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de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES 01 A 18 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. De acordo com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), julgue os itens a seguir.
I - A Administração Pública manterá sistema de 
custos que permita a avaliação e o acompanhamento 
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
II - Como forma de assegurar a transparência da 
gestão fiscal, a participação popular deve ser 
incentivada e audiências públicas devem ser 
realizadas durante o processo de elaboração e 
discussão do plano plurianual, da lei de diretrizes 
orçamentárias e da lei orçamentária anual.
III - A União não prestará assistência técnica e 
cooperação financeira aos Municípios para a 
modernização das respectivas administrações 
tributária, financeira, patrimonial e previdenciária.
IV- A despesa total com pessoal será apurada 
somando-se a realizada no mês em referência com 
as dos doze imediatamente anteriores, adotando-
se o regime de competência.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a 
alternativa CORRETA:
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
c) Somente as afirmativas  II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

________________________________________

02. De acordo com o Conselho Federal de 
Contabilidade, o controle interno, sob o enfoque 
contábil, compreende o conjunto de recursos, 
métodos, procedimentos e processos adotados 
pela entidade do setor público. Acerca do controle 
interno, no âmbito da administração pública, 
assinale a opção correta.

a) O controle interno é classificado nas seguintes 
categorias: operacional, contábil e financeiro.
b) Estrutura de controle interno compreende 
ambiente de controle; mapeamento e avaliação de 
riscos; procedimentos de controle; informação e 
comunicação; e monitoramento.
c) Procedimentos de prevenção são medidas 
que visem à identificação, concomitante ou a 
posteriori, de erros, omissões, inadequações e 
intempestividade da informação contábil.
d) Avaliação de riscos é a identificação dos eventos 
ou das condições que podem afetar a qualidade da 
informação contábil.
________________________________________

03. O princípio orçamentário que estabelece que 
deve existir apenas um orçamento para dado 
exercício financeiro, dessa forma integrado, é 
possível obter eficazmente um retrato geral das 
finanças públicas e, o mais importante, permite-

se ao Poder Legislativo o controle racional e direto 
das operações financeiras de responsabilidade do 
Executivo, é denominado:

a) Anualidade
b) Exclusividade
c) Orçamento Bruto
d) Unidade
________________________________________

04. As alterações da situação líquida patrimonial, que 
abrangem os resultados da execução orçamentária, 
bem como as variações independentes dessa 
execução e as superveniências e insubsistência 
ativas e passivas, constituirão:

a) Elementos da conta patrimonial
b) Superavit financeiro
c) Variações do Balanço Orçamentário
d) Variações do saldo patrimonial
________________________________________

05. Em relação à modalidade licitatória pregão, de 
acordo com a Lei Federal n°10.520/02, julgue os 
itens a seguir.
I - Poderá ser realizado o pregão por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da informação, 
nos termos de regulamentação específica.
II - Pregão é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição 
de prêmios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de edital publicado 
na imprensa oficial com antecedência mínima de 
45 (quarenta e cinco) dias.
III - Para aquisição de bens e serviços comuns, 
poderá ser adotada a licitação na modalidade de 
pregão. Consideram-se bens e serviços comuns 
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 
meio de especificações usuais no mercado.
IV - A fase externa do pregão será iniciada com a 
convocação dos interessados.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a 
alternativa CORRETA:
a) Somente as afirmativas I e II  e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e III  e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

06. A proposta orçamentária que o Poder Executivo 
encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos 
estabelecidos nas Constituições e nas Leis 
Orgânicas dos Municípios será composta de, 
EXCETO.
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a) Projeto de Lei de Orçamento.
b) Mensagem, que conterá: exposição 
circunstanciada da situação econômico-financeira, 
documentada com demonstração da dívida fundada 
e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a 
pagar e outros compromissos financeiros exigíveis; 
exposição e justificação da política econômica-
financeira do Governo; justificação da receita e 
despesa, particularmente no tocante ao orçamento 
de capital.
c) 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.
d) Tabelas explicativas, das quais, além das 
estimativas de receita e despesa, constarão, em 
colunas distintas e para fins de comparação, a 
receita arrecadada nos seis últimos exercícios 
anteriores àquele em que se elaborou a proposta.
________________________________________

07. Em relação às fases da despesas públicas, 
julgue os itens a seguir.
I - A liquidação da despesa consiste na verificação 
do direito adquirido pelo credor tendo por base os 
títulos e documentos comprobatórios do respectivo 
crédito.
II - O pagamento da despesa só será efetuado 
quando ordenado após sua regular liquidação.
III -  O empenho de despesa é o ato emanado de 
autoridade competente que cria para o Estado 
obrigação de pagamento pendente ou não de 
implemento de condição.
IV - A ordem de pagamento é o despacho exarado 
por autoridade competente, determinando que a 
despesa seja paga.
De acordo com as afirmativas acima, assinale a 
alternativa CORRETA:
a) Somente as afirmativas I e II  e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e III  e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
08. Determinado ente público, no mês de março 
de 2016, autorizou a abertura de licitação, 
objetivando a aquisição de móveis para utilização 
na Administração pública pelo valor estimado 
de R$ 150.000,00. Na elaboração do edital de 
licitação, verificou-se que na Lei Orçamentária, 
para o exercício de 2016, não constou a dotação 
orçamentária específica destinada a realização 
de tal despesa. Considerando somente essas 
informações, deve ser aberto crédito adicional:
a) Suplementar
b) Especial
c) Extraordinário
d) Essencial

09. Em relação às variações patrimoniais no setor 
público, julgue os itens a seguir.
I - Entende-se como variações qualitativas aquelas 
decorrentes de transações no setor público que 
aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.
II - As variações patrimoniais que afetem o 
patrimônio líquido devem manter correlação com 
as respectivas contas patrimoniais.
III - As variações patrimoniais são transações que 
promovem alterações nos elementos patrimoniais 
da entidade do setor público, mesmo em caráter 
compensatório, afetando, ou não, o seu resultado.
IV - Entende-se como variações quantitativas 
aquelas decorrentes de transações no setor 
público que alteram a composição dos elementos 
patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.
De acordo com as afirmativas acima, assinale a 
alternativa CORRETA:
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
c) Somente as afirmativas  II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

________________________________________
10. Considere as seguintes afirmativas sobre 
depreciação, amortização e exaustação de bens no 
setor público.
I - A depreciação e a amortização cessam 
quando o ativo torna-se obsoleto ou é retirado 
temporariamente de operação.
II - O valor depreciado, amortizado ou exaurido, 
apurado mensalmente, deve ser reconhecido nas 
contas de resultado do exercício.
III - O valor residual e a vida útil econômica de um 
ativo devem ser revisados, pelo menos, no final de 
cada exercício. Quando as expectativas diferirem 
das estimativas anteriores, as alterações devem ser 
efetuadas.
IV - A depreciação, a amortização ou a exaustão 
de um ativo começa quando o item estiver em 
condições de uso.
Conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público, está(ão) correta(s) a(s) 
afirmativa(s):
a) Somente as afirmativas I e II.
b) Somente as afirmativas II e III.
c) Somente as afirmativas  II, III e IV.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

________________________________________
11. De acordo com Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao setor público em vigor, 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
assinale a alternativa que indique o princípio 
que reconhece o Patrimônio como objeto da 
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a 
necessidade da diferenciação de um Patrimônio 
particular no universo dos patrimônios existentes, 
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independentemente de pertencer a uma pessoa, um 
conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição
de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem 
fins lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o 
Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus 
sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou 
instituição.

a) Competência 
b) Oportunidade
c) Continuidade
d) Entidade
________________________________________

12. Qual a finalidade das sessões especiais, 
previstas no Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Assaí?

a) As sessões especiais serão realizadas para a 
apreciação de projetos de lei ou outra proposição 
de outorga de honrarias ou quando ocorrer motivo 
relevante para a preservação do decoro parlamentar.
b) As sessões especiais serão realizadas com 
a finalidade de se ouvirem os problemas de 
determinada comunidade.
c) As sessões especiais serão realizadas quando 
da instalação da legislatura, para eleição dos 
componentes da Mesa Executiva e indicação ou 
eleição dos membros das comissões permanentes 
e representantes da Câmara Municipal de Assaí 
perante os órgãos criados por leis especiais.
d) As sessões especiais ou comemorativas serão 
convocadas por iniciativa do Presidente da Câmara 
ou a requerimento de qualquer Vereador, aprovados 
pelo Plenário, excetuadas as sessões solenes de 
Instalação da Legislatura e de Posse da Mesa 
Executiva.
________________________________________

13. Sobre as contas do Município é verdadeira a 
alternativa:

a) O Prefeito prestará contas anuais da 
administração geral do Município a esta Câmara 
dentro de sessenta dias após a abertura da sessão 
legislativa.
b) Para cumprimento do disposto na Lei Orgânica 
do Município de Assaí, o Presidente encaminhará 
as contas da Câmara ao Executivo até o dia 30 de 
janeiro do exercício seguinte.
c) As contas do Município ficarão à disposição dos 
contribuintes, para exame e apreciação, durante 
sessenta dias, a partir de 15 de fevereiro do 
exercício seguinte, na Divisão de Documentação 
da Câmara Municipal de Assaí.
d) Julgamento das contas do Município dar-se-á 
somente após o recebimento de parecer prévio do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná e no prazo 
máximo de trinta dias, não correndo este prazo 
durante o recesso da Câmara Municipal de Assaí.

14. Considerando o Estatuto dos Servidores 
Municipais de Assaí, a alternativa INCORRETA 
sobre concurso público é:

a) A investidura em cargo público ocorre com a 
nomeação e se completa com a posse.
b) A realização de concursos públicos da 
Administração Direta constitui encargo exclusivo 
do Departamento de Recursos Humanos, com 
envolvimento das repartições competentes e 
formação de comissão, com membros designados 
por ato administrativo.
c) O concurso público terá validade de 2 dois anos, 
podendo ser prorrogado, uma única vez, por até 
igual período.
d) O concurso público será de provas ou de provas e 
títulos, realizado em uma ou mais etapas, conforme 
dispuser a Lei ou regulamento.
________________________________________

15. As contas do Município, após o parecer prévio, 
ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à 
disposição de qualquer contribuinte. Assinale a 
opção correta, sobre o que ocorre depois:

a) O contribuinte poderá questionar a legitimidade 
das contas, mediante requerimento escrito e por ele 
assinado perante a Câmara Municipal.
b)  A Câmara apreciará as objeções ou impugnações 
do contribuinte em sessão ordinária, dentro de no 
máximo 10 (dez) dias, a contar de seu recebimento.
c) Se acolher o requerimento, encaminhará para o 
Prefeito, para defesa e explicações, depois do que 
julgará as contas em definitivo.
d) Nenhuma das alternativas.
________________________________________

16. Diante da omissão do dever de prestar contas, 
da não comprovação da aplicação dos recursos 
repassados pelo Estado e Municípios na forma 
prevista no inciso VI, do art. 1º, da ocorrência de 
desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores 
públicos, ou ainda, da prática de qualquer ato ilegal,
ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao 
erário, a autoridade administrativa competente, sob 
pena de responsabilidade solidária, deverá:

a) Apresentar documentos que comprovem 
a capacidade administrativa e indicação de 
responsáveis para apuração.
b)  Após esgotadas outras medidas instaurar tomada 
de contas especial para apuração dos fatos.
c) Imediatamente adotar providências com vistas 
à instauração de tomada de contas especial para 
apuração dos fatos, identificação dos responsáveis 
e quantificação do dano.
d) Identificar os responsáveis e instaurar Processo 
Administrativo Disciplinar.
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17. Em uma planilha do MS Excel 2010, considere 
parte da planilha abaixo:

 
Qual será o resultado ao aplicarmos a seguinte 
formula: =SE((A1+A4)=5;SOMA(B1:B4);0)
a) 0
b)15
c)18
d)21
_______________________________________
18. Nas Redes Locais (LAN) Cabeadas de uso 
residencial é possível ter uma melhor qualidade de 
sinal, isto se dá por não ter interferências externas 
de efeitos da natureza que podem comprometer a 
entrega do sinal. Qual o meio mais utilizado para 
este tipo de transmissão?
a) WI-FI
b) Cabo Coaxil
c) Cabo de par Trançado
d) Cabo Ethernet

QUESTÕES 19 A 22 - LÍNGUA PORTUGUESA

 Leia o poema de Mario Quintana a seguir 
e responda às questões de 19 a 22:

Poeminho do Contra
Todos esses que aí estão
Atravancando o meu caminho,
Eles passarão… 
Eu passarinho!

19. A respeito do termo “passarinho”, presente no 
poema, analise as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta.

I. O termo está no grau diminutivo.
II. O termo está no gênero masculino.
III.  O termo se divide em quatro sílabas.
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Todas as afirmativas estão corretas.
c) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
d) Somente a afirmativa III está correta.

20. Analise o termo “atravancando”, presente no 
poema, verifique as assertivas a seguir e assinale a 
alternativa correta.

I. O termo é formado a partir da palavra “trava”, 
que significa restrição, bloqueio.
II.  Trata-se do verbo “atravancar” na forma do 
particípio presente, ou gerúndio.
III.  O sujeito que conjuga a ação do verbo 
“atravancar” no texto é oculto e inexistente.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente a afirmativa II está correta.
d) Nenhuma afirmativa está correta.
________________________________________

21. A respeito do termo “passarão”, presente 
no poema, analise as alternativas a seguir e 
assinale a que descreve sua classificação e uso 
adequadamente.
a) Trata-se do verbo “passar”, cujo significado 
apresenta-se como “transpor, atravessar”, e seu 
uso no poema, empregado no passado, se refere 
figuradamente ao termo “passado”, presente no 
último verso do poema.
b) O sujeito do verbo como está empregado no 
poema (passarão) pode ser classificado como 
inexistente, visto que o autor do poema despreza a 
ação do sujeito que realiza a ação.
c) O objeto direto do verbo “passarão” é “Eu 
passarinho”, pois se trata de um verbo transitivo 
direto, necessitando do próximo verso para 
completar seu sentido global no texto.
d) Trata-se do verbo “passar”, empregado no futuro, 
permitindo uma relação de sentidos com o termo 
“pássaro” no grau aumentativo (passarão), o que 
confere expressividade no jogo de palavras com o 
termo “passarinho” no verso seguinte.
________________________________________

22. A respeito dos termos “o meu caminho”, 
presentes no segundo verso do poema, assinale a 
alternativa que classifica corretamente seu uso.

a) No texto, “o meu caminho” funciona como objeto 
direto da locução verbal “estão atravancando”, 
completando o sentido da ação desempenhada 
pelo verbo.
b) “O meu caminho” não pode ser classificado 
gramaticalmente, pois trata-se de linguagem 
poética, livre de classificações sintáticas.
c) No poema, os termos “o meu caminho” funcionam 
como “objeto intransitivo”, visto que a locução verbal 
“estão atravancando” é intransitiva.
d) No texto, “o meu caminho” funciona sintaticamente 
como sujeito indeterminado da locução verbal 
“estão atravancando”.
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QUESTÕES 23 A 26 - CONHECIMENTOS GERAIS

23. Leia a notícia a seguir, que trata de um recente 
episódio envolvendo o sistema brasileiro de Educação 
Superior, e assinale a alternativa que indica o nome 
da disciplina que deu origem à polêmica mencionada.

“Uma disciplina oferecida pelo curso de graduação 
de Ciência Política da Universidade de Brasília 
(UnB) provocou a reação do Ministério da Educação, 
que pediu apuração sobre a possibilidade de seus 
criadores terem cometido improbidade administrativa. 
O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse 
ter encaminhado ao Ministério Público Federal um 
pedido para avaliar se a universidade pode alocar 
professores ‘para promover uma disciplina que não 
tem nenhuma base na ciência, é apenas promoção 
de uma tese de um partido político’.” (Folha de São 
Paulo, 22/02/18, com adaptações).

a) As consequências benéficas do imperialismo.
b) O golpe de 2016 e o futuro da democracia no 
Brasil.
c) A negação do Holocausto como realidade histórica.
d) O sistema de cotas raciais no Brasil.
_________________________________________
24. Recentemente, o governo adotou uma medida 
drástica, inédita desde a redemocratização, com o 
intuito de enfrentar o problema da segurança pública 
em uma região do país. Assinale a alternativa que 
indica qual foi essa medida.
a) Convocação de eleições gerais.
b) Fechamento do Congresso Nacional.
c) Intervenção federal no Rio de Janeiro.
d) Redução da maioridade penal em São Paulo.

_________________________________________
25. Considere a matéria jornalística a seguir, a 
respeito de um movimento migratório da atualidade, 
e assinale a alternativa que preenche corretamente 
a lacuna.
“A crise política e econômica na __________ tem 
levado muitos cidadãos a deixar o país em busca de 
melhores condições de vida. Estima-se que mais de 
um milhão de pessoas daquele país já tenha cruzado 
a fronteira com a Colômbia, enquanto outros trinta mil 
vieram para o Brasil. A porta de entrada é o estado 
de Roraima, onde os imigrantes se concentram na 
capital, Boa Vista. Além de prestar atendimento 
humanitário, o Brasil tem tido o desafio de absorver 
os impactos desse fluxo migratório no funcionamento 
dos serviços públicos de saúde, segurança e 
assistência social”. (Rádio Senado, 10/08/17, com 
adaptações).

a) Argentina
b) Bolívia
c) Paraguai
d) Venezuela

26. Examine a descrição a seguir, a respeito de 
uma relevante tecnologia da atualidade, e assinale 
a alternativa que indica o seu nome.

“Trata-se de uma tecnologia de comunicação sem 
fio que permite transmissão de dados e arquivos 
de maneira rápida e segura entre diversos tipos 
de equipamentos, como celulares, tablets, 
computadores, câmeras digitais, impressoras 
e até fones de ouvido. Este sistema utiliza uma 
freqüência de rádio de onda curta, possui baixo 
alcance e consome pouca energia”. (TecMundo, 
14/08/08, com adaptações).

a) Bluetooth
b) Facebook
c) Netflix
d) Youtube

QUESTÕES 27 A 30 -  MATEMÁTICA/
RACIOCÍNIO  LÓGICO
________________________________________

27. Qual o produto entre as incógnitas x e y da 
solução do sistema a seguir?

a) -9 
b) -20 
c) +9 
d)+18 

________________________________________
28. A medida x no triângulo a seguir é (considere 
sen 25°=5/13):
 

a) 13
b) 12
c) 11
d) 10
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 26/03/2018.

29. Um consultor cobra por seus serviços um valor 
fixo de R$300,00 mais R$50,00 por hora trabalhada 
para o cliente. Qual a função matemática que 
descreve o quanto custa os serviços desse 
consultor “P” em função da quantidade de horas 
trabalhadas “h”?

a) P(h)=300,00+50,00 .h .
b) P(h)=50,00+300,00 .h .
c) P(h)=350,00 .h .
d) P(h)=h+300,00+50,00 .

________________________________________

30. Qual o lucro que um investimento de R$5 000, 
feito sob regime de juros compostos e taxa de 2% 
ao mês, tem ao final de 3 meses?

a) R$ 300,00 .
b) R$ 303,18 .
c) R$ 304,69 .
d) R$ 306,04 .


