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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! 
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Descanse! Pare um pouco! Evite o stress! E leve para o seu lazer aquele algo mais que é 
sempre uma felicidade 

 
1º A única coisa realmente indispensável, na praia ou no campo, sem a qual você não e 
nada, ninguém __________ a menor atenção, você não vive socialmente nem dorme em paz, 
é o cigarro Gold Smoke. 
2º Está surpreendido? Isso mostra apenas que você não sabe nada de nada do mundo em 
que está vivendo. Que você não conhece nada dos prazeres que a vida pode lhe oferecer. 
3º Você não sabe que a primeira coisa que você tem a fazer, ao chegar ao ar livre da serra 
ou ao ar puro do mar, é botar um Gold Smoke na boca, ___________ com um gesto másculo 
mas suave, decidido mas elegante, e começar a poluir a atmosfera. 
4º Talvez para que não haja um desequilíbrio muito grande entre o ambiente em que você 
vive e aquele em que vai passar seus momentos, dias, de descanso. 
5º É isso aí. A televisão diz que é assim. O jornal também. Aceite. 
6º Um descanso não é verdadeiro sem um bom fumo, um excelente tabaco, nos dias de 
hoje quase sempre em forma de cigarro. E, sendo cigarro, o verdadeiro é fumar Gold Smoke. 
As moças já __________. Acenda, pois, outro Gold Smoke com aquele olhar de suprema 
indiferença do verdadeiro fumador de Gold Smoke. Encha seus bolsos com pacotes de Gold 
Smoke e a traseira de seu carro com uma boa reserva de pacotões de Gold Smoke. Não deixe 
seus pulmões correrem o risco de uma golfada de ar simples, talvez até mesmo puro. Fume 
Gold Smoke ininterruptamente. Leve-os para Cabo Frio, leve-os para Arembepe, aspire-os 
deliciosamente nas montanhas de Correas, bafore-os nas coxilhas do Sul. 
7º De todas as flores da civilização, o fumo é a melhor de todas, mesmo sem ser 
propriamente uma flor. 
8º E Gold Smoke é o melhor dos fumos. Não se esqueça – peça sempre Gold Smoke. 
9º E agora, uma pequena advertência para acrescentar ainda algo ao algo mais total que é 
Gold Smoke. Em algum pacote dos milhares de Gold Smoke vendidos diariamente, o fumante 
inveterado encontrará um cigarro ligeiramente mais comprido do que os outros: para ser exato, 
0,111 mais. Quem encontrar um desses Gold Smoke especiais e entregá-lo a qualquer 
representante de Gold Smoke, ganhará de volta uma daquelas lindas moças que, na televisão, 
ficam irresistivelmente fascinadas por homens que fumam Gold Snoke. 
10 Não desista, caso você não encontre um desses cigarros entre os primeiros 100.000 
que fumar. Compre mais e fume mais. O seu dia pode ser hoje. 
11 É assim que se ajuda o homem brasileiro a ter uma constituição cada vez mais forte. 
Millôr Fernandes. Revista Veja. São Paulo, Abril, 23/04/75. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) lhe presta – acendê-lo – o olham. 
b) o presta – o acender – o olham. 
c) presta-lhe – lhe acender – lhe olham. 
d) presta-no – acendê-lo – olham-no. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do 
texto e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas: 
(     ) “Másculo” e “única” recebem acento porque são palavras proparoxítonas. 
(     ) A mesma regra de acentuação que vale para “aí” vale também para “até”. 
(     ) As paroxítonas “advertência” e “desequilíbrio” são acentuadas porque terminam 
em ditongo. 
(     ) “Também” e “ninguém” são acentuadas por serem oxítonas terminadas em “m”. 
Assinale a sequência correta de cima para baixo: 
a) V – V – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) F – V – V – V. 
d) V – V – F – F. 
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03 - Assinale a alternativa em que haja sinônimo adequado para a palavra do texto: 
a) ambiente (4º parágrafo) – meio. 
b) advertência (9º parágrafo) – admoestação. 
c) inveterado (9º parágrafo) – arraigado. 
d) fascinadas (9º parágrafo) – ousadas. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a substituição dos elementos coesivos destacados no 
texto (apenas, para que, assim e caso) está incorreta: 
a) apenas – somente.   c) assim – desse modo. 
b) para que – mesmo que.   d) caso – contanto que. 
 
05 - Analise as afirmativas referentes aos substantivos retirados do texto e marque (V) 
para as verdadeiras e (F) para as falsas: 
(     ) Moças – substantivo feminino, biforme, heterônimo. 
(     ) Fumante – substantivo masculino, uniforme, comuns de dois gêneros. 
(     ) O plural de “mar” de acordo com a norma culta da língua portuguesa é 
“marezinhos”. 
(     ) Constituição – substantivo finalizado em “ão” apresenta duas formas no plural – 
“constituições e constituiçãos”. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
a) F – V – F – V.    c) V – V – V – F. 
b) V – F – F – F.    d) F – V – V – V. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O autor repete afirmações dos anúncios de cigarro para mostrar de forma irônica, os 
malefícios do cigarro. 
II - A linguagem utilizada pelo autor é coloquial. 
III - A última frase do texto quer dizer que o cigarro é prejudicial à saúde das pessoas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III.  
 
07 - Uma equipe composta por 12 operários realiza determinada obra em 90 dias, 
trabalhando 10 horas por dia. Se essa equipe fosse constituída por 15 operários, 
trabalhando 8 horas por dia, essa mesma obra seria realizada em: 
a) Menos de 60 dias.   c) 90 dias. 
b) 75 dias.     d) Mais de 100 dias. 
 
08 - Em uma excursão com 85 torcedores, sabe-se que 3/5 deles torcem para o Vasco, e 
que 80% torcem para o Palmeiras. Com base nesses dados, assinale a alternativa 
correta: 
a) O número de torcedores que torcem apenas para o Palmeiras é igual a metade do número 
de torcedores que torcem apenas para o Vasco. 
b) O número de torcedores que torcem apenas para o Vasco é igual a 25% do número total de 
torcedores. 
c) O número de torcedores que torcem para o Vasco é 15% superior ao número de torcedores 
que torcem para o Palmeiras. 
d) O número de torcedores que torcem para o Vasco é igual a 34. 
 
09 - Um trapézio isósceles possui base maior medindo 14 cm e base menor medindo 10 
cm. Sabe-se que a diagonal desse trapézio mede 13 cm. A área desse trapézio mede: 
a) 50 cm2. 
b) 60 cm2. 
c) 70 cm2. 
d) 80 cm2. 
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10 - Um cone circular reto cuja geratriz mede 20 cm e cujo diâmetro da base mede 6/5 da 
medida da geratriz possui volume igual a: 
a) 960π cm3.     c) 2.400π cm3. 
b) 1.920π cm3.    d) 2.880π cm3. 
 
11 - A “Mars”, empresa líder de mercado de rações para animais vai se instalar no 
Paraná, o acordo foi firmado em meados de março deste ano e a nova fábrica do grupo 
será construída em: 
a) Palmeira.     c) Teixeira Soares. 
b) Ponta Grossa.    d) Tibagi. 
 
12 - Em meados de março deste ano, foram entregues 466 casas a famílias paranaenses. 
As moradias foram construídas dentro do Programa Minha Casa Minha Vida. O maior 
volume de entregas ocorreu em que município? 
a) Astorga.     c) Leópolis. 
b) Coronel Vivida.    d) Marialva. 
 
13 - Desde o último dia 18/03, quem vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida 
alcoólica a jovens ou crianças poderá ser preso por até: 
a) 04 (quatro) anos, dependendo do caso, a pessoa poderá pagar multa entre R$ 3 mil e R$ 10 
mil, além da interdição do estabelecimento comercial. 
b) 03 (três) anos, dependendo do caso, a pessoa poderá pagar multa entre R$ 2 mil e R$ 20 
mil, além da interdição do estabelecimento comercial. 
c) 02 (dois) anos, dependendo do caso, a pessoa poderá pagar multa entre R$ 1 mil e R$ 20 
mil, além da interdição do estabelecimento comercial. 
d) 01 (um) ano, dependendo do caso, a pessoa poderá pagar multa entre R$ 1 mil e R$ 10 mil, 
além da interdição do estabelecimento comercial. 
 
14 - Primeira pasta ministerial do atual Governo Dilma Rousseff a ter seu titular 
substituído: 
a) Cidades.     c) Educação. 
b) Cultura.     d) Esporte.  
 
15 - A Lei Orgânica Municipal de Nova Olímpia determina que a Câmara Municipal 
elaborará a proposta orçamentária do Poder Legislativo, cujo montante de recursos não 
poderá ser superior a:  
a) 5% da receita geral do município, excluídas as operações de crédito. 
b) 5,5% da receita geral do município, excluídas as operações de crédito. 
c) 6% da receita geral do município, excluídas as operações de crédito. 
d) 6,5% da receita geral do município, excluídas as operações de crédito. 
 
16 - Segundo consta na Lei Orgânica de Nova Olímpia, o Município aplicará na 
manutenção e desenvolvimento do ensino público, anualmente, da receia resultante de 
impostos, compreendida a proveniente de transferência, o percentual mínimo de: 
a) 10%. 
b) 15%. 
c) 20%.  
d) 25%. 
 
17 - Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma finalidade do Controle Interno 
conforme dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Nova Olímpia: 
a) Verificar a ocorrência e aplicar sanções nos atos de improbidade administrativa. 
b) Acompanhar as execuções de programas de trabalho e do orçamento. 
c) Verificar a execução dos contratos. 
d) Avaliar os resultados alcançados pelos administradores. 



 5

18 - Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com o Estatuto dos Servidores 
Públicos de Nova Olímpia: 
a) O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em 
relação a hora normal de trabalho, até o máximo de 02 (duas) horas diárias e de 100% (cem 
por cento) após 12:00 (doze horas) de sábado até às 5:00 (cinco horas) de segunda-feira. 
b) As férias serão reduzidas a 20 (vinte) dias quando o servidor contar, no período aquisitivo, 
com mais de 9 (nove) faltas não justificadas, ao trabalho. 
c) As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o 
decurso de 02 (dois) e 03 (três) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não 
houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. 
d) O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22:00 (vinte e duas horas) de 
um dia e 5:00 (cinco horas) do dia seguinte, terá o valor/hora acrescido de mais 25% (vinte e 
cinco por cento), computando-se cada hora como 00:52:30 (cinquenta e dois minutos e trinta 
segundos). 
 
19 - Pede-se ao candidato que assinale a alternativa que apresenta uma despesa pública 
classificada como Investimento, nos termos da legislação Brasileira vigente: 
a) Aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização. 
b) Aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer 
espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital. 
c) Constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos 
comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. 
d) Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Industriais 
ou Agrícolas. 
 
20 - Assinale a única alternativa que, segundo a Lei Federal nº 4.320/1964 NÃO apresenta 
uma Receita de Capital: 
a) Superávit do orçamento corrente. 
b) Participações e dividendos. 
c) Alienação de bens móveis. 
d) Amortização de empréstimos concedidos. 
 
21 - A Contabilidade dos entes públicos determina que a anulação da despesa 
orçamentária realizada durante o exercício deverá: 
a) Ser contabilizada como receita. 
b) Ficar disponível para abertura de crédito adicional. 
c) Reverter à dotação orçamentária original. 
d) Constar como superveniência ativa. 
 
22 - As autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei 
de Orçamento serão realizadas mediante a abertura de Créditos Adicionais. Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta recursos que podem ser utilizados para abertura de 
Créditos Adicionais:  
a) Superávit orçamentário do exercício corrente. 
b) Provenientes de excesso de arrecadação. 
c) Resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias. 
d) Produto de operações de credito autorizadas. 
 
23 - As despesas públicas possuem requisitos obrigatórios que devem ser observados 
previamente à sua ocorrência, com o objetivo de garantir a preservação do patrimônio 
público e sua correta utilização. Analise as afirmativas abaixo que tratam das 
características das despesas públicas: 
I - O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente 
definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de 
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empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas, que não possam 
subordinar-se ao processo normal de aplicação. 
II - 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. 
III - Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa 
determinar. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
24 - Os resultados apurados no exercício e a situação patrimonial dos entes públicos 
serão apresentados nos Balanços e Demonstrativos Contábeis previstos na legislação. 
Sobre as Demonstrações Contábeis previstas na Lei Federal nº 4.320/1964, analise as 
afirmativas abaixo: 
I - O Balanço Patrimonial evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, 
resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado 
patrimonial do exercício. 
II - Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para 
compensar sua inclusão na despesa orçamentária. 
III - A avaliação dos débitos e créditos, bem como os títulos de renda, será realizada pelo 
seu valor nominal, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio 
vigente na data do balanço. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
25 - A Lei Complementar Federal nº 101/2000 estabelece limites para o endividamento 
dos entes públicos e de gastos com pessoal. Suponha que um Município Paranaense 
tenha obtido uma Receita Corrente Líquida de R$ 12.000.000,00. Nos termos da 
legislação mencionada, assinale a alternativa que apresenta o valor de despesa pessoal 
do Poder Executivo do Município que, caso seja atingido, o Tribunal de Contas do 
Estado deverá alertar o ente público: 
a) R$ 5.364.000,00. 
b) R$ 5.832.000,00. 
c) R$ 6.480.000,00. 
d) R$ 7.200.000,00. 
 
26 - Assinale a única alternativa que NÃO apresenta um item obrigatório do Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária: 
a) Montante das dívidas consolidada e mobiliária.  
b) Resultado nominal e primário. 
c) Balanço Orçamentário. 
d) Receitas e despesas previdenciárias. 
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27 - Todas as aquisições e contratações realizadas por entes públicos devem seguir as 
determinações da Lei Federal nº 8.666/1993. Assinale a alternativa que apresenta uma 
hipótese de contratação em que o Poder Público pode utilizar a dispensa de licitação: 
a) Contratação de obra ou serviço de engenharia com valor estimado de R$ 15.000,00. 
b) Na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas 
subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de 
serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. 
c) Aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, 
devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de 
registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 
d) Contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 
 
28 - 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 é denominada: 
a) Tomada de preços. 
b) Convite. 
c) Concorrência. 
d) Pregão eletrônico. 
 
29 - Assinale a alternativa dentre as apresentadas abaixo que NÃO demonstra uma 
modalidade de retificação de lançamento contábil prevista nas Normas Brasileiras de 
Contabilidade: 
a) Substituição. 
b) Complementação. 
c) Estorno. 
d) Transferência. 
 
30 - Segundo a definição prevista nas Normas Brasileiras de Contabilidade, a soma ou a 
agregação de saldos ou grupos de contas de duas ou mais unidades contábeis 
originárias, excluídas as transações entre elas recebe o nome de: 
a) Unidade Contábil Agregada. 
b) Unidade Contábil Centralizada. 
c) Unidade Contábil Abrangente. 
d) Unidade Contábil Consolidada. 
 
  
 
  

 

 

 

  
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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