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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: CONTADOR 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: TARDE 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Texto: TEREMOS MAIS OU MENOS 
MÉDICOS? 

 
Não há dúvida de que o diagnóstico do 

governo está correto. O Brasil precisa urgentemente 
de “Mais Médicos”, como diz o programa lançado 
pelo Ministério da Saúde. Com 1,8 profissionais 
para cada mil habitantes, o País se situa bem abaixo 
da média mundial. Só para citar um exemplo 
polêmico, Cuba, que poderia exportar profissionais 
para cá, não fosse o preconceito ideológico, tem uma 
média de 6,4 e uma colocação no Índice de 
Desenvolvimento  Humano, da ONU, relacionado à 
saúde bem superior à brasileira. Além disso, o Brasil 
precisa de “Mais Médicos” sobretudo em regiões 
remotas. Enquanto a média de profissionais no 
Sudeste e no Distrito Federal é superior a 2, ela fica 
abaixo de 1 no Norte, Nordeste e no Centro Oeste. 

 Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o IPEA, também apontou a 
medicina como a carreira mais promissora no Brasil. 
É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com 
uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a maior 
facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, 
acontece com 97% dos médicos formados. 

A situação típica de um mercado de trabalho 
aquecido, em que os jovens que se formam podem 
escolher onde trabalhar. Muitas vezes, entre a selva 
amazônica ou periferias das grandes metrópoles, e 
hospitais privados localizados nos bairros nobres dos 
centros urbanos, escolhem a segunda opção, ainda 
que tenham tido a formação subsidiada pelo Estado 
nas universidades públicas.  

(...) 
Fonte: Adaptado de Leonardo Attuch, Revista ISTO É, 17/07/2013. 

 
01 - A ideia principal do texto é? 
a) exportar médicos. 
b) mostrar a falta de médicos que assola o Brasil. 
c) falar somente das regiões afetadas pela falta de 
médicos. 
d) mostrar que a situação será resolvida. 
 
02 - “Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil. É aquela capaz de gerar os maiores 
ganhos, com uma renda média de R$ 8,4 mil por 
mês, e a maior facilidade de encontrar um 
emprego – o que, hoje, acontece com 97% do 
médicos formados”.  
Analise as assertivas de I a III sobre a palavra 
sublinhada que está no fragmento textual da 
questão e assinale a alternativa correta: 

I - trata-se morfologicamente de um pronome 
demonstrativo. 
II - no texto, apresenta a função de conectivo 
coesivo. 
III - faz referência a outra palavra na oração 
anterior. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Nenhuma das afirmativas está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - “Um estudo Recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil”. Assinale a alternativa na qual os termos  
sublinhados na oração acima, classificam-se 
morfologicamente na mesma ordem em que estão 
posicionados na oração: 
a) verbo, artigo, numeral, adjetivo. 
b) artigo, substantivo, verbo, adjetivo. 
c) verbo, artigo, substantivo, adjetivo. 
d) verbo, artigo, adjetivo, substantivo. 
 
04 - “A situação típica de um mercado de 
trabalho aquecido, em que os jovens que se 
formam podem escolher onde trabalhar”. Na 
frase anterior, entre aspas, o substantivo 
sublinhado pode ter um sentido diferente, 
dependendo da sua aplicação, como no exemplo a 
seguir, “Comprei frutas no mercado da esquina”. 
Isso ocorre por se tratar de:   
a) antônimo.  
b) sinônimo.  
c) parônimo. 
d) homônimo.  
 
05 - Além disso, o Brasil precisa de “Mais 
Médicos” sobretudo em regiões remotas. Assinale 
a alternativa em que a palavra poderia substituir 
o termo sublinhado na frase acima, sem alteração 
do sentido: 
a) longínquas. 
b) nos arredores. 
c) aproximadas. 
d) abrigadas.  
 
06 - “É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, 
com uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a 
maior facilidade de encontrar um emprego – o 
que, hoje, acontece com 97% do médicos 
formados”. 
Os termos grifados no período acima se 
apresentam após um travessão, isso ocorre 
porque sintaticamente formou-se um:  
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a) adjetivo. 
b) aposto. 
c) substantivo próprio. 
d) advérbio. 
 
07 - Utilizando as informações do diagrama 
abaixo é correto afirmar sobre os conjuntos A e B 
que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A ∩ B têm 5 elementos. 
b) A U B têm 9 elementos. 
c) A ⊃ B. 
d) A ∩ B têm 4 elementos. 
 
08 - Um reservatório de gás, em forma de um 
cilindro reto, possui 24 cm de altura e 4 cm de 
raio na base. Outro reservatório, com a mesma 
altura e cujo o raio da base é o dobro do 
primeiro, possui volume igual a: 
a) 1205,76 cm3 
b) 4823,04 cm3 
c) 2411,52 cm3 
c) 602,88 cm3 
 
09 - Se em uma promoção do tipo “leve 5 e pague 
4” posso comprar 10 latas de achocolatado por 
R$ 52,00; quanto pagaria, fora da promoção, por 
3 latas do mesmo achocolatado? 
a) R$ 13,00. 
b) R$ 15,60. 
c) R$ 19,50. 
d) R$ 26,00. 
 
10 - Para medidas grandes podemos usar o 
quilômetro, que vale 1000 metros; para medidas 
menores podemos utilizar o centímetro que vale 
___ do metro. 
O valor que completa corretamente a lacuna na 
frase acima é: 
a) 1/100. 
b) 1/10. 
c) 1/1000. 
d) 100. 

11 - Da relação abaixo, foi o único Ministro 
nomeado por Michel Temer a deixar sua pasta 
alegando motivos pessoais e não por 
envolvimento em escândalos: 
a) Fabiano Silveira. 
b) José Serra. 
c) Marcelo Calero. 
d) Romero Jucá. 
 
12 - Município paranaense que mais regenerou 
matas naturais nos últimos 30 anos: 
a) Foz do Iguaçu. 
b) Itaipulândia. 
c) Londrina. 
d) Santa Helena. 
 
13 - O Juiz Sérgio Moro determinou a prisão dos 
lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, para o 
cumprimento da ordem judicial a Polícia Federal 
deflagrou antes do carnaval passado uma 
operação para a prisão dos investigados. Esta 
operação foi batizada com um trocadilho em 
relação aos nomes dos lobistas, mais 
precisamente foi denominada como: 
a) Black-out. 
b) Cosa Nostra. 
c) Eficiência. 
d) Mascate. 
 
14 - Município do qual Jussara foi desmembrado 
em 1.955: 
a) Araruna. 
b) Cianorte. 
c) Engenheiro Beltrão. 
d) Terra Boa. 
 
15 - Leia atentamente as afirmativas abaixo e 
assinale a INCORRETA: 
a) Integrará a Lei de Orçamento, entre outros, o 
sumário geral da receita por fontes e da despesa por 
funções do Governo. 
b) Acompanhará a Lei de Orçamento, entre outros, 
quadro demonstrativo do programa anual de trabalho 
do Governo, em termos de realização de obras e 
prestação de serviços. 
c) A Lei de Orçamento compreenderá todas as 
receitas, exceto as de operações de créditos mesmo 
autorizadas em lei. 
d) Todas as receitas e despesas constarão da Lei de 
Orçamento pelos seus totais vedadas quaisquer 
deduções. 
 

•5 

 

 

 

•7 

 

 

B 

 

•6 

 A 

•1 

 

 

•4 

 

•2 

 

•3 

 

 



4 

 

16 - “São as receitas tributárias, de contribuições, 
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços 
e, também, em caso específico, as provenientes de 
recursos financeiros recebidos de outras pessoas 
de direito público ou privado.” São as: 
a) Receitas de Capital.  
b) Receitas Correntes. 
c) Receitas Correntes Líquidas. 
d) Receitas Tributárias. 
 
17 - Quanto às suas categorias econômicas, as 
despesas a seguir se classificam, respectivamente, 
em: Juros da dívida pública; Material de 
consumo e Subvenções econômicas. 
a) Despesas de Capital – Despesas Correntes – 
Despesas de Capital. 
b) Despesas de Capital – Despesas de Capital – 
Despesas de Capital. 
c) Despesas Correntes – Despesas de Capital – 
Despesas de Capital. 
d) Despesas Correntes – Despesas Correntes – 
Despesas Correntes. 
 
18 - Sobre a Proposta Orçamentária que o Poder 
Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, é 
CORRETO afirmar que: 
a) O exercício financeiro coincidirá com o ano civil, 
sendo pertencentes a ele, as receitas nele arrecadadas 
e as despesas nele legalmente empenhadas. As 
despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de 
dezembro são consideradas Restos a Pagar. 
b) A Proposta Orçamentária compõe-se, dentre 
outros, de Tabela Explicativa contendo a despesa 
realizada nos últimos três exercícios. 
c) As receitas e despesas de capital serão objeto de 
um Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital, 
aprovado por decreto do Poder Executivo, 
abrangendo, no mínimo um quinquênio, não sendo 
necessário seu reajuste anual. 
d) Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de 
Orçamento, salvo no caso de, concessão de dotação 
superior aos quantitativos previamente fixados em 
resolução do Poder Legislativo para concessão de 
auxílios e subvenções. 
 
19 - “É vedada a acumulação remunerada de 
cargos públicos, exceto a de dois cargos de 
professor; a de um cargo de professor com outro 
técnico ou científico e a de dois cargos privativos 
de médico”; quando: 

a) Houver vinculação ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público. 
b) Houver acúmulo de empregos e funções 
abrangentes a autarquias e fundações. 
c) Houver compatibilidade de horários. 
d) Não houver excesso do subsídio mensal, em 
espécie, em comparação ao do Chefe do Poder 
Executivo. 
 
20 - Sabendo que a Empresa X efetuou as 
operações contábeis abaixo em um determinado 
período, então, podemos AFIRMAR que: (Não 
levar em consideração os aspectos fiscais e 
tributários): 
• Pagamento do Fornecedor Y, com NF já 
provisionada, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) através de TED do Banco A. 
• Suprimento de caixa no valor de R$ 
1.000,00 (um mil reais) através de saque no caixa 
eletrônico do Banco A. 
• Compra à prazo (30/60 dias) de 
Mercadorias para Revenda no valor de R$ 
6.000,00 (seis mil reais) através de boleto 
bancário. 
• Pagamento de tarifas bancárias debitadas 
diretamente no extrato do Banco A no valor de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
• Vendas à vista de mercadorias ao Cliente 
Z, via DOC creditado no Banco A, no valor de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais). 
a) Obteve um prejuízo de R$ 8.000,00 (oito mil 
reais). 
b) Seu Passivo não alterou. 
c) Obteve um lucro de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 
d) Seu Ativo alterou em R$ 14.000,00 (quatorze mil 
reais). 
 
21 - Sobre a Contabilidade Pública é CORRETO 
afirmar que: 
a) O Ato Administrativo altera o patrimônio público. 
b) Se a conta despesa empenhada “fechar” com 
saldo credor em 31 de dezembro, terá que ser feito 
um lançamento complementar. 
c) A despesa é estimada e a receita fixada para 
atender esta despesa. 
d) Se o Passivo Real for maior que o Ativo Real 
teremos uma situação líquida positiva. 
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22 - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, EXCETO: 
a) Instituir contribuição de melhoria, decorrente de 
obras públicas. 
b) Instituir impostos sobre templos de qualquer 
culto. 
c) Instituir impostos sobre patrimônio, renda ou 
serviços dos partidos políticos, atendidos os 
requisitos da lei. 
d) Instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos 
e papel destinado a sua impressão. 
 
23 - “Caberá ao Departamento de Projetos de 
Investimentos – DPI da Secretaria de Gestão de 
Investimentos em Saúde, por meio de 
Coordenação-Geral específica”, EXCETO: 
a) Aperfeiçoar os instrumentos de coleta de 
informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. 
b) Ampliar o número de adesões ao Sistema. 
c) Coordenar somente em âmbito municipal o 
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos 
em Saúde. 
d) Resolver os casos omissos. 
 
24 - Sobre o SIOPE, é INCORRETO afirmar 
que: 
a) É um sistema de acesso público via Internet, 
operacionalizado pelo FNDE, que coleta, processa e 
dissemina dados relativos aos orçamentos públicos 
em educação da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 
b) Apesar do acesso ser público por meio da Internet 
sem a necessidade de senha, o SIOPE envia 
automaticamente um comunicado somente para os 
Tribunais de Contas dos Estados e Municípios, por 
serem estes responsáveis pelo seu controle. 
c) Um dos principais objetivos do SIOPE é subsidiar 
a elaboração de políticas educacionais em todos os 
níveis de governo. 
d) Uma das principais funcionalidades do SIOPE é 
que sua plataforma é amigável, uma vez que o 
usuário digita os dados e o sistema realiza os 
somatórios. 
 
25 - De acordo com o Sistema de Coleta de Dados 
Contábeis; os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios deverão encaminhar ao STN, por 
intermédio da CAIXA, dados e informações 
contábeis tratados como conjunto de quadros ou 
demonstrativos por Declarações. 

Assinale abaixo aquele que NÃO é considerado 
uma Declaração a ser entregue por Estados e 
Municípios ao STN: 
a) Cadastro de Operações de Crédito – COC. 
b) Demonstrativo do Relatório de Gestão Fiscal – 
RGF. 
c) Demonstrativo do Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária – RREO. 
d) Quadro de Dados Comparativos de Projetos – 
QDCP (comparativos entre a LDO, a LOA e o PPA). 
 
26 - NÃO constitui um crime contra as finanças 
públicas: 
a) A não inscrição de despesas não empenhadas em 
Restos a Pagar. 
b) Ordenar, autorizar ou realizar Operação de 
Crédito, interno ou externo, quando o montante da 
dívida consolidada ultrapassa o limite máximo 
autorizado por lei. 
c) Assunção de obrigação nos dois últimos 
quadrimestres do último ano do mandato ou 
legislatura, cuja despesa não possa ser paga no 
mesmo exercício financeiro ou reste parcela a ser 
paga no exercício seguinte, que não tenha 
contrapartida de disponibilidade de caixa. 
d) Prestação de garantia graciosa. 
 
27 - “Serão recursos públicos destinados à 
educação os originários de”, EXCETO:  
a) Receita de impostos próprios da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
b) Receita de incentivos fiscais. 
c) Receita do salário-família e de outras 
contribuições culturais. 
d) Receita de transferências constitucionais e outras 
transferências. 
 
28 - “No intuito de criar condições para o 
provimento dos recursos financeiros necessários 
ao financiamento das ações e serviços públicos de 
saúde, a Constituição Federal de 1.988 
estabeleceu regras a serem observadas pelos 
governos e gestores do SUS. Assim, estabelece o 
texto constitucional que o Sistema será financiado 
com recursos do orçamento da seguridade social 
das três esferas federativas e, ainda, que cada 
entidade federativa aplicará percentuais mínimos 
de suas receitas com arrecadação de impostos em 
ações e serviços públicos de saúde.” 
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O Estado tem incumbência de instituir e 
arrecadar o ICMS, repassando posteriormente 
qual percentual de toda a arrecadação aos 
respectivos Municípios? 
a) 30%. 
b) 25%. 
c) 15%. 
d) 12%. 
 
29 - A Lei Orgânica do Município de Jussara/PR, 
poderá ser emendada mediante proposta: 
a) Do Prefeito Municipal. 
b) Do Vice-Prefeito na vigência de intervenção do 
Município, estado de defesa ou estado de sítio. 
c) De, no mínimo, um quinto dos membros da 
Câmara Municipal. 
d) Do Presidente da Câmara Municipal. 
 
30 - Leia atentamente as afirmativas abaixo e 
assinale a opção CORRETA: 
I - Para selecionarmos arquivos em sequência, é 
só clicarmos com o botão esquerdo do mouse 
configurado para destros, no primeiro arquivo da 
sequência e pressionarmos a tecla SHIFT. 
Mantendo-a pressionada clicamos apontando 
para o último arquivo desejado da sequência. 
II - Se o usuário precisar selecionar arquivos que 
estejam separados uns dos outros, ou seja, 
alternados. É só clicar com o botão esquerdo do 
mouse configurado para destros, no primeiro 
arquivo desejado e pressionar a tecla CTRL. 
Mantendo-a pressionada deverá clicar indicando 
os demais arquivos desejados, mesmo que 
estejam em outras colunas. 
III - A lixeira é um depósito permanente de 
arquivos apagados, ou seja, os arquivos para lá 
enviados são removidos definitivamente 
liberando espaço no disco rígido do PC. 
a) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa III é verdadeira. 
c) Somente a afirmativa II é falsa. 
d) As afirmativas I e II são verdadeiras. 
 
 


