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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2013 PARA PROVIMENTO 
DE VAGAS PARA O PROCESSO SELETIVO DO CISMAE - ESTADO 

DO PARANÁ 
 

CARGO: CONTADOR 
DATA: 08/12/2013  

PERÍODO DE PROVA: TARDE 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 
(trinta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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Uma epidemia mundial 
 
 A China sempre teve uma das menores taxas de obesidade do mundo. Até pouco tempo atrás, apenas 2% 
da população do país sofria com o excesso de peso. Na França, na Itália, na Inglaterra e no Japão a obesidade 
também não era vista como um problema de saúde relevante, Nos últimos anos, a população de obesos nesses 
países começou a crescer em ritmo preocupante. 
 A questão é tão grave que, recentemente, a Organização Mundial de Saúde lançou um alerta ...... qual a 
obesidade é apontada como epidemia mundial. O problema atinge países ricos e pobres. Mesmo na África e na 
América Latina, _______ ainda há muitas pessoas comendo aquém do necessário, a proporção de obesos está 
aumentando. Pesquisas apontam que até ...... comunidades indígenas cresce o número de obesos. Segundo as 
autoridades médicas, caso essa tendência não mude, uma das principais causas de mortalidade nos próximos anos 
serão as doenças associadas ao excesso de peso. 
 Os estudos indicam que a obesidade se alastra em decorrência de uma combinação ..... hábitos alimentares 
pouco apropriados e quase nenhuma atividade física. Inventores do fast food e amantes das dietas ricas em 
açúcares e gorduras, os Estados Unidos foram os primeiros a sentir o problema. Numa fase seguinte, logo atingiu o 
mundo todo. Há um outro detalhe que pesa na balança. No passado, os alimentos eram mais saudáveis e mais 
difíceis de encontrar. Hoje, é possível achar comida em qualquer esquina, a preços módicos. Já se provou que as 
pessoas ingerem uma quantidade significativamente maios de calorias. Para os médicos, embora o _____ seja 
coletivo, a solução é individual. Eles sugerem às pessoas que sigam dietas mais balanceadas e que se dediquem às 
atividades físicas. Não ____ mágica. Pesquisas já provaram que com uma caminhada diária de apenas meia hora se 
reduz em 30% o risco de uma pessoa tornar-se obesa. 
Outra sugestão dos especialistas é observar as crianças. Estatísticas internacionais dão conta de que a doença chega 
cada vez mais as faixas jovens. Nos Estados Unidos, 15% das crianças são obesas. 

Uma epidemia mundial. Veja, São Paulo, n. 1845, p. 94, mar. 2004. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínuas do texto: 
a) aonde – mau – a. 
b) onde – mau – há. 
c) onde – mal – há. 
d) aonde – mal – a. 
 
02 - Obedecendo as normas de regência nominal preencha as lacunas de linha pontilhada no texto: 
a) em – as – dos. 
b) ao – nas – aos. 
c) do – às – nos. 
d) no – em – de. 
 
03 - Em relação ao texto Analise as afirmativas: 
I - O aumento da mortalidade por excesso de peso e a classificação da obesidade como epidemia são 
consequências do crescimento atual do número de obesos. 
II - A preocupação da comunidade médica acerca da obesidade deve-se ao fato de esta ser 
responsável por uma série de doenças fatais associada à obesidade. 
III - Segundo os médicos uma dieta balanceada e atividades físicas diminuiriam o índice de 
mortalidade por excesso de peso. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
 
04 - Analise as substituições sugeridas para as palavras destacadas no texto e em seguida assinale a 
alternativa incorreta: 
a) alerta – sobreaviso.    c) alastra – propaga. 
b) aquém – além.    d) módicos – reduzidos. 
 
05 - Assinale a alternativa em que o verbo exige o mesmo tipo de complemento que o grifado em: “a 
Organização Mundial de Saúde lançou um alerta...” (2º parágrafo): 
a) – “2% da população do país sofria com o excesso de peso”... 
b) – ...”logo atingiu o mundo todo...” 
c) – ...”que se dediquem às atividades físicas...” 
d) os alimentos eram mais saudáveis. 
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06 - A crase em “a doença chega cada vez mais as faixas mais jovens” (último parágrafo) foi retirada, 
ocorrendo assim um erro quanto à: 
a) acentuação gráfica. 
b) concordância nominal. 
c) concordância verbal. 
d) regência verbal. 

 
07 - As senhas de acesso a determinado site da internet eram numéricas, compostas por 4 algarismos. 
Com o objetivo de aumentar a segurança no acesso a esse site, foi solicitado aos usuários que 
reconfigurassem a senha de acesso, devendo esta passar a ser composta por 5 algarismos. 
Considerando que a segurança no acesso ao site seja definida pela quantidade de possíveis senhas, o 
aumento percentual da segurança ao acesso a esse site foi de: 
a) 1000%. 
b) 900%. 
c) 100%. 
d) 90%. 
 
08 - Um retângulo ABCD possui lados  cm, e lados  cm. A distância do vértice A 
até a diagonal  mede: 
a) 10 cm. 
b) 7,2 cm. 
c) 6,5 cm. 
d) 4,8 cm. 
 
09 - Augusto, Breno e Carlos são primos. Um deles é ator, outro é cantor, e o outro é dentista. Sabe-se 
que ou Augusto é ator ou Carlos é ator; ou Augusto é cantor ou Breno é dentista; ou Carlos é dentista 
ou Breno é dentista; ou Breno é cantor ou Carlos é cantor. As profissões de Augusto, Breno e Carlos 
são, respectivamente: 
a) Ator, dentista, cantor. 
b) Dentista, ator, cantor. 
c) Cantor, ator, dentista. 
d) Dentista, cantor, ator. 
 
10 - Uma pirâmide reta possui base quadrangular regular ABCD. Sabe-se que a diagonal da base dessa 
pirâmide mede  cm, e que a distância do vértice V até a base mede 9 cm. Os pontos ABCV formam 
um tetraedro cujo volume é igual a: 
a) 96 cm3.     c) 288 cm3. 
b) 192 cm3.     d) 576 cm3. 
 
11 - Com área de 84,5 mil metros quadrados, o Memorial da América Latina, que foi projetado pelo 
arquiteto Oscar Niemeyer, é um complexo é dedicado a manifestações artísticas e científicas ligadas à 
identidade latino-americana. Este local sofreu um incêndio no final de novembro. Em que Capital da 
Região Sudeste está localizado este complexo cultural? 
a) Belo Horizonte - MG. 
b) Rio de Janeiro - RJ. 
c) São Paulo - SP. 
d) Vitória - ES. 
 
12 - Dentre os réus presos no chamado “Processo do Mensalão”, quantas são mulheres? 
a) 01 (uma).     c) 03 (três). 
b) 02 (duas).     d) Nenhuma. 
 
13 - No início deste ano a Petrobrás fez um reajuste nos preços dos combustíveis. 10 meses depois, 
um outro reajuste foi feito, mais precisamente no final de novembro, sendo este nos seguintes 
patamares: 
a) 4% na gasolina e 8% no diesel. 
b) 4% na gasolina e 10% no diesel. 
c) 6% na gasolina e 8% no diesel. 
d) 6% na gasolina e 10% no diesel. 
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14 - Poder exercido pelo Imperador Dom Pedro I no Brasil: 
a) Executivo.     c) Legislativo. 
b) Judiciário.     d) Moderador. 
 
15 - O Princípio do Registro pelo Valor Original determina que os componentes do patrimônio devem 
ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional. 
Uma vez integrado ao patrimônio, os componentes patrimoniais, ativos e passivos, podem sofrer 
variações. O valor pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes 
conhecedoras, dispostas a isso, em uma transação sem favorecimentos é denominado: 
a) Valor presente.    c) Custo histórico. 
b) Valor realizável.    d) Valor justo. 
 
16 - No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e 
agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma conta do Patrimônio Líquido: 
a) Capital subscrito.     c) Ações em tesouraria. 
b) Intangível.     d) Ajustes de avaliação patrimonial. 
 
17 - A empresa ALFA S/A atuante no comércio de mercadorias, adota o método PEPS – Primeiro que 
Entra, Primeiro que Sai para o controle de seus estoques. Durante o primeiro semestre do ano de 
2013, a companhia realizou as seguintes operações: 
• Compra de 200 unidades pelo valor unitário de R$ 290,00. 
• Compra de 150 unidades pelo valor total da operação de R$ 42.000,00. 
• Venda de 300 unidades pelo valor unitário de R$ 320,00. 
Desconsiderando os efeitos tributários, é possível afirmar que o estoque final da empresa é de: 
a) R$ 4.000,00.     c) R$ 14.000,00. 
b) R$ 7.200,00.     d) R$ 16.200,00. 
 
18 - Uma empresa com sede no estado do Paraná adquiriu, em 01/08/2012, um veículo no valor de R$ 
64.000,00 para o seu departamento de vendas. O valor residual estimado para venda do veículo, após 
os 5 (cinco) anos de sua vida útil, é de R$ 19.000,00. Assinale a alternativa que apresenta a 
depreciação acumulada, pelo método linear, em 31/10/2013:  
a) R$ 7.500,00.     c) R$ 11.250,00. 
b) R$ 10.500,00.    d) R$ 16.000,00. 
 
19 - A empresa GAMA S/A atua no ramo da prestação de serviços desde o ano de 2005 e apresentou 
no mês de Outubro/2013 os seguintes saldos: 

Banco conta movimento R$ 12.400,00 

Capital social R$ 82.500,00 

Custo dos serviços prestados R$ 142.000,00 

Depreciação acumulada R$ 12.400,00 

Despesas administrativas R$ 68.000,00 

Despesas antecipadas R$ 6.000,00 

Despesas financeiras R$ 6.000,00 

Empréstimos a pagar – LP R$ 14.500,00 

Impostos a recuperar R$ 17.700,00 

Impostos sobre serviços prestados R$ 30.000,00 

Investimento em controladas R$ 27.000,00 

Máquinas R$ 84.300,00 

Prejuízos acumulados R$ 2.900,00 

Receita com prestação de serviços R$ 320.000,00 

Salários a pagar R$ 21.400,00 

Tributos a recolher R$ 19.500,00 
O valor total do Ativo da empresa é de: 
a) R$ 111.300,00.    c) R$ 129.000,00. 
b) R$ 117.300,00.    d) R$ 135.000,00. 
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20 - Utilizando os dados apresentados na questão anterior e os preceitos da Lei Federal 6.404/1076, 
assinale a alternativa que apresenta o valor do Lucro Operacional da companhia: 
a) R$ 74.000,00. 
b) R$ 80.000,00. 
c) R$ 104.000,00. 
d) R$ 110.000,00. 
 
21 - A Lei Federal 6.404/1976 determina que a elaboração e publicação da Demonstração dos Fluxos 
de Caixa será obrigatória para as sociedades por ações, exceto para: 
a) Companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00. 
b) Empresas públicas e sociedades de economia mista.   
c) Sociedades que tenham auferido Receita Bruta de até R$ 1.000.000,00 no exercício anterior. 
d) Entidades que elaborem a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 
 
22 - A Lei Federal 8.666/1993 que institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública. 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) Concorrência. 
b) Tomada de preços. 
c) Pregão eletrônico. 
d) Convite. 
 
23 - Na realização das licitações, a Lei Federal 8.666/1993 determina que o julgamento das propostas 
será objetivo, devendo a Comissão de licitação realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, 
os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente 
nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um tipo de licitação previsto na referida legislação: 
a) De maior lance ou oferta. 
b) De máxima tarifa. 
c) De melhor técnica. 
d) De menor preço. 
 
24 - Suponha que um Município localizado no estado do Paraná, tenha obtido as seguintes receitas em 
um período de 12 (doze) meses: 

Receita patrimonial  R$ 400.000,00  

Receita com alienação de bens  R$ 320.000,00  

Receita tributária  R$ 960.000,00  

Receita de serviços  R$ 280.000,00  

Receita com operação de crédito  R$ 330.000,00  

Receita de transferência corrente  R$ 290.000,00  

Receita industrial  R$ 410.000,00  
Assinale a alternativa que apresenta o total da Receita Corrente Líquida nos termos da Lei Federal 
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal: 
a) R$ 1.530.000,00. 
b) R$ 1.940.000,00. 
c) R$ 2.340.000,00. 
d) R$ 2.990.000,00. 
 
25 - A Lei Federal 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal determina que, ao final de cada 
quadrimestre, os titulares dos Poderes deverão emitir um relatório que possui, dentre seus objetivos, 
verificar o atendimento dos limites de despesa total com pessoal, assim como a verificação do 
cumprimento dos limites de dívida consolidada e mobiliária. O referido relatório recebe o nome de:  
a) Relatório da execução orçamentária. 
b) Relatório de riscos fiscais. 
c) Relatório de metas fiscais. 
d) Relatório de gestão fiscal. 
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26 - A Lei Federal 4.320/1964 define que as autorizações para despesas não computadas ou 
insuficientemente dotadas na lei de orçamento recebem o nome de Créditos Adicionais. Sobre este 
tema, analise as seguintes afirmativas: 
I - Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, adicionais e extraordinários. 
II - Os créditos especiais e extraordinários serão abertos por medida provisória. 
III - Os créditos especiais destinam-se ao reforço de dotação orçamentária.  
Estão corretas as afirmativas: 
a) Apenas a afirmativa I. 
b) Apenas a afirmativa II. 
c) Apenas a afirmativa III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
27 - Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma despesa com transferências correntes, segundo a 
classificação da Lei Federal 4.320/1964:  
a) Subvenções sociais. 
b) Inversões financeiras. 
c) Juros da dívida pública. 
d) Inativos e pensionistas. 
 
28 - A contabilidade pública regida pela Lei Federal 4.320/1964 determina que 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 serão demonstrados no:  
a) Balanço orçamentário. 
b) Balanço patrimonial. 
c) Balanço das variações patrimoniais. 
d) Balanço Financeiro. 
 
29 - A classificação da receita e da despesa pública deve seguir as determinações vigentes. Segundo a 
Lei Federal 4.320/1964 a Receita com amortização de empréstimos concedidos será classificada como:  
a) Receita patrimonial. 
b) Receita corrente. 
c) Receita de capital. 
d) Investimentos. 
 
30 - A Constituição Federal da República do Brasil define que a Lei de iniciativa do Poder Executivo 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) Diretrizes orçamentárias. 
c) Orçamento anual. 
d) Plano diretor. 
 
 
 
 
 
 
DESTAQUE AQUI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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