
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
 

CARGO: CONTADOR 
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. 



 

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 - O Sr. Manoel, dono da Empresa X Ltda., ordenou que sua funcionária pagasse suas despesas particulares de cartão de 
crédito através de um débito na conta corrente da Empresa X, e que o mesmo fosse contabilizado como despesa da 
empresa citada. Neste caso qual o Princípio Fundamental de Contabilidade não está sendo observado? 
a) Princípio da Materialidade. 
b) Princípio da Impessoalidade. 
c) Princípio da Competência. 
d) Princípio da Entidade. 
 
22 - Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade, são formas de retificação de lançamento contábil, EXCETO: 
a) Alteração. 
b) Complementação. 
c) Estorno. 
d) Transferência. 
 



 

23 - Após fazermos a contabilização da folha de pagamento abaixo, podemos afirmar que: (não levar em consideração 
tabela encargos sociais): 

Salário bruto empregados R$ 20.000,00 
Desconto faltas/atrasos empregados R$ 1.800,00 
INSS descontado empregados R$ 2.500,00 
INSS patronal R$ 5.100,00 
FGTS a ser depositado R$ 1.500,00 

a) Houve um acréscimo no passivo de R$22.300,00. 
b) Houve um acréscimo no custo/despesa de R$22.300,00. 
c) Houve uma variação no passivo de R$24.800,00. 
d) Houve um acréscimo no custo/despesa de R$30.900,00. 
 
24 - Antônio vendeu sua loja ao João por R$80.000,00(oitenta mil reais), sendo: R$65.000,00(sessenta e cinco mil reais) a 
soma do Patrimônio da empresa e R$15.000,00(quinze mil reais), Antônio avaliou como sendo o “ponto”. Na contabilidade 
de João o valor de R$15.000,00(quinze mil reais) será lançado como: 
a) Benfeitorias. 
b) Bens móveis. 
c) Fundo de Comércio. 
d) Receita. 
 
25 - Todas as afirmativas abaixo são verdadeiras, EXCETO: 
a) Duas regras básicas orientam a distribuição de contas no Balanço Patrimonial; o prazo e o grau de liquidez/exigibilidade 
decrescente. 
b) O lançamento contábil de terceira fórmula, ou seja, composto de duas ou mais contas a débito e uma só conta a crédito não é 
um método das partidas dobradas. 
c) Embora o livro razão não seja exigido pela legislação comercial, em virtude de sua eficiência, é indispensável em qualquer tipo 
de empresa. Por isso, do ponto de vista contábil, é um livro obrigatório. 
d) As Marcas e Softwares são exemplos de Ativos Intangíveis. 
 

Os dados abaixo servirão para resolução das duas próximas questões: (não levar em consideração os aspectos fiscais e 
tributários). 

 
Empresa X Ltda. 
Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.xx 
 
CONTAS VALOR (R$) CONTAS VALOR (R$) 
Fornecedores 1.600,00 Clientes 1.500,00 
Capital Social 3.000,00 Obrigações Fiscais 500,00 
Caixa 100,00 Bancos c/c 2.000,00 
Obrig. Trabalhistas 300,00 Receitas c/vendas 6.000,00 
Impostos s/vendas (1.800,00) Despesas Administ. 800,00 
Lucros Acumulados 600,00 Despesas financeiras 200,00 
Estoques 2.500,00 Imobilizado 2.200,00 
Capital a integralizar (400,00) Juros Ativos 150,00 
Duplicatas Descont. (900,00)  
Compras do ano xx R$2.300,00 e saldo inicial estoques R$1.750,00. 
 
26 - O Ativo e o Passivo da Empresa X Ltda. após o encerramento “fechou” em qual valor? 
a) R$5.200,00. 
b) R$7.400,00. 
c) R$7.800,00. 
d) R$8.300,00. 
 
27 - Qual foi o Resultado do Exercício em 31.12.xx? 
a) R$3.350,00 de lucro. 
b) R$3.050,00 de lucro. 
c) R$1.800,00 de lucro. 
d) R$1.550,00 de prejuízo. 
 
28 - Qual o método de avaliação de estoques, atualmente, não aceito pelo Fisco? 
a) Peps. 
b) Fifo. 
c) Média Ponderada Móvel. 
d) Ueps. 
 



 

29 - Uma empresa comercial possui duas filiais, A e B. A administração está estudando a alternativa de fechar a filial B e 
abrir a filial C. Com base nos números apresentados a seguir calcule o Resultado Operacional atual e estimado e assinale 
qual deverá ser a decisão da empresa: 

FILIAIS A B C – Valores estimados 
Receita Líquida 200.000,00 60.000,00 100.000,00 
(-) Custo Variável Total 110.000,00 40.000,00 60.000,00 
(-) Custo Fixo Exclusivo 36.000,00 30.000,00 28.000,00 
OS CUSTOS FIXOS GLOBAIS = R$20.000,00 

a) Ficar somente com a filial A. 
b) Fechar a filial A, ficar com a B e abrir a C. 
c) Fechar a filial B, ficar com a A e abrir a C. 
d) Ficar com as três filiais. 
 
30 - Dentre as afirmativas abaixo assinale a INCORRETA: 
a) A contabilidade pública é um dos ramos da contabilidade geral que se destina a orientar os atos e fatos administrativos relativos 
à gestão financeira e patrimonial dos órgãos públicos demonstrando seus resultados a cada exercício. 
b) O campo de aplicação da contabilidade pública é o das pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios e suas autarquias, Fundação e Empresas Públicas. 
c) O objeto da contabilidade pública é o patrimônio. 
d) O controle externo da União é feito pelo Executivo com auxílio do Legislativo. 
 
31 - Assinale a alternativa abaixo que contém a classificação das Receitas quanto à sua categoria econômica, 
respectivamente: Contribuições de Melhoria, Receita Patrimonial, Receita de Serviços e Alienação de Bens: 
a) Receita de Contribuição, Receita de Capital, Receita Corrente e Receita Corrente. 
b) Receita Corrente, Receita Corrente, Receita Corrente e Receita de Capital. 
c) Receita Corrente, Receita de Capital, Receita Corrente e Receita de Capital. 
d) Receita Corrente, Receita de Capital, Receita Corrente e Outras Receitas de Capital. 
 
32 - Assinale a alternativa abaixo que contém a classificação das Despesas quanto à sua categoria econômica, 
respectivamente: Pagamento de Pessoal Militar, Juros da Dívida Pública e Amortização da Dívida Pública: 
a) Transferência Corrente, Despesa de Capital e Despesa de Capital. 
b) Despesa de Capital, Despesa de Capital e Despesa de Capital. 
c) Despesa Corrente, Despesa Corrente e Despesa de Capital. 
d) Despesa Corrente, Despesa de Capital e Despesa de Capital. 
 

Os dados abaixo serão utilizados para resolução das duas próximas questões: 
 

- Abertura do Sistema Orçamentário sabendo que a Receita foi estimada em R$600,00 e a Despesa fixada em igual valor. 
 
33 - Assinale a contabilização CORRETA da Receita: 
a) Débito de Receita Prevista e Crédito de Orçamento da Receita no valor de R$600,00. 
b) Débito de Receita Orçamentária e Crédito de Orçamento da Receita no valor de R$600,00. 
c) Débito de Execução Orçamentária da Receita e Crédito de Receita Prevista no valor de R$600,00. 
d) Débito de Receita Prevista e Crédito de Execução Orçamentária da Receita no valor de R$600,00. 
 
34 - Assinale a contabilização CORRETA da Despesa: 
a) Débito de Orçamento da Despesa e Crédito de Execução Orçamentária da Despesa no valor de R$600,00. 
b) Débito de Execução Orçamentária da Despesa e Crédito de Orçamento da Despesa no valor de R$600,00. 
c) Débito de Despesa Orçamentária e Crédito de Créditos Autorizados no valor de R$600,00. 
d) Débito de Orçamento da Despesa e Crédito de Créditos Autorizados no valor de R$600,00. 
 
35 - No encerramento do exercício a conta “Despesa Empenhada” apresentou saldo credor. Assinale a alternativa que 
contém o lançamento CORRETO a ser feito no Sistema Financeiro: 
a) Débito de Despesa Empenhada e Crédito de Execução Orçamentária da Despesa. 
b) Débito de Despesa Orçamentária e Crédito de Restos a Pagar. 
c) Débito de Despesa Empenhada e Crédito de Orçamento da Despesa. 
d) Não há lançamento a ser feito no Sistema Financeiro. 
 
36 - Todas as afirmativas abaixo são verdadeiras, EXCETO: 
a) Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o Poder 
Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente. 
b) Os créditos da Fazenda Pública, ou seja, a Dívida Ativa, de natureza tributária ou não tributária, serão escrituradas como receita 
do exercício em que forem arrecadadas. 
c) Os créditos adicionais, autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento, 
classificam-se em: Complementares, Ordinários e Extraordinários. 



 

d) Os créditos adicionais extraordinários são destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina 
ou calamidade pública. 
 
37 - “Estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes e para àquelas referentes programas de duração continuada”. Estamos falando da (o): 
a) LDO. 
b) LOA. 
c) Execução Orçamentária. 
d) PPA. 
 
38 - Ele abrange as empresas públicas e sociedades de economia mista em que a União, direta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital social com direito a voto; é o: 
a) Orçamento Fiscal. 
b) Orçamento de Investimento das Empresas Estatais. 
c) Orçamento de Seguridade Social. 
d) Orçamento Participativo. 
 
39 - Segundo a Lei 9.430/1996, os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública 
federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte: 
a) Do imposto sobre a renda, somente. 
b) Do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. 
c) Do imposto sobre a renda e da COFINS. 
d) Do imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da COFINS e do PIS/PASEP. 
 
40 - Segundo a Lei Orgânica do Município de Guarapuava, são proibições desde a posse, sob pena de perda de mandato, 
tanto para o Prefeito como para o Vice-Prefeito, EXCETO: 
a) Aceitar ou exercer o cargo, função ou emprego remunerado, ressalvada a posse em virtude de concurso público. 
b) Firmar ou manter contrato com o Município ou com suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, 
fundações ou empresas concessionárias de serviço público municipal. 
c) Ser proprietário, controlador ou diretor de empresas que gozem de favor decorrente de contrato celebrado com o Município ou 
nela exercer função remunerada. 
d) Fixar residência fora do Município. 
 




