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INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos. 

02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, 
permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escuro, 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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LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

Texto base para as questões 01 a 03. 

NUVENS ESCURAS NO 

HORIZONTE 

A incidência de eventos climáticos 

extremos vem se intensificando ano 

após ano em todo o mundo. Em 

alguns países, como nos Estados 

Unidos, vêm ocorrendo picos de frio 

e calor em intensidade fora do 

comum.  

No Brasil, segundo os noticiários, em 

torno de 20% dos municípios 

encontram-se em estado de 

emergência ou de calamidade 

pública. A maioria desses municípios, 

principalmente do Nordeste e do 

Sudeste, sofrem com a falta de 

chuva. Em outros municípios, com 

destaque para os da região Sul, o 

problema tem sido o excesso de 

chuva, algumas vezes acompanhada 

de granizo, e até tornado, como 

ocorreu em Francisco Beltrão (PR).  

Pesquisadores alertam para a 

necessidade de o país se preparar 

para aprender a lidar com esses 

fenômenos, pois eles tendem a ser 

cada vez mais intensos e frequentes, 

em decorrência do aquecimento 

global.  

Nuvens escuras no horizonte? Mais 

do que antes, agora pode ser 

tempestade. Mas pode também ser 

terra seca, aridez, vida que se esvai 

por falta de água, ou morte 

antecipada pelo excesso de calor ou 

de frio. 
(Texto elaborado para esta prova.) 

Questão 01) “Pesquisadores 

alertam para a necessidade de o país 

se preparar para aprender a lidar 

com esses fenômenos [...]”. 

Considere as palavras em destaque 

nesse trecho e marque a seguir a 

alternativa INCORRETA. 

A) O uso da preposição separada do 

artigo ocorre porque o termo 

posterior à preposição é um 

sujeito. 

B) Se em vez de “de o” o autor 

tivesse usado “do”, também 

estaria correto do ponto de vista 

da gramática normativa. 

C) A combinação do “de” com o “o” é 

comum na linguagem oral e nem 

sempre está em desacordo com a 

gramática normativa. 

D) O artigo definido “o” acompanha e 

determina o substantivo “país”, 

compondo o sujeito de uma 

oração. 

E) O nome “necessidade” é que rege 

a preposição “de” e não o termo 

seguinte “o país”. 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 02) Considere o último 

parágrafo do texto e marque a seguir 

a alternativa INCORRETA. 

A) O trecho “Mais do que antes, 

agora pode ser tempestade” tem 

por base a interpretação literal de 

“Nuvens escuras no horizonte”. 

B) A última frase do parágrafo/texto 

fundamenta-se no sentido 

figurado da expressão “Nuvens 

escuras no horizonte”. 

C) O parágrafo é incoerente por 

apresentar, a partir de uma 

mesma expressão, afirmações 

que se contrapõem. 

D) Ambas as respostas (duas últimas 

frases) apresentam elementos 

que podem ser decorrentes de 

eventos climáticos extremos. 

E) No trecho “que se esvai por falta 

de água” tem-se uma oração 

subordinada adjetiva restritiva. 

Questão 03) “Em alguns países, 

como nos Estados Unidos, vêm 

ocorrendo picos de frio e calor em 

intensidade fora do comum.” 

Considere a palavra em negrito 

nesse trecho e julgue as afirmações 

a seguir. 

I. No infinitivo, é o verbo vir. 

II. Está flexionado na 3ª pessoa do 

plural. 

III. Concorda com o sujeito “picos de 

frio e calor”. 

IV. Está flexionado no presente do 

subjuntivo. 

V. Forma uma locução verbal com 

“ocorrendo”, que é o núcleo do 

predicado verbal. 

Marque a alternativa correta. 

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

B) Apenas I, IV e V estão corretas. 

C) Apenas a V está incorreta. 

D) Apenas II e III estão corretas. 

E) Apenas a IV está incorreta. 

MATEMÁTICA 

 

Questão 04) Considerando as 

operações com conjuntos de 

números, relacione as colunas e 

depois assinale a sequência correta 

nas alternativas a seguir: 

1. União de conjuntos 

2. Interseção de conjuntos 

3. Conjunto diferença 

(  ) Seja A = {1, 2, 3, 4} e B = 
{2, 4, 6} então A ∩ B = {2, 

4} 

(  ) Seja A = {2, 3, 4} e B = {5, 

6, 7} então A ∪ B = {2, 3, 4, 

5, 6, 7} 

(  ) Seja A = {1, 2, 3, 4} e B = 

{2, 3, 4} então A - B = {1} 

Marque a alternativa correta. 

A) 1 – 2 – 3 

B) 2 – 1 – 3  

C) 3 – 2 – 1  

D) 3 – 1 – 2  

E) 2 – 3 – 1  

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 05) Uma escada de cinco 

metros de comprimento está apoiada 

em uma parede formando um ângulo 

de noventa graus com o chão. A que 

altura do chão o topo da escada toca 

a parede no momento em que a base 

da escada está a três metros da 

parede? 

A) Dois metros. 

B) Três metros. 

C) Quatro metros. 

D) Cinco metros. 

E) Seis metros. 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

Questão 06) Em agosto de 2015, a 

Presidente da República fez um apelo 

a senadores para que não passassem 

pelo Senado projetos que 

aumentassem os gastos do governo. 

Em seu apelo, a que propostas a 

Presidente fazia menção? 

A) À proposta de aumento de 55% 

aos técnicos-administrativos em 

educação. 

B) À proposta de reajuste de 90% 

aos servidores ligados ao 

Judiciário. 

C) À proposta de reajuste de 58% 

aos ministros do Supremo 

Tribunal Federal – STF. 

D) À proposta que vincula salários de 

ministros do Supremo Tribunal 

Federal – STF a 95% da 

remuneração do(a) Presidente da 

República.   

E) À proposta que vincula salários de 

procuradores de estado, delegados 

e de integrantes da Advocacia-

Geral da União a 90,25% da 

remuneração de ministros do 

Supremo Tribunal Federal – STF. 

Questão 07) Em julho de 2015, o 

Banco Central informou que a energia 

elétrica deve ter um reajuste de 

43,4% em 2015 fechado. Sobre a 

estimativa de alta no preço da energia 

elétrica em 2015, julgue as afirmações 

a seguir. 

I. O custo de produção da eletricidade 

vem aumentando, dentre outras 

razões, em decorrência da queda 

acentuada no armazenamento de 

água nos reservatórios das 

principais hidrelétricas do país. 

II. Para poupar água das represas, o 

país vem usando mais termelétricas, 

que geram energia mais cara.  

III. Contribuiu para o atual aumento de 

custos o plano anunciado pelo 

governo ao final de 2012 e que 

então levou à redução das contas de 

luz em 20%. 

IV. Após as eleições, os aumentos dos 

preços administrados, entre eles o 

da luz, que haviam sido represados 

em 2014, foram liberados.   

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) Apenas I, II e IV estão corretas. 

C) Apenas a I está correta. 

D) Apenas a II está correta. 

E) I, II, III e IV estão corretas. 
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INFORMÁTICA 
 

Questão 08) Considerando os 

dispositivos de backup abaixo, qual 

apresenta o dispositivo com maior 

capacidade de armazenamento? 

A) Pen drive 128GB 

B) Pen drive 2048MB 

C) HD externo de 500GB 

D) DVD de 4.812MB 

E) HD externo de 1TB 

Questão 09) Considere o fragmento 

abaixo de uma planilha do Microsoft 

Excel 2013 em sua configuração 

padrão. Se aplicarmos a fórmula 

=CONT.NÚM(A1:B2), o resultado 

será: 

 

A) 27 

B) 10 

C) 17 

D) 4 

E) 8 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

Questão 10) Segundo a Lei 

Complementar 101 de 04 de maio de 

2000, a receita corrente líquida será 

apurada de que forma? Assinale nas 

alternativas abaixo como será o 

cálculo. 

A) Somam-se as receitas arrecadadas 

no mês em referência e nos onze 

anteriores, excluídas as 

duplicidades. 

B) Somam-se as receitas arrecadadas 

nos três exercícios anteriores ao do 

mês em referência. 

C) Subtraem-se as receitas 

arrecadadas no mês em referência 

dos doze anteriores. 

D) Somam-se as receitas arrecadadas 

no mês em referência e nos doze 

anteriores. 

E) Subtraem-se as receitas 

arrecadadas no mês em referência 

dos onze anteriores, excluídas as 

duplicidades. 

Questão 11) A Lei Complementar 

101 de 04 de maio de 2000 define que, 

para os Municípios, a despesa total 

com pessoal não poderá exceder qual 

percentual da receita corrente líquida?  

A) 49% (quarenta e nove por cento). 

B) 50% (cinquenta por cento). 

C) 54% (cinquenta e quatro por 

cento). 

D) 55% (cinquenta e cinco por cento). 

E) 60% (sessenta por cento). 
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Questão 12) A Lei 4.320 de 17 de 

março de 1964 define uma receita da 

seguinte forma: “são as receitas 

tributárias, de contribuições, 

patrimonial, agropecuária, industrial, 

de serviços e outras e, ainda, as 

provenientes de recursos financeiros 

recebidos de outras pessoas de direito 

público ou privado, quando destinadas 

a atender despesas classificáveis em 

Despesas Correntes”. Essa é a 

definição de 

A) Transferências Correntes. 

B) Receitas Correntes. 

C) Receitas Diversas. 

D) Transferências Financeiras. 

E) Receitas Próprias. 

Questão 13) Com base na Lei 4.320 

de 17 de março de 1964, e segundo as 

categorias econômicas da despesa, 

analise o texto: “As dotações para o 

planejamento e a execução de obras, 

inclusive as destinadas à aquisição de 

imóveis considerados necessários à 

realização destas últimas, bem como 

para os programas especiais de 

trabalho, aquisição de instalações, 

equipamentos e material permanente 

e constituição ou aumento de capital 

de empresas que não sejam de caráter 

comercial ou financeiro”. Assinale nas 

alternativas abaixo qual é esse tipo de 

despesa. 

A) Despesas de Custeio. 

B) Transferências de Capital. 

C) Investimentos. 

D) Inversões Financeiras. 

E) Transferências Correntes. 

Questão 14) A Constituição Federal 

determina o percentual mínimo da 

receita resultante de impostos, 

compreendida a proveniente de 

transferências, que os Municípios 

deverão aplicar anualmente na 

manutenção e desenvolvimento do 

ensino. Assinale abaixo qual é esse 

percentual. 

A) 15% (quinze por cento). 

B) 18% (dezoito por cento). 

C) 20% (vinte por cento). 

D) 25% (vinte e cinco por cento). 

E) 30% (trinta por cento). 

Questão 15) Com base na Lei 

Complementar nº 141 de 13 de 

janeiro de 2012, assinale entre as 

alternativas o que NÃO constituirá 

despesa com ações e serviços 

públicos de saúde, para fins de 

apuração dos percentuais mínimos 

de aplicação. 

A) Manejo ambiental vinculado 

diretamente ao controle de 

vetores de doenças.  

B) Saneamento básico dos distritos 

sanitários especiais indígenas e de 

comunidades remanescentes de 

quilombos. 

C) Desenvolvimento científico e 

tecnológico e controle de 

qualidade promovidos por 

instituições do SUS. 

D) Limpeza urbana e remoção de 

resíduos. 

E) Capacitação do pessoal de saúde 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Questão 16) A Resolução Nº 43 de 

2001 do Senado Federal determina 

que a operação de crédito por 

antecipação de receita orçamentária 

deve ser liquidada, com juros e outros 

encargos incidentes, até que data de 

cada ano?  

A) Até o dia 10 (dez) de dezembro. 

B) Até o dia 31 (trinta e um) de 

janeiro. 

C) Até o dia 31 (trinta e um) de março. 

D) Até o dia 30 (trinta) de novembro. 

E) Até o dia 31 (trinta e um) de 

dezembro. 

Questão 17) A Lei 8.666 de 21 de 

junho de 1993 prevê que é 

dispensável a licitação para compras e 

serviços que não sejam de engenharia, 

até o limite de: 

A) 5.000,00 (cinco mil reais). 

B) 8.000,00 (oito mil reais). 

C) 15.000,00 (quinze mil reais). 

D) 80.000,00 (oitenta mil reais). 

E) 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais). 

Questão 18) A NBC T 16 – 

Demonstrações Contábeis define uma 

demonstração contábil da seguinte 

maneira: “Evidencia as receitas e 

despesas orçamentárias, bem como os 

ingressos e dispêndios 

extraorçamentários, conjugados com 

os saldos de caixa do exercício anterior 

e os que se transferem para o início do 

exercício seguinte”. Assinale a 

alternativa a que se refere o texto. 

A) Balanço patrimonial. 

B) Demonstração de fluxos de caixa. 

C) Balanço financeiro. 

D) Demonstração das variações 

patrimoniais. 

E) Balanço orçamentário. 

Questão 19) A Lei Complementar 

113 de 15 de dezembro de 2005 (Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná) define que: 

“Definitiva é a decisão pela qual o 

Tribunal de Contas emite parecer 

prévio e julga as contas”. Assinale a 

alternativa que apresenta como as 

contas serão julgadas. 

A) Procedentes, parcialmente 

procedentes e reprovadas. 

B) Regulares, regulares com ressalva 

e irregulares. 

C) Aprovadas, parcialmente 

aprovadas e reprovadas. 

D) Regulares, irregulares e 

reprovadas. 

E) Procedentes, parcialmente 

procedentes e improcedentes. 

Questão 20) Segundo a Resolução nº 

01 de 24 de janeiro de 2006 

(Regimento Interno do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná), a 

emissão de certidões liberatórias para 

fins de habilitação ao recebimento de 

transferências e realização de 

operações de crédito de qualquer 

natureza, observados os requisitos da 

Agenda de Obrigações, na esfera 

Municipal, terá validade de quantos 

dias no máximo?  

A) 180 (cento e oitenta) dias. 

B) 120 (cento e vinte) dias. 

C) 90 (noventa) dias. 

D) 60 (sessenta) dias. 

E) 30 (trinta) dias. 
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Questão 21) Com base na Lei 4.320 

de 17 de março de 1964, assinale a 

alternativa INCORRETA em relação 

ao empenho. 

A) É permitida a realização de despesa 

sem prévio empenho. 

B) O empenho de despesa é o ato 

emanado de autoridade 

competente que cria para o Estado 

obrigação de pagamento pendente 

ou não de implemento de condição. 

C) Em caso especiais previstos na 

legislação específica será 

dispensada a nota de empenho. 

D) Para cada empenho será extraído 

um documento denominado “nota 

de empenho” que indicará o nome 

do credor, a representação e a 

importância da despesa, bem como 

a dedução desta do saldo da 

dotação própria. 

E) O empenho da despesa não poderá 

exceder o limite dos créditos 

concedidos. 

Questão 22) A NBC T 16 – Patrimônio 

e sistemas contábeis estrutura o 

sistema contábil em subsistemas de 

informações. Identifique nas 

alternativas abaixo qual é o 

subsistema que: “registra, processa e 

evidencia os atos de gestão cujos 

efeitos possam produzir modificações 

no patrimônio da entidade do setor 

público, bem como aqueles com 

funções específicas de controle”. 

A) Patrimonial. 

B) Custos. 

C) Financeiro. 

D) Orçamentário. 

E) Compensação. 

Questão 23) Segundo o Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público, qual é o tipo de empenho 

utilizado para as despesas de valor 

fixo e previamente determinado, 

cujo pagamento deva ocorrer de uma 

só vez?  

A) Empenho global. 

B) Empenho simples. 

C) Empenho ordinário. 

D) Empenho estimativo. 

E) Empenho prévio. 

Questão 24) Segundo a Lei 4.320 

de 17 de março de 1964, as 

autorizações de despesa não 

computadas ou insuficientemente 

dotadas na Lei de Orçamento, são os 

créditos 

A) extraordinários. 

B) suplementares. 

C) adicionais. 

D) para imprevistos. 

E) suplementares. 

Questão 25) A lei 4.320 de 17 de 

março de 1964 define que pertencem 

ao exercício financeiro as receitas 

nele 

A) arrecadadas, e as despesas 

legalmente empenhadas. 

B) previstas, e as despesas pagas. 

C) lançadas, e as despesas 

liquidadas. 

D) arrecadadas, e as despesas 

pagas. 

E) lançadas, e as despesas pagas. 
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Questão 26) A Lei Complementar 

101 de 04 de maio de 2000 define 

que: “ao final de cada quadrimestre 

será emitido relatório de gestão fiscal, 

que conterá comparativo com os 

limites de que trata esta Lei”. Assinale 

nas alternativas abaixo o comparativo 

que NÃO é exigido no relatório de 

gestão fiscal. 

A) Concessão de garantias. 

B) Despesa total com pessoal, 

distinguindo a com inativos e 

pensionistas. 

C) Dívidas consolidada e mobiliária. 

D) Renúncia de receita. 

E) Operação de crédito inclusive por 

antecipação de receita. 

Questão 27) O Município de Santa 

Cecília do Pavão contrata por meio de 

licitação uma empresa da cidade de 

Londrina para executar uma obra de 

engenharia civil, com o objetivo de 

construir um prédio municipal. Quando 

for efetuar o pagamento dos serviços 

prestados à empresa, como o setor 

financeiro do Município deverá 

proceder em relação ao recolhimento 

do imposto ISSQN (imposto sobre 

serviços de qualquer natureza)?  

A) O recolhimento deverá ser feito ao 

Município de Londrina. 

B) Não haverá recolhimento porque o 

ISSQN (imposto sobre serviços de 

qualquer natureza) não incide 

sobre obras de engenharia civil. 

C) O ISSQN (imposto sobre serviços 

de qualquer natureza) não deverá 

ser recolhido por não se tratar de 

um tributo de competência 

municipal. 

D) Em razão de a empresa estar 

constituída no Município de 

Londrina, está dispensado o 

recolhimento do ISSQN (imposto 

sobre serviços de qualquer 

natureza). 

E) O recolhimento do ISSQN (imposto 

sobre serviços de qualquer 

natureza) deverá ser feito ao 

Município de Santa Cecília do 

Pavão. 

Questão 28) Com base na Lei 

Complementar 101 de 04 de maio de 

2000, pode-se afirmar que NÃO há 

uma exigência de comprovação por 

parte do beneficiário para a realização 

de transferência voluntária em relação 

ao que está na alternativa: 

A) Que possui requerimento de 

autorização de transferências 

voluntárias do Tribunal de Contas. 

B) Observância dos limites das dívidas 

consolidada e mobiliária, de 

operações de crédito, inclusive por 

antecipação de receita, de inscrição 

em restos a pagar e de despesa 

total com pessoal. 

C) Previsão orçamentária de 

contrapartida. 

D) Que se acha em dia quanto ao 

pagamento de tributos, 

empréstimos e financiamentos 

devidos ao ente transferidor, bem 

como quanto à prestação de contas 

de recursos anteriormente dele 

recebidos. 

E) Cumprimento dos limites 

constitucionais relativos à educação 

e à saúde. 
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Questão 29) Com base na Lei 4.320 

de 17 de março de 1964, assinale a 

alternativa INCORRETA em relação à 

Lei de Orçamento. 

A) A Lei de Orçamento compreenderá 

todas as receitas, inclusive as de 

operações de crédito autorizadas 

em lei. 

B) Todas as receitas e despesas 

constarão da Lei de Orçamento 

pelos seus totais, vedadas 

quaisquer deduções. 

C) A Lei de Orçamento não consignará 

dotações globais destinadas a 

atender indiferentemente a 

despesa de pessoal, material, 

serviços de terceiros, 

transferências ou quaisquer outras. 

D) Na Lei de Orçamento, a 

discriminação da despesa far-se-á, 

no mínimo, por categorias 

econômicas. 

E) A Lei de orçamento compreenderá 

todas as despesas próprias dos 

órgãos do Governo e da 

Administração centralizada, ou que, 

por intermédio deles se devam 

realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 30) A Lei 10.520 de 17 de 

julho de 2002 define o prazo mínimo 

fixado para apresentação das 

propostas na fase externa do pregão. 

Assinale nas alternativas abaixo qual é 

esse prazo.  

A) 20 (vinte) dias úteis. 

B) 16 (dezesseis) dias úteis.     

C) 12 (doze) dias úteis. 

D) 10 (dez) dias úteis. 

E) 08 (oito) dias úteis. 

 




