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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 de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova 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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Leia o texto abaixo e responda às questões. 
 

Robinson Crusoé 
 
       Meu nome é Robinson Crusoé. Nasci na velha cidade de Iorque, onde há um rio muito largo cheio de navios que 
entram e saem. 
       Quando criança, passava a maior parte do meu tempo a olhar aquele rio de águas tão quietas, caminhando sem 
pressa para o mar lá longe. Como gostava de ver os navios em movimento, com velas branquinhas enfunadas pelas 
brisas! Isso me fazia sonhar as terras estranhas donde eles vinham e as maravilhosas aventuras acontecidas em mar alto. 
       Eu queria ser marinheiro. Nenhuma vida me parecia melhor que a vida do marinheiro, sempre navegando, sempre 
vendo terras novas, sempre lidando com tempestades e monstros marinhos. 
       Meu pai não concordava com isso. Queria que eu tivesse um ofício qualquer, na cidade, ideia que eu não podia 
suportar. Trabalhar o dia inteiro em oficinas cheias de pó era coisa que não ia comigo. 
       Também não suportava a ideia de viver toda a vida naquela cidade de Iorque. O mundo me chamava. Eu queria ver 
o mundo. 
       Minha mãe ficou muito triste quando declarei que ou seria marinheiro ou não seria nada. 
       - A vida do marinheiro – disse ela – é uma vida bem dura. Há tantos perigos no mar, tanta tempestade que grande 
número de navios acabam naufragando. 
       Disse também que havia no mar terríveis peixes de dentes de serra, que me comeriam vivo se eu caísse n’água. 
Depois me deu um bolo e me beijou: “É muito mais feliz quem fica na sua casa.” 
       Mas não ouvi os seus conselhos. Estava resolvido a ser marinheiro e havia de ser. 
       - Já fiz dezoito anos – disse um dia a mim mesmo – é tempo de começar – e, fugindo de casa, engajei-me num 
navio. 
 

(Robinson Crusoé. Trad. e adap. de Monteiro Lobato. São Paulo, Brasiliense, 1988. p. 5-6)  

 
01 - A visão dos navios provocava um sonho no menino. Todas as alternativas abaixo revelam esse sonho, exceto: 
a) Conhecer terras estranhas. 
b) Viver aventuras em alto-mar. 
c) Fugir das tempestades e monstros marinhos. 
d) Ver o mundo. 
 
02 - Assinale o trecho que demonstra a grande inquietação e o inconformismo de Robinson Crusoé: 
a) “Isso me fazia sonhar as terras estranhas donde eles vinham e as maravilhosas aventuras acontecidas em alto mar.” 
b) “Também não suportava a ideia de viver toda a vida naquela cidade de Iorque.” 
c) “Minha mãe ficou muito triste quando declarei que ou seria marinheiro ou não seria nada.” 
d) “Estava resolvido a ser marinheiro e havia de ser.” 
 
03 - No trecho “Como gostava de ver os navios em movimento, com velas branquinhas enfunadas pelas brisas!”, 
a palavra destacada tem o sentido de: 
a) Quietas. 
b) Revestidas. 
c) Cheias. 
d) Esticadas. 
 
04 - Assinale a palavra que se acentua pelo mesmo motivo de OFÍCIO: 
a) Xará. 
b) Cerimônia. 
c) Juízo. 
d) Nó. 
 
05 - O plural correto dos termos sublinhados em “O capitão-mor estava junto ao navio-escola.” é: 
a) capitão-mores /// navios- escolas. 
b) capitães- mor /// navio- escolas. 
c) capitão- mors /// navios-escola. 
d) capitães-mores /// navios-escola. 
 
06 - A emancipação política definitiva e a instalação do Município de Jataizinho se deram: 
a) Com o intervalo aproximado de 1 ano. 
b) Com o intervalo aproximado de 2 anos. 
c) Com o intervalo aproximado de 3 anos. 
d) No mesmo ano. 
 
07 - De acordo com os dados do Censo 2.010 do IBGE, qual é a população do Município de Jataizinho? 
a) 11.875 habitantes.   c) 11.785 habitantes. 
b) 11.857 habitantes.   d) 11.578 habitantes. 
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08 - Em que ano o povoado que atualmente é o Município de Jataizinho foi elevado a condição de Freguesia? 
a) 1.850. 
b) 1.851. 
c) 1.855. 
d) 1.872. 
 
09 - Nos tempos em que não possuía autonomia administrativa, nosso município pertenceu aos seguintes 
municípios abaixo, EXCETO: 
a) Assauí. 
b) Londrina. 
c) São Jerônimo. 
d) Tomazina. 
 
10 - O que aconteceu com o Município de Jataizinho em 20/10/1.938? 
a) O município foi extinto. 
b) O município foi recriado. 
c) O município passou a Sede da Comarca.  
d) O município sofreu uma inundação sendo totalmente arrasado. 
 
11 - “Representam as autorizações legislativas necessárias à realização das despesas para a execução do 
programa de trabalho do governo definindo a natureza dos gastos possíveis, seus limites e a fonte de recursos 
correspondentes.” São os: 
a) Créditos Adicionais. 
b) Créditos Suplementares. 
c) Créditos Especiais. 
d) Créditos Orçamentários. 
 
12 - “Não poderão ter vigência além do exercício em que foram autorizados, salvo se esta autorização for dentro 
dos últimos quatro meses do exercício, neste caso, vigorarão até o término do exercício seguinte.” Refere-se a 
vigência dos: 
a) Créditos Adicionais Extraordinários. 
b) Créditos Adicionais Suplementares. 
c) Créditos Adicionais Orçamentários. 
d) Créditos Adicionais Ordinários. 
 
13 - Assinale a alternativa que contém a classificação das Receitas: Impostos e Taxas, Amortização de 
Empréstimos, Cauções, respectivamente: 
a) Receita de Contribuição – Receita de Capital – Receita de Capital. 
b) Receita Tributária – Receita de Capital – Receita Extra-orçamentária. 
c) Receita Tributária – Receita Tributária – Receita Tributária. 
d) Receita Tributária – Receita Patrimonial – Receita de Capital. 
 
14 - “São as despesas utilizadas pela Administração na manutenção e operação de bens e serviços internos e 
externos já criados e instalados, inclusive as que dizem respeito à conservação e adaptação dos bens móveis e 
utensílios.” São as: 
a) Transferências Correntes. 
b) Inversões Financeiras. 
c) Despesas de Custeio. 
d) Transferências de Capital. 
 
15 - Para despesas contratuais e outras sujeitas a parcelamento, faz-se o empenho: 
a) Estimativo. 
b) Global. 
c) Ordinário. 
d) Parcial. 
 
16 - É o estágio da Receita Pública que é o próprio pagamento das contas pelo devedor. Denomina-se: 
a) Arrecadação.   c) Pagamento. 
b) Homologação.   d) Recolhimento. 
 
17 - Qual o lançamento que registra a emissão de um empenho para pagamento de serviços de terceiros? 
a) Débito de Créditos Autorizados e Crédito de Orçamento da Despesa. 
b) Débito de Orçamento da Despesa e Crédito de Créditos Autorizados. 
c) Débito de Despesa Empenhada e Crédito de Orçamento da Despesa. 
d) Débito de Créditos Autorizados e Crédito de Despesa Empenhada. 
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18 - Qual o registro correto da compra de um terreno no Sistema Patrimonial? 
a) Débito de Bens Imóveis e Crédito de Bancos e Correspondentes. 
b) Débito de Despesa Orçamentária e Crédito de Bancos e Correspondentes. 
c) Débito de Bens Imóveis e Crédito de Despesa Orçamentária. 
d) Débito de Bens Imóveis e Crédito de Variações Ativas. 
 
19 - Faz-se um lançamento complementar após o encerramento do exercício, quando ocorre saldo devedor da 
conta: 
a) Despesa empenhada. 
b) Despesa orçamentária. 
c) Orçamento da despesa. 
d) Receita prevista. 
 
20 - Complete a lacuna e assinale a alternativa CORRETA: 
“Todas as contas do Sistema _________________ são encerradas e não são transferidas para o exercício 
seguinte.” 
a) De Compensação. 
b) Financeiro. 
c) Orçamentário. 
d) Patrimonial. 
 
21 - São Inversões Financeiras, EXCETO: 
a) Aquisição de Imóveis. 
b) Constituição de Fundos Rotativos. 
c) Concessão de Empréstimos. 
d) Auxílio para Inversões Financeiras. 
 
22 - Assinale a afirmativa INCORRETA: 
a) O exercício financeiro coincide com o ano civil. 
b) Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. 
c) A dívida ativa tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como, Contribuições estabelecidas em lei. 
d) As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo 
suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, poderão ser pagas à conta de dotação 
específica consignada no orçamento. 
 
23 - A alienação de bens móveis da Administração Pública, dependerá de avaliação prévia e de licitação, 
dispensada esta nos seguintes casos, EXCETO: 
a) Doação. 
b) Investidura. 
c) Permuta. 
d) Venda de Ações. 
 
24 - A cada nova licitação realizada para objeto idêntico ou assemelhado, existindo na praça mais de três 
possíveis interessados, é obrigatória a inserção de, no mínimo, mais um interessado enquanto existirem 
cadastrados e não participantes das últimas licitações. É característica da modalidade de licitação: 
a) Carta convite. 
b) Concorrência. 
c) Leilão. 
d) Tomada de preços. 
 
25 - Assinale a afirmativa CORRETA: 
a) A LDO não disporá sobre critérios e forma de limitação de empenho. 
b) A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze meses 
anteriores, excluindo as duplicidades. 
c) O projeto de Lei Orçamentária Anual será elaborado de forma compatível apenas com as normas da Lei 
Complementar 101/2000. 
d) O resultado negativo do Banco Central do Brasil não constituirá obrigação do Tesouro Nacional para com o mesmo. 
 
26 - Complete a lacuna e assinale a alternativa CORRETA: 
“É vedada a realização de ___________________ para o ente da Federação que não prevê e que não arrecade 
todos os tributos de sua competência.” 
a) Execução Orçamentária. 
b) Investimentos. 
c) Alienação. 
d) Transferências Voluntárias. 
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27 - É uma dotação alocada no orçamento, não se tratando em princípio de uma despesa, está destinada a 
atender àquelas obrigações imprevistas ou riscos que podem estar ou já estão influenciando a execução de uma 
ação qualquer que o governo tenha planejado para o período. Esta dotação é denominada: 
a) Receita Corrente Líquida. 
b) Reserva de Contingência. 
c) Inversão Financeira. 
d) Receita Corrente. 
 
28 - A despesa total com pessoal da União, em cada período de apuração, não poderá exceder a Receita Corrente 
Líquida no percentual de: 
a) 70%. 
b) 60%. 
c) 50%. 
d) 40%. 
 
29 - A destinação de recursos públicos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou 
déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica.” Aplica-se a(o), EXCETO: 
a) Administração Indireta. 
b) Banco Central do Brasil. 
c) Empresas Estatais. 
d) Fundações Públicas. 
 
30 - De acordo com o Provimento 29/94 do TCE – PR, qual o elemento de informação e prova dos listados 
abaixo, que é obrigatório na prestação de contas de convênio e não constante da prestação de contas relativa a 
subvenções e auxílios sociais? 
a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas. 
b) Plano de aplicação a que destinou o recurso. 
c) Comprovação de autorização da autoridade para celebração do instrumento. 
d) Nota de empenho. 
 
 
 

  
 




