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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  

    
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova!    
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O PERU, ESSE DESCONHECIDO 
 
 Nessa alegria toda espalhada pelo mês de dezembro há em descontente: o peru. É impossível que em 
tantos anos de sacrifícios o mártir não se haja dado conta da sua ingrata sina. Sou um humano da estirpe de 
Esopo e de La Fontaine: creio na consciência e no raciocínio dos bichos. 
 Para mim o peru sabe de tudo. Finge que não sabe porque conhece a inutilidade de qualquer reação 
diante da gula comemorativa dos homens. Uma rebelião dos perus em dezembro! Para quê? Acabariam do 
mesmo modo no forno e ainda seriam chamados de desmancha-prazeres e de maus amigos do Menino Jesus. 
 Engordam-nos nas vésperas do holocausto, fazem-lhes todas ás vontades estomacais. As fomes 
desmedidas dos perus em dezembro se assemelham às dos condenados à morte no dia da execução, quando lhes 
dão o direito de organizar o cardápio com suas iguarias prediletas. Comem para não pensar. Há condenados à 
morte que se despedem da vida comendo numa só refeição todos os pratos que nunca puderam digerir, e cuja 
digestão não terão mais tempo de fazer. Os perus dispépticos são desconhecidos no mês mais cristão e mais 
guloso do ano. Diante da certeza da morte eles não fazem das tripas coração; fazem do coração estômago. 
 Discordo do costume de dar parati ao peru, na hora da execução, com o fito _____________ de amolecer-
lhe as carnes. Devia ser um brinde de adeus com uma bebida respeitável e não uma somítica ____________ de 
carnívoros. Champanha seria querer muito, mais um vinhito honesto emprestaria dignidade à despedida, sem 
prejudicar o amolecimento dos despojos. Dignifiquemos, ainda que tarde, nossas _________________ relações 
com os animais comestíveis. 
 

Henrique Pongetti 
 

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) interesseiro – esperteza - monstruosas. 
b) intereceiro – espertesa - monstruosas. 
c) enteresseiro – esperteza - monstruozas. 
d) entereceiro – espertesa - monstruozas. 
 
02 - Assinale a alternativa incorreta quanto à acentuação gráfica: 
a) As palavras “véspera”, “estômago” e “carnívoros” são acentuadas porque são proparoxítonas. 
b) As palavras “sacrifícios”, “consciência” e “raciocínio” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em 
ditongo. 
c) Os monossílabos “mês”, “quê” e “só” são acentuadas porque são tônicos e terminam em e(s) e o(s). 
d) As palavras “impossível” e “respeitável” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em el. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o plural está correto: 
a) cristães - rebeliães. 
b) corações - cristães. 
c) cristãos - digestões. 
d) digestãos - rebeliães. 
 
04 - Em “... quando lhes dão o direito de...” O termo sublinhado é um fator de coesão que determina uma relação 
de sentido de: 
a) condição. 
b) tempo. 
c) oposição. 
d) causa. 
 
05 - Analise as afirmativas:  
I – O substantivo champanha é masculino. 
II – Guloso tem som de z, mas se escreve com s assim como: batisar e asia. 
III – A divisão silábica de i-gua-ri-a e a-deus estão corretas. 
Estão corretas apenas as afirmativas da alternativa: 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - Atente para as afirmativas relacionadas ao texto, assinale a incorreta: 
a) Por tudo que o autor descreve, conclui-se que o peru encara seu destino com estoicismo (resignação). 
b) Para o autor, os perus se tornariam desmancha-prazeres e maus amigos do Menino Jesus se eles recusassem a morrer 
em dezembro. 
c) As fomes dos perus, como as dos condenados à morte, são compulsórias e anestésicas da mente. 
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d) O autor com a frase “Os perus dispépticos são desconhecidos no mês mais cristão e guloso do ano.” Quer dizer que 
em dezembro, aumentam consideravelmente os casos de indigestão e intoxicação, porque as pessoas abusam de peru e 
outros alimentos durante a ceia de Natal. 
 

07 - Henrique aplicou R$ 600,00 em um investimento à taxa de juros simples. Ao final de 4 anos, o montante era 
de R$ 1.032,00. Qual foi a taxa anual de juro simples do investimento que Henrique aplicou? 
a) 15 %  
b) 18 % 
c) 20 % 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Um paralelepípedo tem 27cm de comprimento, 4,5cm de largura e 6cm de altura. Qual deve ser a medida da 
aresta de um cubo para que tenha o mesmo volume desse paralelepípedo? 
a) 7cm 
b) 9,5cm 
c) 8cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - As raízes da equação x²- 7x + 12=0, correspondem as medidas, em centímetros dos catetos de um triângulo 
retângulo. Determine o perímetro desse triângulo: 
a) 10 cm 
b) 12 cm 
c) 16 cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - R e S são dois conjuntos quaisquer. Sabe-se que: 
I- (R) = 37 elementos 
II- (RU S) = 55 elementos 

III- (RI S) = 6 elementos 
Quantos elementos têm o conjunto S? 
a) 16 elementos 
b) 18 elementos 
c) 24 elementos 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa correta: 
 O município de Guairá possuí vários pontos turísticos entre eles destacam-se: 
1- Museu Guaira 
2- Igreja de Pedra, Nestro Del Perdon 
3- Cruzeiro das Américas 
4- Locomotiva nº4 
5- Ponte Airton Senna 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3, 4 
b) apenas 2, 3, 4, 5 
c) apenas 1, 3, 4, 5 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
12 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) Guairá está localizada a margem do Rio Paraná, e o trecho ostenta o título de maior arquipélago da América do Sul. 
b) Guairá é considerada o Portal do Pantanal Paranaense. 
c) A Ilha Grande fica totalmente localizada no Município de Guairá. 
d) Guairá pertenceu ao Governo do Paraguai e era habitada por indígenas. Em 1872 com o tratado de Limites e que 
foram demarcados os limites territoriais entre Brasil e Paraguai, ficando Guairá pertencente ao Brasil. 
 
13 - Leia as afirmações abaixo descritas e assinale a alternativa correta: 
1- A economia do Brasil tem um mercado livre e exportador. 
2- Segundo o Fórum Econômico Mundial o Brasil foi o país que mais melhorou em competitividade em 2009. 
3- O Brasil é pioneiro nos campos das pesquisas de petróleo em águas profundas, onde grande parte de suas 
reservas são extraídas. 
4- O Brasil é um dos principais produtores mundiais de energia elétrica. 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3 
b) apenas 1, 3, 4 
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c) apenas 2, 3, 4 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
14 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) O Paraná é um estado formado por várias etnias, sendo assim, encontra-se em nosso Estado várias culturas e várias 
línguas. 
b) O Porto de Paranaguá é o maior do mundo, também o primeiro em volume de exportação na América Latina, 
ocupando o segundo lugar do país em movimentação. 
c) O Paraná é o segundo pólo automotível do país. 
d) O Paraná ocupa destaque brasileiro na produção de suínos e aves. 
 
15 - Na Contabilidade Comercial, regida pela Lei  das Sociedades por Ações,  que no fim de cada período social 
que é doze meses, deverão publicar suas demonstrações financeiras. Assinale abaixo qual são as Demonstrações 
financeiras obrigatórias: 
a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros ou prejuízos acumulados, 
Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos. 
b) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração Fluxo de Caixa, Demonstração de 
Origens e Aplicações de Recursos. 
c) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração Fluxo de Caixa, Orçamentos. 
d) Balanço Patrimonial, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração Fluxo de Caixa, Demonstração de Origens 
e Aplicações de Recursos. 

 
16 - O Balanço Patrimonial é composto de duas colunas, ativo e passivo. Assinale nas respostas abaixo qual 
representa Bens e Direitos: 
a) Passivo. 
b) Ativo. 
c) Patrimônio Líquido. 
d) Capital a integralizar. 

 
17 - Dentro das contas contábeis que compõe o Balanço Patrimonial podemos dizer que existe capital de terceiros 
e capital próprio, assinale abaixo qual conta representa o Capital Próprio: 
a) Passivo 
b) Ativo 
c) Patrimônio Líquido 
d) Fornecedores a Pagar 

 
18 - O Regime de Competência (Contabilidade Comercial) esta relacionado com quais princípios contábeis: 
a) Entidade Contábil e Objetividade. 
b) Continuidade das Entidades e Consistência. 
c) Denominador Comum Monetário e Conservadorismo. 
d) Realização da Receita e Confrontação da Despesa com a Receita. 

 
19 - Segundo a Emenda 19 a Constituição Federal, os “subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários 

Municipais fixados por lei de iniciativa da _______________, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, 

II, 153, III, e 153, § 2º, I”;. Assinale Abaixo qual é o órgão que fixará a lei dos subsídios dos Secretários, Prefeitos 
e Vice: 
a) Câmara Municipal. 
b) Assembléia Legislativa. 
c) Tribunal de Contas do Paraná. 
d) Associação de Bairros. 

 
20 - A Emenda Constitucional 29 de 2000, em alteração ao Artigo 77, “§ 2º Dos recursos da União apurados nos 

termos deste artigo, _______________, no mínimo, serão aplicados nos Municípios, segundo o critério populacional, 

em ações e serviços básicos de saúde, na forma da lei." Assinale abaixo a resposta que corresponde ao índice do 
texto da Emenda Constitucional 29/00: 
a) Dez por cento 
b) Quinze por cento 
c) Vinte por cento 
d) Vinte e cinco por cento 

 
21 - A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, ao alterar o Artigo 201 da Constituição Federal,  
em seu Art. 4º  “Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo de benefícios na data de publicação desta Emenda, bem 

como os alcançados pelo disposto no seu art. 3º, contribuirão para o custeio do regime de que trata o art. 40 da 

Constituição Federal com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos Parágrafo 
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único. A contribuição previdenciária a que se refere o caput incidirá apenas sobre a parcela dos proventos e das 

pensões que supere: 

I - _______________________ do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 

social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para os servidores inativos e os pensionistas dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios;” Assinale abaixo a resposta que corresponde ao limite máximo do ARt. 4º, 
§Único, I: 
a) Sessenta por cento 
b) Oitenta por cento 
c) Cinqüenta por cento 
d) Vinte e cinco por cento 

 
22 - A Emenda Constitucional nº 53/06, em seu Art. 2º “O art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação: XII - proporção não inferior a ___% (_________________) de 

cada Fundo referido no inciso I do caput deste artigo será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério 

da educação básica em efetivo exercício”  Assinale abaixo qual é o índice que tem de ser gasto com os profissionais 
da Educação Básica, segundo a Emenda Const. 53/06: 
a) 20 (Vinte por cento) 
b) 80 (Oitenta por cento) 
c) 50 (Cinqüenta por cento) 
d) 60 (Sessenta por cento) 

 
23 - Segundo a Resolução nº 02/2001 – Lei Orgânica do Município de Guaira, DAS COMPETÊNCIAS 
PRIVATIVAS, “Artigo 20, Compete ao Município, I – Legislar sobre assuntos  de interesse local, entre outros”: 
Assinale abaixo as Leis de competência do Poder Executivo segundo a Lei Orgânica Municipal de Guaíra: 
a) Plano Diretor e Legislação Correlata, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual. 
b) Plano Diretor e Legislação Correlata, Regimento Interno da Câmara Municipal, Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
Lei do Meio Ambiente. 
c) Plano Plurianual e Legislação Correlata, Lei Orçamentária, Lei do Controle Interno e Lei do Meio Ambiente. 
d) Lei Orçamentária e Legislação Correlata, Lei Orgânica do Município, Lei do Controle Interno e Lei do Meio 
Ambiente. 
 
24 - Os Regimes Contábeis na Administração Pública são diferentes  da Contabilidade Comercial, neste sentido 
solicitamos que marque na resposta abaixo qual é o regime adotado na Contabilidade Pública que registra o 
Regime de Caixa para as Receitas e de Competência para as Despesas: 
a) Regime de Caixa 
b) Regime Misto 
c) Regime de Competência 
d) Todas as alternativas estão incorretas 

 
25 - Comparando a Contabilidade Comercial e Pública a Contabilidade Pública não visa lucro. Assinale abaixo o 
nome técnico que se dá quando na administração pública as receitas são maiores que as despesas, apurada em 
seus balanços: 
a) Variações Ativas 
b) Déficit 
c) Superávit 
d) Variações Passivas 

 
26 - O SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação e segundo a Lei 
Complementar 101/00, Artigo 52 e Portaria STN nº 575/07 definem seus prazos. Assinale abaixo quais são os 
prazos  para entrega do SIOPE? 
a) Periodicidade bimestral e até trinta dias após o encerramento do último bimestre. 
b) Periodicidade quadrimestral e até trinta dias após o encerramento do último quadrimestre. 
c) Periodicidade semestral e até trinta dias após o encerramento do último semestre. 
d) Periodicidade anual e até trinta dias após o encerramento do último bimestre do exercício. 

 
27 - A partir de 2009 o SIOPE passou a integrar outro cadastro de Controle Nacional, assinale abaixo qual o 
nome deste Cadastro: 
a) Cadastro Único de Convênios (CAUC). 
b) Cadastro Emissão de Cheques Sem Fundos. 
c) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES. 
d) Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. 

 
28 - No Sistema de Informações sobre Orçamentos em Educação – SIOPE  quando do lançamento do  FUNDEB 
se lançar de forma equivocada não passará pela validação do sistema, neste sentido marque a resposta que 
condiz com o lançamento correto das percas do FUNDEB: 
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a) Empenhando as perdas do Fundeb. 
b) Não empenhando as perdas do Fundeb e lançando os valores que foram retidos. 
c) Empenhando as perdas do Fundeb e lançando os valores que foram retidos. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
29 - O SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde tem seus prazos  e periodicidade, 
assinale abaixo quais são esses prazos e periodicidade: 
a) Periodicidade bimestral e até trinta dias após o encerramento do último bimestre. 
b) Periodicidade quadrimestral e até trinta dias após o encerramento do último quadrimestre. 
c) Periodicidade semestral e até trinta dias após o encerramento do último semestre e anual até 30 de abril de cada 
exercício. 
d) Periodicidade anual e até trinta dias após o encerramento do último bimestre do exercício. 

 
30 - Segundo a Lei 10.028/00 “Art. 5o Constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas: § 1º A 

infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente que lhe der 

causa, sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal.”. Assinale abaixo quais penalidades podem 
gerar a multa de 30% dos vencimentos anuais do agente público que lhe der causa: 
a) Ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de operação de crédito com qualquer um dos demais entes 
da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que na forma de novação, refinanciamento ou 
postergação de dívida contraída anteriormente. 
b) Realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com limite ou condição estabelecida em lei.". 
c) Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor 
superior ao permitido em lei. 
d) Propor lei de diretrizes orçamentárias anuais que não contenha as metas fiscais na forma da lei. 







