
 

 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2012 

• PROVA OBJETIVA - 27/ JANEIRO / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 

CONTADOR 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera 

correta em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 






CONTADOR - 03 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto base para as questões 01 e 

02.  

O ex-jogador Cafu 

apresentou, em São Paulo, a bola 

oficial Copa das Confederações de 

2013, __________ nome é Cafusa. A 

junção dos termos "carnaval", 

"futebol" e "samba" faz dela "uma 

bola 100% brasileira", __________ o 

capitão do penta. O nome também 

lembra a expressão "cafuzo", 

__________ define indivíduos 

resultantes da miscigenação entre 

índios e negros. 

O sorteio das chaves, 

realizado logo após a apresentação 

da bola, colocou a seleção brasileira 

no grupo A do torneio, __________ 

também estão Itália, México e Japão. 

No grupo B, Espanha, Uruguai e Taiti 

__________ um pouco mais para 

conhecer o outro adversário: o 

representante da África, __________ 

será definido em fevereiro/2013. 

Questão 01) Os termos que 

completam adequadamente as 

lacunas acima são: 

A) cuja; no entender de; onde; onde; 

esperam; o qual. 

B) cujo o; segundo; que; em que; 

esperaram; onde. 

C) cujo o; segundo; que; em que; 

esperarão; onde. 

D) cujo; de acordo com; a qual; no 

qual; esperaram; que. 

E) cujo; de acordo com; a qual; no 

qual; esperarão; que. 

 

Questão 02) A frase “O ex-jogador 

Cafu, capitão do penta, apresentou, 

em São Paulo, a bola oficial Copa das 

Confederações de 2013” tem sujeito 

A) simples. 

B) composto. 

C) indeterminado. 

D) paciente. 

E) inexistente. 

Questão 03) Marque a assertiva que 

NÃO está em conformidade com a 

norma culta. 

A) Fuleco, termo formado pela união 

de “futebol” e “ecologia”, é o 

nome do tatu-bola, a mascote da 

Copa-2014, que será realizada no 

Brasil. 

B) A transformação do tatu em bola, 

como mecanismo de defesa, foi o 

gancho utilizado para mostrar à 

Fifa que seria interessante ter a 

espécie como mascote da Copa-

2014. 

C) Com as ações de divulgação 

promovida durante a Copa-2014, 

esperam-se encontrar 

interessados em contribuir com a 

preservação dos tatu-bolas, 

espécie que só existe no Brasil.  

D) Cafusa, palavra formada pela 

junção de “carnaval”, “futebol” e 

“samba”, é o nome da bola oficial 

da Copa das Confederações de 

2013. 

E) O nome e as cores vibrantes da 

bola Cafusa refletem a identidade 

nacional, com particular destaque 

para o Cruzeiro do Sul, 

constelação retratada na bandeira 

do Brasil. 






 CONTADOR - 04 
 

MATEMÁTICA 

Questão 04) Uma lata de óleo tem 

a forma cilíndrica, com 8 cm de 

diâmetro e 24 cm de altura. A área 

total da superfície dessa lata é 

aproximadamente 

A) 50,24 cm2 

B) 602,88 cm2 

C) 703,38 cm2 

D) 100,5 cm2 

E) 192 cm2 

Questão 05) A produção de uma 

fábrica pode ser descrita por uma 

função exponencial. Quando há filiais 

se faz necessário conhecer a 

capacidade de produção de cada 

filial. O ponto de intercessão dos 

gráficos descreve o ponto de 

produção comum entre as filiais. 

Considerando que a filial A tem sua 

produção descrita pela função  

          e a filial B descrita pela 

função      
 

   
 , o ponto de 

intercessão é 

A)   
 

 
      

B)  
 

 
      

C)   
 

 
     

D)         

E)  
 

 
     

 

 

 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 

Questão 06) Em Roma, capital 

italiana, está sediada uma das 

agências que fazem parte da 

Organização das Nações Unidas. 

Trata-se da FAO (Food and 

Agriculture Organizatino). A FAO é 

dirigida pelo brasileiro José Graziano, 

desde o início do ano de 2012. O 

objetivo principal da FAO é aumentar 

a capacidade da comunidade 

internacional para de forma eficaz e 

coordenada promover o suporte 

adequado e sustentável à segurança 

alimentar e nutrição. O conceito de 

sustentabilidade vincula-se à ideia de 

equilíbrio, produzindo a interação 

entre diversos aspectos da sociedade 

os quais podem ser assim indicados 

de forma mais completa: 

A) ambientais, preservacionistas e 

ecológicos. 

B) econômicos, militares e políticos. 

C) políticos, religiosos e esportivos. 

D) políticos, ambientais e 

extrativistas. 

E) econômicos, sociais e ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 






 CONTADOR - 05 
 

Questão 07) A crise econômica 

mundial que se estende desde o ano 

de 2008 tem pressionado diversos 

países. Na Europa, é preocupante a 

situação, em especial da Grécia. 

Apesar do profundo desgaste que tem 

provocado na economia europeia, 

sabemos que essa crise teve seu início 

nos Estados Unidos da América, e sua 

principal causa foi: 

A) o estouro de uma bolha imobiliária 

provocada por empréstimos 

bancários e a grande oferta de 

títulos advindos desses 

empréstimos. 

B) diminuição da produção de petróleo 

devido à longa guerra de ocupação 

do Iraque conduzida pela OTAN e 

ONU, fator este que afetou 

negativamente os níveis de 

produção industrial. 

C) Condução equivocada da política 

econômica dos Estados Unidos da 

América que sob o Governo do 

Presidente Al Gore não foi capaz de 

conjugar desenvolvimento 

energético com preservação 

ambiental. 

D) Incapacidade do governo norte-

americano em criar barreiras 

alfandegárias que protegessem o 

seu mercado interno da 

concorrência dos produtos advindos 

da China, Japão e México. 

E) Quebra da Bolsa de Valores de 

Nova York, conhecida como “Crack 

da Bolsa” provocada pela 

especulação com ações de 

empresas inexistentes e pela 

produção industrial acima da 

capacidade de consumo do 

mercado. 

 

INFORMÁTICA 

Questão 08) Qual fórmula criada no 

Excel 2007 apresenta corretamente a 

fixação de coluna e linha referentes 

ao valor da H1? 

A) =SOMA(A1;B1;$H$1) 

B) =SOMA(A1;B1;$H1) 

C) =SOMA(A1;B1;H$1) 

D) =SOMA(A1;B1;H1) 

E) =SOMA(A1;B1;$$H1) 

Questão 09) Sobre o Power Point 

2007, é INCORRETO afirmar que 

A) através da guia Inserir é possível 

adicionar um vídeo ao slide. 

B) na guia Animações é possível 

alterar a transição de slides. 

C) na guia Apresentações de Slides é 

possível definir temas para os 

slides. 

D) é possível inserir gráficos através 

da guia Inserir. 

E) para buscar uma palavra nos 

slides basta ir na guia Início botão 

Localizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Questão 10) Segundo as definições 

constantes na Lei nº 8.666/93 – Lei 

das Licitações a respeito dos regimes 

de contratação pública pelo regime 

de Execução Indireta: 

I. tarefa constitui-se quando se 

ajusta mão de obra para pequenos 

trabalhos por preço certo, com ou 

sem fornecimento de materiais; 

II. empreitada por preço 

global caracteriza-se pela 

contratação da execução da obra 

ou do serviço por preço variável e 

parcial; 

III. empreitada integral  constitui-

se quando se contrata um 

empreendimento em sua 

integralidade, compreendendo 

todas as etapas das obras, serviços 

e instalações necessárias, sob 

inteira responsabilidade da 

contratada até a sua entrega ao 

contratante em condições de 

entrada em operação; 

IV. empreitada por preço 

unitário caracteriza-se quando se 

contrata a execução da obra ou do 

serviço por preço certo de unidades 

determinadas. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e III estão corretas. 

B) Somente II e IV estão corretas. 

C) Somente I, II e III estão corretas. 

D) Somente II, III e IV estão 

corretas.  

E) Todas estão corretas. 

 

 

Questão 11) Segundo a Lei nº 

8.666/93 – Lei das Licitações 

assinale a alternativa correta: 

A) Qualquer cidadão poderá requerer 

à Administração Pública os 

quantitativos das obras e preços 

unitários de determinada obra 

executada. 

B) É permitida a inclusão, no objeto 

da licitação, de fornecimento de 

materiais e serviços sem previsão 

de quantidades. 

C) Será computada como valor da 

obra ou serviço, para fins de 

julgamento das propostas de 

preços, a atualização monetária 

das obrigações de pagamento.  

D) É permitida a realização de 

licitação cujo objeto inclua bens 

de marcas. 

E) É necessária a realização de 

licitação apenas em casos 

esporádicos e excepcionais, e 

somente para aquisição de 

serviços. 

Questão 12) O Artigo nº 37 da 

Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 dispõe que a 

administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios abaixo, EXCETO: 

A) Princípio da Legalidade. 

B) Princípio da Moralidade. 

C) Princípio da Eficiência. 

D) Princípio da Impessoalidade. 

E) Princípio da Prudência. 
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Questão 13) Segundo a Lei nº 

8.666/93 – Lei das Licitações, 

assinale a alternativa INCORRETA 

com relação às compras públicas. 

A) O registro de preços será 

precedido de ampla pesquisa de 

mercado. 

B) O sistema de controle originado 

no quadro geral de preços, 

quando possível, deverá ser 

informatizado. 

C) Os preços registrados não 

necessitam de publicação na 

imprensa oficial, bastando 

assinatura do Presidente da 

Comissão de Licitação para 

validade do registro. 

D) Qualquer cidadão é parte legítima 

para impugnar preço constante 

do quadro geral em razão de 

incompatibilidade com o preço 

vigente no mercado. 

E) A licitação não será sigilosa, sendo 

públicos e acessíveis ao público os 

atos de seu procedimento, salvo 

quanto ao conteúdo das 

propostas, até a respectiva 

abertura. 

Questão 14) Segundo a Lei nº 

8.666/93 – Lei das Licitações, é 

dispensável a licitação, EXCETO: 

A) nos casos de guerra ou grave 

perturbação da ordem. 

B) para serviços de engenharia 

estimados em valor igual ou 

inferior a R$ 20.000,00.  

C) quando a União tiver que intervir 

no domínio econômico para 

regular preço ou normalizar o 

abastecimento. 
 

 

D) quando houver possibilidade de 

comprometimento da segurança 

nacional, nos casos estabelecidos 

em decreto do Presidente da 

República, ouvido o Conselho de 

Defesa Nacional. 

E) para a aquisição ou restauração 

de obras de arte e objetos 

históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis 

ou inerentes às finalidades do 

órgão ou entidade. 

Questão 15) Dispõe a Constituição 

da República Federativa do Brasil de 

1988 quanto à Fiscalização Contábil, 

Financeira e Orçamentária que 

A) o controle externo do Sistema 

Judiciário, a cargo da Advocacia 

da União, será exercido com o 

auxílio do Tribunal de Contas do 

Estado. 

B) as decisões do Tribunal de Contas 

de que resulte imputação de 

débito ou multa terão eficácia de 

título executivo. 

C) o Tribunal de Contas da União é 

integrado por cinco Ministros e 

tem sede no Rio de Janeiro. 

D) prestará contas qualquer pessoa 

jurídica pública que utilize valores 

públicos, ficando excluídas dessa 

obrigação as pessoas privadas. 

E) os responsáveis pelo controle 

interno, ao tomarem 

conhecimento de qualquer 

irregularidade ou ilegalidade, 

poderão dar ciência ao Tribunal de 

Contas da União, não sofrendo 

qualquer penalidade se deixarem 

de informar tal ato. 
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Questão 16) Segundo a 

Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, poderá uma Lei 

Complementar dispor sobre: 

I. fiscalização financeira da 

administração pública direta; 

II. finanças públicas; 

III. emissão e resgate de títulos da 

dívida pública; 

IV. dívida pública externa do Poder 

Público. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e III estão corretas. 

B) Somente II e IV estão corretas. 

C) Somente I, II e III estão corretas. 

D) Somente II, III e IV estão 

corretas.  

E) Todas estão corretas. 

Questão 17) Consideram-se como 

Restos a Pagar as despesas 

A) não empenhadas até o dia 31 de 

dezembro, distinguindo-se as 

empenhadas das a empenhar. 

B) pagas, mas não liquidadas até o 

dia 31 de dezembro distinguindo-

se as pagas das não pagas. 

C) empenhadas, mas não pagas até 

o dia 31 de dezembro 

distinguindo-se as processadas 

das não processadas. 

D) não empenhadas até o dia 31 de 

dezembro distinguindo-se as 

processadas das não 

processadas. 

E) empenhadas, mas não pagas até 

o dia 31 de dezembro 

distinguindo-se as de custeio e de 

capital. 

 

Questão 18) Segundo dispõe a Lei 

4.320/64 em seu Artigo 11º, as 

Receitas Públicas classificam-se em: 

A) Receitas Credoras e Receitas 

Devedoras. 

B) Receitas Presentes e Receitas 

Futuras. 

C) Receitas Correntes e Receitas de 

Capital. 

D) Receitas de Custeio e Receitas de 

Investimento. 

E) Todas as alternativas anteriores 

estão incorretas. 

Questão 19) Assinale a alternativa 

que apresenta, com base na Lei 

4.320/64, uma Receita Pública 

Corrente. 

A) Contribuições de melhoria. 

B) Alienação de bens. 

C) Operações de crédito. 

D) Amortização de empréstimos. 

E) Operações de débito.  

Questão 20) Classificam-se como 

Despesas de Capital: 

I. inversões financeiras; 

II. despesas de custeio; 

III. investimentos; 

IV. subvenções. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e III estão corretas. 

B) Somente II e IV estão corretas. 

C) Somente I, II e III estão corretas. 

D) Somente II, III e IV estão 

corretas.  

E) Todas estão corretas. 
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Questão 21) O Superávit do 

Orçamento Corrente se dará através 

do: 

A) balanceamento dos totais das 

receitas correntes e despesas de 

capital do exercício. 

B) balanceamento dos totais das 

receitas e despesas de capital do 

exercício. 

C) balanceamento dos totais das 

receitas correntes do exercício. 

D) balanceamento dos totais das 

receitas e despesas correntes do 

exercício. 

E) balanceamento dos totais das 

receitas correntes do exercício e 

receitas previstas para o exercício 

seguinte. 

Questão 22) A receita corrente 

líquida municipal se dará através da 

soma de receitas deduzidas a 

contribuição dos servidores para o 

custeio do seu sistema de 

previdência e assistência social e as 

receitas provenientes da 

compensação financeira. Assinale a 

alternativa que apresenta todas as 

receitas consideradas na soma. 

A) Receitas de custeio e de capital. 

B) Receitas tributárias, patrimoniais 

e de serviços. 

C) Receitas correntes e de capital. 

D) Receitas tributárias, de 

contribuições, patrimoniais, 

industriais, agropecuárias, de 

serviços, transferências correntes 

e outras receitas também 

correntes. 

E) Receitas internas e externas. 

 

 

Questão 23) Segundo a Lei 

8.429/92 que dispõe sobre a 

Improbidade Administrativa, 

I. no caso de enriquecimento 

ilícito, perderá o agente público 

ou terceiro beneficiário os bens 

ou valores acrescidos ao seu 

patrimônio; 

II. ocorrendo lesão ao patrimônio 

público por ação ou omissão, 

dolosa ou culposa, do agente ou 

de terceiro, dar-se-á o integral 

ressarcimento do dano; 

III. as disposições da Lei de 

Improbidade Administrativa são 

aplicáveis, no que couber, 

àquele que, mesmo não sendo 

agente público, induza ou 

concorra para a prática do ato 

de improbidade ou dele se 

beneficie sob qualquer forma 

direta ou indireta; 

IV. o sucessor daquele que causar 

lesão ao patrimônio público ou 

se enriquecer ilicitamente 

responderá até o limite do valor 

da herança. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e III estão corretas. 

B) Somente II e IV estão corretas. 

C) Somente I, II e III estão corretas. 

D) Somente II, III e IV estão 

corretas.  

E) Todas estão corretas. 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 24) Segundo dispõe a Lei 

4.320/64, na Lei de Orçamento a 

discriminação da despesa far-se-á, 

no mínimo, por 

A) atividades. 

B) elementos. 

C) natureza de despesa. 

D) tipo. 

E) modalidade de aplicação. 

Questão 25) São créditos 

adicionais, as autorizações de 

despesa não computadas ou 

insuficientemente dotadas na Lei de 

Orçamento. Eles classificam-se em: 

A) complementares, especiais e 

extraordinários. 

B) suplementares, especiais e 

extraordinários. 

C) complementares, naturais e 

ordinários. 

D) suplementares, naturais e 

ordinários. 

E) complementares, naturais e 

extraordinários. 

Questão 26) A Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO constitui-se de 

um anexo em que serão estabelecidas 

metas anuais, em valores correntes e 

constantes, relativas a receitas, 

despesas, resultado nominal e primário 

e montante da dívida pública, para o 

exercício a que se referirem e para os 

dois seguintes. Esse anexo é 

denominado 

A) Anexo de Metas Fiscais. 

B) Anexo de Análise Orçamentária. 

C) Anexo de Valores Fiscais. 

D) Anexo de Riscos Fiscais.  

E) Anexo de Previsão Orçamentária. 

 

Questão 27) De acordo com as 

instruções contidas na Lei 

Complementar nº 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

A) Todas as despesas relativas à 

dívida pública, mobiliária ou 

contratual, e as receitas que as 

atenderão, constarão da lei 

orçamentária anual. 

B) Reestimativa de receita por parte 

do Poder Legislativo só será 

admitida se comprovado erro ou 

omissão de ordem técnica ou 

legal. 

C) É permitido consignar na lei 

orçamentária crédito com 

finalidade imprecisa ou com 

dotação ilimitada. 

D) A Remissão é um tipo de Renúncia 

de Receita. 

E) Considera-se obrigatória de 

caráter continuado a despesa 

corrente derivada de lei, medida 

provisória ou ato administrativo 

normativo que fixem para o ente a 

obrigação legal de sua execução 

por um período superior a dois 

exercícios. 

Questão 28) A despesa total com 

pessoal de um município, em cada 

período de apuração, não poderá 

exceder ao percentual 

correspondente a ________  da 

receita corrente líquida do município. 

A) 60%  

B) 55% 

C) 53%  

D) 50% 

E) 49% 
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Questão 29) Os Tribunais de Contas 

alertarão os Poderes ou órgãos 

públicos quando constatarem 

A) que o montante da despesa total 

com pessoal atingiu 80% (oitenta 

por cento) do limite. 

B) que os montantes das dívidas 

consolidada e mobiliária, das 

operações de crédito e da 

concessão de garantia se 

encontram acima de 60% 

(sessenta por cento) dos 

respectivos limites. 

C) que os gastos com inativos se 

encontram dentro do limite 

definido em lei. 

D) fatos que comprometam os custos 

ou os resultados dos programas 

ou indícios de irregularidades na 

gestão orçamentária.  

E) que os gastos com pensionistas 

se encontram dentro do limite 

definido em lei. 

Questão 30) Conforme disposto no 

artigo 19 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, a despesa total com pessoal, 

em cada período de apuração e em  

 

 

cada ente da Federação, não poderá 

exceder os percentuais da receita 

corrente líquida, a seguir 

discriminados: 

A) I - União: 60% (sessenta por 

cento); II - Estados: 60% 

(sessenta por cento); III - 

Municípios: 50% (cinquenta por 

cento). 

B) I - União: 50% (cinquenta por 

cento); II - Estados: 50% 

(cinquenta por cento); III - 

Municípios: 60% (sessenta por 

cento). 

C) I - União: 50% (cinquenta por 

cento); II - Estados: 60% 

(sessenta por cento); III - 

Municípios: 60% (sessenta por 

cento). 

D) I - União: 60% (sessenta por 

cento); II - Estados: 60% 

(sessenta por cento); III - 

Municípios: 60% (sessenta por 

cento). 

E) I - União: 50% (cinquenta por 

cento); II - Estados: 50% 

(cinquenta por cento); III - 

Municípios: 50% (cinquenta por 

cento). 

 







