
CARGO:  CONTADOR I

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Deixe memórias agradáveis sobreviverem em tempos de tristeza.”

S05 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

MANHÃ

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Tenho sempre certa inibição em tratar do tema
das crianças e de seu sofrimento. Temo cair no
sentimentalismo banal, que alimenta as piedosas
almas, burguesas ou não. Sei, pela própria
experiência, o quanto há de honrado e o quanto há de
hipocrisia nesse proclamado interesse pelos
menores abandonados. Devo confessar que sou
suspeito e nada imparcial ao tratar do tema, porque,
como milhares e milhares de outros brasileiros,
também fui um deles, em um tempo em que o mundo
era bem melhor.

Segunda-feira, reuniram-se fiéis e sacerdotes
de todas as crenças para lembrar os meninos mortos
há 13 anos no adro da igreja da Candelária. Centenas
de discursos, volumosos trabalhos acadêmicos,
milhares e milhares de trabalhos jornalísticos tentam
explicar esse drama social. Mas há poucos esforços
coerentes da sociedade a fim de resolvê-lo. A razão é
simples: o abandono dos menores é um assunto dos
pobres. E os pobres são pobres. Não se incluem entre
os bem nascidos. Se não são bem nascidos, o melhor
seria que não tivessem nascido, é o que muitos
pensam e proclamam. Parte-se da ideia de que a
pobreza deve ser eliminada no ventre, com o
ligamento de trompas, em nome da paternidade
responsável, quando não a esterilização mediante
agentes químicos misturados aos alimentos, doados
pelos países ricos às populações miseráveis.
Sabe-se que muitas mulheres foram esterilizadas
contra a própria vontade.

Se os meninos mortos na Candelária
tivessem sido eliminados no ventre, os que foram orar
em sua memória estariam dispensados desse
sacrifício. Se os chefes do PCC e dos outros
comandos não tivessem nascido, não estariam hoje
assaltando bancos, nem matando policiais. E
poderíamos seguir a mesma lógica, para afirmar que
se os policiais que mataram essas crianças não
tivessem nascido, elas não teriam morrido. Este pode
ser o raciocínio de grande parte da classe média − e
de muitos ricos. É uma posição de classe. Os pobres,
que pensam, embora muitos acreditem que não
contam com essa faculdade mental, pensam de outra
maneira.

Há muitos que vivem das crianças
abandonadas. São os que se ocupam delas, criando
e administrando organizações não governamentais,
os que escrevem livros e os que se elegem
prometendo resolver o problema. Só delas não se
ocupa, e como deveria ocupar, o Estado. O Estado
tem outras prioridades, como a de colocar mais
policiais nas ruas para caçar essas crianças quando
cometem crimes e eliminá-las de qualquer forma,
quando se tornam adultas e criminosas. Falta aos

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Na argumentação desenvolvida ao longo do texto, o
conteúdo do enunciado em: “É certo que se todas as
crianças pudessem só frequentar boas escolas e
passar o resto do tempo brincando felizes, seria
ótimo.” (parágrafo 5) deve ser visto como:

A) concessão a ponto de vista que contraria opinião
sustentada pelo autor.

B) tese sustentada pelo autor.
C) argumento orientado para a conclusão pretendida

pelo autor.
D) retificação de ponto de vista emitido na frase

anterior do texto.
E) conclusão do texto.

governantes o senso de realidade.
Acreditava-se, antigamente, que o trabalho

educava. É certo que se todas as crianças pudessem
só frequentar boas escolas e passar o resto do tempo
brincando felizes, seria ótimo. Mas impedir que os
adolescentes pobres possam trabalhar, e, da mesma
forma, exigir que os jovens tenham formação
universitária para ocupações simples, é empobrecer
o mundo e excluir milhões da sociedade econômica.
É agravar o conflito entre os ricos e os pobres, e
alimentar a guerra das ruas, que já começou e que irá
continuar, se o Estado não for reconstruído para
promover a justiça e a igualdade. De nada adiantarão
as preces pelas crianças mortas, e as farisaicas
expressões sentimentais pelas que irão morrer, se
cada um de nós não for capaz de ver, em cada menino
de rua, a face do próprio filho. E como não podemos
cuidar de todos, exigir do Estado que o faça.
(SANTAYANA, Mauro. JB: 26/07/2006)

Questão 01

Entre as estratégias argumentativas a seguir, aquela
de que se vale o autor para persuadir o leitor da
legitimidade da tese que defende é a seguinte:

A) re i te ração de um t ipo de rac ioc ín io
lógico-semântico.

B) apoio em dados estatísticos autorizados e
fidedignos.

C) recorrência a exemplo extraído de narrativa
literária.

D) apelo a argumento de autoridade na matéria.
E) testemunho pessoal de terceiros.

Questão 02
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A alternativa em que, do ponto de vista semântico, há
evidente equívoco na substituição da preposição
empregada no texto pela locução prepositiva
indicada é:

A) “Sei, PELA própria experiência, o quanto há de
honrado e o quanto há de hipocrisia nesse
proclamado interesse [...]” / EM RAZÃO Da

B) “[...] reuniram-se fiéis e sacerdotes de todas as
crenças PARA lembrar os meninos mortos [...]” /
COM O INTUITO DE

C) “[...] a pobreza deve ser eliminada no ventre, COM
o ligamento de trompas [...]” / POR MEIO DE

D) “[...] muitas mulheres foram esterilizadas
CONTRA a própria vontade.” / AO ENCONTRO
DE

E) “Há mui tos que vivem DAS cr ianças
abandonadas.” / ÀS EXPENSAS Das

Questão 08

Formam substantivos de adjetivos, exprimindo a
noção de “estado ou qualidade de”, ambos os sufixos
destacados nas seguintes palavras do texto:

A) igual − sentiment
B) liga − esteriliza
C) sentimental − govern
D) pobr − hipocris
E) jornalíst − adolesc

dade al
mento ção

ismo ante
eza ia

ico ente

Questão 09

Altera-se o sentido fundamental de “[...] e alimentar a
guerra das ruas, que já começou e que irá continuar,
SE O ESTADO NÃO FOR RECONSTRUÍDO para
promover a justiça e a igualdade.” com a seguinte
redação da oração em destaque:

A) desde que o Estado não seja reconstruído.
B) salvo se o Estado for reconstruído.
C) a menos que o Estado seja reconstruído.
D) enquanto o Estado não for reconstruído.
E) caso o Estado não seja reconstruído.

Questão 07

A forma verbal que podia estar empregada entre
aspas, por sua conotação visivelmente irônica no
texto, encontra-se destacada em:

A) Não se INCLUEM entre os bem nascidos.
B) Os pobres, que PENSAM, embora muitos

acreditem que não contam com essa faculdade
mental, pensam de outra maneira.

C) São os que se OCUPAM delas, criando e
a d m i n i s t r a n d o o r g a n i z a ç õ e s n ã o
governamentais.

D) O Estado tem outras prioridades, como a de
colocar mais policiais nas ruas para CAÇAR
essas crianças.

E) Acreditava-se, antigamente, que o trabalho
EDUCAVA.

Questão 05

A alternativa em que o adjetivo é empregado pelo
autor, não para documentar objetivamente a
realidade, mas para fazer uma avaliação ou
valoração subjetiva, é:

A) menores abandonados (parágrafo 1)
B) agentes químicos (parágrafo 2)
C) adolescentes pobres (parágrafo 5)
D) formação universitária (parágrafo 5)
E) farisaicas expressões (parágrafo 5)

Questão 06

Em todas as alternativas a seguir leem-se
justificativas para o que foi enunciado anteriormente
no texto, EXCETO em:

A) “Temo cair no sentimentalismo banal, que
alimenta as piedosas almas, burguesas ou não.”
(parágrafo 1)

B) “[...] como milhares e milhares de outros
brasileiros, também fui um deles, em um tempo
em que o mundo era bem melhor.” (parágrafo 1)

C) “Centenas de discursos, volumosos trabalhos
acadêmicos, milhares e milhares de trabalhos
jornalísticos tentam explicar esse drama social.”
(parágrafo 2)

D) “[...] o abandono dos menores é um assunto dos
pobres.” (parágrafo 2)

E) “O Estado tem outras prioridades, como a de
colocar mais policiais nas ruas para caçar essas
crianças [...]” (parágrafo 4)

Questão 03

Os verbos auxiliares em destaque indicam que o
autor quer que se entenda o conteúdo das
proposições:

a) “[...] a pobreza DEVE ser eliminada no ventre,
com o ligamento de trompas [...]”

b) “Este PODE ser o raciocínio de grande parte da
classe média − e de muitos ricos”,

respectivamente, como:

A) duvidoso, necessário.
B) necessário, possível.
C) possível, certo.
D) certo, facultativo.
E) facultativo, duvidoso.

Questão 04
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É facultativa, no português culto, a concordância
verbal documentada em:

A) “[...] o abandono dos menores é um assunto dos
pobres.” / são

B) “Se os meninos mortos na Candelária tivessem
sido eliminados no ventre [...]” / tivesse

C) “[...] como a de colocar mais policiais nas ruas
para caçar essas crianças [...]” / caçarem

D) “Falta aos governantes o senso de realidade.” /
Faltam

E) “De nada adiantarão as preces pelas crianças
mortas [...]” / adiantará

Questão 11

A substituição do complemento verbal por um
pronome átono que, na língua escrita culta, implica
infração a uma norma de regência é:

A) “[...] que alimenta as piedosas almas, burguesas
ou não.” / as alimenta

B) “[...] para lembrar os meninos mortos há 13 anos
no adro da igreja da Candelária.” / lembrar-lhes

C) “[...] para caçar essas crianças quando cometem
crimes.” / os cometem

D) “Falta aos governantes o senso de realidade.” /
Falta-lhes

E) “[...] se o Estado não for reconstruído para
promover a justiça e a igualdade [...]” /
promovê-las

Questão 12

Entre as mudanças de colocação do pronome átono
indicadas a seguir, aquela que nossas gramáticas
validam é:

A) “Mas há poucos esforços coerentes da sociedade
a fim de resolvê-lo.” / o resolver

B) “Só delas não se ocupa, e como deveria ocupar, o
Estado.” / ocupa-se

C) “[...] quando se tornam adultas e criminosas [...]” /
tornam-se

D) “Acreditava-se, antigamente, que o trabalho
educava.” / Se acreditava

E) “E como não podemos cuidar de todos, exigir do
Estado que o faça.” / faça-o

Questão 13

Ao fazer-se a substituição do complemento
destacado na passagem: “[...] doados pelos países
ricos ÀS POPULAÇÕES MISERÁVEIS”, mantém-se,
necessariamente, o acento grave no “A” em:

A) doados pelos países ricos do mundo as suas
populações miseráveis.

B) doados pelos países ricos a elas, populações
miseráveis do mundo.

C) doados pelos países ricos a toda população
miserável do mundo.

D) doados pelos países ricos a uma ou outra
população miserável daAmérica.

E) doados pelos países ricos a América e suas
populações miseráveis.

Questão 14

Em: “É certo que se todas as crianças pudessem só
frequentar boas escolas e passar o resto do tempo
brincando felizes, seria ótimo.”, é perfeitamente
admissível, segundo as normas de pontuação em
vigor, além da vírgula usada no original, a vírgula
sugerida na alternativa:

A) É certo [,] que se todas as crianças.
B) É certo que [,] se todas as crianças.
C) se todas as crianças [,] pudessem só frequentar.
D) pudessem só frequentar boas escolas [,] e passar

o resto do tempo.
E) pudessem só frequentar boas escolas e [,] passar

o resto do tempo.

Questão 15

Na conversão da voz passiva analítica em passiva
pronominal, ou vice-versa, falta a necessária
correspondência temporal entre os verbos na
seguinte alternativa:

A) “Não se incluem entre os bem nascidos.”
Não são incluídos entre os bem nascidos

B) “[...] a pobreza deve ser eliminada no ventre [...]”
a pobreza se deve eliminar no ventre

C) “Sabe-se que muitas mulheres foram
esterilizadas [...]”
Sabe-se que se esterilizaram muitas mulheres

D) “Se os meninos mortos na Candelária tivessem
sido eliminados no ventre [...]”
Se se tivessem eliminado no ventre os meninos
mortos na Candelária

E) “[...] os que se elegem prometendo resolver o
problema [...]”
os que foram eleitos prometendo resolver o
problema

Questão 10
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Questão 21

INFORMÁTICA BÁSICA

No Windows XP, ao excluir um arquivo, este é
temporariamente armazenado:

A) na pasta Lixeira.
B) na bibliotecaArquivo Morto.
C) na seção Favoritos, do Windows Explorer.
D) na pasta Temp.
E) na pasta Excluídos.

Segundo a Lei Orgânica Municipal de Magé, a
competência para sustar os atos normativos do Poder
Executivo que exorbitem do poder regulamentar é:

A) da Câmara Municipal.
B) do Chefe do Poder Executivo municipal.
C) do Governador.
D) daAssembleia Legislativa.
E) do Tribunal de Contas do Município.

Questão 19

No que tange à Lei Orgânica Municipal de Magé, a
competência para prover e extinguir os cargos, os
empregos e as funções públicas municipais, na forma
da lei, é:

A) daAssembleia Legislativa.
B) do Prefeito.
C) do Ministério Público.
D) da Câmara Municipal.
E) dos Vereadores.

Questão 20

No que tange às suas relações internacionais, a
República Federativa do Brasil rege-se pelo seguinte
princípio:

A) da publicidade.
B) da efetividade.
C) da eficiência.
D) da impessoalidade.
E) da não intervenção.

Questão 16

“Consiste em uma consulta posterior sobre
determinado ato governamental para ratificá-lo,
conceder-lhe eficácia ou, ainda, para retirar-lhe a
eficácia.”Aassertiva acima reflete o conceito de:

A) cassação.
B) renúncia.
C) referendo.
D) prescrição.
E) plebiscito.

Questão 17

Segundo a Constituição Federal, assinale a
alternativa correta.

A) O prazo de validade do concurso público será de
até um ano, não sendo admitida a sua
prorrogação.

B) É vedado ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical.

C) É vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos em qualquer hipótese.

D) Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei.

E) As funções de con f iança , exe rc idas
exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira nos casos,
condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se às atribuições de chefia e
assessoramento, mas não à atribuição de
direção.

Questão 18

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Questão 22

A utilização de serviços de correio eletrônico está
diretamente relacionada com diversos elementos,
EXCETO:

A) uma conexão com a Internet.
B) assinatura com provedor de serviço de

Internet.
C) um programa de email ou um serviço de email

web.
D) um endereço eletrônico de email.
E) uma conexão com uma rede local de

computadores.
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Questão 25

Suponha que você queira manter, no Windows
Internet Explorer, mais de uma página web aberta de
forma que você possa alternar rapidamente entre
elas e visualizar todas as páginas de uma só vez,
conforme imagem abaixo.

O recurso existente nos principais navegadores
relacionado com esse tipo de visualização é
chamado de:

A) Favoritos.
B) Histórico.
C) Guias ouAbas.
D) Folhas.
E) Planilhas.

Questão 23

Observe o gráfico abaixo, da planilha Sheet1, criado
no Microsoft Office Excel 2003.

Com base nas informações nele contidas, é
INCORRETO afirmar:

A) A legenda do gráfico é representada pela
imagem .

B) O título do eixo das categorias é “Meses”.
C) O intervalo de dados é =Sheet1!$A$2:$G$3.
D) A série de dados é proveniente das colunas

da planilha.
E) O título do gráfico é “Receita do 1º Bimestre

2011”.

Questão 24

Suponha que você tenha feito uma alteração
indevida em um documento do Microsoft Office
Word 2003. O ícone que permite desfazer a
última alteração realizada é:

A)

B)

C)

D)

E)
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Na tela “Converter texto em tabela” do Microsoft
Office Word 2003, o separador de texto que indica o
início de uma nova linha é:

A) Parágrafos.
B) Número de Linhas.
C) Tabulações.
D) Ponto-e-vírgulas.
E) Sinal de Maior (>).

Questão 29

Questão 28

Observe abaixo a imagem parcial de uma planilha
criada no Microsoft Excel 2003.

O ícone que permite remover a cor de fundo das
células G8 a G13 é:

A)

B)

C)

D)

E)

Suponha que a janela abaixo seja exibida na tela de
seu computador.

A opção mais segura para evitar que seu computador
seja contaminado por um vírus é clicar no botão:

A) ermit i r, com a opção “P rmit i r com
privilégios” marcada.

B) ermitir, com a opção “Sempre onfiar neste
fornecedor” marcada.

C) ermitir, com a opção “ embrar ação para
este aplicativo” marcada.

D) egar.
E) ostrar detalhes.

P e

P c

P L

N
M

Questão 26

Questão 27

O recurso Contatos, existente nos principais
de correio eletrônico disponíveis no

mercado, permite criar um grupo de contatos. Ao
enviar um email para um grupo de contatos:

A) somente os endereços eletrônicos que
possuam o mesmo provedor receberão o
email.

B) somente o contato principal receberá o email.
C) todos os endereços eletrônicos contidos

nesse grupo receberão o email.
D) todos os endereços eletrônicos contidos

nesse grupo receberão o email, mas o contato
principal o receberá em cópia oculta.

E) todos os endereços eletrônicos contidos
nesse grupo receberão o email, mas o contato
principal o receberá em cópia.

softwares
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Assinale a opção que NÃO apresenta um princípio
licitatório explícito na Lei n° 8.666/93.

A) Impessoalidade.
B) Legalidade.
C) Celeridade.
D) Publicidade.
E) Moralidade.

Questão 31

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

No Painel de Controle do Windows XP – na opção
“Impressoras e aparelhos de fax” – é possível
visualizar e realizar diversas tarefas relativas a filas
de impressão, com EXCEÇÃO de:

A) pausar uma impressão.
B) cancelar uma impressão.
C) reiniciar uma impressão.
D) alterar a prioridade dos documentos a serem

impressos.
E) alterar configurações, tais como orientação

das páginas, fonte do papel e número de
cópias.

Questão 30

Após analisar as propostas apresentadas pelos
licitantes em uma licitação por concorrência,
04 (quatro) dos 05 (cinco) membros de uma
determinada comissão de licitação, todos servidores
qualificados e pertencentes ao quadro permanente
do órgão responsável pelo certame, decidiram
declarar como vencedora a empresa “A”. O membro
divergente fundamentou sua posição individual,
registrando-a em ata lavrada na reunião em que foi
tomada a decisão. Em prosseguimento, o resultado
final do julgamento da comissão foi encaminhado à
autoridade competente, que o homologou. Com base
nas normas contidas na Lei nº 8.666/93, com suas
alterações posteriores, e considerando o fato
descrito, assinale a opção correta.

A) Por não ter havido unanimidade na decisão dos
membros da Comissão de Licitação, a autoridade
competente deveria, necessariamente, ter
anulado a licitação.

B) A licitação deveria, obrigatoriamente, ter sido
revogada pela autoridade competente, por força
do Princípio da Legalidade.

C) Considerando que a licitação foi homologada, em
que pese a posição divergente de um dos
membros da comissão, não cabem mais
quaisquer recursos, judiciais ou administrativos,
contra o resultado da licitação.

D) A Comissão de Licitação foi constituída de forma
irregular, uma vez que as comissões devem ser
constituídas de, no máximo, 03 (três) membros.

E) Salvo o membro da comissão de licitação que
manifestou posição individual divergente, caso
sejam apurados vícios na decisão da comissão,
seus membros responderão solidariamente por
todos os atos praticados.

Questão 32
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Conforme estabelece a Lei de Responsabilidade
Fiscal, nos municípios, em cada período de
apuração, a despesa total com pessoal não poderá
exceder a 60% (sessenta por cento) da receita
corrente líquida.Assinale a opção que apresenta uma
despesa com pessoal que NÃO será computada na
verificação do atendimento deste limite.

A) Horas extras.
B) Adicional de férias.
C) Décimo terceiro salário.
D) Adicional de chefia.
E) Indenização por demissão de servidores.

Questão 34

Sobre os contratos administrativos, regidos pela
Lei nº 8.666/93, assinale a opção INCORRETA.

A) Regulam-se, exclusivamente, pelas suas
cláusulas e pelos preceitos de direito público.

B) Devem estabelecer, com clareza e precisão, as
condições para sua execução, expressas em
cláusulas que definam os direitos, obrigações e
responsabilidades das partes, em conformidade
com os termos da licitação e da proposta a que se
vinculam.

C) Quando decorrentes de dispensa ou de
inexigibilidade de licitação devem atender aos
termos do ato que os autorizou e da respectiva
proposta.

D) Não podem ser firmados com prazo de vigência
indeterminado.

E) Respeitados os direitos dos contratados, poderão
ser modif icados, uni lateralmente, pela
Administração, para melhor adequá-los às
finalidades de interesse público.

Questão 33

De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000,
marque a opção INCORRETA.

A) A disponibilidade de caixa constará de registro
próprio, de modo que os recursos vinculados a
órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem
ident i f icados e escr i turados de forma
individualizada.

B) A despesa e a assunção de compromisso serão
registradas segundo o regime de competência,
apurando-se, em caráter complementar, o
resultado dos fluxos financeiros pelo regime de
caixa.

C) As receitas e despesas previdenciárias serão
apresentadas em demonstrativos financeiros e
orçamentários específicos.

D) As demonstrações contábeis compreenderão,
isolada e conjuntamente, as transações e
operações de cada órgão, fundo ou entidade da
administração direta, autárquica e fundacional,
exceto todas as empresas estatais, uma vez que
obedecem ao regramento da Lei das Sociedades
porAções.

E) A Administração Pública manterá sistema de
custos que permita a aval iação e o
acompanhamento da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial.

Questão 35

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro elenca os
motivos pelos quais o Estado poderá intervir nos
Municípios. Um desses motivos é o não pagamento
da dívida fundada, sem motivo de força maior, pelo
prazo de:

A) 1 (um) ano.
B) 2 (dois) anos consecutivos.
C) 3 (três) anos consecutivos.
D) 4 (quatro) anos consecutivos.
E) 5 (cinco) anos.

Questão 36
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Com relação às Demonstrações Contábeis,
considerando o disposto na Lei nº 4.320/64 e suas
alterações posteriores, assinale a opção
INCORRETA.

A) O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas
e as despesas previstas em confronto com as
realizadas.

B) No Balanço Patrimonial, o Ativo Financeiro
compreenderá os créditos e valores realizáveis
i n d e p e n d e n t e m e n t e d e a u t o r i z a ç ã o
orçamentária, e os valores numerários.

C) No Balanço Financeiro, os Restos a Pagar do
exercício serão registrados na Despesa
Extraorçamentária.

D) A Demonstração das Variações Patrimoniais
evidenciará as alterações verificadas no
patrimônio, resultantes ou independentes da
execução orçamentária, e indicará o resultado
patrimonial do exercício.

E) O Balanço Patrimonial demonstrará o saldo
patrimonial.

Questão 38

Questão 37

Observe os dados a seguir, extraídos de um Balanço
Orçamentário elaborado ao final do exercício:

Com base nesses dados é correto afirmar que
ocorreu:

A) um Superávit Orçamentário de R$ 5.000,00 e uma
economia orçamentária de R$ 9.000,00.

B) um excesso de arrecadação de R$ 4.000,00 e não
houve economia orçamentária.

C) uma economia orçamentária de R$ 5.000,00 e um
excesso de arrecadação de R$ 4.000,00.

D) um Superávit de Capital de R$ 1.000,00 e um
Superávit Corrente de R$ 3.000,00.

E) um Déficit de Capital de R$ 1.000,00 e um Déficit
Corrente de R$ 3.000,00. Observe a codificação de receita:

Sobre esta codificação é correto afirmar que:

A) o 2º nível representa a rubrica da receita.
B) o 6º nível representa a fonte de recursos do

Tesouro.
C) o 4º nível representa a espécie da receita.
D) quanto à Categoria Econômica a receita é

classificada como Receita Corrente.
E) o 5º nível representa a subalínea da receita.

1.1.1.2.04.10.

Questão 40

Questão 39

Assinale a opção que NÃO corresponde, de acordo
com a legislação vigente, a um recurso
compensatório para a abertura de Créditos
Suplementares ou Especiais.

A) Os recursos provenientes do excesso de
arrecadação.

B) Os recursos que, em decorrência de veto,
emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária
anual, ficarem sem despesas correspondentes,
independente de autorização legislativa.

C) Os recursos resultantes de anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias ou de créditos
adicionais, autorizados em lei.

D) O produto de operações de crédito autorizadas,
em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las.

E) O superávit financeiro apurado no Balanço
Patrimonial do exercício anterior.

R$
Previsão de Receitas Correntes 65.000,00
Previsão de Receitas de Capital 8.000,00
Execução da Despesa 64.000,00
Execução da Receita de Capital 7.000,00
Execução da Receita Corrente 62.000,00
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Questão 41

Questão 42

O lançamento efetuado por um ente público a débito
da conta Créditos Orçamentários Disponíveis e a
Crédito da conta Créditos Empenhados a Liquidar
corresponde à seguinte operação:

A) emissão de empenho.
B) fixação da despesa.
C) liquidação da despesa.
D) pagamento da despesa.
E) anulação de empenho.

O Auditor interno da Cia. ABC, no decorrer de seu
trabalho, constatou a existência de irregularidades e
impropriedades que necessitam a adoção de
providências imediatas da administração da entidade
aud i tada . Nes te caso , de aco rdo com
NBC TI 01 – Da auditoria interna, o Auditor interno
deverá:

A) finalizar seu relatório com a maior brevidade
possível, objetivando minimizar os danos
causados pelas irregularidades constatadas.

B) notificar os responsáveis pelas irregularidades
detectadas, de modo que eles as corrijam,
evitando que o fato seja apontado em relatório.

C) prosseguir normalmente com a auditoria, e
somente informar à administração da entidade,
por meio do relatório final, ao término do trabalho.

D) informar à administração da companhia, sempre
por escrito, de maneira reservada, por meio de
relatório parcial, sobre as irregularidades
detectadas no decorrer de seu trabalho.

E) convocar reunião de trabalho, na qual deverá
expor aos presentes os fatos apurados e
apresentar os nomes dos funcionários
responsáveis pelas irregularidades.

Questão 44

Com base nos dados a seguir, extraídos do Balanço
Financeiro de um ente público, é correto afirmar que:

A) o saldo das disponibilidades financeiras para o
exercício seguinte foi de R$ 330.000,00.

B) o resultado financeiro da execução orçamentária
foi de R$ 430.000,00.

C) o resultado financeiro evidenciado no Balanço
Financeiro foi de R$ 430.000,00.

D) o valor dos Restos a Pagar inscritos no exercício
foi de R$ 95.000,00.

E) o aumento financeiro apurado no exercício foi de
R$ 330.000,00.

R$
Receitas Correntes 905.000,00
Receitas de Capital 110.000,00
Receitas Extraorçamentárias 95.000,00
Pagamentos Extraorçamentários 50.000,00
Despesas Correntes 650.000,00
Despesas de Capital 80.000,00
Disponibilidade do Exercício Anterior 100.000,00

Questão 43

Representam os trabalhos que serão executados
para obtenção da evidência de auditoria, que
suportará a opinião a ser emitida pelo auditor.

A) Relatório deAuditoria.
B) Procedimentos deAuditoria.
C) Programas de Trabalho.
D) Papéis de Trabalho.
E) Parecer daAuditoria.

O Contador da Cia. VXK, diante de alternativas
igualmente válidas para a quantificação das
mutações patrimoniais que alterariam o patrimônio
líquido da empresa, adotou o menor valor para os
componentes do ativo e o menor valor para os do
passivo. O Princípio de Contabilidade observado pelo
Contador, neste caso, foi:

A) da Entidade.
B) da Continuidade.
C) da Prudência.
D) da Oportunidade.
E) do Registro Pelo Valor Original.

Questão 45
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Observe o elenco de Contas a seguir:

- Caixa
- Móveis e Utensílios
- Reserva Estatutária
- Receita de Serviços
- Salários e Ordenados
- Adiantamento a Diretores
- ComissõesAtivas
- Despesas Financeiras
- Impostos a Recolher
- Salários a Pagar
- Capital Social
- DescontosAtivos
- Juros Passivos
- Mercadorias
- Fornecedores

Considerando as classificações técnicas das contas,
em conformidade com os estudos doutrinários
relacionados à Teoria das Contas, é correto afirmar
que:

A) 10 (dez) con tas são Pat r imon ia is e
5 (cinco) contas são de Resultado.

B) 9 (nove) contas são Integrais e 6 (seis) contas são
Diferenciais.

C) 4 (quatro) contas são de Agentes Consignatários,
3 (três) contas são deAgentes Correspondentes e
8 (oito) contas são do Proprietário.

D) 12 (doze) contas são Patr imoniais e
3 (três) contas são de Resultado.

E) 5 (cinco) contas são de Consignatários,
8 (oito) contas são de Correspondentes e
2 (duas) contas são de Proprietários.

Questão 48

Observe os dados a seguir, extraídos de uma
empresa comercial, em um determinado período, e
em ordem cronológica, que utiliza o Sistema de
Inventário Permanente:

Com base nestas informações, assinale a opção
correta.

A) O Estoque Final será de R$ 340,00, se o critério
utilizado for o PEPS.

B) O Resultado com Mercadorias será de R$ 255,00,
se o critério utilizado for o PEPS.

C) O Estoque final será de R$ 360,00, se o critério
utilizado for o UEPS.

D) O Custo das Mercadorias Vendidas será de
R$ 478,00, se o critério utilizado for o UEPS.

E) O Resultado com Mercadorias será de R$ 245,00,
se o critério utilizado for o PEPS.

Questão 46

Estoque Inicial 10 unidades compradas a R$6,00 cada
Compra 30 unidades a R$ 7,00 cada
Compra 40 unidades a R$ 8,00 cada
Venda 45 unidades a R$ 9,00 cada
Compra 20 unidades a R$ 6,00 cada
Compra 50 unidades a R$ 8,00 cada
Venda 60 unidades a R$ 10,00 cada

Com relação à Escrituração Contábil, analise as
assertivas a seguir e assinale a opção correta.

I. O registro contábil, correspondente à compra de
veículos para uso, com o pagamento de uma
entrada e o restante do saldo com aceite de
duplicatas, representa um lançamento de
2ª fórmula.

II. O lançamento em duplicidade é corrigido
mediante um lançamento de estorno de um deles.

III. A Transferência consiste no estorno parcial,
permitindo a correção do erro mediante um único
lançamento, sem a necessidade de se estornar
integralmente o lançamento errado.

IV. São elementos essenciais do lançamento: local e
data, conta debitada, conta creditada, histórico e
valor.

A) Apenas I, II e IV.
B) Apenas II, III e IV.
C) Apenas III e IV.
D) Apenas II e III.
E) I, II, III e IV.

Questão 47

Assinale a opção que apresenta um fato contábil
modificativo aumentativo.

A) Venda de mercadorias pelo preço de custo.
B) Pagamento de despesas de salários incorridas no

período.
C) Pagamento de dívida com desconto.
D) Recebimento de crédito com juros.
E) Recebimento de receita de aluguel de um imóvel

da empresa.

Questão 49
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As contas a seguir foram extraídas do Plano de
Contas de uma determinada empresa:

- Aplicações em Fundos de Investimentos com
Liquidez Diária

- Máquinas
- Despesas de Seguros
- Estoque de Matéria-prima
- Patentes
- ICMS a Recuperar
- Ações de Outras Empresas
- Capital Intelectual
- ICMS Sobre Vendas
- DespesasAdministrativas
- Equipamentos de Informática
- Ações de Outras Empresas Para Negociação

Imediata
- Obras deArte
- Softwares
- Ações em Tesouraria
- DireitosAutorais
- Capital Social
- Reserva de Ágio na Emissão deAções
- Caixa
- PrejuízosAcumulados
- Terrenos
- Fundo de ComércioAdquirido

Sobre as contas relacionadas é correto afirmar que:

A) 5 (cinco) contas são classificadas no Ativo
Circulante e 5 (cinco) contas são classificadas no
Ativo Intangível.

B) 4 (quatro) contas são classificadas no Ativo
Intangível e 5 (cinco) contas são classificadas no
Ativo Imobilizado.

C) 5 (cinco) contas são classificadas no Patrimônio
Líquido e 3 (três) contas são classificadas noAtivo
Intangível.

D) 4 (quatro) contas são classificadas no Ativo
Circulante e 5 (cinco) contas são classificadas no
Ativo Intangível.

E) 5 (cinco) contas são classificadas no Ativo
Circulante e 3 (três) contas são classificadas no
Ativo Intangível.

Questão 50




