
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

            
 
 
 

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, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas 

respostas; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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A CASA   
 

 Outro dia eu estava folheando uma revista de arquitetura. Como são bonitas essas casas modernas: o 
risco é ___________ e às vezes lindo, as salas são claras, parecem jardins com teto, o arquiteto faz escultura em 
cimento armado e a gente vive dentro da escultura e da ______________. 
 Um amigo meu quis reformar seu apartamento e chamou o arquiteto novo. 
 O rapaz disse: “vamos tirar esta parede e também aquela; você ficará com uma sala ampla e cheia de 
luz. Esta porta podemos arrancar; para que porta aqui? E esta outra parede vamos substituir por vidro; a casa 
ficará mais clara e mais alegre”. E meu amigo tinha um ar feliz. 
 Eu estava bebendo a um canto, e fiquei em silêncio. Pensei nas casinhas que vira na revista e na reforma 
que meu amigo ia fazer em seu velho apartamento. E cheguei à conclusão de que estou velho mesmo. 
 Porque a casa que eu não tenho, eu quero cercada de muros altos, e quero as paredes bem grossas e 
quero muitas paredes, e dentro da casa muitas portas com trincos e trancas; e um quarto bem escuro para 
esconder meus segredos e outro para esconder minha solidão. 
 Pode haver uma janela alta de onde eu veja o céu e o mar, mas deve haver um canto bem sossegado em 
que eu possa ficar sozinho, quieto, pensando minhas coisas, um canto sossegado onde um dia eu possa morrer. 
 A mocidade pode viver nessas alegres barracas de cimento, nós ___________ de sólidas fortalezas; a casa 
deve ser antes de tudo o asilo inviolável do cidadão triste; onde ele possa bradar, sem medo nem vergonha, o 
nome de sua amada: Joana, JOANA! – certo de que ninguém ouvirá; casa é o lugar de andar nu de corpo e alma, 
e sítio para falar sozinho. 
 Onde eu, que não sei desenhar, possa levar dias tentando traçar na parede o perfil de minha amada, sem 
que ninguém veja e sorria; onde eu, que não sei fazer versos, possa improvisar canções em alta voz para o meu 
amor; onde eu, que não tenho crença, possa rezar a divindades ocultas, que são apenas minhas. 
 Casa deve ser a preparação para o segredo maior do túmulo. 
 

(RUBEM BRAGA. Ai de ti, Copacabana! Editora do Autor, Rio de Janeiro, 1960, p. 55/57.) 
 
 

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) ousado – paizagem – pressisamos 
b) ousado- paisagem – precisamos 
c) ouzado – paisajem – precizamos 
d) ouzado –paizajem – precizamos 
 

02 - Rubem Braga, nesta crônica, quer mostrar, principalmente: 
a) O conflito entre o moderno e o antigo. 
b) O projeto ideal de sua futura residência. 
c) A importância dos arquitetos na construção de residências. 
d) A casa ideal para um idoso morar. 
 

03 - Atente para as afirmações abaixo: 
I - Referindo aquele que considerava o tipo ideal de casa, Rubem Braga fala nele com amargura. 
II - Para o cronista, o indivíduo que mora em uma casa moderna fica menos livre. 
III - O que caracteriza para o cronista – viver bem em uma casa – é o refúgio que ela lhe proporciona. 
Em relação ao texto é correto o que se afirma apenas em: 
a) I e II 
b) II e III 
c) I e III 
d) I, II e III 
 

04 - Analise as afirmativas quanto à acentuação gráfica e assinale a incorreta: 
a) As palavras “sólidas” e “túmulo” são acentuadas porque são proparoxítonas. 
b) As palavras “silêncio” e “sítio” são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. 
c) A palavra “céu” é acentuada porque as vogais formam um hiato e o e é tônico, assim como o i de país. 
d) As palavras “também” e “ninguém” obedecem à mesma regra de acentuação. 
 

05 - Em “... mas deve haver um canto bem sossegado...” (6º parágrafo) o anexo de coesão textual estabelece uma 
idéia de: 
a) adversativa 
b) conseqüência 
c) explicação 
d) finalidade 
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06 - O segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto em: 
a) O arquiteto faz escultura = o arquiteto fá-la. 
b) Esta porta podemos arrancar = podemos arrancar-lhe. 
c) Disse ao meu amigo = disse-lhe. 
d) Não tenho casa = não a tenho. 
 

07 - Maria comprou um sorvete de creme e um de uva pagando R$ 3,00. Paula comprou dois sorvetes de creme e 
três de uva pagando R$ 7,40. Qual é o preço de cada sorvete? 
a) Creme R$ 1,70 e uva R$ 1,30 
b) Creme R$ 1,80 e uva R$ 1,20 
c) Creme R$ 1,60 e uva R$ 1,40 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 

08 - Uma construção deve receber 6 m³ de areia, entregue por um caminhão basculante. A largura da caçamba 
do caminhão é de 2,5m e vai se preenchida com areia até a altura de 1 m. Qual deve ser o comprimento da 
caçamba para que a quantidade transportada de areia seja exatamente de 6 m³? 
a) 2 m 
b) 2,3 m 
c) 2,6 m 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 

09 - A área de um triângulo é dada pela metade do produto da medida da Base pela medida da altura. Qual é a 
área do triângulo?                 

   
Dados: 

base = 5 2 cm 

altura = (4 2 - 2) cm                             

a) 10 2 cm² 

b) 12,95 cm² 
c) 14,60 cm² 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 

10 - Certa quantia foi colocada a juro simples à taxa de 5% ao ano durante 3 anos. Esse montante foi então 
colocado a 6% ao ano, durante mais 5 anos. O novo montante é de R$ 14.950,00. Qual é o capital inicial? 
a) R$ 8.500,00 
b) R$ 10.000,00 
c) R$ 12.000,00 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 

11 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) Arapongas é um dos três municípios paranaenses que vai participar do programa Saúde do Homem, lançado pelo 
Ministério da Saúde. 
b) Arapongas é o segundo pólo moveleiro do Brasil. 
c) A principal fonte econômica de Arapongas é a indústria têxtil e confecções. 
d) Arapongas fica localizada no norte central paranaense. 

 
12 - Assinale a alternativa correta: 
 “Há mais de um século o homem vem sujando o céu. carros, fábricas, queimadas, liberam para a atmosfera, 
bilhões de dióxido de carbono, além de outros poluentes que elevam da Terra e podem gerar mudanças 
climáticas sem precedentes.” 
Trata-se do fenômeno conhecido como: 
a) transtornos naturais 
b) efeito estufa 
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c) nicho ecológico 
d) distúrbios atmosféricos  
 

13 - Quantos Estados Federados o Brasil possui atualmente? 
a) 28  
b) 25 
c) 24 
d) nenhuma das alternativas anteriores 

 
14 - Qual o nome do atual Ministro do Esporte? 
a) José Gomes Temporão 
b) Gilberto Gil 
c) Orlando Silva 
d) José Múcio Monteiro 

 
15 - No Artigo 39 da Lei 8.666/93 determina a necessidade de Audiência Pública. Assinale abaixo em que casos 
cabe a Audiência Pública para se efetuar o processo licitatório: 
a) Na realização de Cartas Convites. 
b) Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for 
superior a 100 (cem) vezes o limite previsto no art. 23, inciso "I", alínea "c" desta Lei. 
c) Concorrência. 
d) Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for 
superior a 1.000 (mil) vezes o limite previsto no art. 23, inciso "I", alínea "c" desta Lei. 
 

16 - A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/00 foi alterada recentemente, especificamente em 
maio de 2009. Assinale abaixo o numero da Lei Complementar de maio de 2009 que altera a LRF – Lei 
Complementar 101/00: 
a) 161/09 
b) 171/09 
c) 131/09 
d) 151/09 

 
17 - A Lei 8.666/93, Lei das Licitações determina em seu Artigo 15, “As compras, sempre que possível, deverão: § 

3,º O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, 

observadas as seguintes condições: I - seleção feita mediante concorrência;II - estipulação prévia do sistema de 

controle e atualização dos preços registrados;III - validade do registro não superior a _____ ano.”: Assinale nas 
respostas abaixo a que contém o conteúdo do texto, do III,§3º, do Art. 15, sobre Registro de Preços: 
a) um 
b) dois 
c) três 
d) quatro 

 
18 - A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/00  Seção II,  Da Renúncia de Receita, em seu 
Artigo 14: A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de 

receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 

iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma 

das seguintes condições: II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por 

meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 

criação de tributo ou contribuição. § 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o 

caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor .... 
Assinale abaixo a resposta que corresponda ao texto integralmente: 
a) Sem a necessidade de aumento de receitas e economia de despesas 
b) Após projetar a economia de despesas e mensurá-la 
c) Sem precisar implementar as medidas referidas no mencionado inciso 
d) Quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso 
 

19 - No Artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/00 determina que a União 
promoverá até de junho, a consolidação nacional, por esfera de governo. Portanto o mesmo Artigo em seu § 1º, 
item I, determinam o prazo que os Municípios encaminharão cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado. 
Assinale abaixo qual é o prazo estipulado pela LRF em seu Art.51, §1º I: 
a) Até trinta de abril 
b) Até trinta e um de março 
c) Até trinta de julho 
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d) Até trinta e um de dezembro 
 

20 - O Art. 7° DA Lei 4.320/64, “A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para”. Assinale qual 
resposta corresponde a autorização do Art. 7º, item I: 
a) Equilíbrio entre a Receita e a Despesa. 
b) Normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos 
orçamentos. 
c) Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43. 
d) Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. 
 

21 - A Lei 4.320/64 em seu Artigo 12, “§ 5º Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas a:” 
Assinale nas respostas abaixo qual representa Inversões Financeiras pela 4.320/64: 
a) Despesas Orçamentárias para pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de créditos. 
b) Despesas Orçamentárias para aquisição de material de consumo, pagamento de diárias e outras despesas da categoria 
econômica despesas correntes não classificadas nos demais grupos de natureza da despesa. 
c) Despesas Orçamentárias destinados a atender Passivos Contingentes e outros riscos. 
d) Despesas Orçamentárias para aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização. 
 

22 - A Lei 4.320/64 em seu Art. 18. “A cobertura dos deficits de manutenção das empresas públicas, de natureza 

autarquica ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do 

orçamento da União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal. Parágrafo único. Consideram-se, igualmente, 

como subvenções econômicas:” Assinale abaixo qual resposta corresponde a subvenções econômicas: 
a) As dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo Governo, de 
gêneros alimentícios ou outros materiais e as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de 
determinados gêneros ou materiais. 
b) Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que 
se serve a administração pública para consecução dos seus fins. 
c) As dotações destinadas a transferência para entidades privadas de assistência social. 
d) As dotações destinadas ao pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de créditos. 
 

23 - A Lei 4.320/64 em seu “Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a 

evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de 

unidade, universalidade e anualidade. § 1° Integrarão a Lei de Orçamento:” Assinale abaixo quais são as leis que 
INTEGRARÃO o Orçamento, segundo o Art. 2º, § 1º da 4.320/64: 
a) Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais e quadros demonstrativos da despesa, 
na forma dos Anexos nºs. 6 a 9. 
b) Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº. 1 e quadro 
discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação. 
c) Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais e quadro demonstrativo do programa 
anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços. 
d) Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo e quadros demonstrativos da receita e 
planos de aplicação dos fundos especiais. 
 

24 - A Lei 4.320/64 em seu Art. 51. “Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça, 
nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária, ressalvados 
_____________________________________________________ . Assinale nas respostas abaixo a que está no texto 
da Lei 4.320/64, Art. 51: 
a) As despesas correntes e de capital. 
b) As tarifas aduaneiras e o imposto lançado por motivo de guerra. 
c) As despesas de subvenção social. 
d) As despesas destinadas ao pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de créditos. 
 

25 - Existe na Administração Pública várias vinculações de recursos, assinale abaixo a resposta que aponta o 
índice que vincula as receitas para os gastos com a SAÚDE: 
a) 25% 
b) 60% 
c) 15% 
d) 20% 
 

26 - A Lei 4.320/64 em seu Art. 82. “O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder Legislativo, no prazo 

estabelecido nas Constituições ou nas_____________________________” 
Assinale nas respostas abaixo o texto que esta contido  no Artigo 82: 
a) Lei Orçamentária Anual 
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b) Código Tributário Municipal 
c) Plano Plurianuais dos Municípios 
d) Leis Orgânicas dos Municípios 
 

27 - Segundo a alteração da Constituição Federal houve um decréscimo dos valores a serem repassados para as 
Câmaras Municipais agora em 2010. Assinale abaixo qual é o índice que está previsto para o exercício de 2010 
para transferências aos Municípios até 100.000 habitantes: 
a) 5% 
b) 6% 
c) 8% 
d) 7% 
 

28 - A Lei 4.320/64 em seu Artigo 12, “§ 3º Classificam-se Subvenções, para efeitos desta lei, as transferências 

destinadas a cobrir despesas de custeio de entidades beneficiadas, distinguindo-se como:” Assinale nas respostas 
abaixo qual representa Subvenções Sociais  pela 4.320/64: 
a) Destinam-se as Instituições Públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa 
b) Destinam-se as Instituições Públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, com finalidade lucrativa 
c) Destinam-se as Instituições Públicas ou privadas de caráter industrial e  comercial 
d) Destinam-se as Instituições Públicas ou privadas de caráter agrícola ou pastoril 
 

29 - Sobre as transferências voluntárias o Tribunal de Contas do Estado do Paraná criou uma Resolução em 
2006 que todos os municípios são obrigados a seguir e que normatiza os controles sobre as transferências 
financeiras as entidades. Assinale abaixo o numero desta resolução tão importante: 
a) Resolução 05/2006 
b) Resolução 03/2006 
c) Resolução 08/2006 
d) Resolução 10/2006 
 

30 - No Controle Interno na Lei 4.320/64 determina em seu “Artigo 80. Compete aos serviços de 

______________________ ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais 

atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que for instituído para esse fim.” Assinale nas respostas 
abaixo o texto que está contido no Artigo 80: 
a) Finanças 
b) Tributação 
c) Contabilidade 
d) Recrutamento 

 







