PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ
ESTADO DO PARANÁ

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2013
• PROVA OBJETIVA - 10 / 11 / 2013 •

__________________________________________
CARGO:
CONTADOR
_______________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES
01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim

02)
03)
04)
05)

distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos
Específicos.
A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da
folha de respostas.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo,
portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos
durante sua realização.
Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer
sistema de comunicação.
Em cada questão, há somente uma resposta correta.

06)
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
Questão 01) Assinale a alternativa
que
preencha,
pela
ordem,
corretamente as lacunas.
I.

No embarque, será _________
apresentação de um documento
oficial.
II. Aquele clube possui _____ sócios.
III. Argumentavam e discutiam ____
durante a reunião.
IV. O primeiro e segundo ___ desta
fileira ___ a prova oral a seguir.
V. A primeira e a segunda ______
sairão
mais
cedo
por
bom
comportamento!
A) necessário – bastantes – bastante –
estudantes – farão – fileira
B) necessária – bastantes – bastante –
estudantes – farão – fileiras
C) necessária – bastantes – bastantes–
estudante – fará – fileiras
D) necessário – bastante – bastante –
estudantes – farão – fileiras
E) necessária – bastantes – bastante –
estudante – fará – fileira

Questão 02) Analise a relação
estabelecida entre os verbos e os
termos que os completam.
I. Em “Aquele prefeito enganou à
população.”, há um verbo transitivo
direto cujo complemento verbal é um
objeto direto preposicionado, uma
vez que se deseja evitar a
ambiguidade na frase.
II. Em “Não favoreça a José em
detrimento de Wilson.”, há um verbo
transitivo indireto cujo complemento

verbal é um objeto indireto, uma vez
que este é formado de nome
referente a pessoas e o verbo exige
preposição.
III. Em “O jurado não soube a quem
premiar primeiro.”, há um verbo
transitivo direto cujo complemento
verbal
é
um
objeto
direto
preposicionado, uma vez que este é
formado do pronome “quem”.
IV. Em “Não ouvi a ti durante o discurso
daquele político.”, há um verbo
transitivo direto cujo complemento
verbal
é
um
objeto
direto
preposicionado, uma vez que este é
formado por pronome oblíquo tônico.
V. Em “O comunicado afligiu a todos.”,
há um verbo transitivo indireto cujo
complemento verbal é um objeto
direto preposicionado, uma vez que
este é formado por pronome
indefinido
e
o
verbo
exige
preposição.

Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Somente
Somente
Somente
Somente
Somente

I e III estão corretas.
II e III estão corretas.
II e V estão corretas.
I, III e IV estão corretas.
II, III e V estão corretas.

Questão 03) Assinale a alternativa
INCORRETA quanto à regência
verbal.
A) Todo o povo brasileiro simpatizou
com a ideia de plebiscito.
B) Preferiu a dura realidade do que a
ilusão de uma vida feliz.
C) Há empresas que pagam comissões
injustas aos funcionários.
D) Três homens presidiram ao júri.
E) Lembramos o endereço da agência
de viagens.
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MATEMÁTICA
Questão 04) Um salão comercial
retangular de comprimento 30m e
largura de 25m deverá ser repartido
em pequenas salas a serem alugadas.
Qual o valor da área, em m2, de cada
sala, sabendo que todas as salas
devem ser iguais e ter a maior área
possível?
A) 25m2
B) 20m2
C) 15m2
D) 10m2
E) 5m2
Questão 05) Uma pessoa de 1,70m,
que está a 100m do prédio, enxerga-o
segundo um ângulo de 60ᵒ com a
horizontal.
Considerando
que,

3  1,73 , a altura do prédio, em
metros, é:

A) 17,3
B) 173
C) 174,5
D) 17,45
E) 180

CONHECIMENTOS
GERAIS
Questão 06) Em 2014, o Brasil
sediará um dos maiores e mais
importantes eventos esportivos do
planeta, a Copa do Mundo de Futebol.
Para garantir a realização do evento,
governos e iniciativa privada estão
investindo recursos financeiros para
reformar,
remodelar
e
ampliar
estádios, ruas, avenidas, estradas,
aeroportos, entre outros bens públicos

nas cidades que irão receber os jogos.
Para tanto, todos os agentes envolvidos
partilham e se comprometem através
de um termo específico a apresentar os
valores investidos para a realização do
evento, os quais também definem qual
o papel dos governos federal, estaduais
e municipais, bem como dos agentes
privados, a liberação e utilização de
recursos e a execução de ações.
Assinale entre as alternativas abaixo
aquela que apresenta a denominação
correta do termo de prerrogativas,
estratégias e ações em questão.
A)
B)
C)
D)
E)

Termo de Transparência.
Termo de Compromissos.
Termo de Isonomia.
Matriz da Transparência.
Matriz de Responsabilidades.

Questão 07) Segundo o IBGE –
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, em 2012 houve um ganho
de 5,8% no rendimento médio mensal
real de todos os trabalhos das pessoas
de 15 anos ou mais de idade ocupadas
e com rendimento. A média salarial
mensal que em 2011 era de R$
1.425,00, em 2012 alcançou R$
1.507,00. Esses dados foram apurados
a partir da PNAD – Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios. Sobre a
PNAD é INCORRETO afirmar que
A) trata-se
de
um
levantamento
estatístico que integra o Programa
Nacional de Pesquisas Contínuas por
Amostra de Domicílios do IBGE.
B) um dos fatores pesquisados é o
rendimento mensal normalmente
recebido do trabalho principal e dos
outros
trabalhos,
tais
como
aposentadoria, pensão, abono de
permanência, aluguel e outros
rendimentos.
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C) dados
sobre
a
alfabetização,
escolaridade
(série
e
grau
frequentados) e nível de instrução
das pessoas que não são estudantes
(última série concluída e grau
correspondente) também compõem
suas bases de investigação.
D) informações
sobre
sexo,
cor,
condição na unidade domiciliar,
posição na família e no domicílio,
número na família e data de
nascimento dos moradores são
dados de grande relevância da
pesquisa.
E) efetua a produção contínua e
sistemática de índices de preços ao
consumidor, tendo como unidade de
coleta estabelecimentos comerciais
e
de
prestação
de
serviços,
concessionárias de serviços públicos
e domicílios (para levantamento de
aluguel e condomínio).

INFORMÁTICA
Questão 08) Considere o fragmento
(abaixo) de uma planilha do Microsoft
Excel 2007.

Questão 09) O Microsoft Word 2007
possui um botão que permite copiar
os formatos de textos existentes,
para outro texto, sem copiar o texto.
Tal botão é denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

Sombreamento
Recortar
Colar Especial
Formatar Pincel
Selecionar Formatação

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
Questão 10) Acerca da repartição
das receitas tributárias, dispõe a
Constituição Federal de 1988, que a
União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios divulgarão, até o
_____________________________ ,
os montantes de cada um dos
tributos arrecadados, os recursos
recebidos, os valores de origem
tributária entregues e a entregar e a
expressão numérica dos critérios de
rateio.
A
alternativa
que
corretamente a lacuna é:

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o resultado da fórmula
abaixo:
=(SOMA(A1;B2;A3)+SOMA(B1:B3))/B1
A)
B)
C)
D)
E)

10
6
18
16
12

preenche

A) o último dia do mês subsequente
ao da arrecadação.
B) o
primeiro
quadrimestre
do
exercício seguinte.
C) o último mês do mandato do
lançamento.
D) o primeiro dia do bimestre
subsequente ao do lançamento.
E) o último triênio da arrecadação.
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Questão 11) Acerca das disposições
gerais da Lei 4.320/64, considere as
proposições a seguir.

Questão 13) Considere as assertivas
abaixo quanto à possibilidade de
destinação das Inversões Financeiras.

I. Todas as receitas e despesas
constarão da Lei de Orçamento
pelos
seus
totais,
vedadas
quaisquer deduções.
II. O quadro das receitas e despesas
auferidas no exercício anterior e a
previsão para os três futuros
integra a Lei de Orçamento.
III. A
Lei
de
Orçamento
não
consignará
dotações
globais
destinadas
a
atender
indiferentemente a despesas de
pessoal.
IV. A Lei de Orçamento conterá
apenas os totais de receita e
despesa, não sendo permitidos
maiores detalhamentos.
V. A Lei de Orçamento compreenderá
todas as receitas, inclusive as de
operações de crédito autorizadas
em lei.

I. Aquisição
de
títulos
representativos do capital de
empresas
ou
entidades
de
qualquer espécie, já constituídas,
quando a operação não importe
aumento do capital.
II. Aquisição de imóveis.
III. Constituição
do
capital
de
empresas que visem a objetivos
comerciais.
IV. Aquisição de bens de capital já em
utilização.
V. Aumento do capital de entidades
que visem a objetivos financeiros,
inclusive operações bancárias ou
de seguros.

Assinale a alternativa correta.
A) Somente I e III estão corretas.
B) Somente II e IV estão corretas.
C) Somente I, II e IV estão corretas.
D) Somente I, III e V estão corretas.
E) I, II, III, IV e V estão corretas.
Questão 12) A instituição das
Contribuições de Intervenção no
Domínio Econômico compete
A) à União, aos estados e aos
municípios.
B) às sociedades de economia mista.
C) exclusivamente aos municípios.
D) exclusivamente aos estados.
E) exclusivamente à União.

Assinale a alternativa correta.
A) Somente I e III estão corretas.
B) Somente II e IV estão corretas.
C) Somente I, II e IV estão corretas.
D) Somente I, III e V estão corretas.
E) I, II, III, IV e V estão corretas.
Questão 14) A Lei de Diretrizes
Orçamentárias NÃO disporá sobre
A) anistia a crimes políticos.
B) alterações na legislação tributária.
C) normas relativas ao controle de
custos e à avaliação dos resultados
dos programas financiados com
recursos dos orçamentos.
D) equilíbrio
entre
receitas
e
despesas.
E) critérios e forma de limitação de
empenho, a ser efetivada nas
hipóteses previstas em Lei.
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Questão 15) Acerca das disposições
sobre Exercício Financeiro, trazidas
pela
Lei
4.320/64,
assinale
a
alternativa INCORRETA.
A) A Dívida Ativa da União será
apurada e inscrita na Procuradoria
da Fazenda Nacional.
B) Pertencem ao exercício financeiro
as despesas nele legalmente
empenhadas.
C) Os créditos da Fazenda Pública, de
natureza
tributária
ou
não
tributária, serão escriturados como
receita do exercício em que forem
lançadas, nas respectivas rubricas
orçamentárias, independente do
exercício de arrecadação.
D) Reverte à dotação a importância
de despesa anulada no exercício;
quando a anulação ocorrer após o
encerramento
deste,
será
considerada receita do ano em que
se efetivar.
E) O exercício financeiro coincidirá
com o ano civil.
Questão
16)
Compreendem
o
controle da execução orçamentária
realizado
pelo
Poder
Executivo
municipal, sem prejuízo das atribuições
do Tribunal de Contas do Estado:
I. a fidelidade funcional dos agentes
da administração, responsáveis
por bens e valores públicos;
II. o estabelecimento de normas
instrutivas sobre arrecadação de
multas e juros;
III. o cumprimento do programa de
trabalho expresso em termos
monetários e em termos de
realização de obras e prestação de
serviços;

IV. a
adoção
de
mecanismos
informatizados que agilizem as
atividades dos servidores;
V. a legalidade dos atos de que
resultem a arrecadação da receita
ou a realização da despesa, o
nascimento ou a extinção de
direitos e obrigações.
Assinale a alternativa correta.
A) Somente I e III estão corretas.
B) Somente II e IV estão corretas.
C) Somente I, II e IV estão corretas.
D) Somente I, III e V estão corretas.
E) I, II, III, IV e V estão corretas.
Questão 17) A abertura dos créditos
suplementares e especiais depende
da existência de recursos disponíveis
e
não
comprometidos.
São
considerados recursos utilizáveis:
I. os resultantes de anulação parcial
ou total de dotações orçamentárias;
II. o superávit financeiro apurado em
balanço patrimonial do exercício
anterior;
III. os provenientes de excesso de
arrecadação;
IV. o produto de operações de crédito
autorizadas,
em
forma
que
juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las;
V. os resultantes de anulação parcial
ou total de créditos adicionais,
autorizados em Lei.

Assinale a alternativa correta.
A) Somente I e III estão corretas.
B) Somente II e IV estão corretas.
C) Somente I, II e IV estão corretas.
D) Somente I, III e V estão corretas.
E) I, II, III, IV e V estão corretas.
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Questão 18) Acerca da forma de
avaliação, registro e apresentação
dos
elementos
patrimoniais,
considere:
I. os bens móveis e imóveis serão
avaliados pelo valor de aquisição
ou pelo custo de produção ou de
construção;
II. é
proibida
a
realização
de
reavaliações dos bens móveis e
imóveis;
III. os débitos e créditos, bem como
os títulos de renda, pelo seu valor
nominal,
feita
a
conversão,
quando em moeda estrangeira, à
taxa de câmbio vigente na data do
balanço;
IV. as
variações
resultantes
da
conversão dos débitos, créditos e
valores em espécie serão levadas
à conta atualização econômica;
V. os bens de almoxarifado serão
avaliados
pelo
preço
médio
ponderado das compras.
Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Somente I e IV estão corretas.
Somente II e III estão corretas.
Somente I, III e V estão corretas.
Somente II, IV e V estão corretas.
I, II, III, IV e V estão corretas.

Questão 19) Acerca dos Controles
Interno e Externo à luz da Lei n°
4.320/64, considere:
I. compete à Procuradoria Jurídica
do município verificar a exata
observância dos limites das cotas
trimestrais atribuídas a cada
unidade orçamentária, dentro do
sistema que for instituído para
esse fim;

II. além da prestação ou tomada de
contas anual, quando instituída
em lei, ou por fim de gestão,
poderá haver, a qualquer tempo,
levantamento,
prestação
ou
tomada de contas de todos os
responsáveis por bens ou valores
públicos;
III. o Poder Executivo, anualmente,
prestará
contas
ao
Poder
Judiciário, no prazo estabelecido
no Código de Conduta dos
municípios;
IV. o
controle
da
execução
orçamentária,
pelo
Poder
Legislativo, terá por objetivo
verificar
a
probidade
da
administração, a guarda e legal
emprego dos dinheiros públicos e
o
cumprimento
da
Lei
de
Orçamento;
V. as contas do Poder Executivo
serão
submetidas
ao
Poder
Legislativo, com Parecer prévio do
Tribunal de Contas ou órgão
equivalente.
Assinale a alternativa correta.
A) Somente I e IV estão corretas.
B) Somente II e III estão corretas.
C) Somente I, III e V estão corretas.
D) Somente II, IV e V estão corretas.
E) I, II, III, IV e V estão corretas.
Questão 20) Um município apresentou
Receita Corrente Líquida no valor de R$
580.000,00. Assinale a alternativa que
contempla o valor limite da despesa
total com pessoal deste ente.
A) R$ 377.000,00
B) R$ 348.000,00
C) R$ 330.600,00
D) R$ 319.000,00
E) R$ 290.000,00
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Questão 21) Nas Licitações de bens
e serviços, no caso de igualdade de
condições, NÃO é considerado um
critério de desempate:
A) se bem, produzido nacionalmente.
B) se bem, produzido no mesmo
município do órgão.
C) se bem, produzido por empresas
que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no
país.
D) se serviço, prestado por empresa
brasileira.
E) se serviço, prestado por empresas
que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no
país.
Questão 22) O Prefeito prestará
contas
anualmente
à
____________________ relativas ao
exercício anterior, sobre as quais dará
parecer
prévio
o
__________________________.
A
alternativa
que
preenche
corretamente as lacunas é:
A) Secretaria
de
Administração;
Secretário de Administração.
B) Câmara de Vereadores; Presidente
da
Câmara
ou
o
nomeado
Aprovador de Despesas.
C) População; Controle Interno.
D) Câmara de Vereadores; Tribunal
de Contas.
E) População;
Representante
do
sindicato dos bairros.
Questão 23) Os Municípios poderão
instituir
A) imposto sobre a transmissão de
bens por doação.

B) taxas cuja base de cálculo seja
própria de impostos.
C) imposto
sobre
serviços
de
comunicações.
D) contribuição
de
melhoria,
decorrente de obras públicas.
E) imposto
sobre
serviços
de
transporte intermunicipal.
Questão 24) Assinale a alternativa
correta acerca das formalidades do
processo licitatório à luz da Lei n°
8.666/64.
A) Existir orçamento detalhado em
planilhas
que
expressem
a
composição de todos os seus
custos unitários.
B) A licitação será sigilosa, sendo
privados e inacessíveis ao público
os atos de seu procedimento, salvo
quanto ao conteúdo das propostas,
até a respectiva abertura.
C) É vedado incluir no objeto da
licitação a obtenção de recursos
financeiros para sua execução,
qualquer que seja a sua origem,
exceto
nos
casos
de
empreendimentos executados e
explorados sob o regime de
concessão,
nos
termos
da
legislação específica.
D) Salvo exceções expressas na lei, é
vedada a realização de licitação
cujo objeto inclua bens e serviços
de características e especificações
exclusivas.
E) Todos os valores, preços e custos
utilizados nas licitações terão como
expressão monetária a UFIR.
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Questão
25)
Com
base
nos
conceitos relacionados a Despesa
Pública, relacione as colunas e depois
assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.

Questão 26) São valores a serem
considerados no somatório para
apuração da despesa total com
pessoal do ente federativo os gastos
com:

1.
2.
3.
4.
5.

I. subsídios;
II. adicionais, gratificações, horas
extras;
III. vencimentos e vantagens, fixas e
variáveis;
IV. proventos
da
aposentadoria,
reformas e pensões;
V. encargos sociais e contribuições
recolhidas pelo ente às entidades
de previdência.

Subvenções
Investimentos
Despesas de Custeio
Transferências Correntes
Inversões Financeiras

( )

Dotações para constituição ou
aumento do capital de empresas
que
não
sejam de
caráter
comercial ou financeiro.

( )

Dotações para despesas às quais
não corresponda contraprestação
direta em bens ou serviços,
inclusive para contribuições e
subvenções destinadas a atender
à
manifestação
de
outras
entidades de direito público ou
privado.

( )

Dotações destinadas à aquisição
de imóveis, ou de bens de capital
já em utilização.

( )

Transferências destinadas a cobrir
despesas de custeio das entidades
beneficiadas.

( )

A) 2
B) 3
C) 5
D) 3
E) 2

Dotações para manutenção de
serviços anteriormente criados,
inclusive as destinadas a atender
a
obras
de
conservação
e
adaptação de bens imóveis.

–
–
–
–
–

1
4
3
2
4

–
–
–
–
–

3
5
4
1
5

–
–
–
–
–

5
2
1
4
1

–
–
–
–
–

Assinale a alternativa correta.
A) Somente I e IV estão corretas.
B) Somente II e III estão corretas.
C) Somente I, III e V estão corretas.
D) Somente II, IV e V estão corretas.
E) I, II, III, IV e V estão corretas.
Questão
27)
A
Reserva
Contingência
contida
na
Orçamentária
Anual
tem
montante definido com base

de
Lei
seu

A) na Receita Corrente Líquida.
B) na Despesa Fixada.
C) na Receita Bruta esperada.
D) no saldo de Restos a Pagar não
liquidados no exercício anterior.
E) no Contrato de Parceria PúblicoPrivada.

4
1
2
5
3

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Contador – 11

Questão 28) Acerca das instruções
contidas na Lei n° 8.429/92, Lei de
Improbidade Administrativa, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) Quando o ato de improbidade
causar lesão ao patrimônio público
caberá à autoridade administrativa
responsável
pelo
inquérito
representar ao Ministério Público,
para a indisponibilidade dos bens do
indiciado.
B) O agente público perderá os bens ou
valores
acrescidos
ao
seu
patrimônio,
caso
comprovado
enriquecimento ilícito.
C) O sucessor daquele que causar
lesão ao patrimônio público ou se
enriquecer ilicitamente está sujeito
às cominações da Lei n° 8.429/92
além do limite do valor da herança.
D) Ocorrendo lesão ao patrimônio
público por ação ou omissão, dolosa
ou culposa, do agente ou de
terceiro, será exigido o integral
ressarcimento do dano.
E) Concorrer para que terceiro se
enriqueça ilicitamente constitui-se
como
ato
de
improbidade
administrativa que causa prejuízo ao
erário.

Questão 29) Analise as afirmações
abaixo.
I. São tipos de Renúncia de Receita o
subsídio e o crédito presumido.
II. Serão objeto de limitação as
despesas
que
constituam
obrigações constitucionais e legais
do ente.
III. Caracteriza-se por aumento de
despesa a prorrogação daquela
criada por prazo indeterminado.

IV. A
execução
orçamentária
e
financeira deverá identificar os
beneficiários de pagamento de
sentenças judiciais, por meio de
sistema
de
contabilidade
e
administração financeira.
V. Considera-se obrigatória de caráter
continuado a despesa corrente
derivada de ato administrativo
normativo que fixe para o ente a
obrigação legal de sua execução
por um período superior a um
exercício.
Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Somente I e IV estão corretas.
Somente II e III estão corretas.
Somente I, III e V estão corretas.
Somente II, IV e V estão corretas.
I, II, III, IV e V estão corretas.

Questão 30) A inflação é o aumento
persistente e generalizado no valor dos
preços em um país. O conceito pode
ser dividido em pelos menos dois tipos,
a saber, a inflação de demanda e a
inflação de custos. A inflação de
demanda
A) ocorre quando há um aumento dos
custos
de
produção
e
sua
consequente retração.
B) está associada à diminuição drástica
da oferta por produtos e à
estabilização da demanda.
C) acontece invariavelmente quando os
custos de matéria prima aumentam
de forma persistente durante um
longo período de tempo.
D) ocorre quando há excesso de
demanda agregada em relação à
produção disponível.
E) ocorrem
quando
os
governos
intervêm de forma pontual nos
mercados cambiais.

