
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
 

CARGO: TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO 
DATA: 29/04/2012 - PERÍODO: TARDE 

EDITAL 01/2012 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes 

no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem como 

qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa 
para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos 

e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora do 

seu início. 
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A Formiga e a Pomba 
 

Uma Formiga estava na margem de um rio bebendo água, e sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma 
Pomba, que estava em uma árvore, sobre a água observando tudo, arranca uma folha e a deixa cair na correnteza perto da mesma. 
Subindo na folha a Formiga flutua em segurança até a margem. Eis que pouco tempo depois, um caçador de pássaros, escondido 
pelas folhas da árvore, se prepara para apanhar a Pomba, colocando visgo no galho onde ela descansa, sem que ela perceba o 
perigo. A Formiga, percebendo sua intenção, dá-lhe uma ferroada no pé. Do susto, ele deixa cair sua armadilha de visgo, e isso dá 
chance para que a Pomba acorde e voe para longe, a salvo. 

Autor: Esopo 
 

Moral da História: Quem é grato de coração, sempre encontrará uma oportunidade para demonstrar sua gratidão. 
 
As fábulas sempre trazem uma lição de moral, responda as questões abaixo: 
 
01 - Segundo o texto assinale a alternativa que justifique a ajuda da Pomba a Formiga: 
a) A pomba esperava ser recompensada. 
b) A pomba ajudou, pois estava observando o fato, e percebeu que a Formiga correia perigo. 
c) A Formiga começou a gritar e a pedir socorro e então a Pomba se sensibilizou e resolveu ajudá-la. 
d) A Pomba devia um favor para a Formiga. 
 
02 - Os verbos desempenham uma função de ação, assinale a alternativa correspondente a ação do verbo “apanhar”, no 
texto: 
a) ser espancado: apanhar uma surra.   c) prender: apanhar um ladrão. 
b) contrair: apanhar uma moléstia.    d) agarrar, prender. 
 
03 - Na expressão “dá-lhe”, identifique nas alternativas abaixo o pronome “lhe”: 
a) pronome pessoal do caso reto.   c) pronome obliquo átonos. 
b) pronome indefinido.    d) pronome obliquo tônico. 
 
04 - Assinale a justificativa correta na concordância nominal “a salvo”: 
a) Por ser “salvo” considerado um adjetivo variável. 
b) Por ser “salvo” considerado uma preposição. 
c) A colocação está incorreta, sendo que a concordância correta seria: a salva. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
05 - Qual a diferença entre as colocações: “Uma Formiga” e “A Formiga”: 
a) Não há diferença nenhuma. 
b) Uma é um artigo indefinido e “a” é um artigo definido. 
c) Uma Formiga é a formiga amiga e A Formiga é a conhecida. 
d) Uma Formiga abrange a classe de formigas e A Formiga é desconhecida da Pomba. 
 
06 - Assinale a alternativa em que aparecem corretamente o plural das seguintes palavras:  arrasta, afogar, margem, folha, 
intenção: 
a) arrastas, afogas, margems, folhas, intençãos.  c) arrastam, afogam, margens, folhas, intenções. 
b) arrastam, afogam, margem, folham, intensam.  d) arrastães, afogães, folhas, intençães. 
 
07 - São considerados sinônimos de “arrancar”: 
a) arrebatar, desgarrar.   c) puxar, separar. 
b) desagregar, extrair.   d) todas as alternativas anteriores. 
 
08 - As palavras recebem uma classificação em relação ao número de sílabas, assinale a alternativa que justifique a divisão 
silábica das seguintes palavras retiradas do texto: correnteza, pé, pássaro, visgo e ferroada: 
a) monossílaba, dissílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
b) trissílaba, polissílaba, monossílaba, dissílaba, trissílaba. 
c) polissílaba, monossílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
d) trissílaba, monossílaba, polissílaba, dissílaba, trissílaba. 
 
09 - Assinale a alternativa que corresponde ao antônimo da palavra nunca: 
a) jamais. 
b) sempre. 
c) nunca. 
d) amanhã. 
 
10 - Parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, embora parecidos na pronúncia ou na grafia, assinale 
a alternativa correta em relação a parônimos: 
a) Acender, ascender.   c) Estória, história. 
b) Estrato, extrato.   d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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11 - Gabriel comprou 3 bonés e 5 cuecas por R$ 206,70. Se ele tivesse comprado 2 bonés e 2 cuecas teria pago R$ 107,80. O 
valor pago por cada boné foi: 
a) R$ 31,40.   c) R$ 35,90. 
b) R$ 34,10.   d) R$ 39,50. 
 
12 - Ana aplicou determinado capital à taxa de juros simples de 15% a.a. na condição de que só retiraria o montante 
quando este fosse equivalente ao triplo do capital aplicado. Ana fez a retirada do montante após: 
a) 20 anos.   c) 10 anos. 
b) 160 meses.   d) 100 meses. 
 
13 - O reservatório de água de determinada localidade sertaneja possui água suficiente para abastecer 50 famílias por um 
período de 40 dias. Após 15 dias, 20 famílias se mudaram em busca de melhores condições de vida. A água restante no 
reservatório será suficiente para abastecer as famílias restante por: 
a) 15 dias.   c) 35 dias. 
b) 25 dias.   d) mais de 40 dias. 
 
14 - Um grupo de 26 amigos saiu para lanchar. Verificou-se que nesse grupo, 19 gostam de presunto e 17 gostam de queijo. 
O número de pessoas que gostam de presunto e queijo é igual a: 
a) 7.    c) 9. 
b) 8.    d) 10. 
 

15 - Um reservatório possui o formato de um cilindro equilátero cuja diagonal da secção meridiana mede  m. Sabe-se 

que a água contida nesse cilindro é equivalente a 75% de sua capacidade máxima. O volume de água nesse cilindro é de: 
Dado: π = 3. 
a) 112500 litros.   c) 125100 litros. 
b) 121500 litros.   d) 486000 litros. 
 
16 - É INCORRETO afirmar que: 
a) Guarapuava é o municipio mais antigo do Paraná. 
b) Guarapuava é o município mais populoso da região centro-sul do Paraná. 
c) Guarapuava está entre os 10 municípios mais populosos do Paraná. 
d) Guarapuava faz parte de um entroncamento rodo-ferroviário, denominado corredor do Mercosul. 
 
17 - O Brasil é composto por quantos estados e regiões? 
a) 26 estados e 4 regiões.  c) 27 estados e 5 regiões. 
b) 26 estados e 5 regiões.  d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
18 - Que fato histórico ocorreu em 22/06/1.850? 
a) A Vila de Guarapuava foi criada. 
b) A Vila de Guarapuava foi elevada a categoria de Distrito. 
c) A Vila de Guarapuava foi extinta. 
d) A Vila de Guarapuava foi instalada. 
 
19 - A Comarca de Guarapuava foi criada em que ano? 
a) 1.849.    c) 1.852. 
b) 1.850.   d) 1.859. 
 
20 - De acordo com os dados do Censo 2.010, constantes na página do IBGE, a população de Guarapuava é de: 
a) 167.283 habitantes.   c) 167.382 habitantes. 
b) 167.328 habitantes.   d) 167.823 habitantes. 
 
21 - Complete corretamente o enunciado abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 
“Uma das características da contabilidade pública é registrar a ________________ da receita e a _________________ da 
despesa”. 
a) previsão – fixação. 
b) fixação – previsão. 
c) comparação – variação. 
d) alteração – diminuição. 
 
22 - Dentre as afirmativas abaixo assinale a INCORRETA: 
a) O Ato Administrativo não altera o patrimônio público, já o Fato Administrativo altera o patrimônio público. 
b) Dívida Ativa são todos os compromissos assumidos pelo governo para atender as deficiências financeiras. 
c) Se o Ativo Real for maior que o Passivo Real teremos uma situação líquida positiva. 
d) O orçamento público é um ato da administração pública destinado a evidenciar em termos da receita e despesa, o programa de 
trabalho e sua política econômica financeira. 
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23 - São fontes de recursos para abertura de créditos adicionais, EXCETO: 
a) Superávit financeiro apurado no exercício anterior. 
b) Operação de Crédito. 
c) Arrecadação prevista de impostos. 
d) Anulação parcial ou total de uma dotação orçamentária ou crédito adicional. 
 
24 - Será feito em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação 
de caixas especiais. É característica fundamental da (o): 
a) Pagamento, um dos estágios da Despesa Pública. 
b) Recolhimento, um dos estágios da Receita Pública. 
c) Arrecadação, um dos estágios da Receita Pública. 
d) Execução Orçamentária da Receita ou Despesa. 
 
25 - Assinale a alternativa que contém a ordem do processo normal para pagamento de uma despesa pública: 
a) Previsão da despesa, pagamento e liquidação. 
b) Fixação da despesa, empenho e liquidação. 
c) Fixação da despesa, empenho e pagamento. 
d) Fixação da despesa no orçamento, pré-empenho considerando o processo licitatório, empenho, liquidação e pagamento. 
 
26 - Dentre as afirmativas abaixo sobre o Controle da Execução Orçamentária assinale a CORRETA: 
a) O Controle da Execução Orçamentária compreende, entre outros, a fidelidade funcional dos agentes da administração, 
responsáveis por bens e valores públicos. 
b) O Poder Legislativo exercerá os três tipos de controle interno constantes da Lei 4320/64. 
c) O controle externo da execução orçamentária será feito pelo Executivo, e terá por objetivo verificar a probidade da 
administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento. 
d) Quando, no Município não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente, fica a cargo do Prefeito designar peritos 
contadores para verificarem as contas e emitirem parecer. 
 
27 - Compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses e será escriturada com individuação e 
especificações que permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços 
de amortização e juros. É a: 
a) Dívida Ativa.    c) Dívida Fundada. 
b) Dívida Flutuante.   d) Dívida Ativa Tributária. 
 
28 - Demonstrará os Ativos Financeiro e Permanente; os Passivos Financeiro e Permanente; o Saldo Patrimonial e As 
Contas de Compensação, é a (o): 
a) Balanço Patrimonial.   c) Balanço Financeiro. 
b) Balanço Orçamentário.   d) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
 
29 - Assinale a alternativa que completa corretamente o enunciado abaixo, segundo a Lei 4.320/64: 
“O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o __________________________ de cada unidade 
administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade”. 
a) Ativo Permanente.   c) Balanço Patrimonial. 
b) Balanço Orçamentário.   d) Inventário Analítico. 
 
30 - As execuções orçamentária e financeira ocorrem concomitantemente. Esta afirmativa tem como sustentação o fato de 
que a execução tanto orçamentária como financeira estão atreladas uma a outra. Havendo orçamento e não existindo o 
financeiro, não poderá ocorrer a despesa. Por outro lado, pode haver disponibilidade financeira, mas não se poderá gastá-
la, se não houver a disponibilidade orçamentária. Para designar o lado orçamentário e o lado financeiro, utilizam-se os 
termos, respectivamente: 
a) Orçamento e disponibilidade.   c) Crédito e Recursos. 
b) Orçamento e dinheiro.    d) Recursos e crédito. 
 
31 - O pagamento de uma despesa pública normalmente é efetivado por meio de crédito em conta bancária do favorecido. 
Se houver importância paga a maior ou indevidamente, sua reposição aos órgãos públicos deverá ocorrer dentro do 
próprio exercício. Quando a reposição se efetuar em outro exercício, o seu valor deverá ser restituído ao Tesouro Nacional 
através de: 
a) DARF. 
b) Empenho. 
c) Nota de Empenho. 
d) Nota de Lançamento. 
 
32 - Sua proposta compreende os três tipos distintos de orçamentos da União, que são: Orçamento Fiscal, Orçamento de 
Seguridade Social e Orçamento de Investimento das Empresas Estatais. Estamos falando da (o): 
a) Lei de Diretrizes Orçamentárias.   c) SIAFI. 
b) Lei Orçamentária Anual.   d) Plano Plurianual de Investimentos. 
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33 - Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas relativas ao exercício anterior para consolidação nos seguintes 
prazos: Municípios até trinta de abril e Estados até trinta e um de maio. Estas contas deverão ser encaminhadas para: 
a) O Ministério Público. 
b) O Poder Legislativo. 
c) O Poder Executivo da União. 
d) O Tribunal de Contas. 
 
34 - Este relatório abrangerá todos os Poderes até o Ministério Público e será publicado até trinta dias após o 
encerramento de cada bimestre. É o: 
a) Relatório de Gestão Fiscal. 
b) Relatório do Orçamento. 
c) Relatório Comparativo de Receitas e Despesas. 
d) Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 
 
35 - “A _________________________ destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da Administração Pública, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos. Preencha a lacuna e assinale a alternativa CORRETA: 
a) Adjudicação. 
b) Licitação. 
c) Proposta Orçamentária. 
d) Lei Orçamentária Anual. 
 
36 - A alienação de bens móveis da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente 
justificado, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos, EXCETO: 
a) Venda de Títulos. 
b) Venda de Ações. 
c) Investidura. 
d) Doação. 
 
37 - “É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a 
administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis, cuja aquisição 
haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento”. Que modalidade é esta? 
a) Concorrência. 
b) Concurso. 
c) Convite. 
d) Leilão. 
 
38 - Leia atentamente as afirmativas abaixo sobre a Lei 8.429/92 e assinale a alternativa CORRETA: 
I - O agente público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas 
entidades de administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios, de Território; 
II - No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao 
seu patrimônio; 
III - Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito frustrar a licitude de processo 
licitatório ou dispensá-lo indevidamente. 
a) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa III é falsa. 
c) As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
d) As afirmativas I, II e III são falsas. 
 
39 - Dentre as afirmativas abaixo sobre a Lei Orgânica do Município de Guarapuava, assinale a INCORRETA: 
a) Os vereadores empossados poderão ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 
b) A consulta às contas Municipais poderá ser feita por qualquer cidadão, independente de requerimento, autorização ou despacho 
de qualquer autoridade. 
c) O Subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito, Secretários e dos Vereadores será fixado pela Câmara Municipal no último ano da 
Legislatura, vigorando para a Legislatura seguinte, observando o disposto na Constituição Federal, Legislação Federal e Emendas 
Constitucionais. 
d) Poderá ser previsto subsídio para as sessões extraordinárias, desde que observado o limite legal. 
 
40 - De acordo com o Regimento Jurídico dos Servidores Públicos, será considerada falta grave punível com demissão, 
entre outras: 
a) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. 
b) Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. 
c) Recusar fé a documentos públicos. 
d) Improbidade Administrativa. 




