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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1) Sobre Orçamento Público, assinale a
alternativa correta:
a) O Sistema Orçamentário Brasileiro
definido pelo art. 165 da Constituição
Federal de 1988 é composto pela Lei de
Diretrizes Orçamentária, Lei de Orçamento
Anual, Empenho e Liquidação.
b) A Elaboração da Lei do Orçamento Anual
é de competência do Poder Legislativo.
c) A Lei Orçamentária Anual compreenderá:
O Orçamento Fiscal, O Orçamento de
Investimento e Produção, Orçamento de
Custos.
d) Segundo o Artigo 165 da Constituição
Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
compreenderá "metas e prioridades da
administração
pública,
incluindo
as
despesas de capital para os próximos quatro
exercícios financeiros.
e) Conforme artigo 2. da Lei 4.320/64, " a
Lei do Orçamento conterá a discriminação
da receita e despesa, de forma a evidenciar
a política econômico-financeira e o
programa de trabalho do Governo,
obedecidos os princípios da unidade,
universalidade e anualidade.
2) De Acordo com a Lei 4.320/64, na etapa
de execução, são Estágios da Despesa:
a) Empenho, Liquidação, Pagamento.
b) Empenho, Contabilização, Licitação,
Liquidação, Empenho Extra-Orçamentário.
c) Lei Orçamentária, Plano PluriAnual,
Licitação, Empenho, Pagamento.
d) Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de
Orçamento anual, Empenho, Liquidação e
Pagamento.
e) Programação, Empenho, Liquidação,
Pagamento e Balanço Orçamentário.
3) Segundo o Manual da Receita
Nacional, de 2008, a gestão da receita
orçamentária é dividida nas seguintes
etapas:
a) Programação, arrecadação, controle e
recebimento.
b) Arrecadação, recebimento e contabilização.

c) Planejamento, execução, controle e
avaliação.
d) Programação, liquidação, recebimento e
contabilização.
e) Programação, execução, empenho e
arrecadação.
4) Assinale a alternativa correta:
a) O objeto da Contabilidade Pública é o
estudo do Patrimônio das Empresas Físicas
e Jurídicas, assim entendimento o conjunto
de bens e direitos, tangíveis ou intangíveis,
onerados ou não.
b) A contabilidade Aplicada ao Setor Público
é o ramo da ciência contábil que aplica, no
processo gerador de informações, os
Princípios de Contabilidade e as normas
contábeis
direcionados
ao
controle
patrimonial de entidades do setor público.
c) A Contabilidade Pública tem como
objetivo fornecer aos gestores apenas
informações relativas aos resultados físicos
e financeiros da entidade pública.
d) No Brasil, o marco normativo inicial da
Contabilidade Pública é representado pela
Lei 6.404/1976, que estatuiu normas gerais
de Direito Financeiro para elaboração e
controle dos Orçamentos e Balanços da
União, Estados e Municípios.
e) Na entidade pública, o reconhecimento de
receitas e despesas deve observar o regime
de caixa, o que resulta em uma maior
organização da contabilidade que permitirá o
conhecimento da composição patrimonial.
5) Segundo a Lei nº 4.320/64, a
Contabilidade pública é estruturada nos
seguintes sistemas:
a) Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido,
Receitas e Despesas.
b) Demonstração do Resultado do Exercício
e Balanço Patrimonial.
c) Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e
de Compensação.
d) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei de Orçamento Anual.
e) Orçamento, Empenho, Liquidação e
Pagamento.
6) Assinale a alternativa correta:
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a) De acordo com o princípio da
Universalidade, o Orçamento Público deverá
conter todas as Receitas e todas as
Despesas.
b) Leis de Iniciativa do Poder Legislativo
estabelecerão: O Plano Plurianual, as
diretrizes Orçamentárias, os Orçamentos
Anuais.
c) Conforme a Constituição Federal, na Lei
do Orçamento, "o montante da despesa
autorizada em cada exercício financeiro
poderá ser superior ao total das receitas
estimadas para o mesmo período".
d) O Sistema de Planejamento e Orçamento
deve ser elaborado a cada quatro anos,
sendo que deverá ser aprovado no segundo
ano de mandato de cada gestor.
e) Cabe ao poder Legislativo a análise e
elaboração
de
Créditos
Adicionais
Suplementares.
7) Conforme estabelecido na Lei 4.320/64,
"Empenho é ato emanado de autoridade
competente que cria para o Estado uma
obrigação de pagamento pendente ou
não de implemento de condição".
Quando não se sabe o montante exato de
determinada
despesa
devida
e
conhecida, deve-se:
a) aguardar a mensuração exata da
despesa, para só então reconhecê-la
contabilmente;
b) efetuar um empenho global;
c) não empenhar, reconhecendo a despesa
no exercício seguinte;
d) registrar a despesa extra-orçamentariamente;
e) efetuar um empenho prévio por
estimativa;
8) A Lei Complementar Federal nº 101/00
(Lei de Responsabilidade Fiscal LRF)101/00 estabelece,
em
regime
nacional, parâmetros a serem seguidos
relativos ao gasto público de cada ente
federativo
(estados
e
municípios)
brasileiro. Com relação aos dispositivos
dessa Lei, é correto afirmar que:
a) a utilização de regras diferenciadas está
restrita a Municípios com população de até
5.000 habitantes;

b) o Relatório de Gestão Fiscal tem
periodicidade anual, acompanhando as
Prestações de Contas;
c) o Relatório Resumido de Execução
Orçamentária deve ser elaborado somente
pelas capitais dos Estados, utilizando-se
modelo previamente aprovado pela União;
d) estabelece os percentuais mínimos de
gastos para as despesas com pessoal a
serem observados pela União, Estados e
Municípios;
e) a instituição, previsão e efetiva
arrecadação de todos os tributos de
competência do ente constituem requisito
essencial da responsabilidade na gestão
fiscal.
9) Quanto ao Sistema Orçamentário
Nacional, definido pela Constituição
Federal, no que se refere ao CICLO
ORÇAMENTÁRIO, é correto afirmar que
os Prazos para a elaboração do Plano
Plurianual (PP), da Lei de Diretrizes
Orçamentárias
(LDO)
e
da
Lei
Orçamentária Anual (LOA) são:
a) O projeto do Plano Plurianual, até dois
meses antes do encerramento do primeiro
exercício financeiro.
b) O projeto da Lei de Diretrizes
Orçamentária, até 15 de Abril de cada ano.
c) O projeto da Lei Orçamentária, até seis
meses antes do encerramento do exercício
financeiro.
d) O Projeto do Plano Plurianual e Lei
Orçamentária, até o encerramento do
exercício financeiro.
e) O Projeto do PP, até o início do exercício
financeiro.
10) Sobre Receita Pública é correto
afirmar:
a) A Lei do Orçamento compreenderá todas
as receitas, inclusive aquelas resultantes de
operações de crédito não autorizadas em lei.
b) Toda a entrada ou ingresso de recursos
em uma entidade pública pode ser
considerada uma Receita.
c) As Receitas Públicas são classificadas
em Receitas Correntes e Receitas de
Capital.
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d) As Receitas resultantes da execução
orçamentária são aquelas arrecadadas pelo
órgão, mas não resultam em aumento do
Patrimônio Líquido.
e) As Receitas tributárias fazer parte do
grupo de Receitas de Capital.
11) A Lei Complementar nº 101/00,
também conhecida como a Lei de
Responsabilidade Fiscal, em seu art. 48
estabelece critérios de transparência,
controle e fiscalização. São instrumentos
de transparência da gestão fiscal, aos
quais será dada ampla divulgação,
inclusive em meios eletrônicos de acesso
público, os seguintes:
a) Demonstração dos Relatórios Financeiros
e Contábeis;
b) Publicação dos relatórios de Auditoria;
c) Os planos, orçamentos e leis de diretrizes
orçamentárias; as prestações de contas e o
respectivo parecer prévio; o Relatório
Resumido da Execução Orçamentária e o
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões
simplificadas desses documentos.
d) Demonstrativo Resumido das Receitas e
Despesas bimestrais;
e) Relatórios dos Gastos Orçamentários e
Extra-Orçamentários.
12) A Lei 101/00 Lei de Responsabilidade
Fiscal estabelece que em relação a
Renúncia de Receita:
a) Não é permitido em qualquer hipótese a
renúncia de Receita, sob a pena de o gestor
ser acusado de improbidade administrativa.
b) Somente será permitido o benefício da
Renúncia de Receita de IPTU já lançado em
dívida ativa.
c) A concessão de incentivo ou benefício de
natureza tributária da qual decorra renúncia
de receita deverá estar acompanhada de
estimativa
do
impacto
orçamentáriofinanceiro no exercício em que deva iniciar
sua vigência e, nos dois seguintes, atender
ao
disposto
na
lei
de
diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições.
d) Somente será permitida a renúncia para o
exercício corrente.

e) A renúncia será permitida quando
devidamente acompanhada de parecer
jurídico da Procuradoria Geral do Município.
13) Segundo a Norma Brasileira de
Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor
Público NBC T 16.6, O Balanço
Patrimonial:
a) Estruturado em Ativo, Passivo e
Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e
quantitativamente a situação patrimonial da
entidade pública.
b) Evidenciará Ativo Financeiro, Passivo
Financeiro e Contas de Compensação da
Entidade Pública.
c) Evidenciará Ativo Financeiro, Ativo
Permanente e Saldo Patrimonial da
Entidade Pública.
d) Evidenciará Ativo Financeiro, Ativo
Permanente,
Passivo
Financeiro
da
Entidade Pública.
e) Evidenciará Ativo Financeiro, Passivo
Financeiro da Entidade Pública.
14) De acordo com a Lei nº 4.320/64 (que
estatui normas gerais para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal), a despesa pública
divide-se em despesas correntes e
despesas
de
capital.
Assinale
a
alternativa que apresenta apenas contas
relacionadas a despesas correntes:
a) Material Permanente e Subvenções
sociais.
b) Obras públicas e juros da dívida pública.
c) Equipamentos, Instalações e subvenções
econômicas.
d) Aquisição de imóveis e amortização da
dívida pública.
e) Subvenções sociais e juros da dívida
pública.

15) A Programação Financeira é um
instrumento de fundamental importância
para a racionalização dos recursos a
serem utilizados. Tem como fundamento
legal a Lei 4.320/1964, LC 101/2000, Lei
10180/2001 entre outras. Assinale a
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alternativa que apresenta a definição
correta de cronograma de execução
mensal de desembolso:
a) Instrumento legal pelo qual são
demonstrados os efetivos prazos para
pagamento, com a demonstração dos
valores, das obrigações resultantes das
atividades dos programas dos órgãos que
integram a estrutura administrativa do
município.
b) Instrumento formal pelo qual são
especificados os prazos de recebimento dos
principais impostos vinculados às obras a
serem executadas no mesmo período da
arrecadação.
c) Instrumento legal que rege os intervalos
de juros e multas a serem aplicados aos
contribuintes – pessoas física e jurídica –
pelo atraso no pagamento dos impostos
federais.
d) Instrumento da gestão pública para
controle dos prazos efetivos das etapas de
processos licitatórios e de realização de
concursos públicos para o quadro de
pessoal.
e) Instrumento de apoio a decisões
referentes ao controle dos prazos das
empresas para a entrega de obras e de
serviços contratados por licitação.

LÍNGUA PORTUGUESA
16)
Nos
períodos
a
seguir,
a
concordância foi realizada erroneamente
de acordo com a norma padrão, exceto
em:
a) Seguem anexo os textos revisados.
b) A lista das suas obrigações se mantêm
inalterada.
c) Na reunião havia menas pessoas que o
esperado.
d) A professora ficou meia nervosa com a
confusão.
e) A maioria dos técnicos gostaram do
resultado.
17) Apenas uma das sentenças abaixo
apresenta o uso da crase de acordo com
a norma padrão. Assinale-a:

a) Ficarei no consultório até à meia-noite.
b) Eu sempre compro à prazo.
c) Voltou ontem à Londrina.
d) Vou começar à estudar.
e) Estamos frente à frente.
18) Dentre as orações transcritas a
seguir, reconheça a incorreta em relação
à regência:
a) É preferível ficar sem computador novo a
pagar preço tão alto.
b) O professor reside à Rua Sergipe.
c) Você não deve desobedecer às leis.
d) Pagou-lhe o que lhe devia.
e) Não há certeza nessas afirmações.
19) Quanto à concordância, uma das
construções frasais a seguir está
incorreta. Marque-a:
a) O champanha estava muito caro.
b) É necessária calma.
c) A polícia havia dispersado o grupo de
rapazes.
d) Comovida, ela disse: “Muito obrigada!”.
e) Reconheceu sua comprovada dedicação
e sabedoria.
20) O conectivo “além de”, em “Além de
multa, Raí dá bronca em Cueva e pede
peruano 'alinhado”, estabelece no texto
uma relação de:
a) adversidade.
b) enumeração.
c) causa.
d) comparação.
e) finalidade.

INFORMÁTICA
21) Normalmente, na utilização de
planilhas do EXCEL ou do CALC, é
necessário, em determinadas situações,
o uso da função SE para realizar testes
em valores e fórmulas. Considerando a
sintaxe SE(A; B; C) da referida fórmula,
defina os parâmetros A, B e C
respectivamente:
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a) Condição; Valor se Verdadeiro; Valor se
Falso.
b) Valor; Condição; Resultado.
c) Resultado; Valor se Falso; Valor se
Verdadeiro.
d) Teste; Resultado; Valor.
e) Condição; Valor se Verdadeiro; Valor se
Falso.

c) Macro.
d) Fluxograma.
e) Objeto.

22) Ao redigirmos um texto no
computador utilizando o WORD ou o
WRITER, por muitas vezes temos a
necessidade de realizar uma “Quebra de
Página”, tarefa que pode ser facilmente
executada com o seguinte comando no
teclado:

a) Documento de texto ODF (.odt)
b) Texto Office Open XML (.docx)
c) Modelo de documento de texto ODF (.ott)
d)XML do Microsoft Word 2007-2013 (.docx)
e) Texto Unufied Office Format (.uot)

a) CTRL + ENTER
b) CTRL + N
c) CTRL + P
d) CTRL + ESPAÇO
e) CTRL + END
23) Com relação aos editores de textos
WORD e WRITER, considerando somente
a utilização do MOUSE para a seleção de
um determinado texto, analise as
seguintes afirmações:
I. Clicar e arrastar o mouse para selecionar
um trecho qualquer;
II. Selecionar uma palavra aplicando um
clique duplo sobre ela;
III. Selecionar um parágrafo aplicando um
clique triplo sobre ele.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) As afirmativas I, II e III estão corretas.
e) Somente as afirmativas I e II estão
corretas.
24) Ao utilizarmos o IMPRESS ou
POWERPOINT para a criação de
apresentações, é comum a utilização de
efeitos visuais entre os slides. O nome
dado a estes efeitos é:
a) Estilo.
b) Transição.

25) No WRITER, ao salvar um novo
documento de texto pela primeira vez, o
Tipo do arquivo apresentado como
padrão é:

CONHECIMENTO RELATIVO A ENSINO
SUPERIOR
26) De acordo com o regimento da
UNESPAR, a Universidade é composta
de quantos campi?
a)
b)
c)
d)
e)

4
8
6
7
Nenhuma das anteriores.

27) No regimento, está estabelecida a
sede formal da UNESPAR. Em qual
cidade ela se situa?
a) Curitiba
b) Apucarana
c) Paranavaí
d) Paranaguá
e) União da Vitória
28) Que cursos ou programas da
Educação Superior são abrangidos pela
LDB (lei 9394/96)?
a) Sequenciais por campo do saber, de
graduação, de pós-graduação, de extensão;
b) Unicamente de formação profissional;
c) Somente cursos de mestrado;
d) Somente cursos de doutorado;
e) Nenhuma das anteriores.
29) Qual é o total de dias de trabalho
acadêmico efetivo, previstos na LDB, a
cada ano letivo?
Página 5 de 6

UNESPAR – Concurso Público para Agente Universitário Nível Superior: contador
Edital nº 021/2017

a) 150
b) 365
c) 200
d) 250
e) Nenhuma das anteriores.
30) Na LDB, está previsto que as
universidades podem se organizar por
campos do saber?
a) Não há previsão legal para isto;
b) Somente para pós-graduação;
c) Somente para a extensão;
d) Sim, isto está previsto na lei;
e) Nenhuma das anteriores.
CONHECIMENTOS GERAIS/
ATUALIDADE E ECA
31) Qual Estado do Brasil, está sofrendo
intervenção do governo federal, prevista
até o final de 2018, por causa da alta
criminalidade e violência?
a) Ceará;
b) Rio de Janeiro;
c) São Paulo;
d) Espírito Santo;
e) Nenhum dos anteriores.
32) Quais desses cantores de música
brasileira participaram do movimento da
Tropicália e ainda atuam hoje em dia?
a) Caetano Veloso e Lupicínio Rodrigues;
b) Gilberto Gil e Dalva de Oliveira;
c) Caetano Veloso e Gilberto Gil;
d) Leandro e Leonardo;
e) Nenhuma das anteriores.
33) Assinale a opção correta quanto a
publicações dirigidas ao público infantojuvenil:
a) As revistas e publicações destinadas ao
público infanto-juvenil não poderão conter
ilustrações, legendas, crônicas, comentários
sobre futebol ou anúncios de bebidas
alcoólicas, tabaco, armas e munições, e
deverão respeitar os valores éticos e sociais
da pessoa e da família.
b) As revistas e publicações destinadas ao
público infanto-juvenil não poderão conter

ilustrações, fotografias, legendas, crônicas
ou anúncios de bebidas alcoólicas, armas e
munições, doces e refrigerantes, e deverão
respeitar os valores éticos e sociais da
pessoa e da família.
c) As revistas e publicações destinadas ao
público infanto-juvenil não poderão conter
ilustrações, fotografias, legendas, crônicas
ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco,
armas e munições, e deverão respeitar os
valores éticos e sociais da pessoa e da
família.
d) As revistas e publicações destinadas ao
público infanto-juvenil não poderão conter
ilustrações, fotografias, legendas, crônicas
ou anúncios de bebidas alcoólicas,
brinquedos, material escolar, tabaco, armas
e munições, e deverão respeitar os valores
éticos da pessoa e da família.
e) As revistas e publicações destinadas ao
público infanto-juvenil não poderão conter
ilustrações, fotografias, legendas, crônicas
ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco,
armas e munições, e deverão respeitar os
valores éticos, religiosos, esportivos e
sociais da pessoa e da família.
34) Qual foi a recente sugestão do
Presidente dos EUA para resolver o
problema dos ataques criminosos às
escolas de seu país?
a)
b)
c)
d)

Proibir a venda de armas;
Colocar a polícia dentro das escolas;
Armar os professores;
Fazer um rodízio de pais armados em
cada sala de aula;
e) Nenhuma das anteriores.
35) O denominado “Arco do Desmatamento” é um espaço geográfico
conhecido como o local em que
determinada floresta está mais destruída.
A que floresta a frase se refere?
a) Floresta das Araucárias;
b) Complexo do Pantanal;
c) Mata Atlântica;
d) Floresta Amazônica;
e) Nenhuma das anteriores.
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