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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PAIÇANDU 
 

CARGO: CONTADOR 
EDITAL Nº 01/2015 

DATA: 22/11/2015 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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O resto é silêncio 
 
1º  Há um tom de verde, que encontramos às vezes 
nos céus de certos quadros – um verde aguado, duma 
pureza de cristal, transparente e frio como um lago 
nórdico –, um verde tão remoto, sereno, perfeito, que 
parece nada ter de comum com as coisas terrenas. 
Paramos, contemplamos ____ tela, atribuímos a cor 
impossível ____ fantasia do artista e passamos adiante. 
2º  Entretanto havia na realidade um verde 
exatamente assim no horizonte daquele anoitecer de 
Sexta-feira de Paixão. O dia fora morno e sem vento. O 
outono andava a dar novas tintas ____ cidade. As 
folhas das trepadeiras que cobriam ____ paredes de 
algumas vivendas dos Moinhos de Vento, faziam-se 
dum vermelho de ferrugem. Os plátanos do Parque 
começavam a perder as primeiras folhas. A luz do sol 
tinha a cor e a doçura do mel. Os horizontes fugiam. 
Por toda a parte as paineiras estavam rebentando em 
flores. Os contornos das coisas amaciavam-se à 
claridade de abril. Andava no ar uma calma 
adormentadora. A paisagem como que ia adquirindo 
aos poucos uma certa maturidade, e as criaturas 
humanas pareciam finalmente em paz com o céu e a 
terra. Havia entre elas e a natureza um acordo 
espontâneo, uma repousada harmonia, uma aceitação 
mútua e sem reservas. 
 

VERÍSSIMO, Érico. O resto é silêncio. São Paulo: 
Globo, 1995. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto: 
a) à – a – a – às. 
b) a – à – à – as. 
c) à – a – à – as. 
d) a – à – a – às. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes à acentuação 
gráfica das palavras retiradas do texto, marque (V) 
para as verdadeiras e (F) para as falsas: 
( ) “Impossível” é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em “el”. 
( ) “Atribuímos” é acentuada por ser o “i” 
tônico de hiato. 
( ) “Espontâneo” é acentuado por ser uma 
proparoxítona. 
( ) Os vocábulos “nórdico” e “mútuo” 
obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
Assinale a afirmativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo: 
a) F – V – F – F. 
b) V – F – V – F. 
c) V – F – V – V. 

d) F – V – F – V. 
 
03 - Analise as afirmativas referentes ao plural das 
palavras retiradas do texto e em seguida assinale a 
incorreta: 
a) O plural do substantivo “cristal” no diminutivo é 
“cristaizinhos”. 
b) “Sexta-feira” pluraliza-se os dois elementos “Sextas-
feiras”. 
c) “Mel” pluraliza-se de duas formas “méis” e “meles”. 
d) “Acordo” quando pluralizado sofre o fenômeno da 
metafonia. 
 
04 - Assinale a alternativa em que o valor semântico 
dos elementos coesivos destacados no texto está 
indicado de forma incorreta: 
a) como – comparação. 
b) entretanto – oposição. 
c) assim – explicação. 
d) sem – ausência. 
 
05 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O tema do primeiro parágrafo é a tentativa de 
descrever um determinado tom de verde que só 
existiria em telas. 
II - O autor narra que o tom de verde, fruto da 
imaginação do artista, existiu no anoitecer daquela 
Sexta-feira da Paixão. 
III - O autor no segundo parágrafo destaca o 
trabalho realizado com as cores e luminosidade que 
nos remete ao típico outono de regiões temperadas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) II e III apenas. 
c) I e III apenas. 
d) I, II e III. 
 
06 - Num grupo de 150 pessoas, sabe-se que 60 são 
crianças e 90 são adultos. Sabe-se ainda que nesse 
grupo, 70 pessoas gostam de cinema, que 55 gostam 
de teatro, e que 20 pessoas gostam de cinema e 
teatro. Entre as crianças, sabe-se que 25 gostam de 
cinema, 15 gostam de teatro, e que 10 crianças 
gostam de cinema e teatro. Dessa forma, é correto 
afirmar que a quantidade de adultos desse grupo 
que não gostam de cinema nem de teatro é igual a: 
a) 15. 
b) 13. 
c) 10. 
d) 5. 
 
07 - Sabe-se que o apótema da base de uma 
pirâmide hexagonal regular mede 6 cm. Sabe-se 
ainda que a altura dessa pirâmide mede  cm. O 
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equivalente a 1/4 do volume dessa pirâmide é igual 
a: 
a) 60 cm3. 
b) 90 cm3. 
c) 240 cm3. 
d) 360 cm3. 
 
08 - Uma obra é realizada em 40 dias, por 10 
pedreiros, trabalhando 10 horas por dia. 
Considerando-se o mesmo ritmo individual de 
trabalho, se fossem 15 pedreiros, trabalhando 8 
horas por dia, essa mesma obra seria realizada em: 
a) menos de 24 dias. 
b) 30 dias, aproximadamente. 
c) 48 dias. 
d) 75 dias. 
 
09 - Considere um triângulo retângulo com catetos 
“a” e “b” e hipotenusa “c”. Sabe-se que o cateto “a” 
mede 9 cm e que o cateto “b” mede 80% da medida 
da hipotenusa. Sabe-se também que a área desse 
triângulo mede 54 cm2. Dessa forma, é correto 
afirmar que o cateto “b” mede: 
a) 12 cm. 
b) 13 cm. 
c) 14 cm. 
d) 15 cm. 
 
10 - Marcos recebeu seu salário e foi direto ao 
mercado fazer compras, onde gastou o equivalente a 
1/3 de 3/8 do seu salário. Sabe-se que após as 
compras no mercado, ainda restou do salário de 
Marcos, a quantia de R$ 1.680,00. O valor gasto por 
Marcos nessa compra no mercado é igual a: 
a) R$ 840,00. 
b) R$ 270,00. 
c) R$ 240,00. 
d) R$ 210,00. 
 
11 - Das cidades abaixo listadas, qual delas está mais 
distante de Paiçandu? 
a) Campo Mourão. 
b) Cianorte. 
c) Curitiba. 
d) Foz do Iguaçu. 
 
12 - De acordo com dados informados pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio, nos nove primeiros meses de 2.015 as 
cooperativas brasileiras exportaram produtos no 
valor de 41,13 bilhões de dólares. Deste total, 
percentualmente qual foi a participação das 
cooperativas de nosso Estado? 
a) 46%. 

b) 36%. 
c) 26%. 
d) 16%. 
 
13 - De acordo com o IBGE, a população estimada 
de Paiçandu atualmente é de: 
a) Aproximadamente 250 habitantes. 
b) Mais de 40.000 habitantes. 
c) Menos de 38.000 habitantes. 
d) Pouco mais de 39.000 habitantes. 
 
14 - São cidades banhadas pelo Rio Doce e que estão 
sofrendo os reflexos do rompimento de uma 
barragem de rejeitos em Mariana/MG no início 
deste mês, EXCETO: 
a) Barra Mansa/RJ. 
b) Baixo Guandu/ES. 
c) Colatina/ES. 
d) Governador Valadares/MG. 
 
15 - Leia atentamente as afirmativas abaixo sobre a 
Lei 4.320/64 e assinale a alternativa CORRETA: 
I - A Lei de Orçamento compreenderá todas as 
receitas excluindo as de operações de crédito, 
mesmo que autorizadas em lei. 
II - Todas as receitas e despesas constarão da Lei de 
Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer 
deduções. 
III - Em casos de superávit, a Lei de Orçamento 
indicará as fontes de recursos que o Poder 
Executivo fica autorizado a utilizar para atender a 
sua cobertura. 
a) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
b) Apenas a afirmativa I é falsa. 
c) Apenas a afirmativa II é falsa. 
d) Apenas as afirmativas I e III são falsas. 
 
16 - “O produto estimado de operações de crédito e 
de alienação de bens imóveis somente se incluirá na 
receita quanto umas e outras forem especificamente 
autorizadas pelo ___________________(...)”; 
complete o enunciado e assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) Presidente da República. 
b) Presidente da Câmara. 
c) Poder Legislativo. 
d) Tribunal de Contas da União. 
 
17 - Os impostos, as taxas e contribuições nos 
termos da Constituição e das leis vigentes em 
matérias financeiras, são considerados como: 
a) Receitas Patrimoniais. 
b) Receitas Tributárias. 
c) Receitas de Contribuições. 
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d) Receitas de Capital. 
 
18 - São classificadas como Inversões Financeiras, 
EXCETO: 
a) As dotações destinadas ao planejamento e a 
execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição 
de imóveis considerados necessários à realização destas 
últimas. 
b) As dotações destinadas à aquisição de imóveis ou de 
bens de capital já em utilização. 
c) As dotações destinadas à aquisição de títulos 
representativos do capital de empresas ou entidades de 
qualquer espécie, já constituídas, quando a operação 
não importe aumento de capital. 
d) As dotações destinadas à constituição ou aumento de 
capital de entidades ou empresas que visem a objetivos 
comerciais ou financeiros. 
 
19 - A importância de despesa anulada no exercício 
é revertida à dotação. Quando esta anulação ocorrer 
após o encerramento do exercício, a importância 
desta despesa anulada será computada como: 
a) Dívida Ativa. 
b) Receita do ano, em que se efetivar. 
c) Renúncia da Receita. 
d) Superávit do Exercício. 
 
20 - De acordo com a Lei 4.320/64 assinale a 
afirmativa INCORRETA: 
a) O exercício financeiro coincidirá com o ano civil e 
pertencerão a ele; as receitas nele arrecadadas e as 
despesas nele legalmente empenhadas. 
b) Constará da proposta orçamentária para cada 
entidade administrativa, descrição sucinta de suas 
principais finalidades com indicação da respectiva 
legislação. 
c) Os empenhos que sorvem a conta de créditos com 
vigência plurianual, que não tenham sido liquidados, só 
serão computados como Restos a Pagar no último ano 
de vigência do crédito. 
d) Se não receber a proposta orçamentária no prazo 
fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos 
Municípios, o Poder Legislativo fará uma compilação 
das propostas dos últimos três exercícios. 
 
21 - As denominações abaixo correspondem, 
respectivamente, aos Créditos Adicionais: 
I - Os destinados a despesas para as quais não haja 
dotação orçamentária específica. 
II - Os destinados a despesas urgentes e imprevistas. 
III - Os destinados a reforço de dotação 
orçamentária. 
a) Suplementares, Especiais e Extraordinários. 
b) Complementares, Especiais e Extraordinários. 

c) Especiais, Extraordinários e Suplementares. 
d) Extraordinários, Especiais e Suplementares. 
 
22 - Consideram-se recursos para a abertura dos 
Créditos Suplementares e Especiais, desde que não 
comprometidos, EXCETO: 
a) O superávit financeiro do exercício vigente. 
b) Os provenientes de excesso de arrecadação. 
c) Os resultantes de anulação parcial ou total de 
dotação orçamentária. 
d) O produto de operações de crédito autorizadas. 
 
23 - É um dos estágios da Receita: 
a) Caixa único. 
b) Compensação. 
c) Lançamento. 
d) Ordem de Crédito. 
 
24 - De acordo com as características abaixo assinale 
a alternativa CORRETA: 
I - Cria para o Estado uma obrigação de 
pagamento. 
II - Não poderá exceder o limite de créditos 
concedidos. 
III - É vedada a utilização de despesa, sem sua 
prévia existência. 
a) É a Ordem de Pagamento. 
b) É o Pagamento. 
c) É a Nota de Empenho. 
d) É o Empenho. 
 
25 - As contas de qual Sistema da Contabilidade 
Pública não serão zeradas no encerramento de 
exercício e terão seus saldos transferidos para o 
exercício seguinte? 
a) Sistema de Compensação. 
b) Sistema Financeiro. 
c) Sistema Orçamentário. 
d) Sistema Patrimonial. 
 
26 - Uma despesa pública devidamente empenhada e 
não paga no exercício, no encerramento deste, 
exigirá lançamentos nos Sistemas: 
a) Financeiro e Orçamentário. 
b) De Compensação e Financeiro. 
c) Financeiro e Patrimonial. 
d) Somente no Sistema Orçamentário, não houve saída 
de dinheiro. 
 
27 - Sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA), é 
INCORRETO dizer: 
a) A LOA não consignará dotação para investimento 
com duração superior a um exercício financeiro, em 
hipótese nenhuma. 
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b) O projeto da LOA será elaborado de forma 
compatível com o PPA e com a LDO. 
c) O refinanciamento da dívida pública constará 
separadamente na Lei Orçamentária e nos Créditos 
Adicionais. 
d) É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com 
finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. 
 
28 - Sobre a Lei 8.666/93 é CORRETO dizer: 
a) Em igualdade de condições, como critério de 
desempate, será assegurada preferência aos bens e 
serviços, em primeiro lugar, produzidos ou prestados 
por empresas brasileiras. 
b) O procedimento licitatório previsto na Lei 8.666/93 
caracteriza fato administrativo formal, seja ele 
praticado em qualquer esfera da Administração Púbica. 
c) Carta Convite é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital 
para execução de seu objeto. 
d) Adjudicação é o reconhecimento de um dos 
participantes como o ganhador da licitação. 
 
29 - São vantagens do SIAFEM, EXCETO: 
a) O gestor ganha rapidez na informação, qualidade e 
precisão em seu trabalho. 
b) No momento do pagamento, já é recolhido o imposto 
devido. 
c) Aumento considerável do número de contas 
bancárias, facilitando assim o recebimento/pagamento. 
d) Utilização por grande parte da Administração 
Indireta. 
 
30 - Leia atentamente as afirmativas abaixo sobre o 
Provimento 29/94 do TCE/PR e assinale a 
alternativa CORRETA: 
I - Na Prestação de Contas que as entidades de 
direito público ou privado que receberam recursos 
do Estado, a qualquer título, são obrigadas a 
comprovar perante o Tribunal de Contas, podem 
ser realizadas auditorias pelo TCE, a pedido de 
qualquer cidadão ou interessado por sua livre 
iniciativa, para a fiscalização da exata aplicação dos 
recursos passados. 
II - O tribunal de Contas ordenará o trancamento 
das contas que forem consideradas regulares e o 
consequente arquivamento do processo. 
III - A decisão em processo de prestação ou tomada 
de contas, a qual o Tribunal julga as contas 
regulares, regulares com ressalvas ou irregulares, é 
de natureza Terminativa. 
a) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
b) Apenas as afirmativas II e III são falsas. 

c) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 
d) Apenas a afirmativa I é falsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




