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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
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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Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia atentamente o seguinte poema, de autoria de 
Luís de Camões, para responder às questões a 
seguir.

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança;
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem, se algum houve, as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já coberto foi de neve fria,
E em mim converte em choro o doce canto.

E, afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto:
Que não se muda já como soía”.

01. Assinale a alternativa que apresenta uma 
afirmação INCORRETA em relação à interpretação 
do texto.

a) O tema central do poema são as transformações 
que, em geral, acompanham a existência humana.
b) Mudanças ocorrem continuamente, não só 
no mundo exterior, mas também no interior dos 
indivíduos.
c) Segundo o autor, as novidades que acontecem 
são completamente diferentes da esperança.
d) O objetivo do autor com o poema é enfatizar o 
caráter estável e permanente das coisas e fenômenos 
da realidade.
_________________________________________
02. No primeiro verso do poema, afirma-se 
que “mudam-se os tempos”. Assinale a opção que 
apresenta uma afirmação INCORRETA sobre essa 
oração.

a) O sujeito da oração, embora existente, é 
indeterminado.
b) O termo “tempos” exerce a função sintática de 
núcleo do sujeito.
c) O pronome “se”, neste caso, funciona como 
partícula apassivadora.
d) O verbo está conjugado no plural, em concordância 
com a palavra “tempos”.
_________________________________________
03. Na oração “continuamente vemos 
novidades”, a palavra “continuamente” é classificada 
gramaticalmente como um:

a) adjetivo.
b) verbo.
c) advérbio.
d) pronome.
_________________________________________
04. No último verso da segunda estrofe, omite-se 
um verbo, cujo significado é necessário para conferir 
sentido à oração. Marque a alternativa que indica 
esse verbo.

a) Ficam.
b) Vemos.
c) Mudam.
d) Tomando.
_________________________________________
05. No penúltimo verso do poema, afirma-se que 
“outra mudança faz de mor espanto”. Em relação à 
palavra “mor”, nesse contexto, pode-se afirmar que 
é um:

a) adjetivo, forma abreviada de “maior”.
b) pronome, denotando uma noção de posse.
c) advérbio, com sentido de coisa excepcional.
d) substantivo, significando o mesmo que “amor”.
_________________________________________
06. No desfecho do poema, o autor emprega o 
verbo “soía”. Marque a alternativa que indica um 
possível significado desse termo, de acordo com o 
contexto do poema.

a) Mudava.
b) Cancelava.
c) Costumava.
d) Desabituava.
_________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Assinale a alternativa que contém um valor 
equivalente a expressão irracional 

_________________________________________
08. Qual a soma entre os valores da solução do 
sistema a seguir?

  

a) 3.
b) 4.
c) 5.
d) 6.
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09. Qual a taxa de juros compostos, aplicado 
a um capital inicial de R$1000,00, que rende 
aproximadamenteR$200,00 em um ano? Considere

a) 1,53% ao mês.
b) 0,77% ao mês.
c) 3,06% ao mês.
d) 1,67% ao mês.
_________________________________________
10. Qual das afirmações a seguir descreve 
CORRETAMENTE o conceito e/ou utilidade de uma 
função?

a) Uma função é utilizada para se descobrir o valor 
de uma incógnita, quando se há uma equação do 
primeiro ou segundo grau.
b) Uma função permite a construção de um gráfico 
que se permita calcular o valor da incógnita x.
c) Funções do terceiro grau só podem ser 
representadas em um gráfico de três dimensões, 
uma dimensão para cada grau da potência.
d) Uma função descreve a relação matemática de 
dependência entre duas variáveis, dentro de um 
domínio no qual aquela relação matemática é válida.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia atentamente a matéria jornalística a 
seguir, publicada em outubro deste ano, e marque a 
alternativa que indica o tema de que se trata.

“O Plenário do Senado Federal aprovou em 
segundo turno, nesta terça-feira, com sessenta 
votos favoráveis e dezenove votos contrários, a 
Proposta de Emenda Constitucional 6/2019. A 
proposta envolve a fixação de uma idade mínima 
(65 anos para homens e 62 anos para mulheres) 
para a aposentadoria, extinguindo a aposentadoria 
por tempo de contribuição. O objetivo da proposta, 
segundo o governo, é reduzir o rombo nas contas 
públicas.A estimativa de economia com a PEC 
6/2019 é de cerca de R$ 800 bilhões em dez anos”. 
(Agência Senado, 22/10/2019, com adaptações).

a) Comissão Parlamentar de Inquérito.
b) Extinção do Ministério do Trabalho.
c) Fim da Contribuição Sindical.
d) Reforma da Previdência.
_________________________________________
12. Em setembro deste ano, o atual Presidente 
da República, Jair Bolsonaro, fez o seu primeiro 
discurso na Assembleia Geral da ONU. Analise o 
seguinte trecho do discurso e marque a opção que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O Brasil também sente os impactos da ditadura 
________. Dos mais de quatro milhões que fugiram 
do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da 
fome e da violência. Temos feito a nossa parte para 

ajudá-los, através da Operação Acolhida, realizada 
pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. 
Trabalhamos com outros países, entre eles os 
Estados Unidos, para que a democracia seja 
restabelecida lá, e também nos empenhamos 
duramente para que outros países da América do 
Sul não experimentem esse nefasto regime.”.
(Portal G1, 24/09/2019, com adaptações)

a) francesa
b) argentina
c) venezuelana
d) norte-americana
_________________________________________
13. Com base na Lei Orgânica do Município 
de Jandaia do Sul, assinale a alternativa que NÃO 
indica uma função que compete privativamente ao 
município.

a) Legislar sobre assuntos de interesse local.
b) Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira.
c) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência.
d) Organizar e prestar os serviços públicos de 
interesse local.
_________________________________________
14. Examine o seguinte relato histórico sobre o 
Município de Jandaia do Sul e marque a opção que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Integrada à prodigiosa região fisiográfica 
denominada ________, a gleba onde a companhia 
colonizadora formou o Patrimônio de Jandaia 
recebeu, desde logo, a contribuição fecunda e 
dinâmica da cultura cafeeira, que projetou a região 
e o Estado do Paraná como unidade federativa de 
primeira grandeza, num período relativamente curto, 
genericamente conhecido na historiografia brasileira 
pela designação de Ciclo do Café”. 
(Portal da Prefeitura Municipal, com adaptações).

a) Norte Novo
b) Extremo Oeste
c) Campos Gerais
d) Litoral Paranaense
_______________________________________

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. A demonstração do resultado do exercício 
(DRE) apresenta grande utilidade aos investidores, 
aos bancos financiadores, ao governo e aos 
administradores das empresas, que podem avaliar 
através dela sua capacidade e, quando necessário, 
modificar a administração da empresa. Quando 
a DRE retrata a real situação da empresa torna 
possível uma administração voltada para a eficiência 
e a competência, e é flexível aos interesses dos 
usuários de maneira geral. Com relação ao conceito, 
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ao objetivo e à composição da demonstração do 
resultado do exercício, considere:
I - Na demonstração do resultado do exercício, o 
lucro bruto é resultado da dedução dos custos dos 
produtos, mercadorias ou serviços da receita de 
vendas ou prestação de serviços, descontadas as 
devoluções, abatimentos e impostos sobre vendas.
II - Na elaboração da DRE, as receitas e as despesas 
devem ser apropriadas ao resultado do período 
em função de sua incorrência e da vinculação da 
despesa à receita, independentemente de seus 
reflexos nas disponibilidades.
III - O valor da receita líquida das vendas e serviços 
é apurado antes do valor do lucro bruto.
IV - A demonstração do resultado de exercício 
evidencia que, para a apuração do lucro bruto, 
deve-se fazer a subtração das despesas gerais e 
administrativas.

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 I e II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
16. Os princípios são os alicerces, os elementos 
de estruturação e coesão das normas. A constituição 
é rica em princípios na esfera tributária, e esses 
princípios, chamados de princípios constitucionais 
tributários, além de nortear a atividade do Estado na 
sua função de tributar, também agem como seu freio, 
impondo-lhe limites em face aos contribuintes, a fim 
de outorgar à vida social o necessário equilíbrio. 
O artigo 150 da Constituição Federal dispõe que, 
sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios instituir tratamento 
desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção 
em razão de ocupação profissional ou função por 
eles exercida, independentemente da denominação 
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Em 
relação aos Princípios Constitucionais Tributários, 
esse respaldo na constituição refere-se a qual 
Princípio?

a) Legalidade
b) Isonomia 
c)Anterioridade Tributária
d)Anterioridade
_________________________________________
17. A administração pública é tudo aquilo que se 
refere à máquina estatal, ou seja, ao grupo formado 
pelo governo e todos os seus agentes, que são 
regulados por normas, leis e funções necessárias 
para organizar a administração do Estado. Ela visa 
principalmente o interesse público atuando como 
um conceito que descreve os agentes, serviços e 
órgãos instituídos pelo Estado, podendo ser vista 

como o conjunto de ações que compõem a função 
administrativa. Assinale a opção que apresenta as 
entidades que compõem a administração indireta.

a) Autarquias, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e fundações públicas.
b) Autarquias, empresas públicas, ministérios e 
tribunais de contas.
c) Fundações públicas, empresas públicas, ministério 
público e tribunais de justiça.
d) Sociedades de economia mista, autarquias, 
agências reguladoras e tribunais de contas.
_________________________________________
18. A Empresa Sorriso Ltda adquiriu um terreno 
no valor de R$300.000.000 nas proximidades de 
suas instalações para valorização e obtenção de 
renda. Ao registrar a aquisição desse imóvel, a 
empresa deve classificar esse bem como:

a) Imobilizado
b)Realizável a longo prazo
c)Intangível
d) Investimento
_________________________________________
19. A DLPA é a Demonstração de Lucros ou 
Prejuízos Acumulados, utilizada para mostrar as 
mudanças que ocorreram no Patrimônio Líquido 
no período e onde ele foi aplicado. Estas mutações 
patrimoniais podem ser aumento do lucro ou do 
prejuízo acumulado. Assim, esta obrigação acessória 
é importante para visualizar mudanças no patrimônio 
de uma empresa ou organização. Nesse contexto, 
de acordo com a lei das sociedades por ações, na 
elaboração da DLPA, deverá ser evidenciado:
I - As reversões de reservas e o lucro líquido do 
exercício.
II - As transferências para reservas, os dividendos, a 
parcela dos lucros incorporada ao capital e o saldo 
ao fim do período.
III - O valor da provisão para contingências e o 
montante do lucro ou prejuízo por ação.
IV - Os ajustes de exercícios anteriores e a correção 
monetária do saldo inicial.

a) Somente as afirmativas I e II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
20. O Balanço Orçamentário é estruturado de 
modo a evidenciar:

a) A integração entre o planejamento e a execução 
orçamentária.
b) As receitas e despesas orçamentárias, bem como 
os ingressos e dispêndios extraorçamentários, 
conjugados com os saldos de caixa do exercício 
anterior e os que se transferem para o início do 
exercício seguinte.
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c)   As alterações verificadas no patrimônio, resultantes 
ou independentes da execução orçamentária, e 
indicará o resultado patrimonial do exercício.
d) Qualitativa e quantitativamente a situação 
patrimonial da entidade pública.
_________________________________________
21. Determinado município contratou a empresa 
Limpeza Boa Ltda., para realizar os serviços de 
conservação e limpeza no imóvel, no qual está 
instalado, pelo valor total de R$ 40.000,00. Sob 
o aspecto orçamentário, a despesa deve ser 
classificada no elemento denominado de:

a)Outras despesas de pessoal.
b)Locação de mão de obra.
c)Outros serviços de terceiros − Pessoa Jurídica.
d)Despesa de capital.
_________________________________________
22. A existência das receitas públicas deriva da 
necessidade de arrecadação dos entes federativos 
para movimento da máquina estatal. Entende-se 
por receitas públicas todo montante de valores ou 
bens que entram nos cofres públicos em definitivo, 
destinados a suprir as despesas públicas. Assinale 
a opção que apresenta corretamente a receita 
econômica cuja origem a classifica como receita de 
capital.

a) Receita de Dívida Ativa.
b) Multa e Juros de Mora.
c) Indenizações e Restituições.
d) Amortização de empréstimos.
_________________________________________
23. Foi entregue à prefeitura de determinado 
município, um veículo adquirido através de processo 
licitatório pelo fornecedor. O servidor público na 
ocasião verificou as especificações da nota fiscal 
com o veículo recebido, bem como o valor do veículo 
com aquele mencionado no contrato e no empenho, 
e as informações da nota de empenho do fornecedor 
com a nota fiscal entregue junto ao veículo. Esse 
procedimento da fase da execução da despesa 
pública denomina-se:

a) Previsão
b) Empenho
c) Liquidação
d) Pagamento
_________________________________________
24. A licitação está diretamente ligada aos bons 
hábitos da administração pública. É preciso que se 
utilize o processo licitatório em todas as compras. E 
não é só porque é exigido por lei, mas principalmente 
pelos princípios que devem reger toda gestão 
pública. Conforme dispõe expressamente a Lei nº 
10.520/2002, poderá ser adotada a licitação na 
modalidade de pregão para:

a) Compras de bens e serviços de empresas 

previamente cadastradas.
b)Aquisição de bens e serviços comuns.
c)Escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, 
mediante a instituição de prêmios ou remuneração 
aos vencedores, conforme critérios constantes de 
edital.
d)Venda de bens móveis inservíveis para a 
administração ou de produtos legalmente 
apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de 
bens imóveis.
_________________________________________
25. O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 
(PCASP) representa uma das maiores conquistas 
da contabilidade aplicada ao setor público. Além de 
ser uma ferramenta para a consolidação das contas 
nacionais e instrumento para a adoção das normas 
internacionais de contabilidade, o PCASP permitiu 
diversas inovações. A metodologia utilizada para a 
estruturação do PCASP foi a segregação das contas 
contábeis em grandes grupos de acordo com as 
características dos atos e fatos nelas registrados. 
Essa metodologia permite o registro dos dados 
contábeis de forma organizada e facilita a análise 
das informações de acordo com sua natureza. O 
PCASP está estruturado de acordo com as seguintes 
naturezas das informações contábeis:  

I - Natureza de Informação Orçamentária: registra, 
processa e evidencia os atos e os fatos relacionados 
ao planejamento e à execução orçamentária.
II - Natureza de Informação Patrimonial: registra, 
processa e evidencia os fatos financeiros e não 
financeiros relacionados com a composição do 
patrimônio público e suas variações qualitativas e 
quantitativas.
III - Natureza de Informação de Controle: 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.
IV - Natureza de informações de custos: geração de 
informações para subsidiar decisões governamentais 
e organizacionais que conduzam à alocação mais 
eficiente do gasto público.

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 I e II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
26.  A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei 
Complementar nº 101/00, a fim de regulamentar o 
disposto no artigo 169 da Constituição Federal, 
estabeleceu que 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, a seguir discriminados:
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a) União 50%, Estados 60% e Municípios 54%.
b) União 60%, Estados 50% e Municípios 60%.
c) União 60%, Estados 60% e Municípios 60%.
d) União 50%, Estados 60% e Municípios 60%.
__________________________________________
27. O Município de Jandaia do Sul, unidade 
territorial do Estado do Paraná e componente da 
República Federativa do Brasil, pessoa jurídica 
de direito público interno, é dotado de autonomia 
política, administrativa e financeira e constituído dos 
Poderes Executivo e Legislativo, independentes e 
harmônicos entre si. De acordo com a Lei orgânica do 
município de Jandaia do Sul, compete privativamente 
ao município:
I - Elaborar o orçamento anual, o orçamento plurianual 
e as diretrizes orçamentárias, bem como proceder a 
abertura de créditos.
II - Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 
bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo 
da obrigatoriedade de prestar contas e publicar 
balancetes nos prazos fixados em lei.
III - Dispor sobre obtenção e concessão de 
empréstimos e operações de crédito, bem como a 
forma e os meios de pagamento.
IV - Conceder isenções, anistias fiscais e remissão 
de dívidas.

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 I e II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
__________________________________________
28. A legislação tributária do Município de Jandaia 
do Sul compreende as leis, os decretos e as normas 
complementares que versam, no todo ou em parte, 
sobre os tributos de sua competência e as relações 
jurídicas a eles pertinentes. De acordo com o Código 
Tributário do Município de Jandaia do Sul, os impostos 
de competência privativa do Município são:
I - Sobre Serviços de Qualquer Natureza.
II - Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.
III - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias.
IV - Sobre Transmissão de Bens e Imóveis “intervivos”.

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 I e II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
29. João foi aprovado em concurso público 
no Município e o provimento para o cargo público 
foi publicado no diário oficial. Em relação à posse 
em cargo público de acordo com o estatuto dos 
Funcionários Públicos do Estado do Paraná, 

considere:
I - A posse verificar-se-á mediante a lavratura de um 
termo, no qual o nomeado prestará o compromisso 
de desempenhar com lealdade e exação os deveres 
do cargo e cumprir fielmente a Constituição, as leis 
e regulamentos, envidando esforços em bem do 
Estado e do regime.
II - No ato da posse, será apresentada declaração, 
pelo funcionário empossado, dos bens e valores 
que constituem o seu patrimônio, nos termos da 
regulamentação própria.
III - Se a posse não se der dentro do prazo inicial 
e da prorrogação ou da revalidação, desde que 
concedidas, será a nomeação tornada sem efeito, 
por decreto.
IV - A posse terá lugar no prazo de noventa dias da 
publicação, no órgão oficial de divulgação, do ato de 
provimento.

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 I e II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
30. Em relação aos direitos e vantagens 
concernentes aos Servidores Públicos de acordo 
com o previsto no estatuto dos Funcionários Públicos 
do Estado do Paraná, considere:
I - Remuneração é a retribuição pelo efetivo 
exercício do cargo, correspondente ao símbolo, ou 
nível fixado em lei.
II - Perderá o vencimento ou remuneração do 
cargo efetivo o funcionário nomeado para cargo 
em comissão, ressalvado o direito de opção e o de 
acumulação legal.
III - O Vencimento, a remuneração e proventos 
não sofrerão descontos além dos previstos em 
lei nem serão objeto de arresto, sequestro ou 
penhora, salvo quando se tratar de prestação de 
alimentos determinada judicialmente e reposição ou 
indenização devida à Fazenda estadual.
IV - Nenhum servidor poderá perceber vencimento 
básico inferior ao maior salário mínimo em vigor 
para o estado do Paraná.

a) Somente as afirmativas I e II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 09/12/2019.


