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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

MATEMÁTICA 06 a 09 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 a 30 

 
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 03 (três) 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. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

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. 

 For surpreendido portando qualquer equipamento que 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.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o poema, a seguir, de Manuel Bandeira: 
 
CARTAS DE MEU AVÔ 
 
A tarde cai, por demais 
Erma, úmida e silente… 
A chuva, em gotas glaciais, 
Chora monotonamente. 
 
E enquanto anoitece, vou 
Lendo, sossegado e só, 
As cartas que meu avô 
Escrevia a minha avó. 
 
Enternecido sorrio 
Do fervor desses carinhos: 
É que os conheci velhinhos, 
Quando o fogo era já frio. 
 
Cartas de antes do noivado… 
Cartas de amor que começa, 
Inquieto, maravilhado, 
E sem saber o que peça. 
 
Temendo a cada momento 
Ofendê-la, desgostá-la, 
Quer ler em seu pensamento 
E balbucia, não fala… 
 
A mão pálida tremia 
Contando o seu grande bem. 
Mas, como o dele, batia 
Dela o coração também. 
 

Questão 01  
 
Dentre as figuras de linguagem presentes neste 
poema, é CORRETO afirmar: 
 

(A) “A chuva, em gotas glaciais, 
Chora monotonamente”. (Prosopopeia ou 

Personificação) 

 

(B) “Quando o fogo era já frio” (Hipérbole) 
 

(C) “E balbucia, não fala…” (Polissíndeto) 
 

(D) “Mas, como o dele, batia 
Dela o coração também. (Antítese) 

 

Questão 02  
 
Quais são as características presentes no segundo 
verso da primeira estrofe? 
 

(A) Movimentada e agitada. 
(B) Solitária e silenciosa. 
(C) Calorosa e cheia de mistérios. 
(D) Rebelde e repleta de dúvidas. 

 

Questão 03  
 

Quanto aos termos destacados, a seguir, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
(A) “Enternecido sorrio” – Nesta oração não há 

sujeito. 

(B) “Ofendê-la, desgostá-la” – Os pronomes 
destacados funcionam sintaticamente como 
adjunto adnominal. 
 

(C) “A mão pálida tremia” – O verbo em destaque 
está conjugado no pretérito imperfeito do modo 
indicativo. 

 
(D) “As cartas que meu avô escrevia a minha avó” – 

Em destaque, apenas pronomes 
demonstrativos. 

 

Questão 04  
 
Observe a ortografia das palavras, a seguir, e assinale 
a alternativa CORRETA: 
 

(A) Os bombeiros obteram os melhores resultados 
no socorro às vítimas do incêndio. 
 

(B) A coordenação pedagógica da escola 
incomendou os livros didáticos para análise. 

 
(C) A população precisa ter bom censo para 

votação de seus representantes legais. 
 

(D) É necessário discernimento para a tomar 
grandes decisões. 
 

Questão 05  
 
Quanto à relação entre fonema e letra, é CORRETO 
afirmar: 
 

(A) MAÇÃ – 4 letras e 5 fonemas. 
(B) RELÓGIO – 7 letras e 6 fonemas. 
(C) CHAVE – 5 letras e 4 fonemas. 
(D) PÁSSARO – 7 letras e 7 fonemas. 

 

MATEMÁTICA 

 

Questão 06  
 
Um celular que custava R$ 890,00 entrou na promoção 
e passou a custar R$ 712,00. Com base nessas 
informações, é CORRETO afirmar que o celular teve 
um desconto de: 
 

(A) 10%. 
(B) 20%. 
(C) 30%. 
(D) 40%. 
 

Questão 07  
 
André aplicou um capital de R$ 8400,00 por um 
período de 15 meses à taxa de juros simples de 5% ao 
mês. Sobre essa aplicação, podemos afirmar que o 
juros obtido é igual a: 
 

(A) R$ 4800,00. 
(B) R$ 5400,00. 
(C) R$ 5900,00. 
(D) R$ 6300,00. 

 

Questão 08  
 
Considere os conjuntos F = {3,7,9,12,13,15,16} e H = 
{1,6,10,12,14,15}, sobre esses dois conjuntos podemos 
afirmar que: 
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(A) F ∩ H = {12,15} 
(B) F ∪ H = {3,6,7,9,13,14,15,16} 

(C) F∪ H = {1,3,6,7,10,12,13,15,16 }    

(D) F ∩ H = {1,6,10,14} 
 

Questão 09  
 
Uma calçada de 900 m² está sendo construída. Em 8 
dias foram construídos 120 m² da calçada. 
Considerando que a construção continue no mesmo 
ritmo, é CORRETO afirmar que a calçada estará 
concluída em uma quantidade de dias igual a: 
 

(A) 30 dias. 
(B) 45 dias. 
(C) 60 dias. 
(D) 75 dias. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 10  
 
A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) deve 
analisada mediante comparação dos fluxos de caixa 
operacional, de investimentos e financiamentos, 
gerados ou consumidos no período. Avalie os dados 
apresentados a seguir: 

 

Transferências Intergovernamentais 
de Municípios 

 R$ 280.200,00  

Transferências Intragovernamentais  R$ 120.900,00  

Aquisição de Ativo Não Circulante  R$ 130.700,00 

Despesas de pessoal e encargos 
sociais 

 R$ 301.500,00 

Alienação de Bens  R$   90.900,00  

Operações de Crédito - Captação de 
recursos 

 R$ 150.000,00  

Receita de Serviços  R$ 530.400,00  

Amortização de financiamentos  R$   88.800,00 

 
Considerando os ingressos e desembolsos no caixa e 
equivalente de caixa: 

 
(A) A Geração Líquida de Caixa e Equivalente de 

Caixa no período foi de R$ 731.000,00. 
 

(B) O Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 
gerado foi de R$ 630.000,00. 

 
(C) O Fluxo de Caixa das Atividades de 

Investimento consumido foi de R$ 219.500,00. 
 

(D) O Fluxo de Caixa das Atividades de 
Financiamento consumido foi de R$ 39.800,00. 

 

Questão 11  
 
A Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido 
(DMPL) demonstrará a evolução do patrimônio líquido 

da entidade. Dentre os itens demonstrados, podemos 
citar: 
 

Aumento de Capital Social em Caixa ou 
equivalente de caixa 

 R$ 250.000,00  

Distribuição de dividendos  R$ 120.000,00  

Constituição de Reservas de Lucros  R$ 100.000,00  

Saldo Inicial de Capital Social  R$ 500.000,00  

Saldo Inicial de Reserva de Lucros  R$ 100.000,00  

Resultado do Exercício  R$ 260.500,00  

 
Após analisar a evolução do Patrimônio Líquido da 
entidade no período, podemos afirmar que: 

 
(A) O Saldo Final de Capital Social é de R$ 

650.000,00. 
 

(B) O Saldo Inicial do Patrimônio Líquido é de R$ 
500.000,00. 

 
(C) O Saldo Final de Reserva de Lucros é de R$ 

460.500,00. 
 

(D) O Saldo Final do Patrimônio Líquido é de R$ 
990.500,00. 

 

Questão 12  
 
Segundo estabelece o CPC 04 (R1), uma classe de 
ativos intangíveis é um grupo de ativos de natureza e 
com utilização similar nas atividades da entidade. 
Entre os exemplos de classes distintas de Intangíveis, 
temos: 

 
(A) Terrenos e edifícios. 
(B) Máquinas e equipamentos. 
(C) Marcas e patentes. 
(D) Móveis e utensílios. 

 

Questão 13  
 
A Lei n° 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades 
por Ações, estabelece que o valor da riqueza gerada 
pela compania, a sua distribuição entre os elementos 
que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais 
como empregados, financiadores, acionistas, governo 
e outros, bem como a parcela da riqueza não 
distribuída, será evidenciado na: 
 

(A) Demonstração das mutações do patrimônio 
líquido. 

(B) Demonstração dos fluxos de caixa. 
(C) Demonstração do valor adicionado. 
(D) Demonstração do resultado abrangente. 

 

Questão 14  
 
O PRONUNCIAMENTO CONCEITUAL BÁSICO (R1) - 
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 
Relatório Contábil-Financeiro estabelece critérios para 
a avaliação dos ativos e passivos. A informação 
contábil-financeira capaz de fazer diferença nas 
decisões que possam ser tomadas pelos usuários são 
características qualitativas fundamentais de: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9
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(A) Relevância. 
(B) Materialidade. 
(C) Representação fidedigna. 
(D) Entidade. 

 

Questão 15  
 
De acordo com o CPC 16 (R1) Estoques, a questão 
fundamental na contabilização dos estoques é quanto 
ao valor do custo a ser reconhecido como ativo e 
mantido nos registros até que as respectivas receitas 
sejam reconhecidas. O custo dos estoques 
compreende: 

 
(A) O valor anormal de desperdício de materiais, 

mão-de-obra ou outros insumos de produção. 
 

(B) O preço de compra, os impostos de importação 
e outros tributos (exceto os recuperáveis junto 
ao fisco), bem como os custos de transporte, 
seguro, manuseio e outros diretamente 
atribuíveis à aquisição de produtos acabados, 
materiais e serviços.  

 
(C) As despesas administrativas que não 

contribuem para trazer o estoque ao seu local e 
condição atuais. 

 
(D) As despesas de comercialização, incluindo a 

venda e a entrega dos bens e serviços aos 
clientes. 

 

Questão 16  
 
Segundo a Lei nº 4.320/1964, consta no Art. 102 que o 
Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e 
despesas previstas em confronto com as realizadas. 
Avalie as receitas realizadas e as despesas 
empenhadas do Município de Caetê apresentadas a 
seguir: 
 

Despesas de pessoal e encargos 
sociais 

 R$ 410.600,00  

Receita tributária de impostos, 
taxas e contribuições 

 R$ 740.300,00  

Inversões financeiras  R$   32.800,00  

Operações de crédito externas  R$ 180.700,00  

Alienação de bens móveis  R$   49.900,00  

 
Após analisar as receitas e despesas orçamentárias foi 
constatado que: 
 

(A) O resultado da execução orçamentária do 
município, no exercício, foi de R$ 527.500,00. 
 

(B) Da despesa empenhada no exercício, 80% foi 
liquidada, portanto o valor inscrito em restos a 
pagar não processados é de R$ 354.720,00. 

 
(C) O total das receitas orçamentárias é de R$ 

740.300,00. 
 

(D) O total das despesas orçamentárias é de R$ 
410.600,00. 

 
 
 

Questão 17  
 
O resultado patrimonial do período é apurado pelo 
confronto entre as variações patrimoniais quantitativas 
aumentativas e diminutivas. Com base nos dados 
extraídos da Demonstração das Variações 
Patrimoniais – DVP apresentadas abaixo: 
 

Impostos, taxas e contribuições 
aumentativas 

 R$ 740.300,00  

Remuneração a Pessoal e encargos  R$ 410.600,00  

Ganhos com Alienação de ativos  R$   49.900,00  

Uso de Material de Consumo  R$   32.200,00  

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 
- Financeiras 

 R$ 180.700,00  

Transferências a Consórcios Públicos  R$   88.700,00  

 
É possível verificar que o Resultado Patrimonial do 
período é de: 

 
(A) R$ 616.800,00. 
(B) R$ 329.700,00. 
(C) R$ 439.400,00. 
(D) R$ 528.100,00. 

 

Questão 18  
 

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público (DCASP) são compostas pelas demonstrações 
enumeradas pela Lei nº 4.320/1964, pelas 
demonstrações exigidas pela NBC T 16. 6 – 
Demonstrações Contábeis e pelas demonstrações 
exigidas pela Lei Complementar nº 101/2000, as quais 
são: 
 

I. Demonstração do Valor Adicionado. 
II. Balanço Orçamentário. 

III. Balanço Financeiro. 
IV. Balanço Patrimonial. 
V. Demonstração do Resultado Econômico. 

VI. Demonstração das Variações Patrimoniais. 
VII. Demonstração do Resultado Abrangente. 

VIII. Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
IX. Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido. 

 
(A) Apenas as afirmativas I, II, IV, V, VI e VIII estão 

corretas. 
 

(B) Apenas as afirmativas II, III, IV, VI, VIII e IX 
estão corretas. 

 
(C) Apenas as afirmativas II, III, V, VI, VII, e IX estão 

corretas. 
 

(D) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

Questão 19  
 
Segundo a NBC T 16.2 – Patrimônio e Sistemas 
Contábeis, aplicada ao Setor Público, o sistema 
contábil está estruturado em subsistemas de 
informações. 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, é classificado como: 
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(A) Orçamentário. 
(B) Patrimonial. 
(C) Custos. 
(D) Compensação. 

 

Questão 20  
 
Esta demonstração evidenciará as receitas e despesas 
previstas em confronto com as realizadas, sendo as 
receitas detalhadas por categoria econômica e origem, 
especificando a previsão inicial, a previsão atualizada 
para o exercício, a receita realizada e o saldo, que 
corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação e as 
despesas por categoria econômica e grupo de 
natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, 
a dotação atualizada para o exercício, as despesas 
empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas 
pagas e o saldo da dotação: 

 
(A) Balanço Financeiro. 
(B) Balanço Orçamentário. 
(C) Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido. 
(D) Demonstração das Variações Patrimoniais. 

 

Questão 21  
 
O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 
MCASP estabelece os aspectos da contabilidade 
aplicada ao Setor Público.  
 

I. Os princípios e as normas contábeis 
voltadas para o reconhecimento, 
mensuração e evidenciação dos ativos e 
passivos e de suas variações patrimoniais 
são atendidos neste aspecto.  
 

II. O Balanço Patrimonial (BP) e a 
Demonstração das Variações Patrimoniais 
(DVP) representam os principais 
instrumentos para refletir esse aspecto.  

 
III. O registro e a evidenciação da composição 

patrimonial do ente público. 
 
As características apresentadas acima refletem o 
aspecto: 
 

(A) Patrimonial. 
(B) Orçamentário. 
(C) Fiscal. 
(D) Financeiro. 

 

Questão 22  
 

Conforme estabelece a NBC TA 705 – Modificações na 
Opinião do Auditor Independente, o auditor, tendo 
obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, 
conclui que as distorções, individualmente ou em 
conjunto, são relevantes e generalizadas para as 
demonstrações contábeis, deverá expressar uma: 

 
(A) Opinião sem ressalva. 
(B) Opinião com ressalva. 
(C) Opinião adversa. 
(D) Abstenção de opinião. 

 

Questão 23  
 
Segundo a NBC TP 01 – Perícia Contábil, que 
estabelece os conceitos de Perícia Contábil, o 
instrumento por meio do qual o perito deve solicitar 

por escrito todos os documentos e informações 
relacionadas ao objeto da perícia, fixando o prazo para 
entrega é denominado: 
 

(A) Termo de diligência. 
(B) Parecer dos auditores independentes. 
(C) Laudo pericial contábil. 
(D) Parecer pericial contábil. 

 

Questão 24  
 
Com base nas Perspectivas do Setor Público previstas 
nos Princípios Fundamentais de Contabilidade, é base 
indispensável à integridade e à fidedignidade dos 
processos de reconhecimento, mensuração e 
evidenciação da informação contábil, dos atos e dos 
fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da 
entidade pública, observadas as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Refere-se ao 
processo de mensuração e apresentação dos 
componentes patrimoniais para produzir informações 
íntegras e tempestivas, o Princípio da: 
 

(A) Entidade. 
(B) Continuidade. 
(C) Oportunidade. 
(D) Prudência. 

 

Questão 25  
 

As despesas correntes de dotações para manutenção 
de serviços anteriormente criados, inclusive as 
destinadas a atender a obras de conservação e 
adaptação de bens imóveis, previstas na Lei n° 
4.320/1964, devem ser classificadas como: 
 

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

 

Questão 26  
 

Segundo a Lei n° 4.320/1964, serão classificadas como 
Receitas Correntes, EXCETO: 
 

(A) Operações de Crédito. 
(B) Tributária. 
(C) Contribuições. 
(D) Patrimonial. 

 

Questão 27  
 
O montante total, apurado sem duplicidade, das 
obrigações financeiras do ente da Federação, 
assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou 
tratados e da realização de operações de crédito, para 
amortização em prazo superior a doze meses segundo 
a Lei Complementar n° 101/2000, é definido como: 

 
(A) Operação de crédito. 
(B) Concessão de garantia. 
(C) Dívida pública consolidada ou fundada. 
(D) Dívida pública mobiliária. 

 

Questão 28  
 

De acordo com o Decreto n° 3.000/1999, que 
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e 
administração do Imposto sobre a Renda e Proventos 
de Qualquer Natureza, são classificados como 
rendimentos isentos ou não tributáveis, EXCETO: 
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(A) Ajuda de Custo. 

(B) Diárias. 

(C) Bolsas de Estudo. 

(D) Licença-prêmio. 
 

Questão 29  
 
O Tribunal de Contas do Estado, órgão constitucional 
de controle externo, nos termos da Constituição 
Estadual e na forma estabelecida na Lei Complementar 
nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, estabelece nesta lei: 
 

I. É permitido ao Tribunal de Contas apreciar 
as contas prestadas, anualmente, pelo 
Governador do Estado e pelos Prefeitos 
Municipais, mediante parecer prévio. 
 

II. É vetado ao Tribunal de Contas julgar as 
contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiro, bens e valores 
públicos da administração direta e indireta, 
no âmbito estadual e municipal. 

 
III. É permitido ao Tribunal de Contas apreciar, 

para fins de registro, a legalidade dos atos 
de admissão de pessoal, a qualquer título, na 
administração direta ou indireta, no âmbito 
estadual e municipal, excetuadas as 
nomeações para cargo de provimento em 
comissão. 

 
IV. É vetado ao Tribunal de Contas homologar 

os cálculos das quotas do ICMS devidas aos 
Municípios. 

 
V. É permitido ao membro do Tribunal de 

Contas exercer suas funções nos processos 
de qualquer natureza que envolva gestor, 
responsável, denunciante, denunciado, 
interessado ou advogado que seja seu 
cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em 
linha reta ou colateral, até o segundo grau. 

 
(A) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 30  
 
Conforme a Lei n° 8.666/1993, que institui normas para 
licitações, a modalidade de licitação entre 
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 denominada:  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura Municipal de Curiúva - PR  

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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