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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 Êxodo 
José Américo de Almeida 

 
 Num repentino desenfado, Dagoberto estirou o olhar, por cima das mangueiras meãs enfileiradas ladeira 
abaixo, para a estrada revolta. 
 Parecia a poeira levantada, a sujeira do chão num pé-de-vento. 
 Era o êxodo da seca de 1898. 
 Uma ____________ de cemitérios antigos – esqueletos redivivos, com o aspecto ____________ e o fedor 
das covas podres. 
 Os fantasmas estropiados como que iam dançando, de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de 
quem leva as pernas em vez de ser levados por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer 
voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam. 
 _______________ de seu paraíso por espadas de fogo, iam, ao acaso, em descaminhos, no arrastão dos 
mais fados. 
 Fugiam do sol e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. 
 Adelgaçados na magreira cômica, cresciam, como se o vento os levantasse. 
 Vinham escoteiros. Menos os hidrópicos – doentes da alimentação tóxica – com os fardos das barrigas 
alarmantes. 
 Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. 
 Eram retirantes. Nada mais. 
 Meninotas, com as pregas da súbita velhice, careteavam torcendo as carinhas decrépitas de ex-voto. Os 
vaqueiros, másculos, como titãs alquebrados, em petição de miséria. Pequenos fazendeiros, no arremesso 
igualitário, baralhavam-se nesse anônimo aniquilamento. 
 Mais mortos que vivos. Vivos, vivíssimos só no olhar. 
 Pupilas do sol da seca. Uns olhos espasmódicos de pânico, como se estivessem assombrados de si 
próprios. Agônica concentração de vitalidade faiscante. 
 Fariscavam o cheiro enjoativo do melado que lhes exacerbava os estômagos jejunos. E, em vez de 
comerem, eram comidos pela própria fome numa autofagia erosiva. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) ressureição – terroso – espulssos. 
b) ressurreição – terroso – expulsos. 
c) ressureissão – terrozo – espulsos. 
d) ressureisão – terrozo – expulços. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica: 
a) As paroxítonas miséria, igualitário e própria são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) As palavras trêmulos e espasmódicos são acentuadas porque são proparoxítonas. 
c) Os monossílabos trás, pé e só são acentuados porque são tônicos e terminados em a(s), e, e o. 
d) As palavras paraíso e vivíssimos são acentuadas por obedecerem à mesma regra de acentuação. 
 
03 - Fugiam se escreve com “g”. Também se escreve com g as palavras da alternativa: 
a) lambu___em  //  can___ica. 
b) can___erê  //  ___ibóia. 
c) penu___em  // ar___ila. 
d) pa___elança  //  restrin___ir. 
 
04 - “Como” em “como se o vento os levantasse”. (7º parágrafo) estabelece uma relação de: 
a) comparação. 
b) causa. 
c) oposição. 
d) conformidade. 
 
05 - De acordo com o texto, a trágica ironia da seca é: 
a) O apagamento do sexo e da idade dos retirantes. 
b) O sol que os expulsou da terra, serve-lhe de orientação na retirada. 
c) O passo arrastado daqueles fantasmas estropiados. 
d) As mangueiras meãs que ladeavam o triste caminho dos retirantes. 
 
06 - Entre a emancipação política de Andirá e a posse do seu primeiro prefeito, se passaram aproximadamente 
quantas semanas: 
a) 1 (uma) semana. 
b) 2 (duas) semanas. 
c) 3 (três) semanas. 
d) 4 (quatro) semanas. 
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07 - Qual das alternativas abaixo apresenta o nome de dois “homens públicos” que já ocuparam a Cadeira de 
Prefeito em Andirá por 3 (três) vezes? 
a) Alarico Abid e Mauro Cardoso de Oliveira. 
b) Carlos Kanegusuku e Erasmo Canhoto. 
c) Moacyr Corrêa e Roberto Simoni. 
d) Todas as alternativas respondem corretamente ao enunciado da questão. 
 
08 - Todos os Presidentes da República abaixo renunciaram ao cargo, EXCETO:  
a) FERNANDO Affonso COLLOR de Mello. 
b) GETÚLIO Dorneles VARGAS. 
c) JÂNIO da Silva QUADROS. 
d) Manuel DEODORO DA FONSECA. 
 
09 - Quem liderou o movimento popular de fundo sócio-religioso conhecido como Guerra de Canudos, que 
eclodiu no interior da Bahia em 1.896? 
a) Antônio Conselheiro. 
b) Carlos Lamarca. 
c) Luís Carlos Prestes. 
d) Zumbi dos Palmares. 
 
10 - Considerando as diretrizes legais, previstas na LC 101/2000, podemos classificar a situação a seguir: 
Um determinado ente público, após a data de 05 de maio do último ano de mandato, registrou em sua 
contabilidade o montante de R$ 2.530.000,00, empenhados, apresentando em sua tesouraria o montante de R$ 
830.000,00, em disponibilidade financeira. Resultando um déficit financeiro. Este déficit deverá ser enquadrado 
em qual Artigo da LC 101/2000: 
a) Artigo 42, que veda apenas ao governo federal, nos dois últimos quadrimestres, contrair despesas que não possam ser 
cumpridas integralmente dentro deste prazo, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja 
suficiente disponibilidade de caixa  para este efeito. 
b) Artigo 42, que veda apenas ao governo estadual, nos dois últimos quadrimestres, contrair despesas que não possam 
ser cumpridas integralmente dentro deste prazo, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja 
suficiente disponibilidade de caixa  para este efeito. 
c) Artigo 42, que veda apenas aos municípios, nos dois últimos quadrimestres, contrair despesas que não possam ser 
cumpridas integralmente dentro deste prazo, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja 
suficiente disponibilidade de caixa  para este efeito. 
d) Artigo 42, que veda ao titular de Poder ou Órgão, nos dois últimos quadrimestres, contrair despesas que não possam 
ser cumpridas integralmente dentro deste prazo, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja 
suficiente disponibilidade de caixa  para este efeito. 
 
11 - O resultado deficitário apurado na alternativa anterior, é de: 
a) R$ 1.700.000,00 
b) R$ 1.530.000,00 
c) R$ 1.730.000,00 
d) R$ 3.360.000,00 

 
12 - A classificação Econômica de Receitas e Despesas são: 
a) Receitas Correntes, Receitas de Capital, Despesas Recorrentes e Despesas a incluir no capital. 
b) Receitas Correntes e de Capital, Despesas Correntes e de Capital. 
c) Receitas a Realizar e Despesas Realizadas. 
d) Receitas Recorrentes e Despesas de Capital. 

 
13 - Quando da elaboração da Lei do Orçamento há um prazo a ser cumprido pelos poderes Executivos para 
encaminhamento ao Poder Legislativo, este prazo está previsto na: 
a) Constituição Estadual ou Leis Orgânicas Municipais. 
b) Constituição Federal ou Constituição Estadual. 
c) Constituição ou Leis Orgânicas Municipais. 
d) Regimento Interno do Poder Legislativo Estadual. 

 
14 - As Demonstrações das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, sendo 
elas: 
a) Independentes e dependentes da execução orçamentária, ativas e passivas. 
b) Dependentes da exceção orçamentária, ativas e passivas. 
c) Independentes da exceção orçamentária. 
d) Ativas e Passivas, independentemente do resultado da apuração do exercício. 
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15 - Em consonância com a legislação disciplinadora das licitações, é CORRETO dizer que a alienação dos bens 
da Administração Pública: 
a) Será precedida de avaliação e quando se tratar de bens móveis dependerá de autorização legislativa para órgãos da 
administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e para todos, dependerá de avaliação prévia e de licitação 
na modalidade de concorrência. 
b) A administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis somente com licitação na 
modalidade de concorrência, quando o uso destinar-se a outro órgão ou entidade da Administração Pública. 
c) A administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada licitação, 
quando o uso destinar-se a outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a localização do 
imóvel. 
d) Será precedida de avaliação e quando se tratar de bens móveis dependerá de licitação, não sendo permitido a 
dispensa desta em nenhuma hipótese. 

 
16 - No que tange às modalidades de licitação, analise as assertivas: 
I - Modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 
II - Modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos 
e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, 
cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que 
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 
III - Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de 
edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 
Assinale a alternativa correspondente às assertivas: 
a) I – Tomada de preços; II – Convite; III – Concorrência. 
b) I – Concorrência; II – Leilão; III – Concurso. 
c) I – Convite; II – Concorrência; III – Concurso. 
d) I – Concorrência; II – Convite; III – Concurso. 

 
17 - É dispensável a licitação: 
a) Quando não acudirem interessados a licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo 
para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas. 
b) Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita 
através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o 
serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 
c) Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde 
que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 
d) Para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou 
empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. 
 
18 - Acerca da elaboração, divulgação e dados constantes do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, 
aponte a alternativa totalmente correta: 
a) Foi criado pela LRF, cabendo, todavia, a cada Ente definir os demonstrativos que o compõem. 
b) Deve ser divulgado de forma segregada por todos os Poderes. 
c) A apuração dos resultados é bimestral. 
d) Substitui a Prestação de Contas anual. 

 
19 - Conforme a Lei Complementar 131 de 2009 que acrescentou dispositivos à Lei Complementar 101 de 200, 
assinale a INCORRETA: 
a) Os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a 
despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua 
realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem 
fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao 
procedimento licitatório realizado. 
b) Os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a 
receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos 
extraordinários. 
c) A transparência será assegurada quando do incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 
durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 
d) Liberação ao pleno conhecimento subseqüente da sociedade, de informações pormenorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público. 
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20 - Os Fundos serão implantados progressivamente nos primeiros 3 (três) anos de vigência, conforme o disposto 
no art. 31 da Lei Regulamentadora do FUNDEB, e a complementação da União será de, no mínimo: 
a) R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), no 1o (primeiro) ano de vigência dos Fundos. 
b) R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), no 2o (segundo) ano de vigência dos Fundos. 
c) R$ 5.500.000.000,00 (cinco bilhões e quinhentos milhões de reais), no 3o (terceiro) ano de vigência dos Fundos. 
d) R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), no 1o (primeiro) ano de vigência dos Fundos. 

 
21 - Assinale a alternativa CORRETA: 
a) A lei de diretrizes orçamentárias não compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. 
b) A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, bem como a criação de cargos, empregos e funções 
ou alteração de estrutura de carreiras, poderão ser feitas sem prévia dotação orçamentária. 
c) O Poder Executivo publicará, até sessenta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução 
orçamentária. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
22 - Direito Financeiro trata-se de: 
a) Um conjunto de regras jurídicas que disciplinam a atividade dos órgãos do Poder Judiciário e das pessoas que com 
eles entram em contato ou que lhes prestam colaboração. É a atividade estatal destinada a conseguir meios para acudir 
às necessidades públicas, ou seja, são os meios para o Estado desempenhar as suas atividades fim. 
b) Um conjunto das leis reguladoras da arrecadação dos tributos (taxas, impostos e contribuição de melhoria), bem 
como de sua fiscalização. Regula as relações jurídicas estabelecidas entre o Estado e contribuinte no que se refere à 
arrecadação dos tributos. 
c) Um conjunto de regras jurídicas relativas à atividade financeira das entidades públicas. 
d) Um conjunto de princípios e normas relativas à imposição e a arrecadação dos tributos, analisando a relação jurídica 
(tributária), em que são partes os entes públicos e os contribuintes, e o fato jurídico (gerador) dos tributos. 
  
23 - A Lei de Responsabilidade Fiscal traz em seus artigos, a necessidade de estabelecer um cronograma 
financeiro de desembolso, o qual demonstrando ao final de um bimestre que a realização da receita não irá 
comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, 
os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários limitação de 
empenhos e movimentação financeira, no prazo de: 
a) Trinta dias subseqüentes ao bimestre. 
b) Noventa dias subseqüentes ao bimestre. 
c) Cento e oitenta dias subseqüentes ao bimestre. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
24 - Para apurarmos o índice de pessoal de um ente público, devemos proceder da seguinte forma: 
a) Apurar os valores totais das despesas empenhadas nos elementos de despesa da categoria econômica 3190, 
retroagindo aos últimos 24 meses, dividindo-se esse valor pela receita corrente líquida do mesmo período. 
b) Apurar os valores totais das despesas empenhadas nos elementos de despesa da categoria econômica 3390, 
retroagindo aos últimos 12 meses, dividindo-se esse valor pela receita corrente liquida do mesmo período. 
c) Apurar os valores totais das despesas empenhadas nos elementos de despesa da categoria econômica 4490, 
retroagindo aos últimos seis meses, dividindo-se esse valor pela receita corrente líquida do mesmo período. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
25 - A Secretaria de Educação do Município de Modelópolis, necessita adquirir material de expediente, material 
de limpeza e um microcomputador para atender as necessidades das mesmas. Pelo exposto, devemos classificar 
sequencialmente as despesas citadas de acordo com os códigos de elementos previstos da Lei 4.320/64, conforme 
segue: 
a) 3.3.90.30, 3.3.90.39 e 4.4.90.51. 
b) 3.1.90.30, 3.3.90.36 e 4.4.90.52. 
c) 3.3.90.30, 3.3.90.30 e 4.4.90.52. 
d) 4.4.90.52, 3.3.90.36 e 3.3.90.39. 
 
26 - O Departamento Pessoal, elaborou a folha de pagamento do mês e encaminhou para o Departamento 
Contábil, no último dia útil, para ser providenciado: 
a) O empenho da folha de pagamento ainda dentro do mês de competência. 
b) O empenho da folha de pagamento no mês seguinte, pois foi encaminhado apenas no último dia útil, e quando isso 
ocorre deve ser empenhada no mês seguinte. 
c) O pagamento da folha sem necessidade de empenho, pois é despesa continuada. 
d) O processo licitatório para poder efetuar o pagamento da folha. 
 
27 - Um contribuinte, efetuou o pagamento em duplicidade do IPTU, sendo assim a tesouraria municipal deverá 
proceder: 
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a) A devolução imediata do valor recebido em duplicidade, emitindo o cheque em favor do beneficiário, sem 
necessidade de registros deste ato. 
b) Orientar o contribuinte que faça um requerimento solicitando a devolução, sendo que devemos empenhar em 
restituições e efetuar o pagamento ao mesmo. 
c) Informar ao contribuinte que não terá direito à devolução, pois será compensado no IPTU seguinte. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
28 - O Setor Contábil, verificou que houve empenho de uma determinada despesa, superior em R$ 53,00 ao que 
foi liquidado, diante do exposto deverá proceder: 
a) Anulação total do empenho, pois não podemos fazer anulação parcial. 
b) Anulação parcial do empenho, adequando ao valor liquidado. 
c) Não há necessidade de se efetuar nenhum processo, pois o valor liquidado poderá ser pago. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
29 - O Balanço Patrimonial demonstrará: 
a) Ativo Financeiro e Ativo Permanente. 
b) Passivo Financeiro e Passivo Permanente. 
c) Saldo Patrimonial e Contas de Compensação. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
30 - A aquisição de um veículo para a Secretaria de Saúde, deverá ser registrado no: 
a) Ativo Permanente. 
b) Ativo Real Líquido. 
c) Passivo Permanente. 
d) Passivo Financeiro. 
 
 







