Concurso Público Municipal - Edital 02/2014 - DATA DA PROVA: 08/03/2015

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!

CIRCO. ONDE O IMPOSSÍVEL ACONTECE.
1º
O circo é uma tenda mágica. Ali acontecem miragens e milagres.
2º
Os princípios da física já não funcionam, __________ trapezistas e malabaristas
desafiam a lei da gravidade. Também não funcionam mais as leis da lógica: uma mulher pode
ser serrada em duas ou três partes e continuar viva. Igualmente, também já não existe mais
naquele espaço de encantamento a separação entre o que é humano e animal, pois os
elefantes, cães, gatos, e macacos atuam como gente num diálogo perfeito com nossas
emoções.
3º
As pessoas vão ao circo para ver que o impossível é possível. Quando a gente
desespera da chatura do cotidiano, dá uma desculpa de que os filhos é que gostam, e nos
enfiamos todos sob a vasta lona miraculosa _______ outros encenam aos nossos olhos que
objetos, corpos e animais podem ir além de seus limites descrevendo mirabolantes fantasias no
espaço.
4º
No espaço do circo as mãos sabem desembrulhar pombos e surpresas coloridas, e o
corpo, perdendo a sua rigidez, vira um conjunto de molas, que pula, retorce-se, contorce-se e
ao final recupera a elegância original. Eu diria, que o circo exerce um outro tipo de fascínio. Se
a primeira idéia, como disse até agora, é a de que ali, naquela tenda mítica, tudo é possível,
há aí um outro fator de sedução. É que o circo é móvel. Não está enraizado, fincado, plantado,
imobilizado no chão. Aquele ar de balão prestes a levantar vôo é significativo. É que ele levanta
vôo mesmo. Um dia o circo se vai, o lugar fica vazio, a imaginação ociosa, até que outro circo
venha anunciando pelas ruas da cidade nova maravilha.
5º
E este deslocar-se adiciona no espectador comum – esse que todo dia sai para trabalhar
e volta regularmente para casa – a sensação de que a vida de circo é fabulosa, que a vida do
artista é esse deslocar-se constante pelo mundo da fantasia.
6º
Por isto, as troupes de saltimbancos ocupam há muito o imaginário das pessoas.
Acrobatas, colombinas, pierrôs e arlequins; além de poderem fazer tudo o que fazem, de uma
hora para outra, evaporam-se no ar, vão para outras paragens, como __________ tivessem
nenhum vínculo com a burocracia da cidade.
(...)
7º
O circo – é quando o impossível acontece. E como o impossível nunca cessa, o circo
não cessará jamais de existir.
Affonso Romano de Sant’Anna. Diálogo Médico, São Paulo: Laboratórios Roche, 1990, n. 3, p. 37.

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas contínuas no
texto:
a) porque – onde – senão.
b) por que – onde – se não.
c) por que – aonde – se não.
d) porque – aonde – senão.
02 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do
texto:
I - imaginário e fascínio.
II - diálogo e lógica.
III - até e aí.
Em quais afirmativas os acentos são determinados pela mesma regra?
a) Apenas I e II.
c) Apenas II e III.
b) Apenas I e III.
d) I, II e III.
03 - Dentre as palavras abaixo, a única que é formada por derivação parassintética é:
a) imobilizado.
b) desembrulhar.
c) burocracias.
d) enraizado.
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04 - Considere as afirmações sobre o vocábulo “que” no texto:
I - Em “um conjunto de mola, que pula” (4º parágrafo) tem a função de sujeito da oração
que faz parte.
II - Em “Eu diria que o circo exerceu um outro tipo de fascínio” (4º parágrafo) introduz
uma oração com função de objeto direto.
III - Em “é fabulosa, que a vida do artista é esse deslocar-se” (5º parágrafo) introduz uma
oração com valor explicativo.
Quais afirmações estão corretas?
a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas II e III.
d) I, II e III.
05 - Considere as seguintes afirmações sobre as classes e funções das palavras
destacadas no 4º parágrafo, e em seguida marque (V) para as verdadeiras e (F) para as
falsas:
(
) “mãos” é um substantivo em função de núcleo do sujeito.
(
) “pombos” e “surpresas” são substantivos na função de objeto direto.
(
) “de fascínio” é uma locução adjetiva na função de complemento nominal.
(
) “mítica” é um adjetivo na função de predicativo do sujeito.
(
) “a” e “o” são artigos na função de adjunto adnominal.
Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses de cima para baixo:
a) F – F – F – V – V.
b) F – V – V – V – F.
c) V – V – F – F – F.
d) V – F – V – F – V.
06 - A crônica está organizada em cinco elementos estruturais:
I - tema ou assunto da crônica.
II - necessidade de fantasia, sonho e imaginação.
III - o espaço mágico do circo.
IV - a mobilidade do circo.
V - o gosto pela fantasia.
A ordem em que estes elementos aparecem no texto é:
a) I – III – V – IV – II.
b) I – V – II – III – IV.
c) I – IV – III – II – V.
d) I – II – IV – V – III.
07 - Jair comprou 2 camisetas e 3 bermudas por R$ 248,00. Se ele tivesse comprado 3
camisetas e 2 bermudas, teria pago R$ 222,00. Jair pagou por cada bermuda o valor de:
a) R$ 60,00.
b) R$ 54,00.
c) R$ 48,00.
d) R$ 34,00.
08 - Um tijolo em formato de paralelepípedo reto retângulo possui largura medindo 10
cm, altura medindo 2/5 da medida da largura, e comprimento medindo o sêxtuplo da
medida da altura. O volume de mil unidades desse tijolo é igual a:
a) 0,096 m3.
b) 0,96 m3.
c) 9,6 m3.
d) 96 m3.
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09 - O gráfico que segue é demonstrativo de uma pesquisa realizada com os alunos de
uma escola, para saber de suas preferências a respeito de alguns ritmos musicais. Os
números representam a quantidade de alunos, que responderam à pesquisa optando por
apenas um único ritmo musical:

Com base nos dados apresentados no gráfico acima, é correto afirmar que:
a) O número de alunos que gostam de Rock representa 50% do total.
b) O número de alunos que gostam de pagode é 15% superior ao número de alunos que
gostam de axé.
c) O número de alunos que gostam de samba é 37,5% superior ao número de alunos que
gostam de pagode.
d) O número de alunos que gostam de MPB é 200% superior ao número de alunos que gostam
de axé.
10 - Em determinada localidade, a razão entre o número de mulheres e o número de
homens é igual a 3/5. Sabe-se que o número de habitantes dessa localidade é igual a
8400. O número de mulheres nessa localidade é igual a:
a) 3150.
b) 3360.
c) 5040.
d) 5250.
11 - Em 2.014 o Procon do Paraná atendeu mais de 80 mil denúncias feitas por
consumidores. Que serviço abaixo encabeçou a lista com o maior número de
reclamações?
a) Cartões de crédito.
b) Planos de saúde.
c) Tarifas bancárias.
d) Telefonia fixa.
12 - Juranda é um município que foi colonizado basicamente por imigrantes estrangeiros
e alguns migrantes brasileiros. O grupo de imigrantes que desembarcou em Juranda no
final da década de 1.990 era oriundo em sua maioria de que país abaixo?
a) Alemanha.
b) Itália.
c) Japão.
d) Polônia.
13 - Muito se fala atualmente no impeachment (impedimento) da presidente Dilma
Rousseff. Quem foi o único Presidente do Brasil eleito através do voto direto a renunciar
poucas horas antes da votação de seu impeachment, evitando desta forma o processo
de cassação, porém perdendo seus direitos políticos por oito anos?
a) Fernando Affonso Collor de Mello.
b) Fernando Henrique Cardoso.
c) Itamar Augusto Cautiero Franco.
d) João Baptista de Oliveira Figueiredo.
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14 - Réu do Processo do Mensalão que se encontra foragido da Justiça Brasileira e
preso na Itália, para onde havia fugido em 2.013:
a) Delúbio Soares.
b) Henrique Pizzolato.
c) Marcos Valério.
d) Roberto Jefferson.
15 - Quando a Câmara Municipal de Juranda pretende realizar a compra de materiais ou
contratação de serviços, deve seguir os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/1993,
sempre com o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração
Pública. Suponha que o Poder Legislativo de Juranda queira adquirir um veículo comum
para uso oficial das Autoridades Legislativas e do valor estimado do automóvel seja de
R$ 85.000,00. Com base na legislação que rege o tema, a licitação:
a) Deverá ocorrer, exclusivamente, na modalidade Leilão.
b) Deverá ocorrer, exclusivamente, na modalidade Concorrência.
c) Deverá ocorrer, opcionalmente, nas modalidades Convite ou Tomada de Preços.
d) Deverá ocorrer, opcionalmente, nas modalidades Tomada de Preços ou Concorrência.
16 - Um Município Paranaense obteve as seguintes Receitas no período de Janeiro a
Dezembro do ano de 2014:
•
Receita de Serviços R$ 350.000,00.
•
Receita com Alienação de Bens R$ 440.000,00.
•
Receita Tributária R$ 2.750.000,00.
•
Receita Patrimonial R$ 270.000,00.
•
Receita de Contribuições R$ 130.000,00.
•
Receita com Operação de Crédito R$ 200.000,00.
Pressupondo que não houveram deduções da Receita, assinale a alternativa que
apresenta o valor máximo que pode ser utilizado para o pagamento das despesas com
pessoal do Poder Legislativo Municipal, conforme a Lei Complementar Federal nº
101/2000:
a) R$ 180.000,00.
b) R$ 210.000,00.
c) R$ 260.000,00.
d) R$ 340.000,00.
17 - Assinale a alternativa que NÃO apresenta um item do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/2000:
a) Demonstrativo da execução das despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da
despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada e
liquidada, no bimestre e no exercício.
b) Resultados nominal e primário.
c) Comparativo com o limite estabelecido de gastos com pessoal, distinguindo a despesa com
inativos e pensionistas.
d) Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão, os valores inscritos, os pagamentos
realizados e o montante a pagar.
18 - Nos termos das Lei Federal nº 4.320/1964, as dotações para despesas as quais não
corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e
subvenções destinadas a atender à manifestação de outras entidades de direito público
ou privado são denominadas:
a) Inversões Financeiras.
b) Transferências Correntes.
c) Transferências de capital.
d) Despesas de Custeio.
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19 - Quando um ente público obtém uma Receita Imobiliária, a legislação vigente no
Brasil determina que ela deverá ser classificada como:
a) Receita de Capital.
c) Receita de Amortização.
b) Receita Extra Orçamentária.
d) Receita Corrente.
20 - A Contabilidade voltada para o setor público utiliza regras específicas no que diz
respeito ao registro contábil das Receitas e Despesas. Tal particularidade se faz
necessária para a correta demonstração da situação patrimonial do órgão público.
Analise as afirmativas abaixo que tratam do tema mencionado:
Primeira afirmativa: 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.
Segunda afirmativa: Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa
natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e
multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais
como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em
lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios,
alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por
estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos
responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de
obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra
garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.
Assinale a alternativa correta:
a) As duas afirmativas estão corretas.
b) Somente a primeira afirmativa está correta.
c) Somente a segunda alternativa está correta.
d) As duas afirmativas estão incorretas.
21 - A legislação prevê que o Poder Executivo Municipal deverá enviar a proposta
orçamentária ao Poder Legislativo dentro do prazo previsto na Lei Orgânica, para que
este seja apreciado pela Câmara Municipal. Tratando-se especificamente de emendas à
proposta orçamentária, somente serão permitidas alterações na dotação de despesas
para custeio quando:
a) O montante for inferior ao do exercício financeiro anterior.
b) Comprovada inexatidão da proposta orçamentária neste ponto.
c) Houver autorização legislativa para contratação de pessoal.
d) O acréscimo na proposta estiver inferior à taxa de inflação do período.
22 - Caso um ente público não tenha consignado uma dotação orçamentária para uma
despesa necessária ou destinado recursos insuficientes, poderá utilizar Créditos
Adicionais para e a despesa ocorra e o serviço ou atividade não seja prejudicado.
Assinale a única alternativa que NÃO apresenta uma fonte de recursos disponível para a
abertura de Créditos Adicionais Especiais e Suplementares:
a) Recursos destinados para investimentos não utilizados no prazo legal.
b) Recursos resultantes da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.
c) Recursos provenientes do excesso de arrecadação.
d) Recursos de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
poder executivo realiza-las.
23 - O procedimento realizado pelos entes públicos para verificar o direito adquirido pelo
credor tomando por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito
e antecede o pagamento da despesa:
a) Empenho.
c) Conferência.
b) Liberação.
d) Liquidação.
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24 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta a Demonstração Financeira que
apresenta a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os
pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie
provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte:
a) Balanço Patrimonial.
b) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.
c) Balanço Financeiro.
d) Demonstração das Variações Orçamentárias.
25 - A Lei Orgânica Municipal de Juranda determina que, recebido o parecer prévio
emitido pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as contas que o Município deve prestar
anualmente, a Câmara Municipal dos Vereadores julgará as contas no prazo máximo de:
a) 30 (trinta) dias.
b) 45 (quarenta e cinco) dias.
c) 60 (sessenta) dias.
d) 90 (noventa) dias.
26 - O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado de forma compatível com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, com o Plano Plurianual e as normas de Direito Financeiro.
Neste contexto, assinale a alternativa que NÃO apresenta um componente obrigatório
que deverá compor o Projeto de Lei do Orçamento, segundo a Lei Orgânica Municipal de
Juranda:
a) Demonstrativo do efeito, sobre receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias,
remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, bem como de
medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de
caráter continuado.
b) Reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base a receita
corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
c) Orçamento de das despesas de custeio das empresas em que o Município diretamente
detenha maioria de capital social com direito a voto.
d) Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as
atenderão.
27 - A Lei Orgânica Municipal de Juranda define as finalidades do Controle Interno que
deverá ser instituído e mantido pelos Poderes Legislativo e Executivo. Com base na
legislação mencionada, assinale a alternativa que NÃO apresenta uma finalidade do
Controle Interno:
a) Fiscalizar os atos dos responsáveis por bens públicos e suspender os contratos celebrados
com indícios de irregularidades.
b) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas
de governo e dos orçamentos do Município.
c) Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
haveres do município.
d) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
28 - Nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juranda, a manifestação
sobre Anistia Fiscal compete à:
a) Comissão de Constituição, Legislação e Redação.
b) Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação.
c) Comissão de Administração, Fomento Econômico e Desenvolvimento.
d) Comissão de Políticas Públicas, Incentivo e Crescimento Regional.
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29 - A Câmara Municipal de Juranda possui atribuições específicas e deve adotar o
instrumento legal previsto para cada assunto a ser deliberado. Segundo o Regimento
Interno da Câmara Municipal de Juranda, para autorizar a realização de empréstimos,
operações ou acordo externo de qualquer natureza, de interesse do Município, o Poder
Legislativo deve utilizar:
a) Resolução.
b) Portaria.
c) Decreto Legislativo.
d) Lei Complementar.
30 - O Regimento Interno da Câmara Municipal de Juranda define o processo de votação
das proposições em geral no qual o Presidente da Câmara, ao anunciar a votação de
qualquer matéria, convidará os Vereadores a favor a permanecerem sentados e os
contrários a se levantarem como:
a) Processo Sigiloso.
b) Processo Simbólico.
c) Processo Nominal.
d) Processo Indireto.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

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