
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ 
 

CARGO: CONTADOR 
DATA: 14/07/2013 - PERÍODO: MANHÃ 

EDITAL Nº 018/2013 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 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 de Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 

devidamente assinado e o CADERNO DE QUESTÕES. 
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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Chuchu 
 
 Joanita, em sua última carta escrita de Haia: “Mas que saudades de chuchu com molho branco”. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Eu sei que toda gente despreza o chuchu, a coisa mais bestinha que Deus pôs no mundo, cucurbitácea reles que medra 
em qualquer beirada de quintal. Não tenho também nenhuma ternura especial pelo chuchu, mas já reparei que há uma certa 
injustiça em considerar insípido um prato que é insípido só porque raras são as cozinheiras que sabem prepará-lo. 
 Sei ainda que os médicos nutricionistas banem o chuchu de todas as suas dietas, dizem que o chuchu não vale nada, é 
uma mistura de água e celulose, desprovida de qualquer vitamina ou sal. O chuchu é meu eterno pomo da discórdia com meu 
querido amigo Dr. Rui Coutinho. Quando ele desfaz do chuchu em minha presença, salto logo em defesa do humilde caxixe. 
Argumento assim: “Antigamente, antes da descoberta das vitaminas, se dizia o mesmo da alface, mas o sabor da planta, a 
boniteza de sua folha verdinha, ou talvez o instinto secreto da espécie sempre levaram o homem a comer ____ aristocrática 
Lactuca sativa. Um dia se descobriu que a alface é rica em vitamina A, cálcio e ferro. Então a alface deixou de ser água e 
celulose, e entrou nos menus autorizados e recomendados pelos nutricionistas. 
 Quem me dirá que um dia, próximo ou distante, não se descobrirá no chuchu um elemento novo, indispensável ____ 
economia orgânica? O que me parece inexplicável é que os brasileiros persistamos ____ comer sem quase nenhum deleite essa 
coisinha verde e mole que se derrete na boca sem deixar vontade de repetir a dose”. 
 Rui Coutinho sorri cético. 
 Enquanto isso, na Holanda, Joanita, podendo comer os pratos mais saborosos do mundo, tem saudades é de chuchu com 
molho branco. Que desforra para o chuchu! 

BANDEIRA, Manuel. In: Quadrante 2. Rio de Janeiro, Editora do Autor, 1963. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) da – na – de. 
b) a – à – em. 
c) da – à – em. 
d) a – na – a. 
 
02 - A palavra aristocrática é acentuada pela mesma razão que: 
a) cucurbitácea. 
b) cálcio. 
c) água. 
d) orgânica. 
 
03 - A palavra “chuchu” se escreve com “ch”. Também se escreve com “ch”: 
a) en___arcar. 
b) en___erido. 
c) en___oval.  
d) en___urrada. 
 
04 - A divisão silábica está incorreta em: 
a) nu-tri-cio-nis-tas. 
b) bra-si-lei-ros. 
c) coi-si-nha. 
d) de-lei-te. 
 
05 - Assinale a alternativa em que o segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente, de modo incorreto: 
a) despreza o chuchu = despreza-lhe. 
b) banem o chuchu = banem-no. 
c) repetir a dose = repeti-la. 
d) descobriu a alface = descobriu-a. 
 
06 - Um grupo formado por 15 trabalhadores conclui determinada tarefa em 20 dias, trabalhando 6 horas por dia. Se 
esse grupo fosse constituído por 10 trabalhadores, trabalhando 8 horas por dia, essa mesma tarefa seria concluída: 
a) em menos de 15 dias. 
b) entre 15 e 18 dias. 
c) entre 18 e 22 dias. 
d) após 22 dias. 
 
07 - Wesley possui um terreno em formato retangular cuja área mede 500 m2 e o perímetro mede 90 m. A medida do 
comprimento desse terreno é igual a: 
a) 25 m. 
b) 30 m. 
c) 35 m. 
d) 45 m. 
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08 - Clóvis comprou duas calças e três bermudas por R$ 338,40. Sabe-se que cada bermuda custou o equivalente a 2/3 do 
valor de cada calça. Se Clóvis tivesse comprado uma calça e duas bermudas teria pago: 
a) R$ 174,90. 
b) R$ 197,40. 
c) R$ 202,60. 
d) R$ 226,20. 
 
09 - Num grupo de 180 pessoas, sabe-se que 2/3 delas usam boné, 60% das pessoas usam óculos escuros e 15 pessoas não 
usam boné nem óculos escuros. O número de pessoas desse grupo que usam boné e óculos escuros é igual a: 
a) 63. 
b) 50. 
c) 44. 
d) 33. 
 
10 - Uma choupana possui cobertura no estilo “cinco águas”, ou seja, o telhado é composto por 5 regiões com as mesmas 
dimensões. Cada região do telhado é representada por um triângulo isósceles com altura de 4 m e lados congruentes 
medindo 5 m. A superfície desse telhado mede: 
a) 25 m2. 
b) 50 m2. 
c) 60 m2. 
d) 100 m2. 
 
11 - A palavra “carambeí” é de origem Guarani e significa: 
a) Fazenda grande. 
b) Gado leiteiro. 
c) Rio caudaloso. 
d) Tartaruga no rio. 
 
12 - Da relação abaixo, que Deputado Federal teve sua prisão decreta pelo Supremo Tribunal Federal? 
a) João Paulo Cunha. 
b) Natan Donadon. 
c) Pedro Henry. 
d) Valdemar da Costa Neto. 
 
13 - Qual o Secretário do Estado do Paraná do Desenvolvimento Urbano? 
a) Ratinho Junior. 
b) Nelson Garcia. 
c) Roberto Requião. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
14 - Que país Sul-Americano pertenceu ao Brasil até 1.828 e era denominado como Província Cisplatina? 
a) Bolívia. 
b) Paraguai. 
c) Uruguai. 
d) Venezuela. 
 
15 - A Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que trata das normas gerais da contabilidade pública, prevê que as 
receitas dos entes públicos sejam classificadas de acordo com sua categoria econômica. Assinale a alternativa que 
apresenta somente Receitas de Capital: 
a) Patrimonial e de contribuições. 
b) Industrial e tributária. 
c) Alienação de bens e operações de crédito. 
d) Transferências correntes e subvenções econômicas.       
 
16 - Na contabilidade da União, Estados e Municípios as despesas devem obedecer à especificação por elementos 
determinada no Art. 13 da Lei 4.320/64. Com base na referida legislação, assinale a alternativa que apresenta o nome da 
classificação das dotações destinadas à manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a 
obras de conservação e adaptação de bens imóveis:  
a) Inversões financeiras. 
b) Despesas de custeio. 
c) Transferências correntes. 
d) Transferências de capital. 
 
17 - As autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento recebem o nome de: 
a) Créditos adicionais.    c) Créditos complementares. 
b) Créditos extra orçamentários.   d) Créditos condicionados. 
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18 - Na elaboração da Lei Orçamentária não são admitidas emendas ao projeto de lei, com exceção de:  
a) Alterar a dotação solicitada para despesa de custeio quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta. 
b) Dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes. 
c) Dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado. 
d) Dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e 
subvenções. 
 
19 - A legislação brasileira que define o conteúdo e a forma da proposta orçamentária no Brasil, estabelece informações 
obrigatórias que devem constar no projeto de lei. Analise as afirmativas abaixo sobre dados da Receita e da Despesa 
pública: 
I - A receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta. 
II - A receita prevista para o exercício a que se refere a proposta. 
III - A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta. 
São obrigatórios na proposta orçamentária: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III.  
 
20 - A legislação que rege os órgãos públicos dispõe que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, pertencendo a 
ele as receitas arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas. As despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de 
dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas, recebem o nome de: 
a) Dívida mobiliária. 
b) Restos a pagar. 
c) Dívida consolidada. 
d) Passivo circulante. 
 
21 - O ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de 
implemento de condição, é denominado: 
a) Liquidação. 
b) Pagamento. 
c) Provisão. 
d) Empenho. 
 
22 - O controle da execução orçamentária terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal 
emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento. As contas do Poder Executivo serão submetidas 
ao __________, com Parecer prévio do __________ ou órgão equivalente. Assinale a alternativa que completa as lacunas, 
respectivamente: 
a) Poder legislativo e controle interno. 
b) Poder legislativo e tribunal de contas. 
c) Tribunal de contas e serviço de auditoria interna. 
d) Controle interno e poder legislativo. 
 
23 - O demonstrativo contábil que apresenta a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os 
pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e 
os que se transferem para o exercício seguinte recebe o nome de: 
a) Balanço Orçamentário. 
b) Balanço Patrimonial. 
c) Balanço Financeiro. 
d) Balanço de Compensação. 
 
24 - A Constituição Federal da República do Brasil de 1988 determina que a lei que estabelecerá, de forma regionalizada, 
as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e 
para as relativas aos programas de duração continuada, recebe o nome de: 
a) Plano Plurianual. 
b) Lei Orçamentária. 
c) Lei de Responsabilidade Fiscal. 
d) Lei de diretrizes Orçamentárias. 
 
25 - A Lei Federal nº 101 de 4 de Maio de 2000 (Responsabilidade Fiscal) define que a Receita Corrente Líquida será 
apurada mediante o somatório:  
a) Receitas arrecadadas nos doze meses anteriores ao mês de referência, incluídas as duplicidades. 
b) Receitas arrecadadas nos doze meses anteriores ao mês de referência, excluídas as duplicidades. 
c) Receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, incluídas as duplicidades. 
d) Receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.  
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26 - A Constituição Federal determina que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da 
receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e 
contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Sobre o orçamento público 
analise as afirmativas abaixo: 
I - O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta 
ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. 
II - O orçamento fiscal do ente, incluídos os fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. 
III - O orçamento das empresas concessionárias de serviços públicos concedidos pelo ente que elabora a proposta 
orçamentária. 
São obrigatórios na proposta orçamentária: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III.  
 
27 - A Lei de Responsabilidade Fiscal implantou limites para gastos com pessoal e de endividamento público. Como 
forma de avaliar o atendimento por parte dos entes públicos, deve-se verificar o cumprimento aos limites em 
periodicidade: 
a) Mensal. 
b) Trimestral. 
c) Quadrimestral. 
d) Semestral. 
 
28 - A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que estabelece normas para licitações e contratos da administração pública, 
define que a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação, recebe o nome de: 
a) Convite. 
b) Tomada de preços. 
c) Concorrência.  
d) Leilão. 
 
29 - A Lei de licitações (8.666/93) determina valores para cada tipo de licitação, com o objetivo de ampliar a isonomia e 
selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Suponha que um Município do estado do Paraná queira 
realizar um serviço de engenharia, com valor estimado de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). Com base na 
legislação vigente, a modalidade correta para esta contratação será: 
a) Obrigatoriamente convite. 
b) Obrigatoriamente tomada de preços. 
c) Obrigatoriamente concorrência.  
d) Concorrência ou tomada de preços. 
 
30 - Em conformidade com o Provimento 29/94 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, as prestações de contas 
serão analisadas nos termos da legislação vigente e quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de 
natureza formal, de que não resulte dano ao erário serão consideradas: 
a) Irregulares. 
b) Com limitação de escopo. 
c) Regulares com ressalva. 
d) Regulares.  
 

 







