
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2013 

• PROVA OBJETIVA - 10 / 11 / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
_______________________________________________________________________________________ 

 

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, 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. 



Técnico em Contabilidade – 03
 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Texto para questões 01 a 03. 

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. 

 



 Técnico em Contabilidade – 04 
 

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. 

MATEMÁTICA 

 

Questão 04) 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 

Questão 05) 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 06) 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 

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. 
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Questão 07) 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. 

INFORMÁTICA 

 

Questão 08) 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. 

Questão 09) 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. 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

Questão 10) Assinale a alternativa 

que representa corretamente a ordem 

dos estágios da Receita Pública. 

A) Lançamento, Previsão, 

Arrecadação e Recolhimento. 

B) Recolhimento, Arrecadação, 

Lançamento e Previsão. 

C) Previsão, Lançamento, 

Arrecadação e Recolhimento. 

D) Arrecadação, Lançamento, 

Previsão e Recolhimento. 

E) Lançamento, Previsão, 

Recolhimento e Arrecadação. 
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Questão 11) De acordo com o art. 

37 da Constituição Federal/88, a 

administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá 

aos seguintes princípios: 

A) legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e 

eficiência. 

B) legalidade, pessoalidade, 

mutabilidade, competitividade e 

eficiência. 

C) reciprocidade, publicidade, domínio 

absoluto e coerência. 

D) eficiência, solidariedade, 

legalidade, coerência e 

pessoalidade. 

E) livre arbítrio, publicidade, livre 

iniciativa e meritocracia.  

Questão 12) Compete aos 

Municípios instituir impostos sobre:  

A) Propriedade territorial rural, 

propriedade predial e territorial 

urbana e sobre circulação de 

mercadorias, prestações de 

serviços de transporte 

interestadual, intermunicipal e de 

comunicação. 

B) Produtos industrializados, 

importação de produtos 

estrangeiros e sobre a renda e 

proventos de qualquer natureza. 

C) Propriedade predial e territorial 

urbana, transmissão "intervivos", a 

qualquer título, por ato oneroso, 

de bens imóveis e sobre serviços 

de qualquer natureza, não 

compreendidos no art. 155, II, da 

Constituição Federal/88, definidos 

em lei complementar. 

 

D) Propriedade predial e territorial 

urbana, propriedade de veículos 

automotores e sobre transmissão 

causa mortis e doação, de 

quaisquer bens ou direitos. 

E) Propriedade territorial rural, 

produtos industrializados e sobre 

propriedade de veículos 

automotores. 

Questão 13) Sobre contabilidade e 

orçamento público, identifique a 

alternativa INCORRETA.  

A) O exercício financeiro coincide com 

o ano civil. 

B) Na contabilidade pública, é 

adotado o regime misto, sendo 

regime de caixa para as despesas 

e competência para as receitas. 

C) A receita pública é classificada em 

duas categorias econômicas: 

Receitas Correntes e Receitas de 

Capital. 

D) As despesas com aquisição de 

imóveis, ou de bens de capital já 

em utilização, são classificadas 

como Inversões Financeiras. 

E) São créditos adicionais, as 

autorizações de despesa não 

computadas ou insuficientemente 

dotadas na Lei de Orçamento. 

Questão 14) O Órgão responsável 

pelo controle externo dos gastos 

públicos no Estado do Paraná é: 

A) Casa Civil. 

B) Tribunal de Contas do Estado. 

C) Procuradoria Geral do Estado. 

D) Secretaria da Fazenda. 

E) Secretaria de Controle Externo. 
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Questão 15) A Administração 

Pública Federal é constituída pela 

Administração Direta, que envolve os 

serviços integrados na estrutura 

administrativa da Presidência da 

República e dos Ministérios, e pela 

Administração Indireta, que 

compreende as seguintes categorias 

de entidades, dotadas de 

personalidade jurídica própria: (1) 

Autarquias, (2) Empresas Públicas, 

(3) Sociedades de Economia Mista e 

(4) Fundações Públicas. Estabeleça a 

relação entre as categorias de 

entidades e as respectivas definições 

apresentadas abaixo. 

( ) Entidade dotada de 

personalidade jurídica de direito 
privado, com patrimônio próprio 

e capital exclusivo da União, 

criada por lei para a exploração 
de atividade econômica que o 

Governo seja levado a exercer 
por força de contingência ou de 

conveniência administrativa, 
podendo revestir-se de qualquer 

das formas admitidas em direito. 

( ) Serviço autônomo, criado por lei, 

com personalidade jurídica, 
patrimônio e receita próprios, 

para executar atividades típicas 
da Administração Pública, que 

requeiram, para seu melhor 
funcionamento, gestão 

administrativa e financeira 

descentralizada. 

( ) Entidade dotada de 

personalidade jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, 

criada em virtude de autorização 
legislativa, para o 

desenvolvimento de atividades 
que não exijam execução por 

órgãos ou entidades de direito 
público,     com      autonomia  

 

administrativa, patrimônio 
próprio gerido pelos respectivos 

órgãos de direção, e 
funcionamento custeado por 

recursos da União e de outras 
fontes. 

( ) Entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito 

privado, criada por lei para a 
exploração de atividade 

econômica, sob a forma de 
sociedade anônima, cujas ações 

com direito a voto pertençam em 

sua maioria à União ou a 
entidade da Administração 

Indireta. 

Marque a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

A) 1, 2, 3 e 4 

B) 3, 1, 4 e 2 

C) 4, 2, 1 e 3  

D) 2, 1, 4 e 3 

E) 4, 3, 1 e 2 

Questão 16) Senhor Jorge é o 

Prefeito de um Município do interior do 

Paraná. Após muita insistência, 

conseguiu do Governo Federal os 

recursos necessários para construir 

uma nova escola em sua cidade. De 

acordo com o projeto dessa escola, o 

custo da obra foi estimado em R$ 

1.700.000,00 (um milhão e setecentos 

mil reais). Com base nessa informação 

e considerando a legislação que rege as 

licitações públicas, qual modalidade de 

licitação deverá ser utilizada para 

selecionar a empresa que irá construir 

a nova escola? 

A) Convite. 

B) Concurso. 

C) Leilão. 

D) Tomada de Preços. 

E) Concorrência. 
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Questão 17) Em certos casos, os 

quantitativos dos contratos 

administrativos precisam ser 

aumentados para melhor atender os 

objetivos. No caso particular de 

reforma de edifício ou de 

equipamento, o limite percentual para 

os acréscimos é de  

A) 25%. 

B) 30%. 

C) 35%. 

D) 40%. 

E) 50%. 

Questão 18) Conforme a Lei 

Complementar nº 101/2000, Lei de 

Responsabilidade Fiscal, a despesa 

total com pessoal dos Municípios, em 

cada período de apuração, não 

poderá exceder ao seguinte 

percentual da receita corrente líquida:  

A) 60%. 

B) 45%. 

C) 50%. 

D) 55%. 

E) 25%. 

Questão 19) De acordo com a 

Norma Brasileira de Contabilidade, 

NBC T 16.2, a Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público é organizada na 

forma de sistema de informações, 

cujos subsistemas, conquanto 

possam oferecer produtos diferentes 

em razão da respectiva 

especificidade, convergem para o 

produto final, que é a informação 

sobre o patrimônio público. De 

acordo com a referida norma, o 

sistema contábil está estruturado nos  

 

 

seguintes subsistemas de 

informações: 

A) Orçamentário, Patrimonial, Custos 

e Compensação. 

B) Executivo, Legislativo e Judiciário. 

C) Fixo, Variável e Dinâmico. 

D) Público, Sigiloso, Financeiro e 

Extrafinanceiro. 

E) Internacional, Federal, Estadual e 

Municipal.  

Questão 20) A respeito da Auditoria 

Interna, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A) A Auditoria Interna deve ser 

documentada por meio de papéis de 

trabalho, elaborados em meio físico 

ou eletrônico, que devem ser 

organizados e arquivados de forma 

sistemática e racional. 

B) A Auditoria Interna deve assessorar 

a administração da entidade no 

trabalho de prevenção de fraudes e 

erros, obrigando-se a informá-la, 

sempre por escrito, de maneira 

reservada, sobre quaisquer indícios 

ou confirmações de irregularidades 

detectadas no decorrer de seu 

trabalho. 

C) Os procedimentos da Auditoria 

Interna constituem exames e 

investigações, incluindo testes de 

observância e testes substantivos. 

D) O relatório da Auditoria Interna 

deve abordar, além de outros 

aspectos, a descrição dos fatos 

constatados e as evidências 

encontradas. 

E) Em se tratando de Auditoria Interna 

em entidade pública, o relatório da 

Auditoria deve ser divulgado em 

jornal de grande circulação para que 

a sociedade tome conhecimento. 
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Questão 21) O componente da 

classificação da despesa orçamentária 

que tem a função de identificar o 

objeto do gasto, tais como, diárias, 

material de consumo, serviços de 

terceiros, entre outros, é chamado de: 

A) Identificador Geral. 

B) Rótulo Econômico.  

C) Elemento de Despesa. 

D) Identificador Primário. 

E) Função Social. 

Questão 22) Dentre as alternativas a 

seguir, assinale a que NÃO corresponde 

a uma possibilidade de alteração dos 

contratos administrativos, conforme o 

estabelecido no art. 65 da Lei nº 

8.666/93. 

A) A lentidão no cumprimento do 

contrato, levando a Administração a 

comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra, do serviço ou do 

fornecimento, nos prazos 

estipulados. 

B) Quando necessária a modificação do 

valor contratual, em decorrência de 

acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto. 

C) Quando houver modificação do 

projeto ou das especificações, para 

melhor adequação técnica aos seus 

objetivos. 

D) Para restabelecer a relação que as 

partes pactuaram inicialmente entre 

os encargos do contratado e a 

retribuição da administração para a 

justa remuneração da obra, serviço 

ou fornecimento, objetivando a 

manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do 

contrato, na hipótese de sobrevirem 

fatos imprevisíveis, ou previsíveis, 

porém       de          consequências  
 

 

 

incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do 

ajustado. 

E) Quando conveniente a substituição 

da garantia de execução. 

Questão 23) Créditos adicionas 

____________________, são os 

destinados a reforço de dotação 

orçamentária. Créditos adicionais 

____________________, são os 

destinados a despesas para as quais 

não haja dotação orçamentária 

especifica e créditos adicionais 

___________________, são os 

destinados a despesas urgentes e 

imprevistas, em caso de guerra, 

comoção intestina ou calamidade 

pública. A alternativa que preenche 

corretamente as lacunas é: 

A) extraordinários, suplementares e 

especiais. 

B) suplementares, especiais e 

extraordinários. 

C) especiais, extraordinários e 

suplementares. 

D) suplementares, extraordinários e 

especiais.  

E) especiais, suplementares e 

extraordinários. 

Questão 24) De acordo com a 

Legislação, são modalidades de 

extinção do crédito tributário, 

EXCETO 

A) pagamento. 

B) parcelamento. 

C) compensação. 

D) decisão judicial passada em 

julgado. 

E) remissão. 
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Questão 25) Observe o seguinte 

lançamento contábil:  

Conta debitada: Crédito Disponível 

Conta creditada: Crédito Empenhado a 

Liquidar 

Assinale a alternativa que contém o 

fato registrado pelo lançamento 

contábil acima. 

A) Liquidação de despesa empenhada. 

B) Pagamento de credores. 

C) Abertura de crédito adicional. 

D) Empenho de despesa. 

E) Anulação de empenho. 

Questão 26) A demonstração contábil 

aplicada ao setor público que 

demonstra as receitas e as despesas 

previstas em confronto com as 

realizadas é 

A) balanço patrimonial. 

B) demonstração do resultado do 

exercício. 

C) balanço financeiro. 

D) demonstração das variações 

patrimoniais. 

E) balanço orçamentário. 

Questão 27) Nos entes públicos, 

___________________ consiste na 

entrega de numerário a servidor, a fim 

de realizar despesas que, pela 

excepcionalidade, não possam 

subordinar-se ao processo normal de 

aplicação. Marque a alternativa que 

preenche corretamente a lacuna. 

A) empréstimo compulsório 

B) inexigibilidade de licitação 

C) suprimento de fundos 

D) dispensa de licitação 

E) recursos não contabilizados 

 

Questão 28) O princípio orçamentário 

da _______________ determina 

existência de orçamento único para 

cada um dos entes federados – União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios – 

com a finalidade de se evitarem 

múltiplos orçamentos paralelos dentro 

da mesma pessoa política. A alternativa 

que preenche corretamente a lacuna é: 

A) não vinculação. 

B) transparência. 

C) soberania. 

D) exclusividade. 

E) unidade. 

Questão 29) Consideram-se 

__________________ as despesas 

empenhadas mas não pagas até o dia 

31 de dezembro, distinguindo-se as 

processadas das não processadas. A 

alternativa que preenche corretamente 

a lacuna é: 

A) resíduos orçamentários. 

B) restos a pagar. 

C) dívida ativa. 

D) despesa extraorçamentária. 

E) passivo a descoberto. 

Questão 30) O empenho é o ato que 

garante a existência do crédito 

necessário para a liquidação de um 

compromisso assumido. Os três tipos 

de empenho são: 

A) primário, secundário e terciário. 

B) prévio, parcial e posterior. 

C) vinculado, condicional e 

compulsório. 

D) ordinário, estimativo e global. 

E) original, suplementar e permanente.

 




