A) aposto - aposto. 
B) adjunto adnominai - vocativo. 
C) sujeito - objeto indireto, 
D) predícativo - objeto-direto. 

  

  

Questão(t:   

O prefixo de “subestimamos” tem, semanticamente, valor de: 
A) posição superior. 
B) movimento para dentro. 
C) substituição. 
D) posição inferior. 

DID 

(06) 
É correto afirmar sobre o excerto da acentuação tônica e 
prosódica: 
A) O acento gráfico do monossílabo tônico “céu” deve-se ao 
ditongo aberto. 
B) “índio” e "frequência" são proparoxitonas. 
C)“universo” e “floresta” apresentam tonicidade diferenciada. 
D)“rio” e “nós” são monossitabos átonos. 

  

  

  

  

 



  — —/ FUNDAÇÃO | 
FAS 

  (Quesso(T) 
Assinale a alternativa em que há diferença de pronúncia entre “s* 
e“z”, 
Ajapesarflazer. 
B) preguiçoso/princesa. 
C) prazo/economizar. 
D) mensurável/quisermos. 

  ( 
Em: "Nas últimas décadas, nos acostumamos a um ritmo 
frenético, inimaginável para nossos pais e avós.”, não se pode 
afirmar que: 
Ajoverbo “acostumar” está no presente do indicativo. 
B)a colocação do pronome oblíquo está adequada em próclise. 
C)hátrês palavras acentuadas por serem proparoxitonas. 
D) o prefixo “-in", de “inimaginável”, indica negação. 

  (09) 
Leia asfrases. 

"Os avanços da tecnologia multiplicaram nossas obrigações.” / 
(nossas obrigações). 
“(...)faz economizar tempo (...)”/ (tempo). 
"(...) conciliar todas as esferas da vida (...)“/ (todas as esferas da 
vida). 

A alternativa em que, de acordo com a norma-padrão da Lingua 
Portuguesa, os pronomes substituem adequadamente os 
termos destacados entre parênteses é: 
A) multiplicaram-nas, economizá-lo, conciliá-las. 
B) multiplicaram-lhas, economizar-lhe, conciliá-las. 
C) multiplicaram-as, economiza-lhe, concilhiar-las. 

D) multiplicaram ela, economiza ele, conciliaram elas. 

Questão O 

Assinale a alternativa em que o termo destacado entre 
parênteses não apresenta a ideia ou função descrita. 
A)“Apesar de tentarmos controlá-lo (...)'/ (Apesar — concessão). 
8) “Nas últimas décadas, nos acostumamos (...)" / (Nas últimas 
décadas —- tempo). 
C) “Sabem que os profisstonais (...)'/ (que — integração). 
D) “(...) economizar tempo para apreciá-lo (...)' / (para — 
condição). 

  

FEED qr . 

| ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO) -—————————--—. 
morettad 

(questo (1) 
Nos termos do art. 2º da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais - LGPD (Lei n.º 13.709/2018 e suas alterações) a 
disciplina da proteção de dados pessoais tem coma 
fundamentos: 
-orespeito à privacidade; 
H-a autodeterminação informativa; 
Hi- o desenvolvimento econômico e tecnológica e a inovação. 

é 

  

Estão corretos: 
A)japenas ositensle H. 

Bjapenas ositens le il. 
C)apenas os itens Ile III. 
Djositensl, ie IM. 

  

  

  Questão & 

A instauração de processo administrativo especifico de 
reparação integral do dano não prejudica a aplicação imediata 
das sanções estabelecidas na Lei n.º 12.846/2013 e suas 
alterações. Segundo o parágrafo único do art. 13 do mesmo 
dispositivo legal, concluido o processo e não havendo 
pagamento, o crédito apurado será: 
A) inscrito em divida ativa da fazenda pública. 
B) convertido em sanção penal. 
C) executado judicialmente. 
D) enviado para a Receita Federal. 

À pessca jurídica que pretenda celsbrar acordo de leniência 
deverá, nos termos do art. 30 do Decreto n.º 8.420/2018 e suas 
alterações: 
A) não admitir sua participação na infração administrativa. 
B) fornecer informações, documentos e elementos que 
comprovem que não houve a infração administrativa. 

C) ser a primeira a manifestar interesse em cooperar para a 

apuração de ato lesivo específico, quando tal circunstância for 
relevante. 
D) ter cessado completamente seu envolvimento no ato lesivo a 
partir da data da denúncia do crime. 

O 
ALein.º 8.429/1992 e suas alterações determinam em seu art.8º 
que o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público 
ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta 
lei até o limite: 

A) do valor da herança. 
B) da remuneração percebida. 
C) do dano causado ao erário. 
D)de quarenta salários mínimos. 

  

  

  

Sobre os conceitos de moral e ética, analise os itens a seguir e 
marque a alternativa correta: 
- Ética não se constitui em um catálogo de valores particulares e 
alheios à prática dos grupos sociais, das sociedades e das áreas 
do saber. 

II- A ética é um conjunto de regras gerais de uma sociedade que, 
ao ser introjetada pelas pessoas, torna-se uma questão de 
consciência individual. 

Hl- Ser moral significa se adequar e viver de acordo com as 
normas de uma determinada sociedade. 

AJApenas ositensle Ilestão corretos. 
B) Apenas os itens le ill estão corretos. 
C)ápenas os itens Ile Ill estão corretos. 
D) Todos os itens estão corretos. 

a (8) INFORMÁTICA | . = 
Ve 

O Windows 10, além de outras funções, introduz uma camada de 
abstração entre o hardware e o usuário do sistema 
computacional no qual está instalado. O Windows 10 é um 
software (ou conjunto de softwares) classificado como: 
AjBIOS. 
B) sistema operacional. 
C) navegador de Internet. 
D) antivírus. 

  

  

  

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
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Questão O 

O fornecimento de recursos sob demanda de Tecnologia da 
Informação (TI) através da Intemnet na qual o utilizador pode 
obter armazenamento de dados, serviços de rede e aplicativos 
de forma escalável, sem a necessidade de um investimento 
robusto em equipamentos, é conhecido como: 

  Questão (2) 
De acordo com o parágrafo único do art. 200 da Lei Estadual n.º 

5.810/1994 e suas alterações, o que acontecerá quando o fato 
narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito 
penal? 
A)Adenúncia será arquivada, por faita de objeto. 

  

  

  

A) computação em nuvem. BjAperda do cargo comissionado, quando for o caso. 
B) ubiguidade. C)Aabertura de processo administrativo disciplinar. 
C) Intranet. D) À instauração de sindicância assegurada a ampla defesa ao 
D) data warehouse. acusado. 

(APS 

(18) 

Supondo que as células em uma planilha do aplicativo “Cale 
(LibreOffice) sejam: A1 = 10; A2 = 30; A3 = 20, a Fórmula 
“=MÉDIA(A1:A3)” retornará valor: 
A)25 
B)15 
C)60 
D)20 

Com relação à editoração de textos no aplicativo Write 
(LibreOffice), analise as afirmativas a seguir e marque a 
alternativa correta: 
I- Em uma tabela inserida em um documento em edição pelo 
Write, é possível inserir fórmulas simples, como, por exemplo, 
soma, porcentagem e raiz quadrada. 
W)- Para acessar o menu de fórmulas, estando o cursor em uma 
célula de uma tabela inserida no aplicativo Write, pode-se usar a 
tecla <F2>, 
AjAmbas as afirmativas estão corretas. 
B) Somente a afirmativa | está correta, 
€) Samente a afirmativa |j está correta. 
D)As afirmativas estão erradas. 

pa 

ço) 
Uma rede com acessos limitados para membros internos de uma 
organização ou instituição, na qual são utilizados protocolos da 
pilha TCP/IP para comunicação e programas no modeto 
cliente/servidor, tais como navegadores web, aplicativos de 
correio eletrônico e de transferências de arquivos, é conhecida 
como: 
A)Intemet. 
B) Extranet. 
C) Intranet. 
D)loT (Intemet das Coisas). 

—(ES) (LESSIAçãO) 

  

  

  

Com base no Decreto n.º 1.395/2021 e suas alterações, 
que trata do Regimento Interno da Procuradoria Geral do 
Estado, responda as questões 23, 24, 25 e 26 a seguir: 

Sobre as Centrais de Apolo previstas nos artigos 86 e 87, marque 
a única alternativa errada: 
A) As Centrais de Apoio são unidades subordinadas diretamente 
ao Procurador-Geral. 
B) À Central de Cadastro Documental - CECAD e a Central de 
Ofícios - CEOFI fazem parte das Centrais de Apoio. 
C)A Central de Estudos, Informações, Pesquisas e Acervo Bibli- 
ográfico - CE não compõe as Centrais de Apoio. 
D) A finalidade das Centrais de Apoio é a execução de serviços 
auxiliares ao desempenho eficaz das atividades finalísticas das 
Procuradorias Especializadas e demais unidades administrati- 
vas da Procuradoria-Geral, 

Em atenção às regras sobre o Funcionamento da Procuradoria- 
Geral do Estado (PGE), analise as afirmativas a seguir e marque 
a alternativa correta: 
|- Os horários de trabalho serão fixados pela chefia imediata de 
acordo com a necessidade do serviço e aprovados pelo 
Procurador-Geral Adjunto Administrativo, observando-se os 
limites de jornada indicados no Regimento Interno. 
|l- Fica proibida a entrada e permanência de servidores das 
áreas meio e fim nas dependências da Procuradoria-Geral além 
do horário regular de seu funcionamento, assim como em 
sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, salvo por 
necessidade de serviço ou excepcionalidades devidamente 
justificadas pela chefia imediata e autorizadas pelo Procurador 
Geral Adjunto Administrativo. 
A)JApenas à afirmativa I está correta. 
B)Apenas a afirmativa Il está correta, 
C)Ambas as afirmativas estão erradas. 
D) Às afirmativas le Ilestão corretas. 

  

  

  

  uestão (4) 
Sobre a Gratificação de Desempenho de Apoio à Procuradoria - 

GDAP prevista no am. 10-A da Lei Estadual n.º 6.813/2006 e 
alterações, analise os itens a seguir e marque a alternativa 
cometa: 
|- A GDAP se incorpora à remuneração do servidor e aos 
proventos de aposentadoria. 
il- A GDAP é devida mensalmente aos servidores do Quadro 
Permanente de Pessoal de Apoio da Procuradoria Geral do 
Estado. 

Jll- À GDAP tem por finalidade incentivar o aprimoramento das 
ações dos servidores do Quadro Permanente de Pessoal de 
Apoio da Procuradoria Geral do Estado. 
A) Estão corretos apenas os itens e II. 
B) Estão corretos apenas os itensle III. 
C) Estão corretos apenas os itens l e If. 
D) Todos os itens estão corretos. 

  

  

  (Questão HD) 

Nos termos do ar. 37, a Procuradoria Civel, Trabalhista e 
Administrativa está organizada em núcleos, sendo eles, exceto: 
A) Núcleo de Servidor Civil (PCTA-1). 
B)Núcteo de Saúde (PCTA-1). 
C) Núcleo de Militares (PCTA-2). 
D) Núcleo de Divida Ativa (PCTA-2). 

(Questão ç 

Apenas não compete à Seção de Digitalização e Registro de 
Processos: 

A) receber e realizar o registro, em sistema informatizado, de 

documentos recepcionados pela Procuradoria-Geral por meio 
eletrônico, 
B) receber e digitalizar documentos fisicos encaminhados pelas 

: unidades internas da Procuradoria Geral, realizando seu registro 
* em sistema informatizado. 

    
    a Pta 03710;  



  

  

C) receber e digitalizar documentos protocolados por órgãos 
externos e público em geral, realizando seu registro em sistema 
informatizado, 
D) realizar a triagem de documentos fisicos após sua 
digitalização, fazendo o encaminhamento à Coordenação de 
Gestão Documental, quando for o caso, para fins de 
arquivamento, ou à Seção de Protocolo e Tramitação de 
Documentos, para envio ao destinatário. 

  
  

Utilize os preceitos da Lel Complementar Estadual n.º 

41/2002 e suas alterações para responder as questões 27, 
28e 29a seguir: 

Apenas não se pode afirmar sobre o Conselho Superior da 
Procuradoria-Geral do Estado: 
A)O Conselho poderá ser convocado por seu Presidente ou pela 
maioria de seus membros. 
B) O mandato dos membros eleitos do Conselho Superior da 
Procuradoria-Geral do Estado é de quatro anos, sendo proibida 
a reeleição, salvo se não houver candidato na respectiva classe. 
C) Os membros do Conselho serão substituídos em suas faltas e 
impedimentos, na forma estabelecida no respectivo Regimento 
Interno. 

D) Ao Conselho Superior da Procuradoria-Gera] do Estado 
compete acompanhar a atuação da Procuradoria, velando pela 

observância dos princípios constitucionais que regem a 
administração pública, e deliberar sobre matéria de sua 

competência. 

Questão 3) 

Sobre o Gabinete da Procuradoria Gerat do Estado apenas não 
se pode afirmar: 
A) Ao Gabinete compete executar os serviços de relações 
publicas da Procuradoria-Geral do Estado e outras atividades 
correlatas, 
B) O Procurador-Geral do Estado será assessorado em seu 
Gabinete por, no minimo, 4 (quatro) servidores, sendo 2 (dois) 
integrantes do órgão, nomeados efetivamente. 
C) Ao Gabinete compete apoiar o Procurador-Geral no 
desempenho de suas atribuições e compromissos oficiais. 
D) Ao Gabinete, órgão de assessoramento, compete apoiar os 
Procuradores-Gerais Adjuntos no desempenho de suas 
atribuições e compromissos oficiais. 

  

  

  ç 
Conforme estabelece o art. 14, às Secretarias das Procuradorias 
Especializadas compete: 
|- tombar, registrar, autuar e distribuir os processos; 
Il-registrar o trâmite judicial e administrativo dos processos; 
Wt- organizar o arquivo geral de processos, ativos e liquidados. 

Estão corretos: 

Ajapenas ositens| e li. 
B)apenas ositens e Ill. 
C)ositensl, Il e lt. 
D) apenas os itens le III. 

(questão 65) 
Relacione a Coluna À com a Coluna B e marque a alternativa com 
a sequência correta conforme orientações da Lei n. 13.709/2018 
e suas alterações: 

    
  

1- dado pessoal, ( dado relativo a titular que 
não possa ser identificado, 
considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e 
disponíveis na ocasião de seu 
tratamento. 

(| Jinformação relacionada a 
pessoa natural identificada ou 
identificável. 
(  )pessoa natural ou juridi- 
ca, de direito público ou priva- 
do, à quem competem as 
decisões referentes ao trata- 
mento de dados pessoais. 

2- dado anonimizado. 

3- controlador. 

        
  (25) NOÇÕES DE DIREITO 

asa 6) 
De acordo com os preceitos constitucionais, analise os itens a 
seguir e marque a alternativa correta: 

I- A igualdade entre os Estados é um dos principios que rege as 
relações internacionais da República Federativa do Brasil. 
il- Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo qu geral, que 
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
mesmo aquelas cujo sigilo seja imprescindivel à segurança da 
sociedade e do Estado. 
A)jApenas o item | está correto. 
B)Apenas o item Il está correto. 
C)Ositens le llestão corretos. 

D)Ositens le ll estão errados. 

  

  (questo D) 
Conforme as regras sobre a organização politico-administrativa 
previstas na Constituição da República Federativa do Brasil, far- 
se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei 

Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, 
mediante plebiscito, às populações dos Municipios envolvidos, 
após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, 
apresentados e publicados na forma da ei, o seguinte, exceto: 
A)a criação de Municípios. 
8) a incorporação de Municípios. 
C)acisão de Municípios. 
D)o desmembramento de Municipios. 

Es 
À autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e 
entidades da administração direta e indireta poderá, nos termos 
constitucionais, ser ampliada mediante contrato, a ser firmado 

entre seus administradores e o poder público, que tenha por 

objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou 
entidade, não cabendo à lei dispor sobre: 
A) a remuneração do pessoal, 
B)o prazo de duração do contrato. 
C)o órgão que irá controlar os gastos. 
D) os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, 
obrigações e responsabilidade dos dirigentes. 

  

  

  

 



  

  

Em atenção à Lei Ordinária n. 8.972/2020 e suas alterações, os 
processos administrativos apenas não deverão observar o 
seguinte critério: 
A) observância das formalidades essenciais à garantia dos 
direitos dos adrninistrados. 
B) atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro, 
honestidade e boa-fé. 
C) divulgação oficial dos atos administrativos, mesmo nas 
hipóteses de sigilo previstas na Constituição. 
D) objetividade no atendimento do interesse público, vedada a 
promoção e interesse pessoal de agentes ou autoridades. 

  

  

Segundo o ar. 175 da Constituição da República Federativa do 
Brasil, incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públicos. A lei disporá sobre, 
exceto: 

A) os direitos dos usuários. 
B)e política tarifária. 
C)aobrigação de manter serviço adequado. 
D)a remuneração dos prestadores de serviços. 

  

  

Sobre as regras que tratam da Advocacia Pública na Lei n. 
13.105/2015 (CPC) e suas alterações, analise as afirmações 
seguintes e marque a alternativa correta: 
I- Incumbe à Advocacia Pública, na forma da lei, defender e 
promover os interesses públicos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, por meio da representação 
judicial. 
Il- A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 
respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 
prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. 
HII- Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei 
estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente 
público. 
A) Estão corretas apenas as afirmações | e Il. 
B) Estão corretas apenas as afirmações | e III. 

C) Estão corretas apenas as afirmações Ile Ill. 
D) Estão corretas todas as afirmações. 

é» 
Nos termos da Lei n. 13.140/2015, a mediação será orientada 
pelos seguintes princípios, exceto: 
A) oralidade. 
B) publicidade. 
C) boa-fé. 
D) informalidade. 

E) 
As limitações do poder de tributar previstas no texto 
constitucional estabelecem que é vedado aos Estados, sem 
prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte: 
|- exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
Il- utilizar tributo com efeito de confisco; 
Hl- instituir impostos sobre templos de qualquer culto. 

  

  Q 

Após a análise dos itens, marque a alternativa correta: 
AJOitem está errado. 
B)Os itensile lil estão corretos. 
C)Apenas ositens e Illestão corretos. 
D)Ositensle estão errados.   

  

  

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no exterior, previsto no 

inciso Ii do art. 155 da Constituição da República Federativa do 
Brasil, atenderá ao seguinte: 
A) poderá ser seletivo, em função da essencialidade das 
mercadorias e dos serviços. 
B) não poderá ser seletivo, em função da essencialidade das 
mercadorias e dos serviços. 
C) poderá ser escalonado, em função da não-cumutatividade. 
D) poderá ser cumulativo, de acordo com a compensação 
realizada. 

     
  

Marque a única altemativa que não configure uma característica 
dos direitos humanos: 
A) prescritibilidade. 
B) irrenunciabilidade. 
C)inalienabilidade. 
D) universalidade. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | ———————— 

Maria quer prestar concurso público para exercer a profissão 
como Contadora e está em dúvida se conseguirá assumir o 
cargo caso seja aprovada, uma vez que ainda não concluiu o 

Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis. Diante da 

situação apresentada, assinale a alternativa correta de acordo o 
Decreto Lein.º 9.295, de 27 de maio de 1946 e alterações. 
A) Maria poderá exercer a profissão como Contadora logo após a 
regular conclusão do curso de Bacharelado em Ciências 
Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação. 
B) Maria poderá exercer a profissão como Contadora logo após a 
sua aprovação em Exame de Suficiência, realizado pela 
instituição de ensino superior em que estuda. 
C) Maria poderá exercer a profissão como Contadora após a 
regular conclusão do curso de Bacharelado em Ciências 
Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação e 
aprovação em Exame de Suficiência, realizado pela instituição 
de ensino superior em que estuda. 
D) Maria somente poderá exercer a profissão como Contadora 
após a regular conclusão do curso de Bacharelado em Ciências 
Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, aprovação 
em Exame de Suficiência e registro no Conselho Regional de 
Contabilidade a que estiver sujeita. 

A NBC PG 01 — Código de ética do Profissional do Contador tem 
como objetivo fixar a conduta do Contador, quando no exercício 
da sua atividade e nos assuntos relacionados à profissão e à 
classe. De acordo com esta resolução, é vedado ao contador, no 

desempenho de suas funções: 
A) Assumir, direta ou indiretamente, serviços de qualquer 
natureza, com prejuizo moral ou desprestígio para a classe. 
B) Recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não se 
achar capacitado para a especialização requerida. 
C) Despender os esforços necessários e se munir de 
documentos e informações para inteirar-se de todas as 
circunstâncias, antes de emitir opinião sobre qualquer caso. 
D) Manifestar, imediatamente, em qualquer tempo, a existência 

  

  

  

  

* de impedimento para o exercicio da profissão. 

  

  

     



  

  - —(FUNDAÇÃO) 

Às receitas, segundo a Lei n.º 4.320/64 e alterações, são 
classificadas em categorias econômicas, senda uma das 
categorias provenientes da realização de recursos financeiros 
oriundos de constituição de dividas; da conversão, em espécie, 
de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de 
direito público ou privado, destinados a atender despesas 
classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do 
Orçamento Corrente. 

  

Assinale a alternativa que representa a categoria apresentada 
no comando da questão: 
A) Receitas Tributárias. 
8) Receitas Correntes. 
C) Receitas Industriais. 
D) Receitas de Capital. 

Questão € 

Às receitas orçamentárias, de acordo com a Lei n.º 4.320/64 e 
alterações, classificam-se em Receitas Correntes e Receitas de 
Capital. Pode ser considerada origem de uma receita corrente: 
A) Operações de Crédito. 
B) Alienação de Bens. 
C) Receita Patrimonial. 
D) Amortização de Empréstimos. 

  

  Questão ju 

Os resultados gerais do exercício da União, dos Estados, dos 
Municipios e do Distrito Federal serão demonstrados no Balanço 
Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, 
na Demonstração das Variações Patrimoniais e nos quadros 
demonstrativos previstos na Lei n.º 4.320/64 e alterações. A 
demonstração que apresenta as receitas e despesas previstas 
em confronto com as realizadas chama-se: 
A) Balanço Orçamentário. 
B) Balanço Financeiro. 
C) Balanço Patrimonial. 
D) Demonstração das Variações Patrimoniais.   
  . 

No decorrer do exercício de 2020, o orçamento inicial do: 
Governo do Estado do Pará apresentou alterações, através da : 
abertura de créditos adicionais, modificando o valor da despesa 

autorizada de R$ 27.919.755.622,00 para R$ 34.048.437. 
572,48. 

(Portal da Transparência do Estado do Pará, 2021). 

Analise as afirmações a seguir sobre adicionais nos termos da 
Lein.º4.320/64 e alterações: 

I- São créditos adicionais as autorizações de despesa não 
computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. 
Jl- À abertura dos créditos suplementares e especiais não 

depende da existência de recursos dispaníveis para ocorrer a 
despesa e será precedida de exposição justificativa. 
HI- O ato que abrir crédito adicional ingicarã a importância, a; 
espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde for; 
possível. 

Após análise das afirmativas, assinale a alternativa correta. 
A) Somente a afirmação | está correta. 
B) Somente a afirmação Ill está correta. 
C) Somente as afirmações e Ii estão corretas. 
D) Somente as afirmações | e Ill estão corretas. : 
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  Ci) 

Nos termos da Lei n.º 4.320/64 e alterações, o empenho de 
despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria 

para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de 
implemento de condição. Sobre o assunto, analise as afirmações 
seguintes: 
|- E vedada a realização de despesa sem prévio empenho, no 
entanto, em casos especiais previstos na legislação especifica, 
será dispensada a emissão da nota de empenho. 
Il- Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo 
montante não se possa determinar. 

lHl- É permitido o empenho global de despesas contratuais e 
outras, sujeitas a parcelamento. 
IV- Para cada empenho, será extraído um documento 
denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, 
a representação e a importância da despesa bem como a 
dedução desta do saldo da dotação própria. 

Assinale a alternativa correta. 
AjApenas as afirmações It, Ille IV estão corretas. 
B)Apenas as afirmações | e Il estão corretas. 
C)Apenas as afirmações Ill e IV estão corretas. 
DJAs afirmações |, tl, Ille IV estão corretas, 

  

Considerando os estágios da execução da despesa orçamentá- 
ria, assinale a alternativa que representa o estágio que, segundo 
a Lei n.º 4,320/64 e alterações, consiste na verificação do direito 
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos 

comprobatórios do respectivo crédito: 
A) Fixação. 
B) Empenho. 
C) Liquidação, 
D) Pagamento. 

  Questão HQS 

O Estado do Pará finalizou o ano de 2020 com o total de 
R$509.540.590,51 de restos a pagar, sendo R$432.785.916,96 
restos a pagar processados e R$76.754.673,55 de restos a 
pagar não processados. 

(Portal da Transparência do Estado do Pará, 2021). 

Diante dos dados, analise as afirmações a seguir. 
|- O Governo do Estado do Para finalizou o ano de 2020 com o 
total de R$432.785.916,96 em despesas liquidadas e não pagas 
no exercício financeiro. 

Il- O Governo do Estado do Pará finalizou o ano de 2020 com o 

total de R$509.540.590,51 em despesas que não foram 
liquidadas. 

:l]- O Governo do Estado do Pará finalizou o ano de 26020 com o 

total de R$76.754.673,55 em despesas que não foram 
liquidadas. 

Após análise das afirmativas assinale a alternativa correta de 
t acordo com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público (MCASP)- 8º Edição. 

A) Apenas a afirmação | está correta. 
B)Apenas a afirmação Il está correta. 
C)Apenas as afirmações le Ilestão corretas. 

DJApenas as afirmações le Ill estão corretas. 
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(uso É) 

No ano de 2020, o Estado do Pará previu uma receita total de 

R$34.048.438 e arrecadou o total de R$31.951.878. No mesmo 
período, o Estado fixou uma despesa total de R$34.048.438 e 
executou o total de R$30.673.331 em despesas empenhadas. 
Diante dos dados apresentados, assinale a alternativa correta 
que apresenta o resuitado orçamentário. 
À) O Estado apresentou um Superávit orçamentário de 
R$1.278.547. 
B) O Estado apresentou um Déficit orçamentário de 
R$2.096.560. 
€C) O Estado apresentou um Superávit orçamentário de 
R$3.375.107. 
D) O Estado apresentou um resultado orçamentário nulo. 

  

  

AP 
eu 

a me 

A despesa executada pele Governo do Estado do Pará no 
exercício de 2020 totalizou R$ 30,673 bilhões. Desse total, 
R$ 27,659 bilhões correspondem às despesas correntes, e 
R$3,014 bilhões às despesas de capital. 

(Portal da Transparência do Estado do Pará, 2021). 

O resumo das despesas por grupos de natureza de despesa no 
ano de 2020 do Governo do Estado é apresentada a seguir. 

|- Pessoal e Encargos Sociais R$15.465.377. 
H- Juros e Encargos da Divida R$124.962. 
HlI- Outras Despesas Correntes R$12.068.734. 
IV. Investimentos R$2.257.763. 
V- Inversões Financeiras R$463.206. 
Vt- Amortização da Divida R$283.290. 

Analises as despesas apresentadas e assinale a alternativa 
correta: 

A) Ositens |, Ile Illrepresentam despesas correntes e os itens |V, 
VeVirepresentam despesas de capital. 

B)Ositensl], ile Illrepresentam despesas de capital e os itens IV, 
VeVirepresentam despesas correntes. 
C) Ositens|, il, Ile V representam despesas correntes e ositens 
IVe Virepresentam despesas de capital. 
D) Os itens | e Ill representam despesas correntes e os itens ll, 

IV, V e Virepresentam despesas de capital. 

OS 
De acordo com a Lei n.º 4.320/64 e alterações, o exercicio 
financeiro coincidirá com o ano civil. Nesse caso, pertencem ao 
exercício financeiro: 
I- as receitas nele arrecadas; 

tI-as receitas nele previstas; 

Hl- as despesas nele legalmente fixadas; 

IV- as despesas nele legalmente empenhadas. 

  

Assinale a alternativa correta. 

A)As afirmações ! e IV estão corretas. 
B)As afirmações Il e IH estão corretas. 
C)As afirmações le Iliestão corretas. 
DJAs afirmações Il e IV estão corretas. 

  

Qual caracteristica qualitativa, apresentada no Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 8º Edição, 
deve assegurar aos usuários que a informação contida nas 
demonstrações contábeis representa fielmente os fenômenos 
econômicos ou de outra natureza que se propõe a representar? 

  

  
  

A) Compreensibilidade. 
B) Tempestividade. 
C) Comparabilidade. 
D) Verificabilidade. 

Uma das etapas da receita orçamentária corresponde à entrega 
dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou 
devedores, por meio dos agentes arrecadadores ou instituições 
financeiras autorizadas pelo ente. Qual é o nome desta etapa? 
A) Previsão. 
B)Lançamento. 
C)Arrecadação. 
D) Recolhimento. 

(55) 
Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(MCASP) - 8º Edição, as variações patrimoniais aumentativas e 
diminutivas são transações que promovem alterações nos 
elementos patrimoniais da entidade do setor público e que 
afetam o resultado. Assinale a alternativa em que se considera 
realizada a variação patrimonial diminutiva. 
A) Nas transações com contribuintes e terceiros, quando estes 
efetuarem o pagamento ou assumirem compromisso firme de 
efetivá-lo, quer pela ocorrência de um fato gerador de natureza 
tributária, investidura na propriedade de bens anteriormente 
pertencentes à entidade, ou fruição de serviços por esta 
prestados. 
B) Quando da extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer 
que seja o motivo, sem o desaparecimento concomitante de um 
ativo de valor igual ou maior. 
C) Pela geração natural de novos ativos independentements da 
intervenção de terceiros. 
D) Quando deixar de existir o correspondente valor ativo, por 
transferência de sua propriedade para terceiro. 

Questão (56) 

Uma entidade pretende realizar a depreciação de um bem 
utilizando o método das cotas constantes. O valor bruto contábil 
é R$3.000,00; foi determinado o valor residual de R$500,00. A 
vida útil do bem é de cinco anos, conforme a política da entidade. 
Diante dos dados apresentados, assinale a altemativa que 
contém o valor líquido contábil do bem no final do quarto ano: 
A) R$500,00 
B)R$1000,00 
C)R$2000,00 
D)R$2500,00 

é 
A demonstração contábil que, segundo o Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 8º Edição, 
evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os 

ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os 
saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para 
oinícia do exercício seguinte cnama-se: 
A) Balanço Orçamentário. 
B) Balanço Financeiro. 
C) Balanço Patrimonial. 
D) Demonstração das Variações Patrimoniais. 

Questão & 

  

  

  

  

  

A demonstração contábil que, segundo o Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 8º Edição, 
evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes 
ou independentes da execução orçamentária, e Indicará o 

: resultado patrimonial do exercicio cnama-se: 

  

   



* 

  - — | FUNDAÇÃO | 

A) Balanço Orçamentário. 
B) Balanço Financeiro. 
C) Balanço Patrimanial. 
D) Demonstração das Variações Patrimoniais. 

Sobre o conjunto completo das Demonstrações Contábeis 
apresentado na parte V do Manual de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público (MCASP) - 8º Edição, assinale a alternativa 
correta. 
A) Às notas explicativas não fazem parte do conjunto completo 
de Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público. 
B) A Demonstração do Valor Adicionado faz parte do conjunto 
completo de Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público. 
C) O Balanço Orçamentário e o Balanço Financeira não fazem 
parte do conjunto completo de Demonstrações Contábeis 
Aplicadas ao Setor Público. 
D) À Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido faz 
parte do conjunto completo de Demonstrações Contábeis 
Aplicadas ao Setor Público. 

  

  (60) 
Empenho, segundo a Lein.º 4.320/64 e alterações, representa o 
ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado 
obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de 
condição. De acordo com a classificação dos empenhos, analise 
as afirmações a seguir. 
I- Empenho Ordinário é utilizado para as despesas de valor fixo e 
previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma 
sóvez. 
Il- Empenho Global é utilizado para as despesas cujo montante 
não se pode determinar previamente. 
Ill- Empenho Estimativo é utilizado para despesas contratuais ou 
outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento. 

A)Apenas a afirmação | está correta. 
B)Apenas as afirmações le Il estão corretas. 
C)jApenas a afirmação H está correta. 
D)Apenas as afirmações Ike Illestão corretas. 

  

  

   



  —/ FUNDAÇÃO | ( umwanfundacancotap.combr )- , 
  —esH PROVA DISCURSIVA | 

  

[ Leia, com atenção, o texto: ] 

"Os princípios são aplicados indistintamente, seja na área pública ou privada. À diferença entre a contabilidade aplicada na 
administração pública e na privada não está nos princípios, nem está nos objetivos, que também são os mesmos (produzir 
informações), ela acontece essencialmente na delimitação do objeto. Enquanto o objeto da contabilidade empresarial é o 
patrimônio, o objeto da administração pública é o orçamento. Dai por que, na área pública, é importante aliar aos princípios 
contábeis, os orçamentários e os da administração pública.” (Fonte: CASTRO, D.P; GARCIA, L.M. Contabilidade Pública no 
Governo Federal. São Paulo: Atlas, 2004. p. 141) 
  

Discorra em um texto dissertativo, de 20 (vinte) a 30 (trinta) IInhas, sobre como os Princípios da Contabilidade devem ser 
utilizados em sua atuação profissional na esfera da Contabilidade Pública, em especial, na elaboração do orçamento. 
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