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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. 
b) R$ 1.380,00. 
c) R$ 1.290,00. 
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 - Sabe-se que AUB = {0, 1, 2, 3, 4, 5}, que A∩B = {2, 3}, e que B–A = {4, 5}. Dessa 
forma, o conjunto A está expresso corretamente em: 
a) A = {0, 1, 2}.    c) A = {2, 3, 4, 5}. 
b) A = {0, 1, 2, 3}.    d) A = {0, 1, 2, 3, 4, 5}. 
 
16 - Denota-se por a e b as duas raízes da equação . Sabe-se que a é a 
menor das raízes dessa equação. A potência ab é igual a: 
a) –32.     c) –10. 
b) –16.     d) 25. 
 
17 - Observe a figura abaixo: 

 
A área da figura apresentada acima mede: 
a) 42 cm2.      c) 81 cm2. 
b) 60 cm2.     d) 120 cm2. 
 
18 - Cargo que Michel Temer ocupa atualmente: 
a) Deputado Federal.   c) Senador. 
b) Ministro da Defesa.   d) Vice-Presidente. 
 
19 - 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.     c) Goiás e Mato Grosso do Sul. 
b) Amazonas e Espírito Santo.   d) São Paulo e Tocantins. 
 
20 - 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. 
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21 - 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.      c) Milho. 
b) Feijão.      d) Soja. 
 
22 - Presidente que deixou de tomar posse em virtude da Revolução de 1.930: 
a) Bueno de Paiva.     c) Fernando de Melo Viana. 
b) Estácio Coimbra.     d) Júlio Prestes. 
 
23 - Quantos ex-Presidentes da República ainda ocupam cargos eletivos? 
a) 1 (um).      c) 3 (três). 
b) 2 (dois).      d) 4 (quatro). 
 
24 - São Senadores que representam o Paraná em Brasília, EXCETO: 
a) Álvaro Dias.     c) Gleisi Hoffmann. 
b) Flávio Arns.     d) Roberto Requião. 
 
25 - Todos os ex-Presidentes abaixo ocuparam a Cadeira do Palácio do Planalto 
através de Eleições Indiretas, EXCETO: 
a) Emílio Garrastazu Médici.   c) Itamar Augusto Cautiero Franco. 
b) Ernesto Geisel.     d) João Baptista de Oliveira Figueiredo.  
 
26 - No que diz respeito à divisão dos Poderes Municipais de Fazenda Rio Grande, a 
Câmara Municipal, através dos Vereadores, executará as funções legislativas e de 
fiscalização do Poder Executivo. Assinale a alternativa que apresenta uma 
afirmativa que NÃO está de acordo com a Lei Orgânica Municipal de Fazenda Rio 
Grande: 
a) Para se eleger como Vereador o cidadão precisa ter idade mínima de 18 (dezoito) 
anos. 
b) Comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto da Câmara ou outra causa que 
impeça a sua utilização, as sessões poderão ser realizadas em outro local designado pela 
Mesa da Câmara. 
c) As sessões somente poderão ser abertas com a presença de no mínimo, um terço (1/3) 
dos membros da Câmara. 
d) Na ausência dos Membros da Mesa da Câmara Municipal, o Vereador mais idoso 
assumirá a Presidência. 
 
27 - A Câmara Municipal é responsável pelo processo legislativo Municipal de 
Fazenda Rio Grande através da elaboração e apreciação de projetos. Analisa as 
afirmativas abaixo que tratam do processo legislativo do Município: 
I - O Prefeito, considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou 
contrário ao interesse público vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contados da data do recebimento. 
II - Os projetos de resoluções disporão sobre matérias de interesse interno da 
Câmara e os projetos de decreto legislativo sobre os demais casos de sua 
competência privativa. 
III - A matéria constante de projeto de lei rejeitada, somente poderá constituir objeto 
de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta de, pelo menos, 
um terço dos membros da Câmara. 
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. 
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28 - O Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande exercerá a função de chefe do 
Poder Executivo e será assessorado pelo Vice-Prefeito e pelos Secretários 
Municipais. Analise as afirmativas abaixo que tratam de atribuições Municipais de 
Fazenda Rio Grande: 
I - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir os 
regulamentos, por decreto, para sua fiel execução. 
II - Aprovar os projetos de edificação, os planos de loteamento, arruamento e 
zoneamento urbano ou para fins urbanos. 
III - Resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe 
forem dirigidas. 
São atribuições do Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande: 
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. 
 
29 - A Administração Pública de Fazenda Rio Grande é composta por órgãos e 
entidades que integram as Administrações Direta e Indireta. A composição através 
de diferentes órgãos e entidades diversificadas se faz necessário para dar maior 
eficiência e agilidade na realização dos serviços públicos. Analise as entidades da 
Administração Indireta apresentadas abaixo: 
1) Empresa pública corresponde a um serviço autônomo, criado por lei e com 
personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias, para executar atividades 
típicas da administração pública que representam, para seu melhor funcionamento, 
gestão administrativa e financeira descentralizadas. 
2) Sociedade de economia mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, criada por lei, para exploração de atividade econômica, sob a forma 
de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, 
ao Município ou a entidade da Administração Indireta. 
3) Fundação pública é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de 
atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, 
com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos 
de direção, e, funcionamento custeado por recursos do Município e de outras 
fontes. 
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. 
 
30 - O Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande possui a atribuição de expedir atos 
administrativos para regular atividades e estipular normas para a Administração 
Pública. Assinale a alternativa que apresenta um ato administrativo que NÃO está 
de acordo com a Lei Orgânica de Fazenda Rio Grande: 
a) A aprovação de regulamento, estatuto ou de regimento das entidades que compõem a 
administração municipal ocorrerá mediante Decreto. 
b) A fixação e alteração de preços de passagens urbanas de transporte coletivo; de 
serviços administrativos e emolumentos; de tarifa de taxi; de limpeza de terrenos baldios 
feitas pelo Poder Público, e de outra natureza, as quais devem compor tabela seguida de 
ampla divulgação aos munícipes usuários dos serviços em geral serão realizadas através 
de Portaria. 
c) A abertura de sindicâncias e processos administrativos, aplicações de penalidades e 
demais atos individuais de efeitos internos serão realizados por Portaria. 
d) A execução de obras e serviços municipais será realizada através de Contrato. 
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31 - Assinale a alternativa Incorreta no que diz respeito aos bens Públicos de 
Fazenda Rio Grande: 
a) A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas remanescentes e 
inaproveitáveis para edificações, resultantes de obras públicas, dependerá apenas de 
prévia avaliação e autorização legislativa, dispensada a licitação, e, as áreas 
remanescentes de modificações de alinhamento, serão alienadas nas mesmas condições. 
b) A alienação de bens municipais, que será sempre precedida de avaliação, subordinada 
à existência de interesse público devidamente justificado e quando imóveis dependerá 
apenas de concorrência pública, dispensada esta, nos casos de doação, que será 
permitida exclusivamente para fins assistenciais ou quando houver interesse público 
relevante, justificado pelo Executivo. 
c) É proibida a doação, venda ou concessão de qualquer fração dos parques, praças, 
jardins ou lagos públicos, salvo para instalação de pequenos quiosques destinados à 
venda de jornais, revistas e ou refrigerantes, os quais poderão ser cedidos por prazo 
determinado, mediante licitação pública. 
d) A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e 
autorização legislativa. 
 
32 - São tributos municipais de Fazenda Rio Grande os impostos, as taxas e as 
contribuições de melhoria, decorrentes de obras públicas, instituídos por lei 
municipal, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas 
normas gerais de Direito Tributário. Assinale a alternativa que apresenta um 
imposto de competência exclusiva do Município de Fazenda Rio Grande: 
a) Imposto sobre transmissão inter-vivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens 
imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direito à sua aquisição. 
b) Imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. 
c) Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no exterior. 
d) Imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. 
 
33 - O Município de Fazenda Rio Grande disponibilizará para a população atividades 
de Ensino, Desporto e Lazer conforme determina a Lei Orgânica Municipal. Assinale 
a única alternativa correta no que diz respeito aos temas mencionados: 
a) Os recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino compreenderão 
quinze por cento, no mínimo, da receita oriunda de impostos, compreendidas as 
provenientes de transferências. 
b) Município poderá patrocinar entidades particulares de desporto, equipes ou atletas 
profissionais, bem como eventos de caráter esportivo nos quais hajam participação de 
profissionais do desporto em geral. 
c) O Município fomentará as práticas desportivas formais ou não formais, dando 
prioridade aos alunos de sua rede de ensino e às promoções desportivas dos clubes 
locais. 
d) Os recursos destinados para a Educação deverão ser destinados para a rede de 
ensino Municipal, vedada sua utilização para escolas comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas. 
 
34 - As Decisões tomadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e seus 
Membros, são passíveis de Recursos quando preenchidos os requisitos previstos 
na Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Assinale a única alternativa em que NÃO é 
cabida a apresentação de Recurso de Revisão: 
a) Divergência de entendimento no âmbito do Tribunal de Contas ou dissídio 
jurisprudencial demonstrado analiticamente, conforme dispuser o Regimento Interno. 
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b) Acórdão não unânime, que, ao julgar Recurso de Revista, houver reformado a decisão 
da Câmara. 
c) Decisões em Pedido de Rescisão. 
d) Contra decisão monocrática do Conselheiro, do Auditor ou do Presidente do Tribunal. 
 
35 - A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná Lei Complementar 
nº 113/2005 determina, quando houver receio de que o responsável possa agravar a 
lesão ou tornar difícil ou impossível a sua reparação, poderão ser adotadas 
medidas cautelares. Analise as afirmativas abaixo que tratam do tema: 
I - São legitimados para requerer medida cautelar o gestor, para a preservação do 
patrimônio, as partes, o Relator e o Procurador do Ministério Público junto ao 
Tribunal. 
II - Dentre as medidas cautelares previstas, poderá ser determinado o desligamento 
temporário de dirigente do órgão ou entidade, perda dos bens e a detenção 
preventiva do responsável pelo dano. 
III - A solicitação ou a determinação de medida cautelar, conforme o caso, deverá 
ser submetida ao órgão julgador competente para a análise do processo, devendo 
ser apresentada em mesa para apreciação independente de inclusão prévia na 
pauta de julgamentos. 
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. 
 
36 - O Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná determina o 
Ato Normativo que deve ser utilizado em cada situação específica. Tais Atos devem 
cumprir os requisitos previstos na legislação para que surtam os efeitos legais. 
Assinale a alternativa que apresenta uma afirmativa Incorreta sobre os Atos 
Normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná: 
a) Instrução Normativa é o ato do Presidente destinado à execução das Resoluções do 
Tribunal, vinculando os jurisdicionados de que trata o art. 3º, da Lei Complementar nº 
113/2005, os membros e os demais servidores do Tribunal. 
b) Instrução de Serviço é o ato pelo qual o Presidente, os Conselheiros, o Corregedor-
Geral, os Auditores, o Procurador-Geral do Ministério Público junto a este Tribunal e o 
Diretor-Geral, expedem orientações, gerais ou especiais, aos seus subordinados relativas 
ao ordenamento administrativo interno das respectivas áreas e a forma de execução das 
atribuições de sua competência.  
c) Súmula é o ato pelo qual o Tribunal Pleno institui ou altera o Regimento Interno, edita 
normas complementares relativas à estrutura, competência, atribuições e funcionamento 
de órgãos do Tribunal ou, ainda, trata de outras matérias que, a seu critério, deverão 
revestir esta forma. 
d) Portaria é o ato pelo qual o Presidente do Tribunal expede determinações gerais ou 
especiais aos seus subordinados ou dispõe sobre atos de natureza organizacional 
relativos a servidores. 
 
37 - As contas apresentadas pelos Prefeitos Municipais do Estado do Paraná serão 
apresentadas ao Tribunal de Contas do Estado, conforme seu Regimento Interno, 
que sobre elas emitirá parecer. Analise as afirmativas abaixo e assinale a única 
correta: 
a) O balanço das contas será encaminhado ao Tribunal até 31 de janeiro de cada ano, 
abrangendo a totalidade do exercício financeiro, compreendendo as atividades do 
Executivo e do Legislativo, sendo que o parecer prévio se restringirá apenas às contas de 
governo do Poder Executivo Municipal e a conta de gestão será objeto de julgamento, em 
procedimento próprio. 
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b) O Tribunal emitirá parecer prévio sobre a prestação de contas do Poder Executivo 
Municipal, no prazo máximo de 6 (seis) meses, contado do seu recebimento. 
c) O parecer prévio emitido pelo Tribunal deixará de prevalecer, por decisão de 3/5 (três 
quintos) dos membros da Câmara Municipal, não perdendo a validade de seu teor perante 
o Tribunal, caso em que implicará em convalidação ou saneamento das irregularidades 
apontadas no respectivo opinativo, que serão objeto de julgamento individualizado e 
apartado da prestação de contas anual, enquanto ato de gestão e de ordenação da 
despesa. 
d) As contas prestadas, anualmente, abrangem a gestão orçamentária, contábil, 
financeira, patrimonial e operacional. 
 
38 - As Prestações de Contas apresentadas pelos responsáveis pelos recursos 
públicos serão julgadas segundo o Regimento Interno do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.  Quando as contas evidenciarem impropriedade ou qualquer 
outra falta de natureza formal, de que não resulte dano ao erário ou à execução do 
programa, ato ou gestão, serão consideradas: 
a) Regulares com pendências. 
b) Regulares com abstenção de opinião. 
c) Regulares com ressalva. 
d) Regulares com imputação de penalidade. 
 
39 - Supondo que o Município de Fazenda Rio Grande obteve uma Receita Corrente 
Líquida de R$ 14.600.000,00 no período de janeiro a dezembro de 2014, o valor 
máximo que pode ser utilizado para o pagamento de despesas com pessoal do 
Poder Executivo, segundo a Lei Complementar Federal nº 101/2000 foi de: 
a) R$ 7.300.000,00. 
b) R$ 7.884.000,00. 
c) R$ 8.760.000,00. 
d) R$ 8.972.000,00. 
 
40 - Caso um Ente público ultrapasse o limite de endividamento previsto na Lei 
Complementar Federal n° 101/2000, o prazo para recondução da dívida ao limite 
será de até: 
a) Dois quadrimestres sendo, pelo menos 25% no primeiro. 
b) Dois quadrimestres sendo, pelo menos 30% no primeiro. 
c) Três quadrimestres sendo, pelo menos 25% no primeiro. 
d) Três quadrimestres sendo, pelo menos 30% no primeiro. 
 
41 - A modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação 
é denominada: 
a) Convite. 
b) Pregão eletrônico. 
c) Concorrência. 
d) Tomada de preços. 
 
42 - O valor máximo para que a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande realize 
a contratação de uma empresa para serviços de limpeza mediante dispensa de 
licitação é de: 
a) R$ 8.000,00. 
b) R$ 15.000,00. 
c) R$ 16.000,00. 
d) R$ 20.000,00. 
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43 - A Lei Federal nº 4.320/1964 consagra em seu texto a hipótese de abertura de 
créditos adicionais para despesas não dotadas ou insuficientemente dotadas no 
orçamento. No caso de créditos destinados a despesas para as quais não haja 
dotação orçamentária específica, será necessária a abertura de: 
a) Crédito adicional extraordinário. 
b) Crédito adicional complementar. 
c) Crédito adicional desvinculado. 
d) Crédito adicional especial. 
 
44 - O conceito de Contabilidade Pública que corresponde ao o ato emanado de 
autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente 
ou não de implemento de condição é chamado de: 
a) Estimativa da despesa. 
b) Liquidação da despesa. 
c) Empenho da despesa. 
d) Estorno da despesa. 
 
45 - A Constituição Federal da República reserva um capítulo para tratar dos 
direitos e obrigações dos Servidores Públicos, emitindo normas gerais a serem 
observadas por todos os Entes. Assinale a alternativa Incorreta no que diz respeito 
às normas Constitucionais sobre os Servidores Públicos: 
a) Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do 
subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. 
b) Os servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência próprio serão 
aposentados com proventos interais desde que possuam, pelo menos, quinze anos de 
serviço público e sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, 
se mulher. 
c) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente 
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
d) O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de 
aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. 
 
46 - No programa Microsoft Excel, caso você execute uma tarefa várias vezes no 
Microsoft Excel, é possível automatizá-la, através uma sequência de comandos e 
funções armazenados em um módulo do Visual Basic e pode ser executada sempre 
que você precisar executar a tarefa. Quando o usuário realiza a referida ações ele 
estará criando uma: 
a) Macro. 
b) Tabela dinâmica. 
c) Função exponencial. 
d) Formatação condicional. 
 
47 - No Microsoft Excel é permitido ao usuário utilizar teclas de atalho para facilitar 
o trabalho e reduzir o tempo despendido. Assinale a alternativa que apresenta as 
teclas de atalho para que o usuário Estenda a seleção até a última célula usada na 
planilha: 
a) SHIFT+SCROLL LOCK. 
b) SHIFT+ALT+HOME. 
c) CTRL+SHIFT+END. 
d) CTRL+ALT+PEGE DOWN. 
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48 - Assinale a alternativa que NÃO apresenta um modo de exibição de tela do 
Microsoft Word: 
a) Estrutura de diagramação. 
b) Estrutura de tópicos. 
c) Layout da web. 
d) Layout de impressão. 
 
49 - Dentre as atribuições conferidas aos Servidores Públicos Municipais de 
Fazenda Rio Grande, encontra-se a realização de atendimento ao público, como 
forma de disponibilizar para a população serviços públicos e informações 
relevantes. Assinale a única alternativa que NÃO apresenta uma atitude 
fundamental para um Servidor que está realizando atendimento ao público: 
a) Agir com presteza. 
b) Agir com intolerância. 
c) Agir com altivez. 
d) Agir com parcimônia. 
 
50 - As pessoas que trabalham em um ambiente profissional, seja ele público ou 
privado, devem preservar o respeito mútuo e saber lidar com diferenças ideológicas 
e de comportamento. Isto não quer dizer que uma pessoa possa agir de maneira 
agressiva e os demais aceitem. Assinale a alternativa que apresenta a atitude 
correta a ser tomada quando um colega fala de maneira ofensiva com outro: 
a) A parte ofendida deve expor o motivo pelo qual sentiu-se ofendida, buscando evitar 
conflitos. 
b) A parte ofendida pode revidar as ofensas para que o outro perceba o dano causado. 
c) A parte ofendida deve ignorar a atitude e guardá-la para expor no momento em que 
houver um novo conflito. 
d) A parte ofendida deverá exigir que o ofensor se retrate e que passe a agir da maneira 
cordial e prestativo. 
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