Concurso Público Municipal - Edital 002/2014 - DATA DA PROVA: 18/01/2015

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

1

Identifique-se na parte inferior desta capa;

2

Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;

3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta;

4

O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;

5

Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;

6
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura.
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
7
Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão
Resposta que acompanha a prova;
8
Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emenda ou rasura;
9

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;

10

Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);

11
Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão
Resposta;
12

Assine o Cartão Resposta no local indicado.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº da inscrição

Boa Prova!

PEIXE ENSINA A CONSTRUIR NAVIO
Paulo Moreira da Silva

1º
Não, não há dúvida: a marinha mercante continuará a crescer. Uma única pergunta:
crescerá com os mesmos navios – apenas cada vez maiores – e com os mesmos portos que
atualmente?
2º
A tonelagem dos navios-tanque, é sabido, não para de crescer. Já se fala em navios de
500.000 toneladas, e muitos acham possíveis navios de 800.000. Crescem também os
graneleiros e os transportadores de minério.
3º
Não há dúvida de que os portos também progridem. A carga e a descarga de um
petroleiro são fulminantemente rápidas.
4º
Apenas obstinamo-nos em fazer dos portos, em vez das “portas” que deveriam ser,
instituições complicadas, inçadas de barreiras físicas e burocráticas, vigiadas por mil e uma
polícias para impedir o contrabando. Dir-se-ia que países imensos, como o Brasil, se
arruinariam pela entrada sub-reptícia de uma garrafa de uísque J. B. Comemoramos, há pouco,
a abertura dos portos; mas, se os abrimos às nações, falta abri-los para a rua, e numerosos
grandes portos nossos, de quilômetros de _________, têm apenas uma porta de __________,
para facilidades de fiscalização.
5º
E o próprio navio é uma canoa grande. É bem verdade que instalamos nele enormes
potências, até mesmo nucleares. Mas é puramente inconcebíveis o que se _____________ em
potência. Primeiro porque a agitação do mar, além de contribuir para o desconforto do
passageiro e da carga, reduz a velocidade possível, em muitos casos, a uma fração irrisória.
Aderências ao casco, de algas e cracas, são outro sorvedouro de dinheiro. Entretanto, os
peixes nada perdem com a agitação do mar porque mergulham e têm sempre o casco limpo e
lustroso. Por que não mergulham os navios mercantes? Por que são construções rígidas e
inflexíveis, impróprias à locomoção no mar? Também neste setor o mar impôs uma espécie de
paralisia tecnológica.
6º
O espetáculo das evoluções de um golfinho, no aquário de Miami, é um insulto à
engenharia naval. Não apenas, como uma potência irrisória, obtém um rendimento
fantasticamente superior ao dos navios, mas sua propulsão caudal é tão eficiente que o vemos,
no início do espetáculo, erguer-se, vertical, sobre as águas, e atravessar a piscina, a grande
velocidade, com um simples bater frenético da cauda. Uma baleia de 90 toneladas, com 10
H.P, apenas, mantém uma velocidade de 4 nós (7,5 km por hora). Quisera que tivéssemos
navios comparáveis às baleias!
7º
Somente agora se projeta o navio-enguia, que se aproxima do peixe. Imensa serpente
flexível que engole dois trens completos, mergulha a 40 metros e atravessa o Atlântico, com
propulsão nuclear, para vomitar, sobre os trilhos da rampa de chegada, os seus dois trens. O
projeto já existe, mas o navio ainda ao.
(O Desafio do Mar, Rio, Editora Sabiá, 1970, pp. 102-104)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) estenção – acesso – desperdissa.
b) extensão – acesso – desperdiça.
c) extenção – asseço – desperdiça.
d) estensão – assesso – desperdissa.
02 - Analise as afirmativas referentes ao texto:
I - O autor defende a entrada franca das mercadorias, livre de barreiras alfandegárias.
II - O autor ao afirmar que “o próprio navio é uma canoa grande” quis dizer que os
navios são ainda muito lentos e esbanja muita potência.
III - Segundo o autor a navegação submarina é mais eficiente e econômica: maior
velocidade e menor dispêndio de energia.
Quais afirmativas estão corretas?
a) I e II apenas.
c) II e III apenas.
b) I e III apenas.
d) I, II e III.
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03 - Relacione as duas colunas, atendendo ao significado das palavras do texto:
1 - acham (2º parágrafo).
( ) ilícito, clandestino.
2 - inçadas (4º parágrafo).
( ) julgam, consideram.
3 - sub-reptício (4º parágrafo).
( ) ridículo, insignificante.
4 - irrisório (5º parágrafo).
( ) cheias.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência numérica correta, de cima para baixo:
a) 1 – 3 – 4 – 2.
c) 3 – 1 – 4 – 2.
b) 4 – 1 – 2 – 3.
d) 2 – 4 – 3 – 1.
04 - Assinale as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do
texto e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas, e em seguida, assinale a
alternativa correta de cima para baixo:
( ) As palavras “frenético” e “tecnológico” são acentuadas por serem proparoxítona.
( ) As paroxítonas “uísque” e “polícias” obedecem à mesma regra de acentuação.
( ) As palavras “possível” e “incompatível” são acentuadas por serem paroxítonas
terminadas em “l”.
( ) As paroxítonas “possíveis” e “inflexíveis” são acentuadas por terminarem em
“is”.
a) F – F – F – V.
c) V – F – V – F.
b) V – V – F – F.
d) F – V – V – F.
05 - A palavra “Apenas” que inicia o 4º parágrafo pode ser substituído sem alterar o
significado do parágrafo por:
a) só que.
c) unicamente.
b) dificilmente.
d) logo que.
06 - Analise as afirmativas referentes aos substantivos retirados do texto e, em seguida
assinale a incorreta:
a) O plural no diminutivo de “mar” é “marezinhos”.
b) O plural de navio-enguia é navios enguia.
c) “baleia” é um substantivo feminino uniforme epiceno.
d) golfinho é um substantivo masculino uniforme sobrecomum.
07 - Almir comprou 2 bonés e 3 camisetas por R$ 198,00. Sabe-se que cada boné custou
o equivalente a 3/4 do valor de cada camiseta. Almir pagou por cada boné o valor de:
a) R$ 28,00.
c) R$ 33,00.
b) R$ 31,00.
d) R$ 36,00.
08 - Uma pirâmide quadrangular regular possui diagonal da base medindo 6 cm. Sabe-se
que a altura dessa pirâmide mede 7/3 da medida da diagonal de sua base. O volume
dessa pirâmide equivale a:
a) 72 ml.
c) 216 ml.
b) 84 ml.
d) 252 ml.
09 - Ana nasceu quando Bia tinha 12 anos. Hoje, o produto de suas idades é igual a 364.
Ana tem:
a) 7 anos.
c) 28 anos.
b) 14 anos.
d) 52 anos.
10 - Em determinada turma contendo 200 alunos, apenas 10% não reprovaram em
História, nem Geografia, nem Inglês. O cenário de reprovações nessas três disciplinas
pode ser descrito da seguinte maneira:
30% dos alunos reprovaram apenas em História.
10 alunos reprovaram apenas em Geografia.
1/4 dos alunos reprovaram apenas em Inglês.
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36 alunos reprovaram em Geografia, História e Inglês.
No que se refere às disciplinas de Geografia, História e Inglês, considere que o número
de alunos dessa turma que reprovaram apenas em Geografia e História é igual ao
número de alunos que reprovaram apenas em Geografia e Inglês, que por sua vez, é
igual ao número de alunos que reprovaram apenas em História e Inglês.
Com base nas informações acima, é correto afirmar que nessa turma:
a) O número de alunos que reprovaram em Geografia é igual a 60.
b) O número de alunos que reprovaram em Inglês é igual a 86.
c) O número de alunos que reprovaram em Geografia e História é igual a 46.
d) O número de alunos que reprovaram apenas em História e Inglês é igual a 8.
11 - Setor que iniciou o ano de 2.015 no ABC Paulista com anuncio de demissões e
paralisações organizadas pelos sindicatos:
a) Agropecuário.
c) Educação.
b) Automotivo.
d) Prestação de Serviços.
12 - Sobre o ProUni que está completando 10 anos é CORRETO afirmar:
a) O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes egressos do ensino
médio da rede pública ou da rede particular, na condição de bolsistas integrais.
b) O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais para todos os estudantes egressos
do ensino médio da rede pública ou da rede particular.
c) O ProUni oferece financiamento para estudantes egressos do ensino médio da rede pública
ou da rede particular, na condição de bolsistas integrais.
d) O ProUni oferece financiamento para todos os estudantes egressos do ensino médio da
rede pública ou da rede particular.
13 - Em se tratando de “toneladas”, é o produto agrícola mais colhido em Mandaguari:
a) Café.
c) Milho.
b) Feijão.
d) Soja.
14 - A Petrobrás anunciou no início do mês a descoberta de petróleo na bacia de qual
Estado da Região Nordeste abaixo?
a) Paraíba.
c) Piauí.
b) Pernambuco.
d) Sergipe.
15 - A Contabilidade Pública classifica as Receitas de acordo com a origem dos recursos
que ingressam no caixa de cada Ente. Tomando por base as Receitas abaixo:

Receita com Transferência de Capital R$ 310.000,00

Receita Industrial R$ 180.000,00

Receita Patrimonial R$ 260.000,00

Receita com Operação de Crédito R$ 510.000,00

Receita de Serviços R$ 90.000,00

Receita de Amortização de Empréstimos Concedidos R$ 140.000,00

Receita de Contribuição de Melhoria R$ 60.000,00
Somente com os dados acima, assinale o total da Receita de Capital do Ente:
a) R$ 820.000,00.
c) R$ 1.080.000,00.
b) R$ 960.000,00.
d) R$ 1.120.000,00.
16 - As receitas e despesas de capital serão objeto de um Quadro de Recursos e de
Aplicação de Capital, aprovado por decreto do Poder Executivo. O Quadro de Recursos
abrangerá, no mínimo:
a) Um ano.
c) Três anos.
b) Dois anos.
d) Quatro anos.
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17 - A despesa pública é a forma pela qual o Ente Público põe em prática suas ações em
prol da comunidade. Através das despesas que a Administração Pública disponibiliza os
serviços para a população e fiscaliza a execução das leis. Assinale a alternativa que
apresenta somente despesas classificadas como Transferências Correntes:
a) Material de consumo e amortização da dívida pública.
b) Serviços de terceiros e Inversões financeiras.
c) Encargos diversos e Material permanente.
d) Juros da dívida pública e subvenções sociais.
18 - A elaboração da proposta orçamentária será elaborada pelo Poder Executivo e
encaminhada ao Poder Legislativo para apreciação e votação do projeto. Analise as
afirmativas abaixo que tratam dos características da proposta orçamentária:
Primeira afirmativa: Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas
Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o Poder Legislativo considerará
como proposta a Lei de Orçamento vigente, atualizada pelo índice oficial de inflação.
Segunda afirmativa: A estimativa da receita terá por base as demonstrações mensais da
receita arrecadada, elaboradas pelos órgãos de contabilidade ou arrecadação, a
arrecadação dos três últimos exercícios, pelo menos, bem como as circunstâncias de
ordem conjuntural e outras que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita.
Assinale a alternativa correta:
a) As duas afirmativas estão corretas.
b) Somente a primeira afirmativa está correta, enquanto a segunda está incorreta.
c) Somente a segunda afirmativa está correta, enquanto a primeira está incorreta.
d) As duas afirmativas estão incorretas.
19 - A Prefeitura de Mandaguari reservou uma dotação orçamentária para a contratação
de empresa para a coleta de lixo urbano à domicílio. Quando o Departamento de
Licitação estava preparando para lançar o Edital, verificou-se que a dotação seria
insuficiente. Diante deste fato, o Prefeito Municipal procedeu a abertura de crédito
adicional para suprir a dotação com recursos necessários. O Crédito Adicional a ser
utilizado recebe o nome de:
a) Crédito Adicional Extraordinário.
b) Crédito Adicional Especial.
c) Crédito Adicional Compensado.
d) Crédito Adicional Suplementar.
20 - As receitas e despesas devem ser registradas no patrimônio dos Entes Públicos no
momento em que se tornam aptas, respeitando os princípios de contabilidade pública.
Analise as afirmativas abaixo que tratam do exercício financeiro:
I - Reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício; quando a anulação
ocorrer após o encerramento deste considerar-se-á receita do ano em que se efetivar.
II - Pertencem ao exercício financeiro as receitas previstas e despesas efetivamente
pagas até trinta e um de dezembro de cada ano.
II - Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão
escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas
rubricas orçamentárias.
Estão corretas somente as afirmativas:
a) I e II.
c) II e III.
b) I e III.
d) I, II e III.
21 - Segundo a Lei Federal nº 4.320/1964, o ato da repartição competente, que verifica a
procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta
recebe o nome de:
a) Lançamento.
c) Dívida Ativa.
b) Empenho.
d) Intimação para pagamento.
5

22 - Assinale a alternativa que NÃO apresenta um componente obrigatório do Balanço
Patrimonial, segundo determina a Lei Federal nº 4.320/1964:
a) Saldo Patrimonial.
b) Contas de Compensação.
c) Ativo Diferido.
d) Passivo Permanente.
23 - O candidato deve assinalar a única alternativa que NÃO apresenta uma obrigação
que deve constar na Dívida Flutuante de um Ente Público:
a) Depósitos.
c) Créditos Diversos.
b) Restos a Pagar.
d) Débitos de Tesouraria.
24 - O Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Mandaguari apurou a
Receita Corrente Líquida do ano de 2014 e o valor foi R$ 13.650.000,00. Com base neste
valor, o candidato deve assinalar a alternativa que apresenta o valor que pode ser
destinado para o pagamento de despesas com pessoal do Município, nos termos da Lei
Complementar Federal nº 101/2000:
a) R$ 6.825.000,00.
b) R$ 8.190.000,00.
c) R$ 8.872.000,00.
d) R$ 9.555.000,00.
25 - Suponha que um Município brasileiro tenha ultrapassado o limite de gastos com
pessoal na verificação do terceiro quadrimestre de 2014. Sabendo que o valor excedente
foi de R$ 480.000,00, assinale a alternativa que apresenta os critérios de recondução ao
limite previsto na Lei Complementar Federal nº 101/2000:
a) Deverá eliminar o excedente em até dois quadrimestres, sendo, pelo menos, um terço no
primeiro.
b) Deverá eliminar o excedente em até dois quadrimestres, sendo, pelo menos, metade no
primeiro.
c) Deverá eliminar o excedente em até três quadrimestres, sendo, pelo menos, um terço nos
dois primeiros.
d) Deverá eliminar o excedente em até três quadrimestres, sendo, pelo menos, metade nos
dois primeiros.
26 - As empresas interessadas em participar de uma licitação devem comprovar sua
capacidade através da apresentação de documentos para habilitação no certame. A falta
de um dos documentos obrigatórios desclassifica a empresa e, automaticamente a
exclui do processo. Neste aspecto, assinale a alternativa INCORRETA acerca dos
documentos de habilitação exigidos na Lei Federal nº 8.666/1993:
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual.
c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e
do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto
da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos.
d) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, permitida
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta, vedada sua atualização.
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27 - A Administração Pública poderá exigir do contrato que preste garantia para a fiel
execução do contrato. A garantia será prestada calculando um percentual sobre o valor
da contratação e a forma de efetivação será opcional ao contratado, respeitados os
dispositivos legais. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma forma de garantia
prevista na Lei Federal nº 8.666/1993:
a) Penhora de imóvel.
b) Seguro garantia.
c) Fiança bancária.
d) Caução em dinheiro.
28 - O Provimento n° 29/94 (2/94) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná define os
procedimentos para a análise julgamento das contas prestadas pelos responsáveis por
recursos públicos. Sobre o Julgamento das Contas, assinale a alternativa correta:
a) As contas serão julgadas irregulares quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra
falta de natureza formal, de que não resulte dano ao erário.
b) Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná
dará quitação plena ao responsável.
c) As contas serão julgadas regulares com ressalva quando expressarem, de forma clara e
objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a razoabilidade e a publicidade dos atos de
gestão do responsável, mas forem apresentadas após o prazo legal.
d) Quando o Tribunal de Contas do Estado do Paraná julgar as contas irregulares encaminhará
as peças ao Ministério Público, se houver indícios de ilícito penal.
29 - Segundo o Provimento nº 29/94, a decisão em processo de prestação ou tomada de
contas pela qual o Tribunal de Contas do Estado do Paraná ordena o trancamento das
contas que forem consideradas iliquidáveis é denominada:
a) Terminativa.
b) Liminar.
c) Sobrestada.
d) Com antecipação de Tutela.
30 - A Constituição Federal da República Federativa do Brasil define que a Lei de
iniciativa do Chefe 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) Decreto de Metas Fiscais.
b) Plano Plurianual.
c) Lei de Diretrizes Orçamentárias.
d) Projeto de Lei Orçamentária.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO.
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