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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:  



Contador – 2 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

Texto base para as questões 01 a 03. 

Tempos de crise 

A previsão do mercado é que o preço 

do metro quadrado dos imóveis no 

Brasil sofra, em 2016, uma queda de 

4,8%, de forma que o preço dos 

imóveis retorne ao praticado no final 

de 2011. Essa expectativa considera 

os percentuais de queda dos preços e 

de alta da inflação, que somados 

resultariam em uma queda real em 

torno de 10%. 

O fato é que o mercado está em crise: 

há restrições no crédito imobiliário, a 

oferta de imóveis continua alta, o 

salário está em queda, além do 

aumento da taxa de desemprego, e os 

juros em alta. E, evidentemente, não 

poderia faltar o oportunismo dos que 

agravam a situação, por exemplo, 

exorbitando na cobrança de taxas. É a 

combinação da crise. 

Nesse cenário, vender ou comprar 

imóveis está cada vez mais difícil. Na 

compra de imóveis usados nas 

principais financeiras, por exemplo, 

apenas 50% do valor pode ser 

financiado. As financeiras, além de 

sofrerem uma redução drástica do 

volume de depósitos em poupança, 

principais recursos usados nos 

financiamentos, ainda se depararam 

com uma quantidade de saques da 

poupança superior aos depósitos em 

bilhões de reais. As pessoas 

precisaram do recurso para enfrentar 

a crise ou, precavidas, sacaram para 

investir em algo mais seguro. 

O otimismo nos faz crer que as coisas 

devem melhorar, mas o que as vistas 

podem alcançar nos limites do 

horizonte não permite a definição de 

prazos. Até pelo contrário, ainda se 

prevê muita tempestade antes da 

calmaria.  
Texto elaborado para esta prova. 

Questão 01) Julgue as afirmações a 

seguir. 

I. No trecho: “As pessoas 

precisaram do recurso para 

enfrentar a crise” há duas 

orações. 

II. Em “há restrições no crédito 

imobiliário”, se substituirmos o 

verbo haver pelo existir, este 

deverá ser flexionado na 3ª 

pessoa do plural. 

III. “[...] ainda se prevê muita 

tempestade antes da calmaria.” A 

forma plural da palavra em 

negrito é preveem.   

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Apenas a II está correta. 

E) Apenas II e III estão corretas. 

Questão 02) Marque a alternativa em 

que todas as palavras são escritas com 

x, como ocorre na palavra expectativa. 

A) E_pirrar, e_periência, se_to. 

B) E_tremo, e_ploração, e_pontâneo. 

C) E_tensão, e_tração, e_piralado. 

D) Ê_tase, e_tinto, e_planação.  

E) Tê_til, e_pasmo, e_ponsal. 
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Questão 03) Considere o seguinte 

trecho: “[...] ainda se depararam 

com uma quantidade de saques da 

poupança superior aos depósitos em 

bilhões de reais”.  

Marque a alternativa INCORRETA. 

A) Nesse trecho, ocorre o uso de 

próclise, justificado pelo advérbio 

ainda. 

B) A palavra depósitos é acentuada 

por ser proparoxítona. 

C) Todas as palavras em negrito no 

trecho são preposições. 

D) O termo da poupança é um 

complemento nominal. 

E) Nesse trecho, o nome superior 

não rege preposição. 

MATEMÁTICA 
 

Questão 04) Um determinado 

produto é vendido por R$350,00. Se 

em uma liquidação foi dado desconto 

de 20% no preço de venda e, em 

seguida, para queimar os estoques, 

foram dados mais 10% de desconto, 

quanto o produto passou a custar após 

os descontos? 

A) R$ 240,00 

B) R$ 245,00 

C) R$ 252,00 

D) R$ 260,00 

E) R$ 264,00 

Questão 05) Seja a função 

exponencial dada por f(x) = 2x -1. A 

respeito dessa função, podemos 

afirmar que 

A) D = R, Im = (-1, ∞), a função é 

crescente. 

B) D = (-1, ∞), Im =R, a função é 

crescente. 

C) D = R, Im = (-1, ∞), a função é 

decrescente. 

D) D = (-1, ∞), Im =R, a função é 

decrescente. 

E) D = R, Im = R, a função é 

crescente. 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

Questão 06) A Constituição Federal 

de 1988, também conhecida como 

Constituição Cidadã, ampliou de forma 

significativa os dispositivos de 

participação popular na vida política do 

país. Sobre o conceito de cidadania, é 

correto afirmar que 

I. expressa um conjunto de direitos 

que dá à pessoa a possibilidade de 

participar ativamente da vida e do 

governo de seu povo; 

II. expressa um conjunto de direitos 

de um povo organizado em 

sociedade, ficando os deveres a 

cargo do Estado;  

III. expressa a igualdade dos 

indivíduos perante a lei; 

IV. trata-se da expressão concreta do 

exercício da democracia. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas a II está correta. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) II, III e IV estão corretas. 

D) I, II e IV estão corretas. 

E) I, III e IV estão corretas. 
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Questão 07) Com base nos conceitos 

relativos aos elementos mais 

importantes da ética profissional, 

relacione corretamente as colunas.  

1) Honestidade 

2) Sigilo  

3) Humildade  

4) Prudência  

5) Imparcialidade 

(  ) Dados confidenciais da 

empresa, dos colegas, dos 

superiores ou quaisquer outras 

informações relevantes não 

devem ser compartilhadas fora 

da empresa – às vezes nem 

mesmo dentro dela. 

(  ) Ter noção da hierarquia, 

cuidado com comentários, 

brincadeiras e atitudes que 

podem até mesmo ofender os 

demais. 

(  ) Falar sempre a verdade, não 

culpar colegas por erros seus e 

assumir falhas próprias são 

atitudes de valor para uma vida 

profissional ética e reta. 

(  ) 

 

 

 

 

 

 

Tratar a todos de maneira igual, 

independentemente do cargo 

que ocupam, uma vez que o 

foco deve ser sempre na 

atitude, no fato, no 

acontecimento, no resultado, e 

não na pessoa.  

(  ) 

 

Perguntar quando há dúvidas, 

no caso do empregado; ouvir os 

subordinados, no caso do líder. 

Ou, para ambos, reconhecer 

erros e aprender com eles. 

Marque a alternativa que apresenta a 

sequência correta das respostas. 

A) 2, 1, 3, 4 e 5. 

B) 2, 4, 1, 3 e 5. 

C) 5, 1, 4, 3 e 2. 

D) 2, 4, 1, 5 e 3. 

E) 5, 1, 4, 2 e 3. 

INFORMÁTICA 
 

Questão 08) Assinale a alternativa 

correta, a respeito dos sistemas 

operacionais Linux e Windows. 

A) O Linux pode ser executado em 

uma diversidade de arquiteturas 

de hardware menores que as 

suportadas pelo sistema 

operacional Windows 7. 

B) Em um computador com os 

sistemas Linux e Windows 

instalados em unidades de disco 

diferentes, não é possível acessar 

os arquivos salvos na unidade de 

disco na qual foi instalado o 

Windows, quando o sistema 

carregado for o Linux. 

C) Todos os aplicativos 

desenvolvidos para o sistema 

operacional Windows, assim como 

o sistema operacional Windows, 

são pagos. 

D) Arquivos criados em 

computadores com sistema 

operacional Windows não podem 

ser abertos em computadores 

com sistema operacional Linux. 

E) Apesar de o Linux ser um sistema 

operacional gratuito e de código 

aberto, é possível encontrar 

softwares comerciais e serviços de 

suporte pagos para computadores 

com Linux. 
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Questão 09) Considere as afirmações 

a seguir, em relação aos tipos de 

backup do Windows 7 ou superior. 

I. Geralmente, o backup normal é 

executado quando se cria um 

conjunto de backup pela primeira 

vez. Nos backups subsequentes é 

comum a utilização de outros 

tipos de backup, tais como o tipo 

incremental ou diferencial. 

II. Backup incremental: este tipo de 

backup copia somente os 

arquivos criados ou alterados 

desde o último backup normal ou 

desde o último backup 

incremental.  

III. Se você utilizar uma combinação 

de backups normais e 

incrementais para restaurar os 

seus dados, será preciso ter o 

último backup normal e todos os 

conjuntos de backups 

incrementais feitos após este 

backup normal e restaurá-los na 

sequência correta. 

IV. Os backups incrementais devem 

ser restaurados na sequência 

cronológica em que foram 

criados. Além disso, se um dos 

backups incrementais apresentar 

problemas, não será possível 

restaurar os dados até o ponto do 

último backup incremental. 

Marque a alternativa correta. 

A) I, II, III, IV estão corretas. 

B) Apenas I, II e IV estão corretas. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) Apenas I e III estão corretas. 

E) Apenas II, III e IV estão corretas. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

Questão 10) A Lei Complementar 

101 de 04 de maio de 2000 dispõe 

que para os fins do disposto no caput 

do artigo 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada 

período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os 

percentuais da receita corrente 

líquida. Nos Municípios, para o Poder 

Executivo o percentual máximo será 

de 

A) 49% (quarenta e nove por cento) 

da receita corrente líquida. 

B) 50% (cinquenta por cento) da 

receita corrente líquida. 

C) 54% (cinquenta e quatro por 

cento) da receita corrente líquida. 

D) 55% (cinquenta e cinco por cento) 

da receita corrente líquida. 

E) 60% (sessenta por cento) da 

receita corrente líquida. 

Questão 11) Segundo a Lei 

Complementar 101 de 04 de maio de 

2000, o Poder Executivo 

demonstrará e avaliará o 

cumprimento das metas fiscais de 

cada quadrimestre, em audiência 

pública nas Casas Legislativas 

Municipais até o final dos meses de: 

A) Janeiro, maio e setembro. 

B) Fevereiro, junho e outubro. 

C) Março, julho e novembro. 

D) Maio, setembro e fevereiro. 

E) Agosto, dezembro e abril. 
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Questão 12) Segundo a Lei 4.320 de 

17 de março de 1964, não irá compor 

a proposta orçamentária, qual dos 

itens abaixo? 

A) Projeto de Lei de Orçamento. 

B) Os resultados gerais do exercício 

anterior demonstrados no balanço 

orçamentário, no balanço 

financeiro e no balanço patrimonial. 

C) Mensagem, que conterá: exposição 

circunstanciada da situação 

econômico-financeira, 

documentada com demonstração 

da dívida fundada e flutuante, saldo 

de créditos especiais, restos a 

pagar e outros compromissos 

financeiros exigíveis; exposição e 

justificação da política econômico-

financeira do Governo; justificação 

da receita e despesa, 

particularmente no tocante ao 

orçamento de capital. 

D) Tabelas explicativas, das quais, 

além das estimativas de receita e 

despesa, constarão em colunas 

distintas para fins de comparação: 

a receita arrecadada nos três 

últimos exercícios anteriores àquele 

em que se elaborou a proposta; a 

receita prevista para o exercício em 

que se elabora a proposta; a receita 

prevista para o exercício a que se 

refere a proposta; a despesa 

realizada no exercício 

imediatamente anterior à despesa 

fixada para o exercício em que se 

elabora a proposta; e a despesa 

prevista para o exercício a que se 

refere a proposta. 

E) Especificação dos programas 

especiais de trabalho custeados por 

dotações globais, em termos de 

metas visadas, decompostas em 

estimativa do custo das obras a 

realizar e dos serviços a prestar, 

acompanhadas de justificação 

econômica, financeira, social e 

administrativa. 

Questão 13) A Lei 4.320 de 17 de 

março de 1964 define uma receita da 

seguinte forma: “São as provenientes 

da realização de recursos financeiros 

oriundos de constituição de dívidas; da 

conversão, em espécie, de bens e 

direitos; os recursos recebidos de 

outras pessoas de direito público ou 

privado, destinados a atender 

despesas classificáveis em despesas 

de capital e, ainda, o superávit do 

orçamento corrente.” Assinale nas 

opções abaixo a que receita o texto se 

refere. 

A) Receitas de capital. 

B) Receitas correntes. 

C) Transferências de capital. 

D) Alienação de bens. 

E) Outras receitas de capital. 

Questão 14) Segundo a Lei 4.320 de 

17 de março de 1964, para efeito de 

classificação da despesa, considera-se 

material permanente o de duração 

superior a quantos anos?  

A) 01 (um) ano. 

B) 02 (dois) anos. 

C) 04 (quatro) anos. 

D) 05 (cinco) anos. 

E) 10 (dez) anos. 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 15) Analise o trecho da Lei 

4.320 de 17 der março de 1964: “A 

cobertura dos déficits de manutenção 

das empresas públicas de natureza 

autárquica ou não, expressamente 

incluídas nas despesas correntes da 

União, do Estado, do Município ou do 

Distrito Federal”. Assinale nas 

alternativas abaixo a que tipo de 

despesa far-se-á a cobertura dos 

déficits. 

A) Participação em constituição ou 

aumento de capital de empresa ou 

entidades industriais ou agrícolas. 

B) Concessão de empréstimos. 

C) Participação em constituição ou 

aumento de capital de empresas 

ou entidades comerciais ou 

financeiras. 

D) Aquisição de títulos 

representativos de capital de 

empresa em funcionamento. 

E) Subvenções econômicas. 

Questão 16) Segundo a resolução nº 

43 de 2001, do Senador Federal, o 

comprometimento anual com 

amortizações, juros e demais encargos 

da dívida consolidada, inclusive 

relativos a valores a desembolsar de 

operações de crédito já contratadas e 

a contratar, não poderá exceder a que 

percentual da receita corrente líquida? 

A) 07% (sete por cento) da receita 

corrente líquida.  

B) 09,5% (nove e meio por cento) da 

receita corrente líquida. 

C) 10% (dez por cento) da receita 

corrente líquida. 

D) 11,5% (onze e meio por cento) da 

receita corrente líquida. 

E) 16% (dezesseis por cento) da 

receita corrente líquida. 

Questão 17) Com base na Lei 

Complementar nº 113 de 15 de 

dezembro de 2005 (Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná), analise o texto referente a 

decisão em processo de tomada ou 

prestação de contas: “é a decisão pela 

qual o Relator ou Órgão Colegiado, 

antes de pronunciar-se quanto ao 

mérito das contas, resolve ordenar a 

citação, intimação ou a manifestação 

dos responsáveis ou, ainda, 

determinar outras diligências 

necessárias à instrução do processo”. 

Assinale nas alternativas abaixo a qual 

decisão o texto se refere. 

A) Decisão investigativa. 

B) Decisão definitiva. 

C) Decisão provisória. 

D) Decisão terminativa. 

E) Decisão preliminar. 

Questão 18) A NBC T – 16 – 

Demonstrações Contábeis, define uma 

demonstração contábil da seguinte 

forma: “estruturado em Ativo, Passivo 

e Patrimônio Líquido, evidencia 

qualitativa e quantitativamente a 

situação patrimonial da entidade 

pública”. Assinale nas alternativas 

abaixo, qual é esta demonstração 

contábil. 

A) Balanço patrimonial. 

B) Demonstração das mutações do 

patrimônio líquido. 

C) Balanço financeiro. 

D) Demonstração das variações 

patrimoniais. 

E) Balanço orçamentário. 
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Questão 19) Com base na Lei 

Complementar nº 141 de 13 de janeiro 

de 2012, assinale a alternativa que é 

considerada despesa com ações e 

serviços públicos de saúde, para efeito 

da aplicação dos recursos mínimos. 

A) Manejo ambiental vinculado 

diretamente ao controle de vetores 

de doenças. 

B) Pessoal ativo da área de saúde 

quando em atividade alheia à 

referida área. 

C) Limpeza Urbana e remoção de 

resíduos. 

D) Assistência à saúde que não atenda 

ao princípio de acesso universal. 

E) Obras de infraestrutura, ainda que 

realizadas para beneficiar direta ou 

indiretamente a rede de saúde. 

Questão 20) Com base na Lei 4.320 

de 17 de março de 1964, assinale 

nas alternativas abaixo quais são os 

créditos adicionais destinados a 

reforço de dotação orçamentária. 

A) Extraorçamentários. 

B) Especiais. 

C) Complementares. 

D) Extraordinários. 

E) Suplementares. 

Questão 21) Com base no Manual 

de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público, assinale nas alternativas 

abaixo qual é o tipo de empenho 

utilizado para despesas contratuais 

ou outras de valor determinado, 

sujeitas a parcelamento, como, por 

exemplo, os compromissos 

decorrentes de aluguéis. 

A) Pré-determinado. 

B) Estimativo. 

C) Ordinário. 

D) Global. 

E) Contratual. 

Questão 22) Segundo a NBC T – 16 

– Patrimônio e Sistemas Contábeis, o 

sistema contábil está estruturado em 

subsistemas de informações. Assinale 

nas alternativas abaixo qual é o 

subsistema que: “registra, processa e 

evidencia os fatos financeiros e não 

financeiros relacionados com as 

variações qualitativas e quantitativas 

do patrimônio público. 

A) Financeiro. 

B) Compensação. 

C) Patrimonial. 

D) Orçamentário. 

E) Custos. 

Questão 23) A Lei Complementar nº 

113 de 15 de dezembro de 2005 (Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná) estabelece o prazo 

máximo, a contar do seu recebimento, 

para que o Tribunal de Contas emita 

parecer, sobre a prestação anual de 

contas do Poder Executivo Municipal. 

Assinale nas alternativas abaixo qual é 

esse prazo. 

A) 03 (três) meses. 

B) 06 (seis) meses. 

C) 10 (dez) meses. 

D) 01 (um) ano. 

E) 02 (dois) anos. 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 24) Segundo a Lei 4.320 de 

17 de março de 1964, os estágios da 

despesa na contabilidade pública são: 

A) licitação, compra e pagamento. 

B) empenho, liquidação e pagamento. 

C) compra, empenho e pagamento. 

D) cotação de preços, compra e 

empenho. 

E) licitação, empenho e pagamento. 

Questão 25) Segundo a Lei 

Complementar nº 101 de 04 de maio 

de 2000, a lei de diretrizes 

orçamentárias atenderá o disposto no 

parágrafo 2º do art. 165 da 

Constituição e disporá também sobre 

outros temas. Assinale nas 

alternativas abaixo sobre o que a lei de 

diretrizes orçamentárias NÃO disporá 

a respeito.  

A) Normas relativas ao controle de 

custos e a avaliação dos resultados 

dos programas financiados com 

recursos dos orçamentos. 

B) Demais condições e exigências para 

transferências de recursos a 

entidades públicas e privadas. 

C) Critérios e forma de limitação de 

empenho, a ser efetivada nas 

hipóteses previstas na alínea b do 

inciso II deste artigo, no art. 9º e 

no inciso II do parágrafo 1º do art. 

31. 

D) Equilíbrio entre receitas e 

despesas. 

E) Montante das disponibilidades de 

caixa em trinta e um de dezembro. 

Questão 26) Na contratação de 

pessoas físicas para a execução de 

serviços, é previsto nas legislações 

tributárias dos entes federativos o 

desconto dos tributos do valor total 

que seria pago ao contratado e 

posterior recolhimento ao órgão 

competente do ente federativo. 

Assinale a alternativa em que todos os 

tributos podem ser descontados na 

contratação de pessoa física. 

A) Contribuição previdenciária, 

programa de integração social e 

contribuição social sobre o lucro 

líquido. 

B) Contribuição previdenciária, 

imposto sobre serviços de qualquer 

natureza e imposto sobre a renda. 

C) Imposto sobre serviços de qualquer 

natureza, programa de integração 

social e contribuição social sobre o 

lucro líquido. 

D) Imposto sobre serviços de qualquer 

natureza, imposto sobre a 

circulação de mercadorias e 

serviços e imposto sobre a renda. 

E) Imposto sobre a renda, programa 

de integração social e imposto 

sobre a circulação de mercadorias e 

serviços. 

Questão 27) Analise o trecho da Lei 

4.320 de 17 de março de 1964: “o 

saldo positivo das diferenças 

acumuladas mês a mês, entre a 

arrecadação prevista e a realizada, 

considerando-se, ainda, a tendência 

do exercício”. Assinale nas alternativas 

abaixo a qual delas o texto se refere. 

A) Superávit primário. 

B) Déficit orçamentário. 

C) Excesso de arrecadação. 

D) Superávit financeiro. 

E) Déficit financeiro. 
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Questão 28) A Lei 8.666 de 21 de 

junho de 1993 prevê que é 

dispensável a licitação para obras e 

serviços de engenharia, desde que não 

se refiram a parcelas de uma mesma 

obra ou serviço ou ainda para obras e 

serviços da mesma natureza e no 

mesmo local que possam ser 

realizadas conjunta e 

concomitantemente, até qual valor?  

A) 8.000,00 (oito mil) reais. 

B) 10.000,00 (dez mil) reais. 

C) 12.000,00 (doze mil) reais. 

D) 15.000,00 (quinze mil) reais. 

E) 50.000,00 (cinquenta mil) reais. 

Questão 29) Com base na 

Constituição Federal e na Lei 

Complementar nº 141 de 13 de janeiro 

de 2012, assinale nas alternativas 

abaixo a que apresenta os percentuais 

mínimos que os municípios deverão 

aplicar em educação e em ações e 

serviços públicos de saúde. 

A) 25% (vinte e cinco por cento) em 

educação e 15% (quinze por cento) 

em saúde. 

B) 15% (quinze por cento) em 

educação e 25% (vinte e cinco por 

cento) em saúde. 

C) 18% (dezoito por cento) em 

educação e 12% (doze por cento) 

em saúde. 

D) 12% (doze por cento) em educação 

e 18% (dezoito por cento) em 

saúde. 

E) 18% (dezoito por cento) em 

educação e 15% (quinze por cento) 

em saúde. 

Questão 30) Baseando-se na Lei 

4.320 de 17 de março de 1964, 

assinale a alternativa em que todas as 

opções fazem parte da categoria 

econômica despesas correntes.  

A) Subvenções sociais, obras públicas 

e material permanente. 

B) Equipamentos e instalações, 

serviços de terceiros e material 

permanente.     

C) Subvenções sociais, serviços de 

terceiros e material de consumo. 

D) Equipamentos e instalações, obras 

públicas e material de consumo. 

E) Obras públicas, material de 

consumo e material permanente. 

 
 

 




