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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 40 (quarenta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

MATEMÁTICA 06 a 10 

CONHECIMENTOS GERAIS 11 a 20 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 a 40 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 
4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 
 
 
 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 
7. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 
8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  
9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 
10. NÃO sera permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES  
11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 
obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 
realização da prova objetiva. 

 Caso qualquer equipamento venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado no envelope de guarda 
de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 
prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 
e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 
15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato. 

NOME DO CANDIDATO     
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto a seguir. 
 

Executivo abandona Microsoft para criar bibliotecas 
infantis 

 
Em algum momento deste ano, uma criança em 

algum lugar do mundo em desenvolvimento tornou-se 
a beneficiária 'número 10 milhões' do Room to 
Read ('Quarto para Ler', em tradução livre), uma 
organização sem fins lucrativos fundada há 15 anos 
por um alto executivo da Microsoft que abandonou seu 
emprego para se dedicar a erradicar o analfabetismo 
infantil.  

A entidade, que também visa reduzir a 
desigualdade de gênero na educação de meninos e 
meninas, constrói bibliotecas em localidades pobres.  

Não causa surpresa, portanto, a comparação 
entre seu fundador, John Wood, e Andrew Carnegie, 
magnata americano que se propôs a fazer o mesmo no 
século 19.  

De certa forma, porém, o Room to Read já 
superou seu mentor espiritual, construindo 17,5 mil 
bibliotecas contra as 2,5 mil de Carnegie.  

Wood alcançou o feito ao combinar a 
determinação de Carnegie com o que aprendeu nas 
empresas onde trabalhou, como a Microsoft, do 
bilionário e também filantropo Bill Gates.  

A inspiração para criar o Room to Read nasceu 
em 1998, quando o ex-executivo estava de férias no 
Nepal, escalando a Cordilheira do Himalaia. "A ideia 
surgiu do nada", diz Wood. "Gostaria de poder dizer 
que sempre desenvolvi trabalhos filantrópicos, mas a 
realidade era que eu me focava em mim mesmo, em 
minha carreira, em quanto dinheiro eu tinha na minha 
conta bancária".  

Wood estava visitando uma escola na cidade 
montanhosa de Bahundanda. Havia ali uma biblioteca, 
mas apenas poucos livros deixados por antigos 
visitantes. Um deles era Finnegan's Wake , de James 
Joyce, e um guia Lonely Planet sobre a Mongólia.  

Além disso, os livros eram considerados tão 
preciosos que permaneciam guardados em um armário 
trancado e nunca emprestados às crianças.  

Quando Wood deixou o local, o diretor da escola 
lhe disse que, se alguma vez ele voltasse, poderia 
trazer mais alguns livros. De imediato, ele sabia o que 
tinha de fazer. A biblioteca vazia lhe fez lembrar de sua 
infância. "Cresci em uma família que amava ler e 
sempre deu valor a palavra escrita", diz ele. "Eu 
tropecei na causa certa no lugar certo e no tempo 
certo".  

Um ano mais tarde, ele voltou à mesma escola 
com 3 mil livros. A reação das crianças confirmou que 
ele estava indo no caminho certo. Wood decidiu 
abandonar o emprego na Microsoft para se dedicar em 
tempo integral à alfabetização de crianças no Nepal.  

Dinesh Shrestha, que até então trabalhava na 
erradicação da pólio para uma ONG local, se juntou a 
ele. O trabalho de construir bibliotecas no Nepal 
começava naquele momento.  

Meses depois, outra executiva americana e 
amiga de longa data de Wood, Erin Ganju, que 
trabalhava no Vietnã, voltou a entrar em contato com 
ele. Em seguida, ela também abandonou seu trabalho, 
e os três ─ John, Dinesh e Erin ─ tornaram-se 
cofundadores da Room to Read, uma organização sem 
fins lucrativos que atua em 10 países.  

[...] 
A Room to Read também adere aos princípios 

básicos sobre a forma como as crianças são 
educadas. A ONG trabalha no idioma da comunidade 

local - apesar de que isso significa publicar seus 
próprios livros e materiais didáticos.  

Desde então, foram publicados quase 1 mil 
títulos de livros para crianças em dezenas de idiomas, 
de chinayanja na Zâmbia ao khmer no Camboja, do 
telugu na Índia ao xitsonga na África do Sul. Sempre 
que possível, Wood chama autores, ilustradores e 
editoras locais para colaborar com o projeto. Por 
causa disso, o Room to Read se tornou "a maior 
editora de livros infantis que você já ouviu falar".  

Apesar de seu passado como executivo da 
Microsoft, Wood ainda não está convencido do 
potencial da tecnologia digital em seu trabalho. Em vez 
disso, a ONG se concentra em recursos físicos e 
algumas vezes literalmente concretos. A Room to Read 
construiu 17,5 mil bibliotecas infantis e cerca de 1 mil 
escolas.  

De novo, as mesmas regras se aplicam. As 
bibliotecas têm de seguir alguns padrões. Elas são 
frequentemente grandes o suficiente para acomodar 
até 40 crianças de uma só vez. "Os livros nas estantes 
têm de estar no nível do olho da criança, não podem 
estar atrás de vidros, não há armários trancados. Todo 
o mobiliário é adaptado ao tamanho das crianças, o 
chão também, há pôsteres na parede e mapas do 
mundo. Incentivamos as crianças a levar os livros para 
casa e acompanhamos semanalmente quantas fazem 
isso". 

 
   (Adaptado de http://noticias.terra.com.br/educacao/executivo-
abandona-microsoft-para-construir-bibliotecas-infantis-em-paises-
pobres,1e55289b2ecb4f6a6e24e86bb295b717ivnp05ty.html) 

 

Questão 01  

 
Com relação ao texto, é CORRETO afirmar: 
 

(A) O texto traz, com exclusividade, a história de John 
Wood, que foi o primeiro executivo a construir 
bibliotecas em lugares pobres. 
 

(B) Infelizmente, o gesto do executivo John Wood, de 
construir bibliotecas em lugares pobres não 
despertou, em mais ninguém, a mesma iniciativa. 

 
(C) O objetivo principal do executivo John Wood é o 

de contribuir para a educação/formação de 
crianças de comunidades carentes, por meio do 
incentivo à leitura. 

 
(D) O projeto de John Wood contribui para que as 

crianças beneficiadas aprendam inglês, uma vez 
que essa é a língua utilizada pela ONG em todas 
as ações realizadas nas comunidades. 

 
(E) O êxito do projeto se deve à utilização da 

tecnologia digital em suas ações. 
 

Questão 02  

 
Em todas as alternativas abaixo, o “que” é um 
pronome relativo que resgata um antecedente, 
EXCETO: 

 
(A) “Gostaria de poder dizer que sempre desenvolvi 

trabalhos filantrópicos [...]” 
 

(B) “De imediato, ele sabia o que tinha de fazer.” 
 

(C) “A entidade, que também visa reduzir a 
desigualdade de gênero na educação de 
meninos e meninas, constrói bibliotecas em 
localidades pobres.” 

 
 

http://noticias.terra.com.br/educacao/executivo-abandona-microsoft-para-construir-bibliotecas-infantis-em-paises-pobres,1e55289b2ecb4f6a6e24e86bb295b717ivnp05ty.html
http://noticias.terra.com.br/educacao/executivo-abandona-microsoft-para-construir-bibliotecas-infantis-em-paises-pobres,1e55289b2ecb4f6a6e24e86bb295b717ivnp05ty.html
http://noticias.terra.com.br/educacao/executivo-abandona-microsoft-para-construir-bibliotecas-infantis-em-paises-pobres,1e55289b2ecb4f6a6e24e86bb295b717ivnp05ty.html
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(D) “[...] uma organização sem fins lucrativos que 
atua em 10 países.” 

 
(E) “[...] o Room to Read se tornou "a maior editora 

de livros infantis que você já ouviu falar". 
 

Questão 03  

 
Assinale a alternativa em que a concordância verbal 
obedece à mesma regra presente no enunciado: “De 
novo, as mesmas regras se aplicam.” 

 
(A) Aluga-se apartamento na praia. 
(B) Os curiosos queriam se aproximar do incêndio. 
(C) Ninguém se lembrou do meu aniversário. 
(D) “[...] os três ─ John, Dinesh e Erin ─ tornaram-se 

cofundadores da Room to Read [...]” 
(E) Precisa-se de motorista com experiência. 

 

Questão 04  

 
Assinale a alternativa em que o conectivo apresenta o 
mesmo valor semântico do conectivo destacado no 
trecho: “Apesar de seu passado como executivo da 
Microsoft [...]”.  
 

(A) Portanto. 
(B) Porque. 
(C) Pois. 
(D) E também. 
(E) Embora. 

 

Questão 05  

 
O conectivo “apesar de” indica: 

 
(A) Explicação. 
(B) Concessão. 
(C) Conclusão. 
(D) Adição. 
(E) Condição. 

 

MATEMÁTICA 

 

Questão 06  

 
Carla fez um empréstimo comprometendo 22% de seu 
salário durante um ano.Sabendo que ela recebe, 
mensalmente R$ 1850,00, é correto afirmar que, após 
os descontos do empréstimo, resta do salário de Carla 
um valor igual a: 
 

(A) R$ 1374,00. 
(B) R$ 1396,00. 
(C) R$ 1443,00. 
(D) R$ 1462,00. 
(E) R$ 1471,00. 

Questão 07  

 
Considere os conjuntos C = {1,2,4,5,7,10} e D = 
{1,3,4,5,6,10,14},com base nestas informações assinale 
a alternativa CORRETA.   
 

(A) C ∩ D = { 1,4,5,10 }. 
(B) C U D = { 4 } . 
(C) C U D = { 1,2,3,4,5,7,10,14 }. 
(D) C ∩ D = { 2,7 }. 
(E) C ∩ D = { 1,5,7,14 }. 

 
 
 
 
 

Questão 08  

 
Um funcionário de uma fábrica de bicicletas precisa 
montar 192 bicicletas por mês.Sabendo que ele já 
montou 2/3 dessas bicicletas, assinale a alternativa 
que representa a quantidade de bicicletas que ele 
ainda precisa montar. 
 

(A) 58biciletas. 
(B) 64 bicicletas. 
(C) 69 bicicletas. 
(D) 75 bicicletas. 
(E) 81 bicicletas. 

Questão 09  

 

De uma encomenda de 460 salgados que Vanessa 
recebeu, ela já fez a quantia de 184 salgados.Com base 
nessas informações, é CORRETO afirmar que a 
porcentagem de salgados que Vanessa já fez é de: 
 

(A) 28%. 
(B) 36%. 
(C) 40%. 
(D) 43%. 
(E) 45%. 

Questão 10  

 

Ao resolver a expressão (252:18) x (21,8 + 12,16), 
obtêm-se um resultado igual a: 
 

(A) 449,10. 
(B) 455,52. 
(C) 468,45. 
(D) 475,44. 
(E) 482,15. 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES/ 

 

Questão 11  

 
O município de Toledo recebeu seus primeiros 
moradores em 1946, colonos oriundos da cidade 
gaúcha de São Marcos, mas pertencia ao município de 
Foz do Iguaçu. Qual foi o dia e o ano da emancipação 
política de Toledo? 
 

(A) 14 de dezembro de 1951. 
(B) 14 de dezembro de 1960. 
(C) 14 de novembro de 1952. 
(D) 15 de novembro de 1953. 
(E) 13 de dezembro de 1954. 

 
Questão 12  

 
Rio pertencente ao município de Toledo que possui 
uma usina hidrelétrica em funcionamento:  
 

(A) Rio Paranapanema. 
(B) Rio Marreco. 
(C) Rio Toledo. 
(D) Rio São Francisco. 
(E) Rio Panambi. 

 
Questão 13  

 
Qual dos municípios não faz limite geográfico com o 
município de Toledo? 
 

(A) Maripá. 
(B) São Pedro do Iguaçu. 
(C) Cascavel. 
(D) Quatro Pontes. 
(E) Rolândia. 
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Questão 14  

 

É INCORRETO afirmar a respeito do município de 
Toledo: 
 

(A) Toledo ficou conhecida e ganhou destaque com 
a tradicional “Festa Nacional do Porco no 
Rolete”. 
 

(B) Toledo é a cidade que possui os maiores 
índices de criminalidade do país. 

 
(C) É detentor do Prêmio Paraná Ambiental na 

modalidade de Gerenciamento de resíduos 
sólidos, através do Programa Lixo Útil / Câmbio 
Verde. 

 
(D) Toledo possui todos os selos da EMBRATUR 

que o credenciam como Município com 
potencialidade para o desenvolvimento turístico. 

 
(E) A atividade econômica inicial foi a extração da 

madeira para atender os mercados da Argentina 
e Uruguai. 

 
Questão 15  

 

Vice-presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e 
defensor da investigação a respeito do recebimento de 
propina na Campanha Eleitoral da presidente Dilma 
Roussef: 

(A) Helder Barbalho. 
(B) Joaquim Barbosa. 
(C) Edinho Silva. 
(D) Nelson Barbosa. 
(E) Gilmar Ferreira Mendes. 

 
Questão 16  

 

É CORRETO afirmar, a respeito do termo “superávit 
primário”: 
 

(A) É o dinheiro arrecadado pelo governo através 
do pagamento de impostos. 
 

(B) É o dinheiro que vem de empréstimos 
realizados pelo governo dos países ricos. 

 
(C) É o  dinheiro que falta nas contas do governo, 

após pagar despesas com pessoal, 
investimentos em educação e saúde, por 
exemplo. 

 
(D) É o dinheiro que sobra nas contas do governo 

depois de pagar despesas. 
 

(E) É o resultado de anos de aquecimento da 
economia, arrecadação alta e baixo 
desemprego. 

 
Questão 17  

 

A dengue é uma doença causada pela picada do 
mosquito Aedes aegypti e vem causando mortes em 
vários estados do país. Desse modo é INCORRETO 
afirmar: 
 

(A) O ano de 2015 já possui o maior índice anual de 
mortes desde que a doença começou a ser 
monitorada. 
 

(B) A região Sudeste concentra 68,5% dos óbitos 
do país. 

 
(C) Entre as medidas adotadas para combater a 

dengue, a vacina é a melhor opção para 
prevenção da doença. 

 
(D) A realização de curso online para profissionais 

de saúde, atualização de plano de contingência, 
visitas técnicas de monitoramento são algumas 
das medidas para o combate à dengue. 

 
(E) Água parada, clima quente e lixo espalhado 

pelas ruas ajudam a proliferar os mosquitos. 
 

Questão 18  

 
Assinale a opção CORRETA: 

 
I. A organização pública significa o mesmo 

que administração pública. 
 

II. A organização da administração pública 
brasileira é dividida em duas partes: 
administração direta e a indireta. 

 
III. A organização indireta é formada por 

serviços que estão integrados à 
Presidência da República, ministérios, 
governos estaduais, prefeituras, câmaras 
legislativas e ao judiciário federal e 
estadual. 

 
IV. A organização direta é composta por 

entidades jurídicas próprias, criadas, ou 
autorizadas por lei: autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas e sociedade 
de economia mista. 

 
V.  A organização pública é muito 

importante para a administração do país. 

 
(A) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
(B) Somente as alternativas I, III e V estão corretas. 
(C) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 
(D) Somente as alternativas I, II e V estão corretas. 
(E) Somente as alternativas II e V estão corretas. 

Questão 19  

 

Assinale a opção INCORRETA quanto à crise 
envolvendo os refugiados de guerra: 

(A) Os refugiados de guerra fogem dos conflitos, da 
violência e da perseguição. 

(B) O Brasil é o país que menos concedeu asilo 
político a refugiados sírios na América Latina. 

(C) Muitos fugiram de países arrasados pela guerra, 
como Síria, Afeganistão, Sudão, e Iraque. 

(D) Pedir asilo é um direito humano, uma parte 
essencial dos acordos internacionais sobre 
refugiados, que quase todos os governos 
assinaram depois da II Guerra Mundial. 

(E) O mundo enfrenta a pior crise de refugiados 
desde a II Guerra Mundial. 

Questão 20  

 

É CORRETO afirmar a respeito dos problemas 
ambientais envolvendo a falta de água no Brasil: 
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I. O governo estadual não pode ser 
responsabilizado pela crise da água, 
porque não tinha como prever essa 
situação. 
 

II. Os ambientalistas têm alertado sobre a 
água doce ser um recurso escasso em 
nosso planeta. 

 
III. Os especialistas apontam os cidadãos 

como culpados pela crise da água no 
Brasil, principalmente na região sudeste. 

 

 
IV. A gestão da água feita como se os 

recursos fossem inesgotáveis, a 
aproximação entre oferta e demanda 
revelou fragilidades quando a situação da 
escassez se acentuou. 

 
V. A crise atual exige união e 

compartilhamento de responsabilidades 
com respostas sistêmicas, com metas e 
ações de curto, médio e longo prazo. 

 
(A) As alternativas II, IV e V estão corretas. 
(B) As alternativas I e II estão corretas. 
(C) As alternativas I e III estão corretas. 
(D) As alternativas I, II e IV estão corretas. 
(E) As alternativas IV e V estão corretas. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e 
despesas previstas, em confronto com as realizadas. 
Ao final de 2014, a Prefeitura Velho Oeste apresentou 
os seguintes dados: 

 
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS SALDO

INICIAL ATUALIZADA REALIDADAS

RECEITAS CORRENTES

Receita tributária (impostos, taxas e contribuições) 300.000,00R$     270.700,00R$     275.300,00R$     4.600,00R$         

Receita de contribuições (sociais, intervenção do domínio econômico e iluminação pública) 15.000,00R$       12.500,00R$       14.100,00R$       1.600,00R$         

Receita patrimonial (imobiliária, de valores imobiliários) 10.000,00R$       9.600,00R$         8.900,00R$         700,00-R$             

Receita de serviços (transferências intergovernamentais) 3.000,00R$         1.800,00R$         2.000,00R$         200,00R$             

Transferências correntes (de convênios) 400.000,00R$     420.300,00R$     430.200,00R$     9.900,00R$         

Outras receitas correntes (receita de dívida ativa) 50.000,00R$       38.600,00R$       39.300,00R$       700,00R$             

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de crédito (externas) 100.000,00R$     82.800,00R$       85.400,00R$       2.600,00R$         

Alienação de bens (bens móveis) 10.000,00R$       15.000,00R$       17.800,00R$       2.800,00R$         

Transferências de capital (outras instituições públicas) 50.000,00R$       84.600,00R$       77.200,00R$       7.400,00-R$         

SUBTOTAL DAS RECEITAS 938.000,00R$     935.900,00R$     950.200,00R$     14.300,00R$       

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS SALDO DA

INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS DOTAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

Despesas de pessoal e encargos sociais 790.000,00R$     795.000,00R$     730.100,00R$     64.900,00R$       

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos e inversões financeiras 100.000,00R$     80.000,00R$       77.300,00R$       2.700,00R$         

Subtotal das Despesas 890.000,00R$     875.000,00R$     807.400,00R$     67.600,00R$        
 
Para as questões de 21 e 22 apresentadas, a seguir, 
assinale a alternativa CORRETA sobre o Balanço 
Orçamentário da Prefeitura Velho Oeste: 
 

Questão 21  

 

Com base no Balanço Orçamentário da Prefeitura 
Velho Oeste, apresentado ao final de 2014, o resultado 
da execução orçamentária do município, no exercício, 
foi de:  

 
(A) R$ 48.000,00.  
(B) R$ 60.900,00.  
(C) R$ 67.600,00.  
(D) R$ 142.800,00.  
(E) R$ - 53.300,00. 

 
Questão 22  

 

De acordo com o Balanço Orçamentário da Prefeitura 
Velho Oeste, e considerando que da despesa 

empenhada, no exercício, 70% foi liquidada, o valor 
inscrito em restos a pagar não processados foi de: 

 
(A) R$ 267.000,00. 
(B) R$ 262.500,00.  
(C) R$ 242.220,00.  
(D) R$ 20.280,00.  
(E) R$ 67.600,00. 

 

 

 
A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pode ser 
analisada, mediante comparação dos fluxos de caixa, 
gerados ou consumidos. Considere os ingressos e 
desembolsos no caixa e equivalente de caixa da 
Prefeitura Municipal de Britânia do Oeste: 

 

Receita Tributária R$       320.000,00 

Despesas de pessoal e encargos sociais R$       248.000,00 

Amortização de financiamentos R$         89.000,00 

Alienação de Bens R$         80.000,00 

Aquisição de Ativo Não Circulante R$       120.000,00 

Receitas imobiliárias, industriais e de serviços R$           5.000,00 

Amortização de empréstimos R$       130.000,00 

Receita de contribuições R$         22.500,00 

Operações de Crédito - Captação de recursos R$       320.000,00 

Receita Patrimonial R$         12.700,00 

 
Para as questões de 23 e 24 apresentadas, a seguir, 
assinale a alternativa CORRETA sobre o Balanço 
Orçamentário da Prefeitura Britânia do Oeste: 

 
Questão 23  

 
Segundo os dados apresentados, o Fluxo de Caixa das 
Atividades Operacionais do município, no período, foi:  

 
(A) R$ 112.200,00.  
(B) R$ 307.300,00. 
(C) R$ 568.000,00. 
(D) R$ 392.000,00. 
(E) R$ 397.000,00. 

 

Questão 24  

 
De acordo com os dados apresentados, a geração 
líquida de caixa e equivalente de caixa do município, 
no período, foi:  

 
(A) 458.000,00. 
(B) 331.000,00. 
(C) 629.000,00.  
(D) 368.300,00. 
(E) 173.200,00. 

 
Questão 25  

 

A Lei n° 10.406/2002, que institui o Código Civil, 
classifica as pessoas jurídicas de direito público e de 
direito privado, como segue: 
 

I. As autarquias, inclusive as associações 
públicas. 

II. As fundações. 
III. Os partidos políticos. 
IV. A União; 
V. Os Estados, o Distrito Federal e os 

Territórios. 
VI. Os Municípios. 
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VII. As associações. 
VIII. As sociedades. 

IX. As organizações religiosas. 
X. As empresas individuais de 

responsabilidade limitada. 

 
Os itens classificados como pessoas jurídicas de: 

 
(A) Direito público são: I, II, IV, V, IX; e direito 

privado são: III, VI, VII, VIII, X. 

 
(B) Direito público são: II, III, IV, V, IX; e direito 

privado são: I, VI, VII, VIII, X. 

 
(C) Direito público são: II, IV, V, VI, VII, IX; e direito 

privado são: I, III, VIII, X. 

 
(D) Direito público são: I, IV, V, VI; e direito privado 

são: II, III, VII, VIII, IX, X. 

 
(E) Direito público são: I, III, VII, VIII, IX; e direito 

privado são: II, IV, V, VI, X. 
 

Questão 26  

 
De acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao 
Setor Público – MCASP, o regime contábil aplicado às 
entidades do setor público é: 

 
(A) De competência para receitas e despesas no 

sistema orçamentário. 
 

(B) De competência para receitas e despesas no 
sistema patrimonial. 

 
(C) O regime contábil misto, caixa para as 

despesas, e de competência para as receitas no 
sistema patrimonial. 

 
(D) O regime contábil misto, caixa para as receitas, 

e de competência para as despesas no sistema 
patrimonial. 

 
(E) De caixa para receitas e despesas no sistema 

orçamentário. 
 

 
Questão 27  

 
O art. 12. Da Lei n° 4.320/64 classificada as despesas 
segundo as categorias econômicas. As despesas de 
capital são dotações destinadas a aquisição de 
imóveis, ou de bens de capital já em utilização; 
aquisição de títulos representativos do capital de 
empresas ou entidades de qualquer espécie, já 
constituídas, quando a operação não importe aumento 
do capital; constituição ou aumento do capital de 
entidades ou empresas que visem a objetivos 
comerciais ou financeiros, inclusive operações 
bancárias ou de seguros, e classificadas como: 

 
(A) Despesas de Custeio. 
(B) Transferências Correntes. 
(C) Inversões Financeiras. 
(D) Investimentos. 
(E) Transferências de Capital. 

 
Questão 28  

 
O registro, processo e evidenciação dos fatos 
financeiros e não financeiros relacionados com as 
variações qualitativas e quantitativas do patrimônio 
público, segundo o Plano de Contas aplicado ao Setor 

Público – PCASP, deve ser classificado, segundo a 
natureza de informação: 

 
(A) Orçamentário. 
(B) Patrimonial. 
(C) De controle. 
(D) Financeiro. 
(E) Fiscal. 

 
Questão 29  

 
Segundo a NBC T 16.6 (R1), a seguir, são apresentadas 
as Demonstrações Contábeis das entidades definidas 
no campo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
EXCETO: 

 
(A) Balanço Patrimonial. 
(B) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
(C) Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
(D) Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido. 
(E) Demonstração do Resultado Econômico. 

 
 

 
Questão 30  

O art. 105 da Lei n° 4.320, estabelece que o Balanço 
Patrimonial demonstrará: 

 
I. O Ativo Financeiro compreenderá os 

créditos e valores realizáveis, 
independentemente de autorização 
orçamentária e os valores numerários. 
 

II. O Ativo Permanente compreenderá os 
bens, créditos e valores, cuja mobilização 
ou alienação dependa de autorização 
legislativa. 

 
III. O Passivo Financeiro compreenderá as 

dívidas fundadas e outras que dependam 
de autorização legislativa para 
amortização ou resgate. 

 
IV. O Passivo Permanente compreenderá as 

dívidas fundadas e outros pagamentos, 
independentemente de autorização 
orçamentária. 

 
V. Nas contas de compensação, serão 

registrados bens, valores, obrigações e 
situações não compreendidas no ativo 
financeiro e permanente, ou passivo 
financeiro e permanente e que, imediata 
ou indiretamente, possam vir a afetar o 
patrimônio. 

 
(A) Somente as afirmativas III e IV estão incorretas. 
(B) Somente as afirmativas II e IV estão incorretas. 
(C) Somente a afirmativa I e V estão incorretas. 
(D) Somente a afirmativa I e III estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Questão 31  

 

Os relatórios contábil-financeiros retratam um 
fenômeno econômico em palavras e números. Para ser 
útil, a informação contábil-financeira não tem só que 
retratar um fenômeno relevante, mas tem também que 
retratar a realidade sobre os fenômenos que se 
propõem. Para a realidade ser retratada, precisa ter 
três atributos. Ela tem que ser completa, neutra e livre 
de erro. É claro, a perfeição é rara, se de fato 
alcançável. O objetivo é maximizar referidos atributos 
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na extensão que seja possível. Segundo o 
Pronunciamento Conceitual Básico (R1), esses 
conceitos estão de acordo com a característica 
qualitativa da informação contábil-financeira útil de: 

 
(A) Representação fidedigna. 
(B) Comparabilidade. 
(C) Verificabilidade. 
(D) Tempestividade. 
(E) Compreensibilidade. 

 
Questão 32  

 

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) 
- Apresentação das Demonstrações Contábeis, o 
conjunto completo de demonstrações contábeis inclui, 
EXCETO: 

 
(A) Demonstração do resultado do período. 
(B) Demonstração do resultado abrangente do 

período. 
(C) Demonstração das mutações do patrimônio 

líquido do período. 
(D) Demonstração das origens e aplicações de 

recursos. 
(E) Notas explicativas, compreendendo um resumo 

das políticas contábeis significativas e outras 
informações elucidativas. 
 

Questão 33  

 
O ativo não circulante deve ser classificado quando 
satisfizer o seguinte critério: 
 

(A) Espera-se que seja realizado, ou pretende-se 
que seja vendido, ou consumido no decurso 
normal do ciclo operacional da entidade. 
 

(B) Está mantido, essencialmente, com o propósito 
de ser negociado. 

 
(C) Espera-se que seja realizado até doze meses 

após a data do balanço. 
 

(D) É caixa, ou equivalente de caixa (conforme 
definido no Pronunciamento Técnico CPC 03 – 
Demonstração dos Fluxos de Caixa), a menos 
que sua troca, ou uso para liquidação de 
passivo se encontre vedada, durante, pelo 
menos, doze meses após a data do balanço. 

 
(E) Ser subdividido em realizável a longo prazo, 

investimentos, imobilizado e intangível. 
 

Questão 34  

 

De acordo com o Código Tributário Nacional – CTN, 
compete aos municípios: 
 

I. Imposto territorial rural – ITR. 
II. Imposto sobre a transmissão de bens 

imóveis – ITBI. 
III. Imposto sobre serviço de qualquer 

natureza – ISSQN. 
IV. Imposto sobre a propriedade territorial 

urbana – IPTU. 
V. Imposto sobre transmissão causa mortis 

e doação – ITCMD. 

 
 

(A) Somente as afirmativas III, IV e V estão 
corretas. 

(B) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(C) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

(D) Somente as afirmativas I, II e V estão incorretas 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
Questão 35  

 

A NBC T 16.8 estabelece referenciais para o controle 
interno como suporte do sistema de informação 
contábil, no sentido de minimizar riscos e dar 
efetividade às informações da contabilidade, visando a 
contribuir para o alcance dos objetivos da entidade do 
setor público. A Estrutura e Componentes do Controle 
Interno compreendem: 

 
A) Ambiente de 
controle 
 
B) Mapeamento e 
avaliação de riscos 
 
C) Procedimentos 
de controle 
 
D) Informação e 
comunicação 
 
E) Monitoramento 
 

( )São medidas e ações estabelecidas para 
prevenir ou detectar os riscos inerentes ou 
potenciais à tempestividade, à fidedignidade e à 
precisão da informação contábil, classificando-
se em: procedimentos de prevenção e 
procedimentos de detecção. 
(  )Deve demonstrar o grau de comprometimento 
em todos os níveis da administração, com a 
qualidade do controle interno em seu conjunto. 
( )Compreende o acompanhamento dos 
pressupostos do controle interno, visando a 
assegurar a sua adequação aos objetivos, ao 
ambiente, aos recursos e aos riscos. 
( )É a identificação dos eventos ou das 
condições que podem afetar a qualidade da 
informação contábil. Corresponde à análise da 
relevância dos riscos identificados.  
( )É sistema da entidade do setor público com a 
finalidade de permitir a realização dos 
procedimentos estabelecidos e outras 
responsabilidades, orientar a tomada de 
decisão, permitir o monitoramento de ações e 
contribuir para a realização de todos os 
objetivos de controle interno. 
 

 
Assinale a alternativa que contem a sequencia 
CORRETA. 

 
(F) A, B, C, E, D. 
(G) C, A, E, B, D. 
(H) E, B, A, C, D. 
(I) B, D, C, E, A. 
(J) C, B, A, E, D. 

 
Questão 36  

 
O art. 31 da Constituição Federal de 1988 estabelece 
que a fiscalização do Município será exercida pelo 
Poder Legislativo Municipal, mediante controle 
externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder 
Executivo Municipal, na forma da lei, como segue: 

 
I. O controle externo da Câmara Municipal 

será exercido com o auxílio dos Tribunais 
de Contas dos Estados ou do Município 
ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas 
dos Municípios, onde houver. 

II. O parecer prévio, emitido pelo órgão 
competente sobre as contas que o 
prefeito deve, anualmente, prestar, só 
deixará de prevalecer por decisão de dois 
terços dos membros da Câmara 
Municipal. 

III. As contas dos Municípios ficarão, 
durante sessenta dias, anualmente, à 
disposição de qualquer contribuinte, para 
exame e apreciação, o qual poderá 
questionar-lhes a legitimidade, nos 
termos da lei. 

IV. É permitida a criação de Tribunais, 
Conselhos ou órgãos de Contas 
Municipais. 

 
(A) Somente a afirmativa II e III estão corretas. 
(B) Somente a afirmativa I e IV estão corretas. 
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(C) Somente a afirmativa I está incorreta. 
(D) Somente a afirmativa IV está incorreta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
Questão 37  

 
A lei n° 4.320/64, que estabelece as regras para 
elaboração e controle dos orçamentos das entidades 
públicas, prevê, no art. 76, que o Poder Executivo 
exercerá os três tipos de controle da execução 
orçamentária a que se refere o art. 75, sem prejuízo 
das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente, apresentador, a seguir: 

 
I – 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. 
II - A fidelidade funcional dos agentes da administração, 
responsáveis por bens e valores públicos; 
III - O cumprimento do programa de trabalho expresso em 
termos monetários e em termos de realização de obras e 
prestação de serviços. 
 

(A) Somente a afirmativa I e III estão corretas. 
(B) Somente a afirmativa II e III estão corretas. 
(C) Somente a afirmativa II está incorreta. 
(D) Somente a afirmativa III está incorreta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Questão 38  

 
Dentre as atribuições do Controle Interno sobre a 
execução orçamentária previstas na Lei n° 4.320/64, 
atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas. 

 
(   ) A verificação da legalidade dos atos de 

execução orçamentária será, 
exclusivamente, prévia. 

(   ) 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. 

(   ) Ao órgão incumbido da elaboração da 
proposta orçamentária, ou a outro 
indicado na legislação, caberá o controle 
estabelecido no inciso III do artigo 75. 
Esse controle far-se-á, quando for o caso, 
em termos de unidades de medida, 
previamente estabelecidos para cada 
atividade. 

(   ) Compete aos serviços de contabilidade, 
ou órgãos equivalentes verificar a exata 
observância dos limites das cotas 
trimestrais atribuídas a cada unidade 
orçamentária, dentro do sistema que for 
instituído para esse fim. 

 
Assinale a alternativa que contem de cima para baixo, 
a sequencia CORRETA. 

 
(A) F, V, F, F. 
(B) V, F, F, V. 
(C) F, V, V, V. 
(D) V, F, F, F. 
(E) E) F, V, V, F. 

 
 
 
 
 

Questão 39  

 
De acordo com a NBC T 16.8 – Controle Interno é 
classificado nas seguintes categorias: 

 
A) operacional 
 
B) contábil 
 
C) normativo 

(   )Relacionado à veracidade e à fidedignidade 
dos registros e das demonstrações contábeis. 
(   )Relacionado à observância da regulamentação 
pertinente.  
(   )Relacionado às ações que propiciam o alcance 
dos objetivos da entidade. 

 
Assinale a alternativa que contem a sequência 
CORRETA. 

 
(A) B, C, A. 
(B) B, A, C. 
(C) A, B, C. 
(D) A, C, B. 
(E) C, B, A. 

 

Questão 40  

 
Segundo o art. 22 da Lei n° 8.666/93, que trata das 
modalidades de licitação, a modalidade em que os 
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 é classificada como: 

 
(A) Concorrência. 
(B) Convite. 
(C) Tomada de preços. 
(D) Concurso. 
(E) Leilão. 
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