
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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O Padeiro 
Rubem Braga 

  
  Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do 
apartamento – mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante me lembro de ter lido alguma coisa nos 
jornais da véspera sobre a “greve do pão dormido”. De resto não é bem uma greve, é um lockout, greve dos 
patrões, que suspenderam o trabalho noturno; acham que obrigando o povo a tomar o seu café de manhã com 
pão dormido conseguirão não sei bem o que do governo. 
 Está bem. Tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café vou me 
lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar pão à porta do apartamento 
ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: 
 – Não é ninguém, é o padeiro! 
 Interroguei-o uma vez: como tivera a idéia de gritar aquilo? 
 “Então você não é ninguém?” 
 Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater 
a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que 
vinha lá de dentro perguntando quem era; e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: “não é ninguém, 
não senhora, é o padeiro”. Assim ficara sabendo que não era ninguém... 
 Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para 
___________ que estava falando com um colega, ainda menos importante. Naquele tempo eu também, como os 
padeiros, fazia trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação do jornal, ____________ sempre 
depois de uma passagem pela oficina – e muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares 
rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como pão saído do forno. 
 Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo! E às vezes me julgava importante porque no jornal que 
levava para casa, além de ____________ ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com o 
meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar; e dentro do meu coração eu recebi a 
lição de humildade daquele homem entre todos útil e entre todos alegre; “não é ninguém, é só o padeiro!” 
 E assobiava pelas escadas. 

Ai de ti, Copacabana. 6. Ed. Rio de Janeiro, Record, 1981. P. 36-7. 
  
01 - Assinale a alternativa em que as palavras que preenchem as lacunas do texto estão corretamente escritas: 
a) esplicar – quase – reportajens.     c) explicar – quase – reportagens. 
b) explicar – quaze – reportagens.      d) esplicar – quaze – reportajens. 
 
02 - Analise as afirmativas quanto à acentuação gráfica e assinale a incorreta: 
a) As oxítonas café e você são acentuadas porque terminam em e. 
b) As palavras véspera, máquina e crônica são proparoxítonas. 
c) Os monossílabos lá e só são acentuados porque são tônicos e terminados em a e o. 
d) As palavras idéia e saía obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
 
03 - Quanto ao plural dos substantivos analise as afirmativas: 
I – Pão e mão para formar o plural basta acrescentar simplesmente um s à forma singular. 
II – Os substantivos povo e forno sofrem metafonia quando se pluralizam, mudando o o fechado para o o aberto. 
III – O plural no diminutivo de jornal e lar de acordo com a norma culta são jornalzinhos e larzinhos. 
IV – Os substantivos terminados em r (lar) e z (rapaz) formam o plural acrescentando es ao singular. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas.     c) apenas II e IV estão corretas. 
b) apenas III e IV estão corretas.     d) apenas I e III estão corretas. 
 
04 - Em “Quando vinha deixar pão à porta do apartamento ele apertava a campainha, mas, para não incomodar 
os moradores, avisava gritando:” (2º parágrafo) 
Os termos sublinhados são recursos de coesão textual cuja função é assinalar relações de sentido de: 
a) tempo e oposição.      c) causa e tempo. 
b) tempo e conseqüência.      d) conseqüência e adição de argumentos. 
 
05 - Analise as afirmativas: 
I - Há duas maneiras de escrever assobiava e assoviava ambas aceitas pela norma culta. 
II - Ablução no texto significa lavagem de todo o corpo ou de parte dele. (1º parágrafo). 
III - Em “Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo”... (6º parágrafo). A virgula 
pode ser eliminada porque as orações coordenadas têm o mesmo sujeito. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas. 
b) apenas II e III estão corretas. 
c) apenas I e III estão corretas. 
d) I – II e III estão corretas. 
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06 - Analise as afirmações sobre o texto. Assinale (V) se forem verdadeiras e (F) se falsas: 
(    ) O padeiro gritava que não era ninguém com a finalidade de não incomodar as pessoas. 
(   ) Esse auto rebaixamento na sociedade por parte do padeiro lhe causava tristeza e constrangimento. 
(  ) O fato de não se considerar uma pessoa não foi idéia do próprio padeiro, mas sim de outros profissionais tão 
desvalorizados quanto ele. Empregada doméstica. 
(    ) O narrador ao se comparar com o padeiro se considera mais importante que ele. 
(   ) O narrador com a fala do padeiro sofreu uma profunda transformação – tornou-se mais humilde. 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo: 
a) V – V – F – V – F.      c) F – F – V – V – F. 
b) V – F – V – F – V.      d) F – V – F – V – V. 
 
07 - Uma certa pessoa aplicou R$ 7500,00 à taxa de 15% de juro ao ano. Qual será o juro obtido ao fim de 40 
dias, sob o regime de juros simples? Dados = 1 ano igual a 365 dias 
a) R$ 125,28       c) R$ 130,65 
b) R$ 128,00       d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - As bases de um trapézio medem 20 cm e 5,6 cm. Se a medida de cada um dos outros lados é 12 cm, qual será 
a área do trapézio? 
a) 112,68 cm       c) 122,88 cm 
b) 118,58 cm       d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 

09 - Existe um número positivo para o qual a expressão 2( 2) 4x x− + − é igual a 40. Determine esse número: 

a) 8        c) 5 
b) 6        d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Encontre o valor de x  e y  na figura a seguir:  

a) x ≅ 15,01 e y = 36 

b) x ≅ 15,10 e y = 36 

c) x ≅ 15 e y = 26  

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
11 - Até parece que estamos voltando à “idade da pedra”, um técnico a serviço da COPEL foi baleado no dia 
10/08 ao tentar fazer o “corte” de energia elétrica em uma residência. Segundo relatos, anteriormente outro 
funcionário havia ido ao local para cumprir a mesma ordem, porém desistiu depois de ser ameaçado pelo 
morador. Em que cidade ocorreu estes fatos? 
a) Campo Largo.       c) Palmeira. 
b) Ipiranga.       d) Ponta Grossa. 
 
12 - Em decorrência de qual conflito armado o atual Município de Mandaguari deixou de se chamar “Lovat”? 
a) 1ª (primeira) Guerra Mundial.     c) Guerra do Contestado. 
b) 2ª (segunda) Guerra Mundial.     d) Guerra do Paraguai. 
 
13 - Na gestão de qual prefeito ocorreu a demolição da “Praça Independência”? 
a) Élio Duarte Dias.      c) João Ernesto Ferreira. 
b) Jair Alípio Costa.       d) Manoel Donha Sanches. 
 
14 - Todas as alternativas abaixo apresentam pessoas que não podem se candidatar a cargos eletivos, EXCETO: 
a) O cônjuge, parente ou afim de um detentor de cargo no Poder Executivo. 
b) Os analfabetos. 
c) Os filiados com apenas 1 (um) ano de filiação a um partido político. 
d) Os inalistáveis. 
 
15 - De acordo com a Portaria 448 STN, que trata do detalhamento dos elementos de despesas, entende-se como 
material de consumo e material permanente: 
a) Material de Consumo, aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei n. 4.320/64, não perde 
normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização ilimitada;  Material Permanente, aquele que, em razão de seu 
uso inadequado, perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dez anos. 
b) Material de Consumo, aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei n. 4.320/64, ganha 
normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a cinco anos;  Material Permanente, aquele que, em 
razão de seu uso corrente, perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a cinco anos. 
c) Material de Consumo, aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei n. 4.320/64, perde 
normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos;  Material Permanente, aquele que, em 
razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos. 
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d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

16 - Da Preservação do Patrimônio Público, constante da Lei 101/2000, traz em sua redação: 
a) É permitida a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio 
público para o financiamento de despesa corrente, sendo vedada se destinada por lei aos regimes de previdência social, 
geral e próprio dos servidores públicos. 
b) É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público 
para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio 
dos servidores públicos. 
c) É vedada a aplicação da receita corrente derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público 
para o financiamento de despesa de capital, salvo se destinada por lei aos regimes competência. 
d) É permitida a aplicação das receitas de capital e correntes derivadas das alienações de bens, direitos e obrigações, que 
integram o patrimônio público para o financiamento das despesas correntes, excluindo a destinada por lei aos regimes 
de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. 

 
17 - Correlacione a primeira coluna com a segunda e assinale a alternativa correta: 

(1) Receitas Correntes    (   ) Receita Tributária 
(2) Receitas de Capital    (   ) Outras Receitas de Capital 

(   ) Receita de Contribuições 
(   ) Transferências de Capital 
(   ) Alienação de Bens 
(   ) Receita Patrimonial 
(   ) Receita Agropecuária 
(   ) Receita Industrial 
(   ) Receita de Serviços 
(   ) Transferências Correntes 
(   ) Outras Receitas Correntes 
(   ) Operações de Crédito 
(   ) Amortização de Empréstimos 

Assinale a alternativa correta: 
a) 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1. 
b) 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. 
c) 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2. 
d) 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1. 
 
18 - O setor contábil de um ente público, emitiu os empenhos da folha de pagamento e encargos sociais, no valor 
de R$ 1.535.687,50, do mês de maio de um determinado exercício financeiro, no mês subseqüente, com este ato 
do registro contábil, foi contrariado qual principio contábil: 
a) Da Competência. 
b) Da Continuidade. 
c) Da Igualdade. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
19 - Para o exercício financeiro corrente, foram previstas em receitas correntes o montante de R$ 15.850.000,00, 
sendo que até o mês de julho deste, em análise ao Anexo X da Lei 4.320/64, observamos que já foram 
arrecadados 75% do valor previsto. Diante do resultado da análise pode-se afirmar: 
a) Que houve um déficit entre receitas e despesas. 
b) Poderemos abrir um excesso de arrecadação mediante projeto de lei específico. 
c) Poderemos abrir um excesso de arrecadação sem necessidade de projeto de lei específico. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
20 - Na Lei 4.320/64, em seu Artigo 15, traz que a Lei do Orçamento deverá conter a discriminação da despesa , 
no mínimo por elementos. Entende-se por elementos:  
a) O desdobramento da despesa com pessoal, material , serviços, obras e outros meios  de que se serve a administração 
pública para consecução dos seus fins. 
b) O desdobramento da receita com pessoal, material , serviços, obras e outros meios  de que se serve a administração 
pública para consecução dos seus fins. 
c) O deslocamento das receitas e despesas com pessoal, material , serviços, obras e outros meios  de que se serve a 
administração pública para consecução dos seus fins. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
21 - O fato de adquirir um computador para o departamento de tesouraria do município, pode-se afirmar que há 
movimentação nos sistemas: 
a) Deficitário, Financeiro e Patrimonial.     c) Apenas Orçamentário e Financeiro. 
b) Orçamentário, Financeiro e Patrimonial.     d) Apenas Orçamentário e Patrimonial. 
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22 - Em um determinado mês, a Prefeitura Municipal de Modelópolis, fez as seguintes despesas: 
1) Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   R$ 537.250,00. 
2) Encargos Sociais      R$ 123.567,50. 
3) Material de Expediente     R$   52.500,00. 
4) Material de Limpeza      R$   15.950,00. 
5) Computador e Impressora     R$     3.250,00. 

Total       R$ 732.517,50 
Diante das despesas acima, classifique as despesas de acordo com as categorias econômicas e assinale a 
alternativa correta: 
a) Pessoal e Encargos R$ 537.250,00, Outras Despesas Correntes R$ 192.017,50 e Investimentos R$ 3.250,00. 
b) Pessoal e Encargos R$ 660.817,50, Outras Despesas Correntes R$ 176.067,50 e Investimentos R$ 19.200,00. 
c) Pessoal e Encargos R$ 660.817,50, Outras Despesas Correntes R$ 68.450,00 e Investimentos R$ 3.250,00. 
d) Pessoal e Encargos R$ 537.250,00, Outras Despesas Correntes R$ 195.267,50 e Investimentos R$ 0,00. 
 
23 - Dentre os Artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101/2000, trata-se do limite de despesa com pessoal, 
limitando-se o percentual de 54% para os municípios, e quando ultrapassado este limite, os entes públicos tem o 
prazo de: 
a) Dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro. 
b) Dois bimestres seguintes, sendo pelo menos dois terços no primeiro bimestre. 
c) Dois exercícios financeiros seguintes, sendo pelo menos dois terços no primeiro exercício. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
24 - Com base na Medida Provisória 495 de 19 de julho de 2010, que alterou a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) É vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de 
outubro de 1991. 
b) Nos processos de licitação poderá ser estabelecida margem de preferência para produtos manufaturados e serviços 
nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. 
c) Aos editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras é defeso exigir que o contratado promova, em 
favor da administração pública ou daqueles por ela indicados, medidas de compensação comercial, industrial, 
tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo 
Poder Executivo Federal.  
d) Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de 
informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita 
a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que 
trata a Lei no 10.176, de 11 de janeiro de 2001. 
 
25 - Para os fins da Lei 8666, considera-se: 
I - Obra - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: 
demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, 
transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 
II - Execução direta - a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios. 
III - Serviço - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou 
indireta. 
IV - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos regimes previstos na 
lei. 
De acordo com as assertivas acima, marque a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e IV estão incorretas. 
c) Todas as afirmativas estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I e III estão incorretas. 
 
26 - No que tange aos princípios orçamentários, relacione as colunas: 
( 1 ) significa que todos os documentos legais 
que tratam de matéria orçamentária devem ser 
harmônicos entre si, para que o sistema 
orçamentário tenha coesão e unidade, evitando 
contradições. 

(   ) Princípio da Reserva de Lei 

( 2 ) determina que na lei orçamentária devem 
ser incluídas por seus valores brutos, todas as 
despesas e receitas, ou seja, deve constar do 

(   ) Princípio da Unidade 
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orçamento o produto bruto das despesas e 
receitas, sem qualquer compensação ou 
dedução. 
( 3 ) está expressamente previsto no art. 167, VI 
da CF, significa que o administrador público 
não pode remanejar, transferir verbas de um 
setor ou de um órgão para outro. Quando 
houver insuficiência ou carência de verbas deve 
o Poder Executivo recorrer à abertura de 
crédito suplementar ou especial, o que deve ser 
feito com autorização do Poder Legislativo. 

(   ) Princípio da Proibição do Estorno de 
Verbas 

( 4 ) também denominado princípio da 
Legalidade, a autorização relativa a receitas e 
despesas só pode ser dada por meio de lei 
formal (aquela que emana no Poder Legislativo 
e segue o processo legislativo determinado na 
Constituição Federal). As despesas 
extraordinárias, são exceção (prevista no art. 
167, § 3º da CF) a este princípio. 

(   ) Princípio da Universalidade 

A segunda coluna seguiu a ordem exata da alternativa: 
a) 4, 2, 3 e 1. 
b) 4, 1, 3 e 2. 
c) 4, 3, 1 e 2. 
d) 3, 1, 4 e 2. 
 
27 - No que diz respeito ao Direito Financeiro podemos ter como verdade, exceto: 
a) É o ramo do direito público que estuda o ordenamento jurídico das finanças do Estado e as relações jurídicas 
decorrentes de sua atividade financeira que se estabelecem entre o Estado e o particular. 
b) Abrange o estudo da despesa pública, da receita pública, do orçamento público e do crédito público. 
c) É dividido nos seguintes ramos: Receita Pública, Despesa Pública e Direito Orçamentário. 
d) Somente define como serão cobrados os tributos dos cidadãos para gerar receita para o estado. 

 
28 - De acordo com a Lei 4.320 de 17 de março de 1964, a receita será classificada nas seguintes categorias 
econômicas: 
a) Correntes e de Operações de Crédito. 
b) Correntes e de Capital. 
c) Tributárias e de Contribuição. 
d) Patrimonial e de capital. 

 
29 - Os créditos adicionais classificam-se em: 
I - Suplementares, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 
II - Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou 
calamidade pública. 
III - Especiais, os destinados a despesas urgentes e imprevistas. 
IV - Suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária. 
V - Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e V estão incorretas. 
d) Apenas as afirmativas I e III estão incorretas. 

 
30 - A respeito do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM é 
correto dizer: 
a) Trata-se de um sistema que tem como objetivo uniformizar e otimizar a execução orçamentária e financeira, de forma 
integrada, minimizando os custos, obtendo maior transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos e privados. 
b) É um sistema que processa, com auxílio da teleinformática, a execução orçamentária, financeira, patrimonial e 
contábil das Entidades da Administração Pública Estadual Direta. 
c) Abrange as Entidades Estaduais da Administração Pública Estadual Direta e Indireta. 
d) Sua Concepção é baseada exclusivamente na lei 4320 de 17 de março de 1964, que trata das normas gerais de direito 
financeiro e da contabilidade pública. 







