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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 Não é permitido durante a realização da prova: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; 
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material 
de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova; 
 O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 

presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Rebelde do Sul – Entre bares e livrarias, passeie 
pelos locais favoritos de Paulo Leminski, o 

poeta que é a cara de Curitiba 
 

Paulo Leminski é o “cachorro louco”, o “ex-
estranho”, a “besta dos pinheirais” da literatura 
brasileira. Em Curitiba, porém, ele é o amigo, o 
colega e o pai que viveu pelas ruas, livrarias e 
bares da cidade até 1989, ano de sua morte. Por 
beber de fontes tão distintas como o concretismo e 
a poesia japonesa de haicais, nunca se ligou a uma 
estética: escrevia como falava – e falava com 
sotaque curitibano. Em 2013 sua obra completa foi 
relançada. Virou best-seller. Desde então, inspirou 
um roteiro oficial pela capital paranaense, onde as 
pessoas ainda se lembram dele apenas como 
“Paulo”. 

“Meu pai era da rua, circulava muito”, conta 
Aurea Leminski, filha do autor. Talvez por isso, está 
na memória de bares como o Bife Sujo e o Bar do 
Stuart, onde era visto usando guardanapos como 
rascunho. Quem recorda é Orlando Azevedo, 
fotógrafo português radicado em Curitiba, que ainda 
guarda uma das “relíquias” consigo. No início dos 
anos 70, Orlando era membro da banda A Chave, 
com quem o poeta colaborou em mais de uma 
ocasião. “Nessa época, Paulo ainda gostava de 
rock” brinca Azevedo, “depois ele conheceu 
Gilberto Gil, Caetano Veloso, e só ouvia MPB.” 

Aurea lembra que a casa da família, no 
bairro Pilarzinho, era o famoso “guruato da 
marginalia” dos anos 1970, onde o autor recebia 
toda a intelectualidade curitibana. Foi essa fama 
que atraiu, certa vez, um jovem Caetano, ao lado 
da também cantora Gal Costa, curiosos atrás do tal 
guru. O encontro rendeu frutos, como a letra da 
canção “Verdura”, escrita por Paulo. 

O escritor também era frequente na 
Biblioteca Pública e na Livraria do Chain, onde 
aprofundava a pesquisa que deu início a seu livro 
de prosa experimental, o Catatau (1975). O 
interesse pela cultura oriental, manifestado nos 
haicais de Distraídos Venceremos (1987), por 
exemplo, foi desenvolvido pelo contato com as 
artes marciais: Leminski era faixa preta em judô, 
que praticava na academia Kodokan, ainda aberta. 

O poeta saiu pouco de Curitiba. Dizia que 
“pinheiro não se transplanta”. Hoje, é um ícone da 
cidade, homenageado até mesmo em grafites. Nos 
muros do centro e do Largo da Ordem, ainda estão 
plantadas as raízes profundas de sua arte marginal.  
Fonte: Revista Vamos/LATAM, Janeiro de 2018, páginas 30 e 31.  

 
 
 
 

01) Assinale a alternativa INCORRETA de 
acordo com o texto: 
 
(A) A casa de Paulo Leminski era um ponto de 
encontro de artistas e o poeta recebia até cantores 
famosos como Caetano Veloso e Gal Costa. 
(B) Paulo Leminski era um poeta recluso, que 
não saia muito de sua casa e nem de sua cidade, 
Curitiba.  
(C) O poeta Paulo Leminski não seguia uma 
determinada estética e sua inspiração vinha de 
fontes distintas como o concretismo e os haicais 
japoneses. 
(D) Vários estabelecimentos, públicos e 
privados, que o poeta frequentava ainda funcionam 
em Curitiba. 
(E) O poeta Paulo Leminski também se 
interessava por esportes e por música.  
 
02) Assinale a alternativa correta de acordo com 
o seguinte trecho: “Por beber de fontes tão 
distintas como o concretismo e a poesia 
japonesa de haicais, nunca se ligou a uma 
estética: escrevia como falava – e falava com 
sotaque curitibano”: 
 
(A) O poeta Paulo Leminski negava suas raízes 
curitibanas. 
(B) A poesia de Paulo Leminski é criticada pelo 
uso de uma linguagem informal na escrita e 
caracterizada como uma arte marginal. 
(C) Paulo Leminski falava do jeito curitibano e 
reproduzia esta variedade geográfica em sua 
escrita.  
(D) A obra de Paulo Leminski possui muitas 
influências externas e não representa a arte 
curitibana. 
(E) A fala de Paulo Leminski apresentava traços 
linguísticos de sua faixa etária. 
  
03) Assinale a alternativa cuja palavra apresente 
o(s) mesmo(s) processo(s) de formação de 
palavras presentes na palavra paranaense: 
 
(A) Ex-estranho. 
(B) Transplanta. 
(C) Relançada. 
(D) Plantadas. 
(E) MPB. 
 
04) Assinale a alternativa cuja palavra destacada 
não expresse a mesma circunstância da palavra 
ainda no período: “Nos muros do centro e do 
Largo da Ordem, ainda estão plantadas as 
raízes profundas de sua arte marginal”. 
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(A) Hoje, é um ícone da cidade, homenageado 
até mesmo em grafites. 
(B) Nessa época, Paulo ainda gostava de rock”  
brinca Azevedo, “depois ele conheceu Gilberto Gil, 
Caetano Veloso, e só ouvia MPB”. 
(C) Desde então, inspirou um roteiro oficial pela 
capital paranaense, onde as pessoas ainda se 
lembram dele apenas como “Paulo”. 
(D) Em Curitiba, porém, ele é o amigo, o colega 
e o pai que viveu pelas ruas, livrarias e bares da 
cidade até 1989, ano de sua morte. 
(E) Talvez por isso, está na memória de bares 
como o Bife Sujo e o Bar do Stuart, onde era visto 
usando guardanapos como rascunho.  
 
05) Assinale a alternativa cuja oração 
subordinada em destaque exerça a mesma 
função sintática da oração subordinada 
destacada no período: “Aurea lembra que a 
casa da família, no bairro Pilarzinho, era o 
famoso “guruato da marginalia” dos anos 1970, 
onde o autor recebia toda a intelectualidade 
curitibana”. 
 
(A) Dizia que “pinheiro não se transplanta”.  
(B) Leminski era faixa preta em judô, que 
praticava na academia Kodokan, ainda aberta. 
(C) Quem recorda é Orlando Azevedo, fotógrafo 
português radicado em Curitiba, que ainda guarda 
uma das “relíquias” consigo. 
(D) Foi essa fama que atraiu, certa vez, um 
jovem Caetano, ao lado da também cantora Gal 
Costa, curiosos atrás do tal guru. 
(E) O escritor também era frequente na 
Biblioteca Pública e na Livraria do Chain, onde 
aprofundava a pesquisa que deu início a seu livro 
de prosa experimental, o Catatau (1975). 
 
06) Sabendo que uma compra a prazo custa R$ 
2.376,00 reais. Qual o seu preço à vista com 12% 
de desconto? 
 
(A) R$ 2135,32. 
(B) R$ 2098,88. 
(C) R$ 2072,11. 
(D) R$ 1972,10. 
(E) R$ 1961,14. 
 
07) Dada a sequência 1, 8, 15, ... o sétimo termo 
desta sequência será? 
 
(A) 22.  
(B) 36. 
(C) 43. 
(D) 50. 
(E) 57. 
 
 
 

08) Nome inicial do distrito que veio a tornar-se 
o município de Lidianópolis/PR: 
 
(A) Jandaia do Sul. 
(B) Jardim Alegre do Norte. 
(C) Borrazópolis do Sul. 
(D) Ubá do Sul. 
(E) Ubá do Norte. 
 
09) Partido político ao qual está atualmente 
filiado o deputado federal Rodrigo Maia, atual 
presidente da Câmara Federal em Brasília: 
 
(A) PMDB. 
(B) PSDB. 
(C) PPS. 
(D) PP. 
(E) DEM. 
 
10) As contas contábeis são apresentadas no 
Balanço Patrimonial como forma de apresentar, 
detalhadamente, sua composição, permitindo 
uma análise por parte dos usuários das 
informações. Assinale a única alternativa que 
apresenta uma conta redutora do Ativo das 
organizações: 
 
(A) Adiantamento a fornecedores. 
(B) Duplicatas descontadas. 
(C) Impostos a recuperar. 
(D) Equivalentes de caixa. 
(E) Intangível. 
 
11) As operações realizadas pela Entidade 
refletem diretamente no seu patrimônio, 
alterando a sua composição. O candidato ao 
cargo de Contador deve assinalar a situação em 
que o Passivo apresenta uma redução em 
montante superior à redução do Ativo: 
 
(A) Recolhimento de tributos na data do 
vencimento. 
(B) Pagamento de despesa no momento da sua 
ocorrência. 
(C) Compra, a prazo, de ativo imobilizado. 
(D) Pagamento de parcela de financiamento, 
com desconto por antecipação. 
(E)  Registro da provisão de férias dos 
empregados. 
  
12) O Patrimônio Líquido representa o capital 
próprio da Companhia, composto do valor 
investido pelos acionistas e pelos resultados 
gerados nos exercícios financeiros. Assinale a 
única operação que resulta em um aumento do 
Patrimônio Líquido: 
 
(A) Utilização de reserva legal para aumento do 
Capital Social. 



4 

 

(B) Destinação de parte do lucro do exercício 
para os acionistas. 
(C) Aquisição de suas próprias ações. 
(D) Absorção de prejuízo do exercício pela 
conta lucros acumulados. 
(E) Reavaliação de Ativo Imobilizado, 
aumentando o seu valor contábil. 
 
13) As organizações devem apurar seu 
resultado ao final de cada exercício como forma 
de medir a gestão e planejar o futuro. Analise as 
afirmativas abaixo que tratam da Demonstração 
do Resultado das Companhias: 
  
I - Na apuração do lucro bruto serão 
considerados o custo das mercadorias vendidas 
e os abatimentos, mas não serão deduzidas as 
despesas com vendas. 
II - Na determinação do resultado do exercício 
serão computados as receitas e os rendimentos 
ganhos no período, independentemente da sua 
realização em moeda e os custos, despesas, 
encargos e perdas, pagos ou incorridos, 
correspondentes a essas receitas e 
rendimentos. 
III - Para a apuração do lucro operacional não 
devem ser consideradas as receitas e despesas 
financeiras. 
 
Estão corretas: 
 
(A)  Somente a afirmativa I. 
(B)  Somente a afirmativa II. 
(C) Somente a afirmativa III. 
(D) Somente as afirmativas I e II. 
(E)  Somente as afirmativas II e III. 
 
14) Suponha que no último dia do mês de 
janeiro de 2018 uma empresa pretende apropriar 
a folha de pagamento e os encargos incidentes, 
para pagamento no mês de fevereiro de 2018. 
Para realizar a operação foram utilizados os 
seguintes dados: 
 
- Salário bruto R$ 870.000,00. 
- FGTS R$ 85.000,00. 
- Imposto de Renda Retido na Fonte R$ 
45.000,00. 
- INSS patronal R$ 170.000,00. 
- INSS retido dos empregados R$ 
90.000,00. 
 
Com base nos dados acima, assinale a 
alternativa que apresenta o total da despesa 
com a referida apropriação: 
 
(A) R$ 1.040.000,00. 
(B) R$ 1.085.000,00.  
(C) R$ 1.125.000,00. 

(D) R$ 1.215.000,00. 
(E) R$ 1.260.000,00. 
 
15) Uma empresa adquiriu um veículo em 
01/05/2016 pelo valor de R$ 140.000,00. Para o 
cálculo da depreciação, foram utilizados os 
seguintes dados: 
 
- Valor residual R$ 80.000,00 
- Vida útil estimada: 5 anos 
 
Com base nos dados acima, é possível afirmar 
que o valor líquido contábil do bem em 
31/12/2017 era de: 
 
(A) R$ 118.000,00. 
(B) R$ 120.000,00. 
(C)  R$ 122.000,00. 
(D) R$ 124.000,00. 
(E)  R$ 130.000,00. 
  
16) As receitas obtidas pelos Entes públicos 
representam a quantidade de recursos que 
estarão disponíveis para a realização de gastos 
necessários para a execução de atividades e 
serviços públicos. Assinale a única alternativa 
que apresenta uma receita que deve ser 
classificada como receita tributária: 
 
(A) Cobrança de taxas. 
(B) Cobrança de dívida ativa. 
(C) Cobrança de multas. 
(D)  Recebimento de transferências correntes. 
(E) Recebimento de auxílio para subvenção 
econômica. 
 
17) Assinale a única alternativa que apresenta 
uma despesa pública orçamentária classificada 
como inversão financeira: 
 
(A)  Juros da dívida pública. 
(B)  Serviços de terceiros.  
(C) Pagamento de pensionistas. 
(D) Contribuição para previdência social. 
(E)  Aquisição de imóveis. 
 
18) Assinale a alternativa que apresenta o total 
dos Restos a Pagar de um Ente público com as 
seguintes informações: 
 
- Despesa do exercício paga no ano R$ 
480.000,00. 
- Despesa liquidada no ano R$ 530.000,00. 
- Despesa empenhada no ano R$ 
610.000,00. 
- Despesa estimada para o ano R$ 
640.000,00. 
 
(A)  R$ 80.000,00. 
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(B) R$ 120.000,00. 
(C) R$ 130.000,00. 
(D) R$ 150.000,00. 
(E) R$ 160.000,00. 
 
19) No início do exercício financeiro de 2018 a 
Prefeitura Municipal verificou que uma despesa 
apresentava dotação insuficiente e para isto 
verificou a necessidade de abertura de crédito 
adicional. Assinale a alternativa correta sobre 
este tema: 
 
(A)  Abertura de crédito adicional independe da 
existência de recursos disponíveis. 
(B)  Para abertura do crédito adicional 
mencionado podem ser utilizados recursos 
decorrentes da anulação parcial de dotação. 
(C)  Somente poderá ser aberto o crédito 
adicional mencionado se contar tal previsão na lei 
orçamentária anual do Ente. 
(D)  É vedado o uso de recursos decorrentes de 
operações de crédito para abertura de créditos 
adicionais.  
(E)  O nome do crédito adicional a ser aberto 
para a hipótese mencionada é denominado crédito 
adicional especial. 
 
20) O estágio da despesa pública em que se 
verifica a importância exata a se pagar e a quem 
deve se pagar a importância para extinguir a 
obrigação, recebe o nome de: 
 
(A) Empenho. 
(B)  Alocação. 
(C)  Encerramento. 
(D)  Liquidação. 
(E) Deferimento. 
 
21) A elaboração do orçamento deve ser 
realizada de forma técnica e que apresente 
informações mais fidedignas possíveis, pois 
serão os valores disponibilizados para as 
unidades orçamentárias ao longo do ano. 
Analise as afirmativas abaixo que tratam do 
orçamento público e assinale a única correta: 
 
(A) Os valores previstos para as operações de 
crédito devem constar no orçamento público, exceto 
aquelas por antecipação da receita orçamentária. 
(B) Não devem constar no orçamento do Ente 
as informações referentes às Autarquias e 
Fundações Públicas. 
(C)  O Orçamento enviado pelo Poder Executivo 
não poderá sofrer emendas por parte do Poder 
Legislativo. 
(D)  Antes de enviar a proposta orçamentária ao 
Poder Legislativo, o Poder Executivo deverá 
encaminhá-lo para apreciação do Tribunal de 
Contas. 

(E) O orçamento da Câmara Municipal será 
apreciado e aprovado pelo Poder Executivo do 
Município. 
 
22) Assinale a alternativa que apresenta um item 
que compõe a Dívida Flutuante dos Entes 
Públicos: 
 
(A)  Títulos da dívida pública a pagar. 
(B)  Obrigações de longo prazo. 
(C)  Débitos de tesouraria. 
(D)  Passivo Permanente. 
(E)  Dívida fundada 
 
23) O controle externo a ser exercido pelo Poder 
Legislativo Municipal, tem como um dos seus 
objetivos: 
 
(A) Julgar as contas prestadas pelo Prefeito 
Municipal. 
(B)  Apoiar o controle interno na sua missão 
institucional. 
(C) Sugerir melhoria nos procedimentos 
adotados. 
(D)  Aplicar penalidades para aqueles que 
demonstram incapacidade na gestão pública. 
(E) Bloquear bens e valores sempre que houver 
indício de crimes contra a administração pública. 
 
24) Sobre a Demonstração Financeira 
denominada Balanço Orçamentário, é incorreto 
afirmar que: 
 
(A)  Será apurado o déficit ou superávit 
orçamentário do exercício. 
(B)  Menciona as receitas e despesas correntes 
e de capital.  
(C)  Apresentará as despesas fixadas, 
executadas e a diferença apurada. 
(D) Não considera os créditos adicionais 
extraordinários na sua apuração. 
(E)  Demonstra as receitas previstas e 
executadas, bem como a diferença entre elas. 
 
25) No Balanço Financeiro, não deverão 
constar: 
 
(A)  Despesas extra-orçamentárias. 
(B)  Saldos do exercício anterior. 
(C)  Restos a pagar (contrapartida da despesa a 
pagar). 
(D)  Pagamentos realizados dos serviços da 
dívida. 
(E)  Saldo de aplicações financeiras. 
 
26) O Código de Ética Profissional tem por 
objetivo fixar a forma pela qual se devem 
conduzir os Profissionais da Contabilidade, 
quando no exercício profissional e nos 
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assuntos relacionados à profissão e à classe. 
Segundo o Código de Ética, é permitido ao 
Profissional de Contabilidade: 
 
(A)  Aceitar encargo profissional em substituição 
a colega que dele tenha desistido para preservar a 
dignidade ou os interesses da profissão ou da 
classe, desde que permaneçam as mesmas 
condições que ditaram o referido procedimento. 
(B)  O Profissional da Contabilidade poderá 
transferir parcialmente a execução dos serviços a 
seu cargo a outro profissional, mantendo sempre 
como sua a responsabilidade técnica. 
(C)  Assinar documentos ou peças contábeis 
elaborados por outrem, alheio à sua orientação, 
supervisão e fiscalização. 
(D)  Renunciar à liberdade profissional, devendo 
evitar quaisquer restrições ou imposições que 
possam prejudicar a eficácia e correção de seu 
trabalho. 
(E)  Exercer a profissão demonstrando 
comprovada incapacidade técnica. 
 
27) Demonstração contábil representa a técnica 
contábil que evidencia, em período 
determinado, as informações sobre os 
resultados alcançados e os aspectos de 
natureza orçamentária, econômica, financeira e 
física do patrimônio de entidades do setor 
público e suas mutações. Na demonstração das 
Variações Patrimoniais, as transações no setor 
público que alteram a composição dos 
elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio 
líquido, são chamadas de: 
 
(A)  Seletivas. 
(B)  De compensação. 
(C) Intragovernamentais. 
(D) Extra-orçamentárias. 
(E) Qualitativas. 
 
28) Para efeitos de consolidação das 
Demonstrações Contábeis, Unidade Contábil 
Consolidada representa a soma ou a agregação 
de saldos ou grupos de contas de duas ou mais 
unidades contábeis originárias, excluídas as 
transações entre elas. As demonstrações 
consolidadas devem abranger as transações 
contábeis de todas as unidades contábeis 
incluídas na consolidação. As demonstrações 
contábeis das entidades do setor público, para 
fins de consolidação, devem ser levantadas na 
mesma data, admitindo-se a defasagem de até: 
 
(A) Três meses, desde que os efeitos dos 
eventos relevantes entre as diferentes datas sejam 
divulgados em notas explicativas. 
(B) Quatro meses, desde que os efeitos dos 
eventos relevantes entre as diferentes datas sejam 

divulgados em notas explicativas. 
(C) Cinco meses, desde que os efeitos dos 
eventos relevantes entre as diferentes datas sejam 
divulgados em notas explicativas. 
(D) Seis meses, desde que os efeitos dos 
eventos relevantes entre as diferentes datas sejam 
divulgados em notas explicativas. 
(E) Um ano, desde que os efeitos dos eventos 
relevantes entre as diferentes datas sejam 
divulgados em notas explicativas. 
 
29) Valor líquido contábil é o valor do bem 
registrado na Contabilidade, em determinada 
data, deduzido da correspondente depreciação, 
amortização ou exaustão acumulada. Sobre a 
depreciação dos bens, é Incorreto afirmar: 
 
(A)  A depreciação, a amortização ou a exaustão 
de um ativo começa quando o item estiver em 
condições de uso. 
(B)  Nos casos de bens reavaliados, a 
depreciação, a amortização ou a exaustão devem 
ser calculadas e registradas sobre o novo valor, 
considerada a vida útil econômica indicada em 
laudo técnico específico. 
(C) A depreciação e a amortização cessam 
quando o ativo torna-se obsoleto ou é retirado 
temporariamente de operação. 
(D) O valor depreciado, amortizado ou exaurido, 
apurado mensalmente, deve ser reconhecido nas 
contas de resultado do exercício. 
(E) Não estão sujeitos ao regime de 
depreciação terrenos rurais e urbanos. 
 
30) Avaliação patrimonial corresponde à 
atribuição de valor monetário a itens do ativo e 
do passivo decorrentes de julgamento 
fundamentado em consenso entre as partes e 
que traduza, com razoabilidade, a evidenciação 
dos atos e dos fatos administrativos. Sobre a 
avaliação de bens, é correto afirmar que: 
 
(A)  As participações em empresas sobre cuja 
administração se tenha influência significativa 
devem ser mensuradas ou avaliadas pelo custo de 
aquisição. 
(B)  Os gastos posteriores à aquisição ou ao 
registro de elemento do ativo imobilizado não 
podem ser incorporados ao valor desse ativo, 
independente da possibilidade de geração de 
benefícios econômicos futuros ou potenciais de 
serviços. 
(C) Os direitos que tenham por objeto bens 
incorpóreos destinados à manutenção da atividade 
pública ou exercidos com essa finalidade são 
classificados como diferidos. 
(D) Após o reconhecimento como ativo, um item 
do ativo imobilizado deve ser evidenciado pelo 
custo menos qualquer depreciação e redução ao 
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valor recuperável acumuladas. 
(E) Valor recuperável é a soma do preço de 
compra de um bem com os gastos suportados 
direta ou indiretamente para colocá-lo em condição 
de uso. 
 
 


