
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2013 

• PROVA OBJETIVA - 10 / 11 / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 

AUXILIAR DE CONTABILIDADE 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 05 de Língua Portuguesa, 05 de Matemática, 03 de 
Conhecimentos Gerais e 17 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, 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. 
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LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Texto para questões 01 a 05. 

CHOCOLATE DEIXA VOCÊ MAIS 

INTELIGENTE 

A gente já contou por aqui que 

pessoas inteligentes costumam comer 

muito chocolate. Mas até então a 

ciência não havia mostrado uma 

relação causal entre o consumo de 

chocolate e a inteligência. Pois bem, 

agora ela mostrou. 

Um pessoal da Escola de Medicina de 

Harvard convidou 60 idosos (a idade 

média era de 75 anos) para participar 

do estudo. Todos eles passaram por 

testes para medir a capacidade de 

memorização e raciocínio. Em 

seguida, durante um mês, todos 

tiveram de tomar diariamente duas 

xícaras de chocolate quente – só que 

metade dos idosos tomou a bebida 

com baixo teor de flavonoides e a 

outra com alto teor da substância 

(chocolate amargo, por exemplo, é 

rico em flavonoides). 

Depois de manter a rotina por 30 

dias, os participantes refizeram os 

testes – e todos se saíram melhor. 

Isso porque o chocolate, com muito 

ou pouco flavonoides, melhora o fluxo 

sanguíneo no cérebro (entre os 

participantes o fluxo melhorou até 

8,3%). E aí você fica mais espertinho. 

Então é isso: aposte em duas xícaras 

de chocolate quente por dia. E seja 

feliz. 
(Fragmento. Disponível em: 

<http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/tag/choc

olate/>) 

Questão 01) Sabendo que o 

diminutivo é ensinado como uma 

indicação formal de diminuição de 

tamanho e que, dependendo do 

contexto, ele pode assumir outras 

significações, indicando 

manifestações da emoção e das 

intenções do falante, indique a 

alternativa correta quanto a 

significação do diminutivo empregado 

na palavra em destaque no trecho “E 

aí você fica mais espertinho”. 

A) Admiração, surpresa. 

B) Ironia, depreciação 

C) Atenuar sentido. 

D) Reforçar sentido. 

E) Afetividade. 

Questão 02) Analisando 

sintaticamente o trecho “A gente já 

contou por aqui que pessoas 

inteligentes costumam comer muito 

chocolate.”, assinale a alternativa que 

classifica corretamente as orações. 

A) 1ª oração: oração principal; 2ª 

oração: oração subordinada 

objetiva indireta. 

B) 1ª oração: oração subordinada 

objetiva direta; 2ª oração: oração 

principal. 

C) 1ª oração: oração principal; 2ª 

oração: oração subordinada 

adjetiva restritiva. 

D) 1ª oração: oração coordenada 

assindética; 2ª oração: oração 

coordenada sindética explicativa. 

E) 1ª oração: oração principal; 2ª 

oração: oração subordinada 

objetiva direta. 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 03) No trecho “Todos eles 

passaram por testes para medir a 

capacidade de memorização e 

raciocínio.”, o pronome substantivo 

faz referência a qual informação 

dentro do texto: 

A) Um pessoal da Escola de Medicina 

de Harvard. 

B) 60 idosos. 

C) Flavonoides. 

D) Metade dos idosos. 

E) A gente. 

Questão 04) Nesse texto, há marca 

de linguagem coloquial. Assinale a 

alternativa que apresenta fragmento 

do texto com expressão informal. 

A) “(...) durante um mês, todos 

tiveram de tomar diariamente 

duas xícaras de chocolate quente 

(...)” 

B) “(...) chocolate amargo, por 

exemplo, é rico em flavonoides 

(...)” 

C) “Um pessoal da Escola de Medicina 

de Harvard convidou 60 idosos” 

D) “A gente já contou por aqui que 

pessoas inteligentes costumam 

comer muito chocolate.” 

E) “(...) aposte em duas xícaras de 

chocolate quente por dia.” 

Questão 05) A conjunção 

coordenativa em destaque no trecho 

“Mas até então a ciência não havia 

mostrado(...)”  pode ser substituída 

por 

A) no entanto. 

B) assim. 

C) por isso. 

D) bem como. 

E) porquanto. 

 

MATEMÁTICA 
 

Questão 06) A razão entre dois 

números é 
2

3
 e a diferença entre 

esses números é igual a 15. Então 

podemos dizer que os dois números 

são 

A) múltiplos de 15. 

B) pares. 

C) ímpares. 

D) primos. 

E) divisíveis por 2. 

Questão 07) Em uma empresa, 20 

funcionários trabalham 8 horas por 

dia para fabricar 160 camisetas. Em 5 

horas por dia, quantos funcionários 

serão necessários para fabricar 125 

camisetas? 

A) 35 

B) 30 

C) 25 

D) 20 

E) 10 

Questão 08) Uma caixa d’água 

estava completamente cheia com 

3.600 litros quando apareceu um 

vazamento em sua parte inferior, com 

uma vazão de 0,002 litros por 

segundo. Em quanto tempo essa 

caixa d’água estará completamente 

vazia? 

A) 2 dias e 2h 

B) 50 dias 

C) 18.000 s 

D) 3600 s 

E) 4 dias e 2h 
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Questão 09) Uma empresa 

entrevista seus funcionários sobre 

tipos de cadeiras que são usadas na 

empresa. 150 funcionários optaram 

pela cadeira A, 130 funcionários 

optaram pela cadeira B, 115 pela 

cadeira C, 20 pelas cadeiras A e B, 25 

pelas cadeiras B e C, 15 pelas 

cadeiras A e C e, 5 optaram pelos 

tipos A, B e C. Sabendo que há 346 

funcionários na empresa e que alguns 

funcionários haviam faltado no dia da 

entrevista, o número de funcionários 

que faltaram é igual a 

A) 4. 

B) 5.  

C) 6. 

D) 70.       

E) 114. 

Questão 10) Uma arena de rodeio 

servirá de arena de show numa 

determinada cidade. A arena tem o 

formato de um círculo de raio 500m e 

para calcular a quantidade de 

convites a serem vendidos foi 

fornecida para o organizador do show 

a seguinte informação: cabem 5 

pessoas por m2 e para efeito de 

cálculo use 3  . Usando essas 

informações e considerando que cada 

convite é individual, o número de 

convites que podem ser vendidos é: 

A) 10.000 

B) 100.000 

C) 15.000 

D) 150.000 

E) 1.500.000 

 

 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

Questão 11) O presidente da Síria, 

Bashar Assad, advertiu o governo dos 

Estados Unidos e o mundo para as 

possibilidades de eclosão de uma 

guerra regional no Oriente Médio caso 

as forças militares norte-americanas e 

europeias promovam ofensivas contra 

o seu país. A situação no país sírio 

A) é tensa desde o início da guerra civil 

entre tropas leais a Assad e forças 

rebeldes que insistem em depor o 

chefe do governo há pelo menos 

dois anos. 

B) se estabilizou após a morte de 

Osama Bin Laden e a desarticulação 

de células terroristas ligadas a Al 

Qaeda na Síria. 

C) está sob controle depois que tropas 

do governo promoveram incursões 

militares que derrubaram o então 

presidente Bashar Assad há dois 

anos. 

D) é imprevisível após a assinatura de 

um acordo de cooperação nuclear 

entre a Síria e o Japão, depois do 

terrível acidente de Fukushima. 

E) é instável, mas controlável, pois o 

governo sírio tem o controle total da 

situação nas áreas de conflito. 

Questão 12) A agroindústria 

brasileira, também chamada de 

agronegócio, representa hoje um 

enorme complexo de atividades 

econômicas que abrange desde as 

propriedades agrícolas produtoras até 

as indústrias e o setores de serviços de 

diferentes ramos. Uma das 

características do agronegócio é a  
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produção e a exportação de 

commodities agrícolas. Assinale entre 

as alternativas abaixo aquela que 

melhor define o conceito de 

commodities. 

A) Grandes concentrações logísticas 

utilizadas para a armazenagem e 

escoamento de produtos agrícolas. 

B) Máquinas e equipamentos com 

tecnologia embarcada utilizados na 

agroindústria. 

C) Serviços de proteção à safra e aos 

produtos agrícolas. 

D) Termo da língua inglesa cujo 

significado literal é mercadoria. 

E) Contratos de financiamentos 

agrícolas com juros subsidiados 

pelo governo. 

Questão 13) A mediana das 

projeções para o crescimento do PIB 

(Produto Interno Bruto) de 2013 subiu 

de 2,20% para 2,32%, segundo 

informações contidas no relatório de 

mercado FOCUS, publicada no dia 02 

de setembro. A mudança nas 

estimativas ocorreu no mesmo dia que 

o IBGE trouxe o resultado 

surpreendente de alta do PIB de 1,5% 

no segundo trimestre do ano. Sobre 

PIB, é correto afirmar que 

A) trata-se de indicador financeiro que 

agrega exclusivamente informações 

sobre a produção industrial de um 

país. 

B) é a soma das riquezas geradas pelo 

setor agrícola e das exportações de 

commodities de um país. 

C) é a soma das riquezas produzidas 

dentro do país, incluindo as 

empresas nacionais e estrangeiras 

localizadas em seu território. 
 

D) consiste em um indicador financeiro 

de pequeno potencial utilizado por 

investidores em ações de bolsas de 

valores. 

E) é o saldo da razão entre as riquezas 

produzidas no país versus as 

despesas de governo e os 

investimentos diretos. 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
 

Questão 14) No Word 2007, ao 

imprimir um documento, foi escolhido 

o seguinte intervalo de páginas: 

 

Após este comando ser executado, 

foram impressas 

A) 8 páginas. 

B) 6 páginas. 

C) 4 páginas. 

D) 12 páginas. 

E) 5 páginas. 

Questão 15) Assinale a opção na 

qual possui apenas componentes de 

Hardware. 

A) Monitor, Word e Internet. 

B) Teclado, Mouse e Impressora. 

C) Windows, Word e Excel. 

D) Placa-mãe, Windows e Impressora. 

E) Teclado, Mouse e Windows.
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Questão 16) Com relação ao 

Microsoft Excel 2007, na sua 

configuração padrão, assinale a 

alternativa que contém a fórmula 

correta, a ser aplicada na célula A9, 

para somar os valores da célula A1 

até a célula A8, inclusive.  

A) =A1+A3+A4+A7+A8  

B) =Soma(A1:A8)  

C) =Soma(A1;A8)  

D) Soma(A1:A8)  

E) =A1:A8  

Questão 17) Com relação à Internet 

é INCORRETO afirmar. 

A) Senhas utilizadas em sistemas na 

internet, por exemplo, sistemas 

bancários que dão acesso a contas 

bancárias, nunca devem ser 

compostas por datas de 

aniversário, nomes de familiares 

ou números de telefones. 

B) A navegação em sites na internet 

é feita por aplicativos chamados 

browsers ou navegadores, por 

exemplo, Windows Explorer e 

Word. 

C) No endereço www.brasil.gov.br, o 

“gov” indica que esse site tem 

relação com o governo federal, 

como “edu” indica sites na área de 

educação. 

D) Através da internet podemos 

trocar mensagens, fotos, vídeos 

entre outros arquivos. 

E) Cookie é um arquivo criado por 

um site para armazenar 

informações em seu computador. 

 

Questão 18) Dispõe a Lei nº 

4.320/64 que, para cada empenho  

 

será extraído um documento 

denominado "Nota de Empenho". Este 

documento indicará 

A) valor e número do documento de 

liquidação. 

B) o histórico de pagamentos ao 

credor do empenho. 

C) a importância da despesa bem 

como a dedução desta do saldo da 

dotação própria. 

D) a assinatura do credor e do 

pregoeiro. 

E) os impostos retidos. 

Questão 19) As Despesas Públicas 

classificam-se em: 

A) Despesas Correntes e Despesas de 

Capital, como, por exemplo, 

Inversões Financeiras e 

Transferências de Capital, 

respectivamente. 

B) Despesas do Exercício e Despesas 

Fixadas, como, por exemplo, 

Contratação de serviços e 

Empréstimos, respectivamente 

C) Despesas do Exercício e Despesas 

de Outros Exercícios, como, por 

exemplo, Amortização de 

Empréstimos e Taxas, 

respectivamente. 

D) Despesas de Capital e Despesas 

Correntes, como, por exemplo, 

Inversões Financeiras e Despesas 

de Custeio, respectivamente. 

E) Despesas Públicas e Despesas 

Semipúblicas, como, por exemplo, 

Despesas com serviços públicos e 

Despesas com iluminação pública, 

respectivamente. 
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Questão 20) Com base nos conceitos 

relacionados a Créditos Adicionais e 

suas particularidades, relacione as 

colunas e depois assinale a alternativa 

que apresenta a sequência correta. 

1. Crédito Adicional 

2. Ato que abrir Crédito Adicional 

3. Crédito Suplementar 

4. Crédito Especial 

5. Crédito Extraordinário 

(  ) Destinado a despesas urgentes e 

imprevistas, em caso de guerra, 

comoção intestina ou calamidade 

pública.  

(  ) Terão vigência adstrita ao exercício 

financeiro em que forem abertos, 

salvo expressa disposição legal em 

contrário, quanto aos especiais e 

extraordinários.  

(  ) Destinado a despesas para as quais 

não haja dotação orçamentária 

específica.  

(  ) Indicará a importância, a espécie do 

mesmo e a classificação da 

despesa, até onde for possível.  

(  ) Destinado a reforço de dotação 

orçamentária.  

A) 5 – 2 – 4 – 3 – 1 

B) 1 – 4 – 5 – 2 – 3 

C) 5 – 1 – 4 – 2 – 3 

D) 3 – 2 – 1 – 4 – 5 

E) 1 – 2 – 5 – 4 – 3 

Questão 21) Assinale a alternativa 

que contempla item de classificação da 

conta de Inversões Financeiras. 

A) Obras públicas. 

B) Aquisição de imóveis. 

C) Equipamentos e instalações. 

D) Serviço em regime de programação 

especial. 

E) Material permanente. 

 

Questão 22) Acerca da 

Contabilidade Pública, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

A) As superveniências e 

insubsistência ativas e passivas 

constituirão elementos da conta 

orçamentária. 

B) A contabilidade manterá registros 

sintéticos dos bens móveis e 

imóveis. 

C) Haverá registros analíticos de 

todos os bens de caráter 

permanente, com indicação dos 

elementos necessários para a 

perfeita caracterização de cada um 

deles e dos agentes responsáveis 

pela sua guarda e administração. 

D) Para fins orçamentários e 

determinação dos devedores, ter-

se-á o registro contábil das 

receitas patrimoniais, fiscalizando-

se sua efetivação. 

E) O levantamento geral dos bens 

móveis e imóveis terá por base o 

inventário analítico de cada 

unidade administrativa e os 

elementos da escrituração sintética 

na contabilidade. 

Questão 23) Segundo o Manual de 

Redação da Presidência da República, 

o instrumento de comunicação oficial 

entre os Chefes dos Poderes Públicos 

é 

A) o ofício. 

B) a mensagem. 

C) o telegrama. 

D) o aviso. 

E) o memorando. 
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Questão 24) Acerca do sistema de 

Registro de Preços nas licitações, 

assinale a alternativa INCORRETA.  

A) O registro de preços será 

precedido de ampla pesquisa de 

mercado. 

B) O sistema de registro de preços 

será regulamentado por decreto. 

C) A existência de preços registrados 

obriga a administração a firmar as 

contratações até o final da 

vigência da ata de registro de 

preços. 

D) Os preços registrados serão 

publicados trimestralmente para 

orientação da administração, na 

imprensa oficial. 

E) É assegurado ao beneficiário do 

registro de preços preferência em 

igualdade de condições. 

Questão 25) Dispõe a Lei 

Complementar n° 101/00 que os 

recursos legalmente vinculados à 

finalidade específica serão utilizados 

A) preferencialmente para atender ao 

objeto de sua arrecadação, desde 

que em exercício diverso daquele 

em que ocorrer o lançamento. 

B) regularmente, exceto para atender 

ao objeto de sua vinculação que 

tenha ocorrido em exercício 

diverso. 

C) exclusivamente para atender ao 

objeto de sua arrecadação, exceto 

no exercício em que se deu o 

registro. 

D) preferencialmente para atender ao 

objeto de seu lançamento, desde 

que tenha ocorrido no exercício do 

registro. 

 

 

E) exclusivamente para atender ao 

objeto de sua vinculação, ainda 

que em exercício diverso daquele 

em que ocorrer o ingresso. 

Questão 26) O Superávit Financeiro 

é obtido através da diferença 

A) positiva entre o ativo financeiro e 

o passivo financeiro, incluídos os 

saldos dos créditos adicionais 

transferidos e as operações de 

crédito a eles vinculadas. 

B) negativa entre o ativo financeiro e 

o passivo financeiro, incluídas as 

operações de crédito a eles 

vinculadas. 

C) positiva entre o ativo patrimonial 

e o passivo patrimonial, excluídas 

as duplicidades. 

D) negativa entre o saldo da receita 

arrecadada no exercício e a 

receita arrecadada no exercício 

anterior. 

E) positiva entre as receitas e 

despesa do exercício, incluídos os 

juros e multas e excluídos os 

saldos dos créditos adicionais 

transferidos. 

Questão 27) A Licitação será 

processada e julgada em estrita 

conformidade com o princípio: 

A) julgamento subjetivo. 

B) pessoalidade. 

C) vinculação ao instrumento 

convocatório. 

D) ilegalidade. 

E) restrição. 
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Questão 28) Com base nos 

conceitos relacionados a Balanços 

dispostos na Lei n° 4.320/64, 

relacione as colunas e depois assinale 

a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

1. Balanço Orçamentário 

2. Balanço Financeiro 

3. Contas de Compensação 

4. Demonstração das Variações 

Patrimoniais 

5. Restos a pagar 

(  ) Demonstrará a receita e a 

despesa orçamentárias, bem 

como os recebimentos e os 

pagamentos de natureza 

extraorçamentária, conjugados 

com os saldos em espécie 

provenientes do exercício anterior, 

e os que se transferem para o 

exercício seguinte.  

(  ) Demonstrará as receitas e 

despesas previstas em confronto 

com as realizadas.  

(  ) Serão registrados os bens, 

valores, obrigações e situações 

não compreendidas nos 

parágrafos anteriores e que, 

imediata ou indiretamente, 

possam vir a afetar o patrimônio.  

(  ) Serão computados na receita 

extraorçamentária para 

compensar sua inclusão na 

despesa orçamentária.  

(  ) Evidenciará as alterações 

verificadas no patrimônio, 

resultantes ou independentes da 

execução orçamentária, e indicará 

o resultado patrimonial do 

exercício.  
 

 

 

A) 2 – 1 – 3 – 5 – 4 

B) 3 – 4 – 1 – 5 – 2  

C) 5 – 4 – 2 – 1 – 3 

D) 3 – 1 – 2 – 4 – 5 

E) 2 – 3 – 1 – 5 – 4 

Questão 29) Dispositivo da Lei 

Complementar n° 101/00 estabelece 

que reestimativa de receita por parte 

do Poder Legislativo municipal só será 

admitida se comprovado 

_______________________. 

A alternativa que preenche 

corretamente a lacuna é: 

A) déficit de despesa com 

desenvolvimento econômico. 

B) haver previsão de instituição de 

novo imposto municipal sobre a 

renda. 

C) que as contas do Executivo foram 

contempladas em sua totalidade. 

D) erro ou omissão de ordem técnica 

ou legal. 

E) que o saldo disponível será 

insuficiente para conceder 

remissões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 30) Com base nos 

conceitos relacionados à Despesa e 

suas particularidades, relacione as 

colunas e depois assinale a 

alternativa que apresenta a sequência 

correta. 

1. Empenho de Despesa 

2. Liquidação da Despesa 

3. Ordem de Pagamento 

4. Nota de Empenho 

5. Regime de Adiantamento 

(  ) Despacho exarado por autoridade 

competente, determinando que a 

despesa seja paga. 

(  ) Documento extraído do empenho 

com indicação do nome do credor, a 

representação e a importância da 

despesa, bem como a dedução 

desta do saldo da dotação própria.  

(  ) Ato emanado de autoridade 

competente que cria para o Estado 

obrigação de pagamento pendente 

ou não de implemento de condição. 

(  ) Consiste na entrega de numerário a 

servidor, sempre precedida de 

empenho na dotação própria para o 

fim de realizar despesas, que não 

possam subordinar-se ao processo 

normal de aplicação.  

(  ) Verificação do direito adquirido pelo 

credor tendo por base os títulos e 

documentos comprobatórios do 

respectivo crédito.  
 

A) 2 – 1 – 3 – 5 – 4 

B) 3 – 4 – 1 – 5 – 2 

C) 5 – 3 – 4 – 1 – 2 

D) 3 – 2 – 1 – 4 – 5 

E) 2 – 4 – 5 – 1 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




