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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro 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, 50 (cinquenta) 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 O candidato só poderá levar consigo o caderno de prova no transcorrer dos últimos 60 
(sessenta) minutos, o candidato que sair antes desse tempo deverá devolver ao fiscal de sala o caderno 
de prova juntamente com o cartão resposta; 
 
13 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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O ANJO DA NOITE 
 

1º Às dez e meia, o guarda-noturno entra de serviço. Late o cãozinho do portão no 
primeiro plano; ladra o cão maior do quintal, no segundo plano: de plano em plano, até a 
floresta, grandes e pequenos cães rosnam, ganem, uivam, na densa escuridão da noite, 
todos sobressaltados pelo trilar do apito do guarda-noturno. Pelo mesmo motivo, faz-se 
um hiato no jardim, entre os insetos que ciciavam e sussurravam nas frondes: que novo 
bicho é esse, que começa a cantar com uma voz que eles julgam conhecer, que se 
parece com a sua, mas que se eleva com uma força gigantesca? 
2º Passo a passo, o guarda-noturno vai subindo a rua. Já não apita: vai caminhando 
descansadamente, como quem passeia, como quem pensa, como um poeta numa 
alameda silenciosa, sob árvores em flor. Assim vai andando o guarda-noturno. Se a noite 
é bem sossegada pode-se ouvir sua mão sacudir a caixa de fósforos, e até adivinhar, com 
bom ouvido, quantos fósforos estão lá dentro. Os cães emudecem. Os insetos 
recomeçam a ciciar. 
3º O guarda-noturno olha para as casas, para os edifícios, para os muros e grades, 
para as janelas e os portões. Uma pequena luz, lá em cima: há várias noites, aquela vaga 
claridade na janela: é uma pessoa doente? O guarda-noturno caminha com 
___________, para não assustar, para não acordar ninguém. Lã vão seus passos 
vagarosos, cadenciados, cosendo a sua sombra com a pedra da calçada. 
4º Vagos rumores de bondes, de ônibus, os últimos veículos, já sonolentos, que vão e 
voltam quase vazios. O guarda-noturno, que passa rente às casas, pode ouvir ainda a 
música de algum rádio, o choro de alguma criança, um resto de conversa, alguma risada. 
Mas vai andando. A noite é serena, a rua está em paz, o luar põe uma névoa azulada nos 
jardins, nos terraços, nas fachadas: o guarda-noturno pára e contempla. 
5º A noite, o mundo é bonito, como se não houvesse desacordos, aflições, ameaças. 
Mesmo os doentes parece que são mais felizes: esperam dormir um pouco a suavidade 
da sombra e do silêncio. Há muitos sonhos em cada casa. É bom ter uma casa, dormir, 
sonhar. O gato retardatário que volta apressado, com certo ar de culpa, num pulo 
________ galga o muro e desaparece: ele também tem o seu cantinho para descansar. O 
mundo podia ser tranquilo. As criaturas podiam ser amáveis. No entanto, ele mesmo, o 
guarda-noturno, traz um bom revólver no bolso, para defender uma rua... 
6º E se um pequeno rumor chega ao seu ouvido e um vulto parece apontar na 
esquina, o guarda-noturno torna a trilar longamente, como quem vai soprando um longo 
colar de contas de vidro. E recomeça a andar, passo a passo, firme e ___________, 
dissipando ladrões e fantasmas. É a hora muito profunda em que os insetos do jardim 
estão completamente extasiados, ao perfume da gardênia e à brancura da lua. E as 
pessoas adormecidas sentem, dentro de seus sonhos, que o guarda-noturno está 
tomando conta da noite, a vagar pelas ruas, anjo sem asas, porém armado. 

Cecília Meireles 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) delicadeza – exato – cauteloso.  c) delicadesa – esato – calteloso. 
b) delicadeza – ezato – cautelozo.  d) delicadesa – exato – caltelozo. 
 
02 - Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela mesma razão que 
“rádio”: 
a) veículos.       c) gardênia. 
b) revólver.      d) árvores. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o plural se faz da mesma forma que “guarda-
noturno”: 
a) beija-flor.      c) reco-reco. 
b) primeiro-ministro.    d) pisa-mansinho. 
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04 - Assinale a alternativa em que o substantivo retirado do texto, quanto ao 
gênero, é uniforme comum de dois gêneros: 
a) cães.     c) ladrão. 
b) criança.     d) doentes. 
 
05 - “No entanto, ele mesmo, o guarda-noturno, traz um bom revólver no bolso, ...” 
(5º parágrafo) o elemento coesivo acima sublinhado poderia ser substituído sem 
prejuízo algum para a frase, por qualquer um dos listados abaixo, exceto: 
a) mas.     c) todavia. 
b) embora.     d) porém. 
 
06 - A palavra da que não tem o mesmo sentido da palavra do texto é: 
a) cadenciados (3º parágrafo) - pausados. 
b) cosendo (3º parágrafo) - unindo. 
c) dissipando (6º parágrafo) - destroçando. 
d) extasiados (6º parágrafo) - encantados. 
 
07 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - A autora compara o trilar do apito do guarda-noturno com os tinidos de contas 
de vidro chocando-se. 
II - O trilar do apito do guarda-noturno provoca reações diferentes nos animais. 
III - O leitor pode depreender a ideia de que o anjo sem asas protege as pessoas, 
que podem dormir tranquilamente. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
 
08 - O texto apresenta fato e inferência. Enumere 1 para o que é fato e 2 para 
inferência: 
(     ) “uma pequena luz, lá em cima”. (3º parágrafo). 
(     ) “uma pessoa doente” (3º parágrafo). 
(     ) “nas fachadas: o guarda-noturno para e contempla” (4º parágrafo). 
(     ) “os doentes parece que são mais felizes” (5º parágrafo). 
Assinale corretamente a sequência numérica de cima para baixo: 
a) 1 – 2 – 1 – 2.    c) 1 – 2 – 2 – 1. 
b) 1 – 2 – 2 – 2.    d) 2 – 2 – 1 – 1. 
 
09 - Em uma sala de aula com 60 alunos, sabe-se que 24 usam bermuda, 33 usam 
bermuda ou boné, e 48 não usam boné. A quantidade de alunos dessa sala de aula 
que usam bermudas e boné equivale a: 
a) 3%.      c) 8%. 
b) 5%.      d) 10%. 
 
10 - Um quadrado possui área de 1600 cm2. A medida do lado desse quadrado é 
igual a: 
a) 0,04 dm.     c) 4 dm. 
b) 0,4 dm.     d) 40 dm. 
 
11 - Gilmar aplicou determinado capital á taxa de juros simples de 18% a.a., por um 
período de 21 meses. Ao final desse prazo, retirou um montante de R$ 1.630,60. O 
capital aplicado por Gilmar foi de: 
a) R$ 1.420,00.    c) R$ 1.290,00. 
b) R$ 1.380,00.    d) R$ 1.240,00. 
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12 - A rotação completa de um triângulo retângulo de hipotenusa medindo 13 cm e 
um dos catetos medindo 12 cm, em torno do maior dos seus catetos, gera um 
sólido geométrico cujo volume mede: 
a) 100π cm3.     c) 300π cm3. 
b) 240π cm3.     d) 720π cm3. 
 
13 - Damião comprou dois sorvetes e três doces por R$ 4,75. Sabe-se que cada 
doce custou o equivalente a 3/5 do valor de cada sorvete. Se Damião tivesse 
comprado 3 sorvetes e 5 doces, teria pago: 
a) R$ 6,75.     c) R$ 8,25. 
b) R$ 7,50.     d) R$ 8,50. 
 
14 - Numa linha de produção, 9 máquinas produzem 32,4 mil unidades de parafusos 
diariamente, operando 12 horas por dia. Se fossem 15 máquinas, operando 9 horas 
por dia, a quantidade de parafusos produzidos diariamente nessa linha de produção 
seria igual a: 
a) 14,58 mil unidades.   c) 40,5 mil unidades. 
b) 25,95 mil unidades.   d) 72 mil unidades. 
 
15 - Cargo que Michel Temer ocupa atualmente: 
a) Deputado Federal. 
b) Ministro da Defesa. 
c) Senador. 
d) Vice-Presidente. 
 
16 - De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, em termos 
proporcionais, nove Estados concentram a maioria dos casos de dengue em nosso 
país atualmente. Em dois Estados os números indicaram diminuição dos casos da 
doença, assinale-os: 
a) Acre e Paraná. 
b) Amazonas e Espírito Santo. 
c) Goiás e Mato Grosso do Sul. 
d) São Paulo e Tocantins. 
 
17 - O Acordo Ortográfico já entrou em vigor? 
a) Não, entrará em vigor em 2.016. 
b) Não, entrará em vigor em 2.019. 
c) Sim, como previsto em 2.009. 
d) Sim, como previsto em 2.013. 
 
18 - Os números mais atuais de dados publicados pelo IBGE sobre a produção 
agrícola indicam que o produto mais colhido (em toneladas) em Fazenda Rio 
Grande é: 
a) Cebola. 
b) Feijão. 
c) Milho. 
d) Soja. 
 
19 - Presidente que deixou de tomar posse em virtude da Revolução de 1.930: 
a) Bueno de Paiva. 
b) Estácio Coimbra. 
c) Fernando de Melo Viana. 
d) Júlio Prestes. 
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20 - Quantos ex-Presidentes da República ainda ocupam cargos eletivos? 
a) 1 (um). 
b) 2 (dois). 
c) 3 (três). 
d) 4 (quatro). 
 
21 - Integrarão a Lei do Orçamento, EXCETO: 
a) Quadros demonstrativos das receitas e planos de aplicação dos fundos especiais. 
b) Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo. 
c) Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação. 
d) Quadro das dotações por Órgãos do Governo e da Administração. 
 
22 - Leia atentamente as afirmativas abaixo sobre Lei de Orçamento e assinale a 
INCORRETA: 
a) A Lei de Orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de 
crédito autorizadas em lei. 
b) Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, 
inclusive suas deduções. 
c) As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, 
como despesa, no orçamento da entidade obrigada à transferência e, como receita, no 
orçamento da que as deva receber. 
d) A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para realizar em qualquer 
mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para 
atender a insuficiências de caixa. 
 
23 - Assinale abaixo a alternativa que contém o significado de TRIBUTO: 
a) São as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de 
serviços e outras. 
b) São as receitas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de 
constituição de dívidas. 
c) São as receitas derivadas instituídas pelas entidades de direito público, 
compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e das 
leis vigentes em matéria financeira. 
d) São as receitas resultantes do balanceamento dos totais das receitas e despesas 
correntes. 
 
24 - Assinale a alternativa que contém a classificação quanto à Categoria 
Econômica das seguintes receitas: Participações e Dividendos, Cobrança da Dívida 
Ativa e Operações de Crédito; respectivamente: 
a) Receitas de Capital – Receitas de Capital – Receitas de Capital. 
b) Receitas de Capital – Receitas de Capital – Receitas Correntes. 
c) Receitas Correntes – Receitas de Capital – Receitas Correntes. 
d) Receitas Correntes – Receitas Correntes – Receitas de Capital. 
 
25 - Classificam como as dotações para manutenção de serviços anteriormente 
criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de 
bens imóveis: são as: 
a) Despesas de Custeio. 
b) Transferências Correntes. 
c) Inversões Financeiras. 
d) Subvenções Econômicas. 
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26 - Assinale a alternativa que contém a classificação quanto à Categoria 
Econômica das seguintes despesas: Juros da Dívida Pública, Concessão de 
Empréstimos e Subvenções Sociais; respectivamente: 
a) Despesas Correntes – Despesas Correntes – Despesas Correntes. 
b) Despesas Correntes – Despesas de Capital – Despesas Correntes. 
c) Despesas de Capital – Despesas Correntes – Despesas de Capital. 
d) Despesas Correntes – Despesas Correntes – Despesas de Capital. 
 
27 - São Estágios da Despesa Pública: 
a) Empenho, Liquidação e Recolhimento. 
b) Nota de Empenho, Empenho e Pagamento. 
c) Empenho, Liquidação e Pagamento. 
d) Nota de Empenho, Empenho e Recolhimento. 
 
28 - É o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente da obrigação legal 
relativa a tributos e respectivos adicionais e multas; é o(a): 
a) Crédito Adicional.   c) Dívida Ativa Não-tributária. 
b) Dívida Flutuante.    d) Dívida Ativa Tributária. 
 
29 - Leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a CORRETA: 
a) Na contabilidade pública, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 
b) Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele legalmente empenhadas e as 
despesas nele legalmente arrecadadas. 
c) O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 
correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial para venda. 
d) A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita no Ministério Público. 
 
30 - São os Créditos destinados a reforço de dotação orçamentária; são os: 
a) Créditos Adicionais Contingentes. 
b) Créditos Adicionais Suplementares. 
c) Créditos Adicionais Extraordinários. 
d) Créditos Adicionais Especiais. 
 
31 - Considera-se recurso, desde que não comprometido, para abertura de Crédito 
Especial: 
a) O déficit financeiro. 
b) A arrecadação normal da receita. 
c) O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite 
ao Poder Executivo realizá-las. 
d) O valor resultante da aprovação do Crédito Adicional. 
 
32 - Ela consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os 
títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito; é a: 
a) Arrecadação da despesa. 
b) Arrecadação da receita. 
c) Homologação da despesa. 
d) Liquidação da despesa. 
 
33 - Qual a Instituição responsável em auxiliar no controle externo das contas 
públicas? 
a) Tribunal de Contas. 
b) Ministério Público. 
c) BACEN. 
d) Procuradoria Geral da União. 
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34 - Na contabilidade pública o Balanço Patrimonial demonstrará, EXCETO: 
a) As contas de compensação. 
b) As receitas e as despesas previstas em confronto com as realizadas. 
c) O Ativo Permanente. 
d) O Passivo Financeiro. 
 
35 - É o reconhecimento de um dos licitantes como o vencedor da licitação: 
a) Adjudicação. 
b) Concorrência. 
c) Concurso. 
d) Homologação do Edital. 
 
36 - É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 
móveis inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, (...). Que modalidade de licitação é esta? 
a) Alienação de Bens. 
b) Convite. 
c) Leilão. 
d) Tomada de Preços. 
 
37 - De acordo com a Lei 8.666/93 preencha as lacunas e assinale a alternativa 
CORRETA: 
“Nos casos em que couber _____________________, a Administração poderá 
utilizar a ______________________ e, em qualquer caso, a 
______________________, com ressalvas da Lei”. 
a) Convite – Tomada de Preços – Concorrência. 
b) Concorrência – Tomada de Preços – Carta Convite. 
c) Empenho – Concorrência – Carta Convite. 
d) Concurso – Concorrência – Tomada de Preços. 
 
38 - A licitação é dispensável nos casos, EXCETO: 
a) Nos casos de emergência ou de calamidade pública. 
b) Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos 
por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. 
c) Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não 
puder ser repetida. 
d) Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores 
aos praticados no mercado nacional. 
 
39 - Preencha a lacuna abaixo de acordo com a Lei 8.666/93 e assinale a alternativa 
CORRETA: 
“Qualquer _______________________ é parte legítima para impugnar edital de 
licitação por irregularidade na aplicação desta Lei (...)”. 
a) Licitante.     c) Cidadão. 
b) Candidato.    d) Concorrente. 
 
40 - A documentação exigida para esta qualificação limitar-se-à a: balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social; certidão 
negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da PJ e 
garantia nas modalidades e critérios previstos em Lei. Que qualificação é esta? 
a) Qualificação de regularidade fiscal e trabalhista. 
b) Qualificação econômico-financeira. 
c) Qualificação jurídica. 
d) Qualificação técnica. 
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41 - Ela será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e 
nos onze anteriores, excluídas as duplicidades; é a: 
a) Reserva de Contingência. 
b) Receita Tributária. 
c) Receita Prevista. 
d) Receita Corrente Líquida. 
 
42 - A despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 
normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios; é considerada: 
a) Despesa de custeio. 
b) Despesa obrigatória de caráter continuado. 
c) Despesa total com pessoal. 
d) Transferência corrente. 
 
43 - Leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a CORRETA: 
a) O Relatório Resumido da Execução Orçamentária abrangerá o Poder Executivo e o 
Ministério Público e será publicado até noventa dias após o encerramento de cada 
bimestre. 
b) Ao final de cada semestre será emitido pelo Chefe do Poder Executivo o Relatório de 
Gestão Fiscal. 
c) A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de 
caixa durante o exercício financeiro. 
d) A LOA conterá Anexo de Riscos Fiscais onde serão avaliados os passivos contingentes 
e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem 
tomadas, caso se concretizem. 
 
44 - Assinale a alternativa que contém o lançamento contábil que registra a 
arrecadação da receita durante a execução do orçamento, com a natureza da 
informação orçamentária: 
a) Débito de Previsão Inicial da Receita e crédito de Receita a Realizar. 
b) Débito de Receita a Realizar e crédito de Execução Orçamentária da Receita. 
c) Débito de Receita Realizada e crédito de Receita a Realizar. 
d) Débito de Receita a Realizar e crédito de Receita Realizada. 
 
45 - Assinale a alternativa que contém o lançamento contábil que registra o 
momento da liquidação da despesa orçamentária com a natureza da informação 
orçamentária: 
a) Débito de Crédito Empenhado em Liquidação e crédito de Crédito Empenhado 
Liquidado a Pagar. 
b) Débito de Crédito Disponível e crédito de Crédito Empenhado a Liquidar. 
c) Débito de Empenho em Liquidação e crédito de Despesa Orçamentária. 
d) Débito de Despesa Orçamentária e crédito de Caixas e Correspondentes. 
 
46 - Conforme a Lei 4.320/64 é estabelecido o regime de caixa para as receitas 
públicas. Supondo que uma receita prevista no ano de 2014 foi incluída na dívida 
ativa e recebida em 2015, qual o regime contábil adotado na contabilização do valor 
como receita? 
a) De caixa. 
b) De competência. 
c) Misto. 
d) Não será contabilizado como receita. 
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47 - Sobre a Lei Orgânica do Município de Fazenda Rio Grande/PR, é INCORRETO 
DIZER: 
a) É competência administrativa do Município registrar, acompanhar e fiscalizar as 
concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus 
territórios. 
b) É facultado ao Município exigir ou aumentar tributos, mesmo sem lei que o estabeleça. 
c) É vedado ao Município recusar fé aos documentos públicos. 
d) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal. 
 
48 - Segundo a Lei Orgânica do TCE/PR, ela(e) é integrada(o) por onze 
procuradores, sendo chefiado pelo Procurador-Geral escolhido pelo Governador do 
Estado em lista tríplice formada entre seus membros, para mandato de dois anos, 
permitida uma recondução pelo mesmo processo; ela(e) é a(o): 
a) Tribunal de Contas do Estado. 
b) Procuradoria Geral da União. 
c) Poder Judiciário. 
d) Ministério Público. 
 
49 - O SIM-AM do TCE/PR é estruturado para recepcionar e processar as seguintes 
informações, EXCETO: 
a) Cadastro de Bens e suas movimentações. 
b) Dados pessoais dos conselheiros tutelares e estagiários. 
c) Informações do PPA. 
d) Participantes e vencedores de todas as licitações. 
 
50 - O Sistema de Informação Municipal configura um amplo instrumento de 
planejamento para a realização de programas de auditorias, todas estas 
informações irão compor: 
a) A Prestação de Contas Anual. 
b) O Balanço Financeiro. 
c) O Balanço Patrimonial. 
d) O Relatório de Gestão Fiscal.  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

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