
  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 
COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL No 135/2011 
FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

  
 

 
      __________________________________________________________                                                                       _________________________________ 
                   (NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA)                                                                                          (No DE INSCRIÇÃO) 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Verifique se este caderno contém vinte questões objetivas e observe se ele apresenta algum tipo de defeito. Em caso 
de dúvida, comunique o fiscal. 
 

2. O conteúdo desta prova está distribuído da seguinte maneira:  
 

QUESTÕES CONTEÚDO QUESTÕES CONTEÚDO QUESTÕES CONTEÚDO 
 

01 a 05 
 

Língua Portuguesa 06 a 10 Matemática 11 a 20 Conhecimentos Específicos 
 

 
3. 

 
As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 08, nesta se-
quência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você apontar 
como corretas. 
 

 
4. 

 
Instruções sobre o cartão de respostas. 
 

            

 
 

       4.1 CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do 
candidato, função, número de inscrição. 

 

 4.2 ASSINE no local indicado. 
 

 4.3 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do cartão 
em caso de erro ou rasura. 

 

 4.4 NÃO DOBRE E NÃO AMASSE o cartão. 

 4.5 Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, um na coluna das deze-
nas e um na coluna das unidades. Como exemplo, se esta prova tivesse a questão 41 
e se você encontrasse o número 09 como resposta para ela, o cartão de registro de 
respostas teria que ser assinalado da maneira indicada ao lado. 

   
5. O prazo destinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for completado o 

processo de distribuição dos cadernos de questões, incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas. 
 

6. Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira. Assine o protocolo 
de registro de presença e aguarde sua liberação pelo fiscal para sair do local de prova. Lembre-se de que você só 
pode deixar o local de prova após às 10h30min. 
 

7. É obrigatória a permanência dos três últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de apli-
cação da prova. 

 

Observação: Você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 
ATENÇÃO!  Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal. 

....................................................................................................................................................................................... destaque aqui ............................... 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 05 
 

Esse tal de cortisol 
Hormônio produzido pela glândula suprarrenal, o cor-

tisol é liberado como socorro para aliviar a pressão da adrena-
lina sobre o organismo. O efeito benéfico, no entanto, torna-se 
prejudicial quando ele fica muito tempo no corpo, o que acon-
tece nas situações de estresse prolongado. O workaholic1, 
vale lembrar, vive em constante estresse. 

A curto prazo, explica Naim Akel Filho, professor de Psi-
cologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná –
PUCPR e coordenador do Grupo de Estudos em Neurociên-
cia, o prejuízo é a perda de qualidade de vida. Desânimo, 
desmotivação, agressividade e irritação são os sintomas mais 
comuns. A face mais perversa desse acúmulo, porém vem a 
longo prazo. "É um prejuízo silencioso: a morte dos neurônios. 
Na juventude ela não se revela, aparecendo de forma mais 
intensa no envelhecimento, quando o indivíduo precisa da 
reserva e ela foi queimada", afirma Akel Filho. "Diversas pes-
quisas já relacionaram o mal de Alzheimer e as perdas cogni-
tivas da velhice ao estresse crônico", acrescenta. 
 

Adaptado de: jornal Gazeta do Povo de 01.05.2011, página 11,  
suplemento Viverbem  

 
1 workaholic - que ou quem é viciado em trabalho. 

 
 
01 – Com relação ao texto, assinale o que for correto. 
 

01) O mal de Alzheimer pode apresentar sintomas 
ainda na juventude. 

02) Precisamos controlar o estresse para não 
comprometer a saúde mental na velhice. 

04) O cortisol prejudica a saúde das pessoas quando 
permanece por muito tempo no organismo. 

08) Os níveis de produção de cortisol mantêm-se 
estáveis por toda a vida do ser humano. 

 
                
 
 
 
02 – Os termos "hormônio" e "indivíduo" são acentuados 

porque são paroxítonas terminadas em ditongo 
crescente. Com relação às palavras que estão grafadas 
corretamente, acentuadas ou não, conforme as regras 
de acentuação vigentes no nosso país, assinale o que 
for correto. 

 
01) Equilíbrio, expediente, experiência, rubrica. 
02) Tirania, tolerância, soberania, carência. 
04) Referência, versatil, incidência, escritório. 
08) Princípio, modéstia, mecânica, acessível. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 – Na última frase "... já relacionaram o mal de Alzheimer 
...", o termo destacado é um substantivo. Com relação 
ao emprego das palavras "mau" e "mal" nos períodos 
abaixo, assinale o que for correto. 

 
01) Infelizmente ele faz um mal negócio pedindo 

demissão do emprego. 
02) Assim você me deixa mal diante dos amigos. 
04) Mal ele saiu da faculdade, já conseguiu um bom 

emprego. 
08) Quando não há limites para o tempo dedicado ao 

trabalho, pode significar um mau gerenciamento da 
vida da pessoa. 

 
                
 
 
 

04 – Com relação ao texto, assinale o que for correto. 
 

01) Na segunda frase foi empregado o pronome 
pessoal reto "ele" para substituir o termo "cortisol". 

02) O adjetivo "cognitivas" empregado na última frase 
do texto  pode ser substituído pela locução adjetiva 
"de cognição"  sem prejuízo ao  conteúdo. 

04) Os adjetivos "constante" e "crônico" que acompa-
nham o substantivo "estresse" são antônimos. 

08) Ao final do texto, se substituirmos o termo 
"estresse" por "perturbação", a combinação regente  
"ao" seria substituída pelo artigo "a". 

 
                
 
 
 

05 – Na frase "Desânimo, desmotivação, agressividade e 
irritação são os sintomas mais comuns", o verbo ser está 
conjugado na 3a pessoa do plural, pois concorda com o 
sujeito composto da oração. Com relação às regras de 
concordância verbal e nominal adotadas pela norma 
culta da língua portuguesa, assinale o que for correto. 

 
01) Fazia dois dias que chovia sem parar. 
02) Nunca houve tantas contribuições para a campanha 

organizada pela associação. 
04) A impossibilidade de acordos entre os jogadores 

acarreta dificuldades para os times. 
08) Mais de um caso de ausência foi constatado no 

concurso. 
 
                
 
 
 

MATEMÁTICA 
 
06 – Um atleta já percorreu 35% de uma distância de 8 km. 

Nesse contexto, assinale o que for correto. 
 

01) O atleta já percorreu 2.800 m. 
02) Ainda falta percorrer 5,2 km. 
04) Ainda falta percorrer 520 m. 
08) O atleta já percorreu 280 m. 

 
                
 
  
 
 



 

 
 

07 – Na compra de uma geladeira, Márcia obteve um 
desconto de 10% sobre o preço de tabela e vai  pagar 
R$ 720,00, num certo prazo. Lúcia comprou o mesmo 
produto, mas como vai pagar à vista obteve um desconto 
maior, e vai pagar R$ 680,00. Nesse contexto, assinale o 
que for correto. 

 

01) Márcia vai pagar 10% a mais que Lúcia. 
02) Na venda das duas geladeiras a loja deu um 

desconto de R$ 100,00. 
04) O  preço  de  tabela  da  geladeira  é  superior  a  

R$ 750,00. 
08) Lúcia obteve um desconto de 15% sobre o preço de 

tabela. 
 
                
 
 
 

08 – Os números inteiros que aparecem na tabela abaixo 
foram dispostos segundo determinado padrão. Conside-
rando-se que esse padrão seja mantido indefinidamente, 
assinale o que for correto. 

 
1a coluna 2a coluna 3a coluna 

1 2 3 
6 7 8 
11 12 13 
. 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
 

 

01) O número 485 pertence à 3a coluna. 
02) O número 586 pertence à 1a coluna. 
04) O número 358 pertence à 3a coluna. 
08) O número 497 pertence à 2a coluna. 

 
                
 
 
 

09 – Assinale o que for correto. 
 

01) Se 1 hectare equivale a 1 hm2, então 2 hectares 
equivalem a 200 m2. 

02) Uma área de 5 km2 tem 50.000 dam2. 
04) Uma estrada tem 2,5 km. Então 60% dessa estrada 

corresponde a 150 m. 
08) Um caderno tem 200 mm de largura e 3 dm de 

comprimento. O contorno desse caderno mede um 
metro. 

 
                
 
 
 

10 – Considere duas peças de madeira X e Y. A peça X tem a 
forma de um cubo com aresta de 6 cm e a peça Y tem a 
forma de um paralelepípedo retângulo, cuja base tem 
dimensões de 6 cm e 9 cm. Se as duas peças têm o 
mesmo volume, assinale o que for correto. 

 

01) A altura da peça Y é de 4 cm. 
02) A área total da peça X é de 216 cm2. 
04) A área total da peça Y é de 114 cm2. 
08) As duas peças juntas têm um volume de 416 cm3. 

 
                
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11 – Com relação a suprimento de fundos, de acordo com a 
Lei no 4.320, de 15 de março de 1964, assinale o que for 
correto. 

 
01) Conjunto de meios pelos quais o Estado desenvol-

ve suas atividades de prestação de serviços à co-
munidade. 

02) Autorizações de despesas não previstas ou insufi-
cientemente previstas no orçamento público. 

04) É uma modalidade de realização de despesa. 
08) Adiantamento concedido ao servidor, para presta-

ção de contas posterior, quando não for realizável o 
pagamento, utilizando-se os serviços da rede ban-
cária. 

 
                
 
 
 
12 – Com relação ao Sistema Integrado de Administração 

Financeira – SIAF/PR, assinale o que for correto. 
 

01) Formula e exige o cumprimento de regras (através 
de padrões, métodos e rotinas de trabalho) a serem 
atendidas por todos os Órgãos/Entidades da Admi-
nistração Direta e Indireta do Estado,  envolvidos 
nos processos financeiros, orçamentários e contá-
beis. 

02) É o processamento de informações orçamentárias, 
patrimoniais, financeiras e contábeis centralizado 
em Curitiba, interligando por teleprocessamento to-
dos os Órgãos da Administração Direta e Indireta 
do Estado, Tribunal de Contas, Tribunal de Alçada 
e Ministério Público. Permite o apoio ao processo 
de decisão quanto à gestão financeira do Governo 
do Estado e ao atendimento das necessidades de 
prestação de contas. 

04) O SIAF/PR não possui estrutura de software e 
hardware, para uma de rede de transmissão de 
dados, não proporcionando integração dos órgãos 
participantes do Estado do Paraná. 

08) Os sistemas que compõem o SIAF/PR não estão 
integrados, e a atualização de seus dados não é 
processada "on-line". 

 
                
 
 
 
13 – Com relação ao Subsistema Orçamentário, dentro da 

Contabilidade Pública, assinale o que for correto. 
 

01) Registra o orçamento aprovado e as suas altera-
ções. 

02) Acompanha a sua execução, comparando a receita 
prevista com a arrecadada e a despesa fixada com 
a realizada. 

04) Registra os bens móveis e imóveis, a dívida ativa, 
os empréstimos concedidos, as operações de crédi-
to, a movimentação de almoxarifado, possibilitando 
o levantamento do Balanço Patrimonial. 

08) É através desse sistema que se possibilita elabora-
ção do Balanço Orçamentário. 

 
                
 
 
 



 

 
 

14 – Com relação à Contabilidade Pública, ramo da ciência 
contábil, assinale o que for correto. 

 
01) O regime contábil deve ser aplicado de acordo com 

a decisão do gestor público. 
02) Estuda, registra, controla e demonstra os fatos e 

atos da Administração Pública. 
04) Seu principal normativo é a Lei no 4.320, de 15 de 

março de 1964. 
08) Aplica na Administração Pública as técnicas de re-

gistros dos atos e fatos administrativos, apurando 
os resultados e elaborando relatórios periódicos, le-
vando em conta as normas de Direito Financeiro, os 
princípios gerais de finanças e os princípios de con-
tabilidade. 

 
                
 
 
 
15 – Com relação à obrigação de pagamento pendente ou 

não de implemento de condição e que é o ato emanado 
de autoridade competente que cria para o Estado obri-
gação de pagamento, assinale o que for correto. 

 
01) Empenho. 
02) Licitação. 
04) Liquidação. 
08) Descrito no Artigo 58 da Lei no 4.320/64 que 

consiste na reserva de dotação orçamentária para 
um fim específico. 

 
                
 
 
 
16 – Com relação ao prazo para as entidades da Administra-

ção Pública Direta ou Indireta do Estado encaminhar, ao 
Tribunal de Contas do Estado, o Cadastro de Transfe-
rências Estaduais – CATE, as informações referentes às 
transferências de recursos às entidades da Administra-
ção Pública, ou às entidades privadas sem fins lucrati-
vos, assinale o que for correto. 

 
01) Sessenta dias para encaminhar ao Tribunal de 

Contas, através do Cadastro de Transferências 
Voluntárias Estaduais – CATE. 

02) Sessenta dias contínuos, sem interrupção dos 
feriados. 

04) Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia 
útil imediato, se o início ou o término cair em finais 
de semana ou feriado. 

08) Considera-se prorrogado o prazo em que o dia for 
determinado o fechamento do Tribunal ou o 
encerramento do expediente ocorrer antes da hora 
normal. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 – Com relação aos créditos adicionais que dependem de 
autorização legislativa prévia, assinale o que for correto. 

 
01) Créditos especiais. 
02) Créditos adicional e especial. 
04) Créditos suplementares. 
08) Créditos extraordinário e suplementar. 

 
                
 
 
 
18 – Com relação à divisão da Contabilidade Pública, 

segundo suas especializações, assinale o que for 
correto. 

 
01) Orçamentária. 
02) Financeira. 
04) Municipal, estadual e federal. 
08) Patrimonial. 

 
                
 
 
 
19 – A Constituição Federal estabelece que a lei orçamentária 

anual não poderá conter dispositivo estranho à previsão 
da receita e à fixação da despesa e, também, que não 
poderá haver várias peças orçamentárias para um 
mesmo ano. Com relação aos princípios orçamentários 
contemplados pela Constituição Federal, assinale o que 
for correto. 

 
01) Equilíbrio. 
02) Exclusividade. 
04) Unidade. 
08) Anualidade. 

 
                
 
 
 
20 – De acordo com a Resolução de Transferências Voluntá-

rias no 03/2006, do Tribunal de Contas do Estado do Pa-
raná, com relação ao "Plano de Trabalho", assinale o 
que for correto. 

 
01) Peça integrante do ato de transferência voluntária, 

formalizado mediante termo de convênio ou outro 
instrumento congênere, que especifica as razões 
para celebração. 

02) Descrição do objeto, das metas e das etapas a 
serem atingidas. 

04) Plano de aplicação dos recursos, cronograma de 
desembolso e prazos de execução do convênio. 

08) Critérios e objetivos de avaliação do convênio. 
 
                
 
 
 
 
 




