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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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REPÓRTER POLICIAL 
 
1º O repórter policial, tal como o locutor esportivo, é um camarada que fala uma língua especial, imposta pela 
contingência: quanto mais cocoroca melhor. Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome comum, 
assim também o repórter policial é um entortado literário. Nessa classe, os que se _______ nunca ___________ um 
hospital de hospital. De jeito nenhum. É nosocômio. Nunca, em tempo algum, qualquer vítima de atropelamento, 
tentativa de morte, conflito, briga ou simples indisposição intestinal ____ parar num hospital. Só ____ para o 
nosocômio. 
2º E assim sucessivamente. Qualquer cidadão que vai à Polícia prestar declarações que possam ajudá-la numa 
diligência (apelido que eles puseram no ato de investigar), é logo apelidado de testemunha-chave. Suspeito é Mister X, 
advogado é causídico, soldado é militar, marinheiro é naval, copeira é doméstica e, conforme esteja deitada, a vítima de 
um crime - de costas ou de barriga pra baixo - fica numa destas duas incômodas posições: decúbito dorsal ou decúbito 
ventral. 
3º  Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu. A vítima trajava. Todo mundo se veste, 
... porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo comum e mete lá: “A vítima trajava terno 
azul e gravata do mesmo tom”. Eis, portanto, que é preciso estar acostumado ao métier para morar no noticiário policial. 
Como locutores esportivos, a Delegacia do Imposto de Renda, o guarda de trânsito, a mulher dos outros, o repórter 
policial nasceram para complicar a vida da gente. Se um porco morde a perna de um caixeiro de uma dessas casas da 
banha, por exemplo, é batata... a manchete no dia seguinte tá lá: “Suíno atacou comerciário”. 
4º Outro detalhezinho interessante: se a vítima de uma agressão morre, tá legal, mas se - ao contrário - em vez de morrer 
fica estendida no asfalto, está indefectivelmente prostrada. Podia estar caída, derrubada ou mesmo derribada, mas um 
repórter de crime não vai trair a classe assim à toa. E castiga na página: “Naval prostrou desafeto com certeira facada”. 
Desafeto - para os que são novos na turma - devemos explicar que é inimigo, adversário, etc. E mais: se morre na hora, 
tá certo; do contrário, morrerá invariavelmente ao dar entrada na sala de operações. 
 

 (Stanislaw Ponte Preta. Primo Altamirando e Elas. Rio, Ed. do Autor, 1962. p. 62/4.) 

 
01 - Obedecendo a norma padrão da Língua Portuguesa quanto à concordância verbal, assinale a alternativa 
que preenche corretamente as lacunas do 1º parágrafo do texto: 
a) prezam - chamaria - foram - vão. 
b) prezam - chamariam - foram - vão. 
c) prezam - chamariam - foi - vai. 
d) preza - chamaria - foi - vai. 
 
02 - Analise as afirmativas sobre o texto e em seguida assinale a incorreta: 
a) O autor se dirige aos locutores esportivos e repórteres policiais num tom de humor. 
b) Segundo o autor o repórter policial deforma as informações que deve fornecer. 
c) De acordo com o autor, para que possamos entender o noticiário policial é necessário que estejamos acostumados à 
linguagem dos repórteres. 
d) Segundo o autor, se o repórter policial e o locutor esportivo não se expressarem em uma língua especial o povo não 
os entenderia. 
 
03 - Os elementos coesivos destacados nos trechos retirados do texto estão associados a uma determinada 
interpretação. Assinale a alternativa em que a interpretação do elemento coesivo destacado está incorreto: 
a) “Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome”. (1º parágrafo) - comparativa. 
b) “Porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo”... (3º parágrafo) - oposição. 
c) “Eis, portanto, que é preciso estar acostumado”... (3º parágrafo) - conclusão. 
d) “Se o porco morde a perna de um caixeiro”. (3º parágrafo) - consequência. 
 
04 - Em “mas um repórter de crime não vai trair a classe”... (4º parágrafo) o elemento coesivo poderia ser 
substituído sem prejuízo algum para a frase, por qualquer um dos mencionados abaixo, exceto: 
a) conquanto.   c) contudo. 
b) todavia.   d) entretanto. 
 
05 - Em “Suíno atacou comerciário”. (3º parágrafo). As aspas foram empregadas para: 
a) Realçar ironicamente as palavras utilizadas pelo repórter policial. 
b) Destacar os termos que o repórter policial utilizou na escrita da manchete. 
c) Explicar uma circunstância mencionada incidentalmente. 
d) Marcar suspensões do pensamento, provocado por hesitação do repórter policial. 
 
06 - De acordo com o Censo 2.010, do IBGE, qual é a população do nosso município? 
a) 5.178 habitantes. 
b) 5.187 habitantes. 
c) 5.718 habitantes. 
d) 5.871 habitantes. 
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07 - O primeiro prefeito de Salto do Itararé foi escolhido: 
a) Através do voto direto da população. 
b) Através do voto indireto dos vereadores. 
c) Pelo Governador do Estado. 
d) Por aclamação pública. 
 
08 - Quanto tempo se passou entre a criação e a instalação do Município de Salto do Itararé? 
a) Aproximadamente 3 meses. 
b) Aproximadamente 6 meses. 
c) Aproximadamente 9 meses. 
d) Mais de um ano. 
 
09 - Quem era o Governador do Paraná quando da criação do Município de Salto do Itararé? 
a) Bento munhoz da Rocha Neto. 
b) Moyses Lupion. 
c) Nei Braga. 
d) Paulo Cruz Pimentel. 
 
10 - Qual era a nacionalidade de Narciso Marinho, um dos primeiros proprietários de terras na região onde mais 
tarde foi criado o município de Salto do Itararé? 
a) Argentina. 
b) Espanhola. 
c) Italiana. 
d) Portuguesa. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
 
 







