
CARGO: PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR CIÊNCIAS CONTÁBEIS–

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

“Tudo é possível quando se quer. Sem luta não há glória.”

S23 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

TARDE

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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Gabarito Oficial da Prova Objetiva

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

BOA PROVA!
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Em outubro do ano passado, aqui em
VEJA RIO, reproduzi uma carta que me chegou pelo
correio no endereço da TV Globo. Nela, a missivista,
22 anos, contava a história de amor que vivera com
um espanhol de 40 anos. Revelava que o
relacionamento durara três anos, mas que fora
obrigada a romper com ele por pressão dos pais, que
não aprovavam o romance. Ao fim da carta, assinava
apenas , dando ao namorado a letra Dizia-se ex-
aluna da PUC, onde estudara, formando-se em
letras. O que contava então, nessa carta, chamou a
atenção de vários leitores desta revista. Reproduzo
partes dessa correspondência de outubro:

continuava sua carta, contando que, três
meses após a separação, já arrependida do
rompimento, voltou a procurar o ex-namorado, pelo
celular, mas o número já não lhe pertencia. Que o
procurou em seu antigo endereço e no emprego que
mantivera durante o tempo em que viveram juntos,
mas que lá já não sabiam dele. No final da carta,
explicava a razão de tentar localizá-lo através de
mim:

E fechava a carta com a razão comovente de
estar tão ansiosa pelo reencontro:

E eu terminava a crônica com as seguintes
palavras:

“Bem, aí está a carta de que procura
Meu desejo é que ele continue sendo meu leitor. E vá
procurar sua namorada e futura mãe do seu filho”.

Não foram poucas as mensagens que recebi,
nas semanas que se seguiram à publicação da
crônica, perguntando pelo fim da história.

Fiquemos agora no tempo presente. Uma

História de amor

M. R.

M.

M. R.

“…Um hábito que mantivemos durante todo
esse tempo foi o de lermos, juntos, as suas crônicas
na VEJA RIO. Passávamos o domingo comentando o
que você escrevia, e de uma delas, de junho de 2009,
gostamos tanto que enquadramos e penduramos na
parede do quarto. Chamava-se A Carta e falava sobre
um romance que se perdeu no tempo e no
desencontro…”

“…Não o encontro em lugar nenhum. Foi
quando nesta semana, já desanimada, bati os olhos
na crônica pendurada na parede do meu quarto e tive
a ideia de recorrer a você. Pensei: se mantém o
hábito de ler as suas crônicas, vai reconhecer a nossa
história na carta que estou lhe enviando. E aí, quem
sabe, ele volta a me procurar. Por isso eu lhe peço
que publique este meu apelo”.

“…É importante que ele saiba que sempre o
amei e que continuo amando, e que fiquei sabendo,
nesta semana, que estou grávida dele”.

R.

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

semana atrás, estava eu no Club Capelli, em
Ipanema, aparando cabelo e barba com meu amigo
Ruben Navarro, quando a Valkiria, manicure do
salão, também me perguntou sobre o desfecho do
romance de e

E aí eu contei à Valkiria o que passo a contar
aos leitores neste momento, e que me foi revelado por
outra carta da jovem, que chegou às minhas mãos por
volta do último Natal:

[...]
Minha mulher, quando soube do desfecho

desse episódio que ela acompanhou por todo o
tempo, me perguntou:

– Então acabou de vez, e de forma dramática,
a história de amor de e ?

– Quase – disse eu. –
A carta que recebi agora e que me conta tudo

isso se encerra com um pedido que me faz.
– Que pedido? – Ela me convida para ser

padrinho de batismo do menino. E pergunta se você,
que ela ainda não conhece, mas que deseja muito
conhecer, aceita ser a madrinha. E minha mulher,
surpresa:

– E o que você respondeu?
– Vou aceitar. Por mim e por você – disse

calmamente, mas já com lágrimas nos olhos.

M. R.

M. R.

M.

“…Recebi de uma irmã dele, numa carta vinda
da Espanha, a notícia de que havia morrido no dia
7 de dezembro. Voltara para Madri dois meses antes,
apresentando um quadro de desânimo e infelicidade.
E numa noite foi dormir para não acordar”.

R.

(Manoel Carlos. . Ano 45, nº 6. São Paulo: Editora Abril, 8
de fevereiro de 2012. p. 106.)

Veja Rio

Os parágrafos referentes ao discurso da personagem
acerca de sua história de amor, na primeira carta

aludida pelo cronista, são:

A) primeiro, terceiro e quarto.
B) terceiro, oitavo e sexto.
C) segundo, quarto e sexto.
D) primeiro, segundo e quinto.
E) segundo, terceiro e quarto.

M.

Questão 01
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Com base na leitura da crônica, pode-se afirmar que
há:

A) predominância de impessoalidade do narrador.
B) desenvolvimento de um tema de amor, por meio

de sequências descritivas, relacionadas com o
tempo pretérito.

C) referência apenas a um passado remoto.
D) fluidez do tempo em relação ao momento

presente.
E) uma relação temporal inserida em três tempos

dist intos: passado, presente e futuro,
respectivamente.

Questão 02

Qual dos fragmentos transcritos expressa, de modo
mais preciso, o efeito catártico produzido no autor, ao
narrar a história de amor de e ?

A) “Fiquemos agora no tempo presente. [...]”
B) “— Vou aceitar. Por mim e por você — disse

calmamente, mas já com lágrimas nos olhos.”
C) “Bem, aí está a carta de que procura Meu

desejo é que ele continue sendo o meu leitor. [...]”
D) “— Quase — disse eu. — A carta que recebi agora

e que me conta tudo isso se encerra com um
pedido que me faz.”

E) “[...] Ela me convida para ser padrinho de batismo
de menino. [...]”

M. R.

M. R.

M.

Questão 03

No 12º parágrafo, observa-se que a ideia da morte é
amenizada na frase “[...] E numa noite foi dormir para
não acordar.”Afigura de linguagem nela presente é:

A) eufemismo.
B) metáfora.
C) catacrese.
D) metonímia.
E) braquilogia.

Questão 04

No trecho “[...] Por isso eu lhe peço que PUBLIQUE
ESTE MEU APELO.”, a oração destacada é
classificada como:

A) subordinada substantiva objetiva indireta.
B) subordinada substantiva objetiva direta.
C) subordinada substantiva subjetiva.
D) subordinada substantiva apositiva.
E) subordinada substantiva predicativa.

Questão 05

Quanto à formação de palavras, REENCONTRO é
um substantivo formado por:

A) derivação sufixal.
B) conversão.
C) derivação parassintética.
D) formação regressiva.
E) derivação prefixal.

Questão 06

A alternativa em que a concordância verbal está
INCORRETAé:

A) Não havia razões que justif icassem o
comportamento dos pais da jovem.

B) Um grande número de leitores leu a crônica.
C) Responderam-se a todas as cartas.
D) Fez dois meses que o cronista recebeu outra carta

da jovem.
E) A maior parte dos leitores não gostou do desfecho

da história de amor.

Questão 07

Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas do texto seguinte:

Nesta oportunidade, volto ...... referir-me ...... cartas já
lidas ...... alguns dias.

A) a – àquelas – há
B) à – aquelas – há
C) a – àquelas – à
D) à – àquelas – a
E) há – aquelas – a

Questão 08

Marque a alternativa que preenche, respectiva e
corretamente, as lacunas das frases seguintes:

A jovem obedeceu ...... solicitação dos pais.
O cronista procede ..... leitura das cartas.
Acarta aludia ..... morte de
Não podendo namorar , preferiu morrer ......
viver.

A) a – a – à – à.
B) à – a – a – do que.
C) a – a – à – do que.
D) à – à – à – a.
E) a – a – à – há.

R.
M. R.

Questão 09
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Na escrita, empregam-se os sinais de pontuação
para conferir ritmo à comunicação, auxiliar a
compreensão do texto e/ou enfatizar-lhe alguns
pontos. No trecho

, a vírgula foi empregada para:

A) separar oração subordinada adverbial, anteposta
à oração principal.

B) indicar omissão de palavras.
C) assinalar o aposto.
D) destacar o adjunto adverbial deslocado.
E) destacar o adjunto adverbial no meio da oração.

“... Recebi de uma irmã dele, numa
carta vinda da Espanha, a notícia de que havia
morrido [...]”

R.

Questão 10

Todas as alternativas estão corretas quanto à
concordância nominal, EXCETO em:

A) Nunca houve divergências entre mim e ti.
B) A jovem considerou responsáveis pela separação

o pai e a mãe.
C) Partes da carta seguem anexas à crônica.
D) Eram as cartas as mais comoventes possível.
E) Os milhares de leitoras ficaram emocionados com

o fim do romance.

Questão 11

No período “[...] Dizia-se ex-aluna da PUC, onde
estudara [...]”, as formas verbais estão no modo
indicativo, nos seguintes tempos, respectivamente:

A) pretérito imperfeito e futuro do presente.
B) pretérito perfeito e pretérito mais-que-perfeito.
C) pretérito imperfeito e pretérito mais-que-perfeito.
D) presente e futuro do pretérito.
E) pretérito perfeito e futuro do pretérito.

Questão 12

Marque a alternativa em que a regência nominal NÃO
obedece ao padrão da gramática normativa.

A) Os pais foram intolerantes contra o casal.
B) Não havia dúvidas acerca do amor de
C) continuava disposta a encontrar o namorado.
D) Os leitores estavam ansiosos por saber o fim da

história.
E) A história de é parecida em tudo à de outras

mulheres.

M.
M.

M.

Questão 13

Marque a alternativa que preenche corretamente as
lacunas da frase:

Não tinha ...... para a situação; ...... vivia desnorteada,
perdida entre ...... e gestos antagônicos.

A) geito – por isso – idéias
B) jeito – porisso – ideas
C) geito – por isso – ideias
D) jeito – porisso – idéias
E) jeito – por isso – ideias

Questão 14

Marque a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas da seguinte frase:

A ................. de uma história de amor provoca uma
grande ................. nos leitores e os deixa .................
quanto ao final do romance.

A) espectativa – tensão – exitantes.
B) espectativa – tenção – hesitantes.
C) expectativa – tensão – hesitantes.
D) expectativa – tenção – hezitantes.
E) espectativa – tenção – exitantes.

Questão 15

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Segundo a Constituição Federal, é livre a expressão
da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação:

A) salvo nas hipóteses de censura previstas em lei.
B) desde que obtida prévia licença.
C) independentemente de licença ou censura.
D) independentemente de licença ou censura e

garantido o anonimato.
E) ressalvada a censura judicial prévia.

Questão 16
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A crença religiosa ou convicção filosófica ou política
poderá ser invocada, com fundamento na
Constituição Federal, para:

A) s u p r i m i r d i r e i t o a t o d o s c o n f e r i d o ,
independentemente de correspondente
obrigação.

B) eximir-se de obrigação contratual.
C) autorizar invasão de domicílio sem prévia decisão

judicial.
D) eximir-se da obrigação de conceder direito de

resposta, proporcional ao agravo, assim como de
pagar indenização por dano material e moral.

E) eximir-se de obrigação legal a todos imposta e
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada
em lei.

Questão 17

Nos termos da Constituição Federal, a investidura em
cargo ou emprego público:

A) sempre depende de concurso público de provas
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e
a complexidade do cargo ou emprego.

B) depende de concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, salvo se o
administrador optar pela livre nomeação do
servidor.

C) dar-se-á pela via eletiva, ressalvados os casos
expressos em lei.

D) depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo
com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração.

E) depende de aprovação em concurso público de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado pelo administrador
público como de livre nomeação e exoneração.

Questão 18

A ação de Mandado de Segurança, prevista como
garantia constitucional, visa a:

A) proteger direito líquido e certo, não amparado por
ou “hábeas data”, quando o

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público.

B) assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante, constantes de
registros ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público.

C) obter a retificação de dados, quando não se
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou
administrativo.

D) anular ato lesivo ao patrimônio público ou de
entidade de que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio
histórico e cultural.

E) assegurar o direito de locomoção.

“habeas corpus”

Questão 19

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos da
Administração Pública Direita, Autárquica e
F u n d a c i o n a l d o M u n i c í p i o d e C u i a b á
(Lei Complementar n° 093/03), o retorno do servidor
efetivo ao cargo anteriormente ocupado, em
decorrência de inabilitação em avaliação de
desempenho, designa-se:

A) reintegração.
B) recondução.
C) reversão.
D) readaptação.
E) concessão.

Questão 20
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A propriedade de vídeo do Windows XP que ajuda a
evitar danos na tela de seu computador é:

A) Plano de Fundo.
B) Área de trabalho.
C) Resolução de tela.
D) Proteção de tela.
E) Aparência.

Questão 22

INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 21

No Windows Internet Explorer, ao salvar uma página
da no seu computador com o tipo
“Página da Web, somente HTML” selecionado,
será(ão) salvo(as):

A) todas as informações necessárias para exibir a
página, incluindo elementos gráficos, quadros e
folhas de estilo, preservando cada arquivo em seu
formato original.

B) todas as informações necessárias para exibir a
página, incluindo elementos gráficos, quadros e
folhas de estilo, em um único arquivo.

C) as informações da página , com exceção de
seus elementos gráficos, sons ou outros arquivos.

D) apenas o texto da página atual.
E) um para a página .

web

web

web
link web

Observe abaixo a lista de estilos criados para um
documento Microsoft Office Word 2003.

Sobre o estilo “Calibri, 9 pt, Negrito, Centralizado”, é
correto afirmar:

A) Calibri é o nome dado ao estilo criado.
B) 9 pt é o tamanho da fonte.
C) Negrito aplica a cor preta no texto selecionado.
D) Esse estilo somente pode ser aplicado sobre

títulos.
E) Centralizado é uma formatação de parágrafo,

enquanto as demais são formatações de fonte.

Questão 23

O recurso “Contatos”, disponível em de
correio eletrônico, pode ser muito útil e ajudá-lo em
diversas tarefas, EXCETO:

A) no envio frequente de para um grupo
predefinido de pessoas.

B) na exibição de agendas de grupo.
C) no compartilhamento de contatos com outras

pessoas.
D) na exportação da base de dados de contatos para

outros aplicativos.
E) no agendamento de reuniões com um grupo

predefinido de pessoas.

softwares

e-mails

Questão 24

O tema segurança está sempre em evidência, no
entanto nenhuma senha é 100% segura. Existem
formas de torná-la menos vulnerável. Considerando
as recomendações de especialistas da área, pode-se
afirmar que, entre as opções apresentadas, a senha
mais segura é:

A) 5A42sdr!
B) andrea1234
C) segura
D) 18021970 (data de nascimento)
E) 123456

Questão 25

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A Constituição do Estado de Mato Grosso em seu
Artigo 155 trata da competência dos municípios em
instituir impostos. No referido artigo, compete aos
municípios instituírem impostos sobre:

A) a propriedade predial e territorial urbana, podendo
este ser progressivo nos termos da lei municipal.

B) a transmissão , a qualquer título, por ato
oneroso, de bens imóveis e mobiliários (títulos),
por natureza ou acessão física ou jurídica, e de
direitos reais sobre imóveis e/ou títulos, exceto os
de garantia, bem como cessão de direitos à sua
aquisição.

C) as vendas a varejo de todo e qualquer tipo de
combustível líquido e gasoso.

D) serviços de qualquer natureza, sem exceções.
E) a transmissão e a doação de

quaisquer bens ou direitos.

inter vivos

causa mortis

Questão 26
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Acerca da Seção VI, que trata do Sistema Financeiro
Estadual na Constituição de Estado de Mato Grosso,
é INCORRETO afirmar:

A) As instituições financeiras estaduais são órgãos
de execução da política de crédito do Governo
Estadual, sendo constituídas em todos os
segmentos do sistema financeiro que convierem
ao desenvolvimento estadual.

B) A criação, transformação, fusão, cisão,
incorporação ou extinção das instituições
financeiras oficiais estaduais dependerão sempre
de prévia autorização do Poder Judiciário.

C) A arrecadação de tributos e demais receitas, dos
órgãos da Administração Pública direta e indireta,
poderão ser efetuadas em instituições financeiras
públicas e/ou privadas.

D) As contribuições sociais devidas poderão ser
depositadas em instituições financeiras pública
estadual ou federal e também nas instituições
privadas.

E) O Sistema Financeiro Público Estadual tem a
função precípua de democratizar o crédito.

Questão 27

A Resolução NBC T 11 emitida pelo CFC – Conselho
Federal de Contabilidade, institui normas de auditoria
independente das demonstrações contábeis. No que
se refere à fraude e erro, essa resolução preconiza
que:

A) o auditor deve comunicar à administração da
entidade auditada descobertas factuais
envolvendo fraude – apenas de forma escrita –,
tão cedo quanto possível, mas apenas aquelas
em que o efeito potencial sobre as demonstrações
contábeis seja relevante.

B) o risco de não detectar distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o risco de não
detectar distorção relevante resultante de erro,
porque a fraude, normalmente, envolve atos
planejados para ocultá-la como, por exemplo,
conluio.

C) o sigilo profissional impede o auditor de comunicar
fraude e/ou erros a terceiros; a resolução é clara
neste quesito, não havendo qualquer exceção ou
espaço para que este evento ocorra.

D) ao detectar erros relevantes ou fraudes no
decorrer dos seus trabalhos, o auditor
independente tem a obrigação de comunicá-los à
administração da entidade, entretanto fica isento
de sugerir medidas corretivas.

E) a detecção do envolvimento da alta administração
em fraudes impede, definitivamente, a renúncia
ao trabalho por parte do auditor, devendo este,
pela obrigação que tem com a sociedade, divulgar
o seu parecer apontando este fato.

Questão 28

No que se refere aos exames parciais, também
chamados de prova seletiva ou de amostragem no
processo de auditoria, pode-se afirmar:

A) Amostragem é o processo pelo qual se obtém
informação sobre um todo (população),
examinando-se apenas uma parte do mesmo
(universo).

B) A se leção com base em anál ise de
vulnerabilidade, risco potencial inerente,
importância relativa e indícios de irregularidade ou
erro são critérios de seleção para compor uma
amostra não probabilística (ou subjetiva).

C) A amostra tem que ser representativa da
população. Na amostra, cada item deste universo
deve ter chances diferenciadas de ser
selecionado, ou seja, de ser incluído na amostra.

D) A amostragem probabilística (ou estatística) é
selecionada por critérios pessoais decorrentes da
experiência profissional e do conhecimento do
setor em exame.

E) A amostragem não probabilística (ou subjetiva)
fundamenta-se na distribuição amostral e na
seleção aleatória.

Questão 29

Quanto à auditoria interna, pode-se afirmar:

A) Seu escopo de trabalho e de controle se limita às
áreas contábil e financeira.

B) Pode ser entendida como um controle gerencial
que mensura e avalia a eficiência e eficácia de
outros controles de uma entidade.

C) A amplitude do trabalho do auditor interno e sua
responsabilidade não estão limitadas à sua área
de atuação.

D) É recomendável que o auditor interno esteja
subordinado à diretoria financeira ou ao nível mais
elevado possível dentro da organização.

E) Impropriedades, irregularidades e ilegalidades
que necessitem providências imediatas da
administração da entidade, somente serão
apresentadas no relatório final, a fim de se manter
a confidencialidade dos exames.

Questão 30
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Desde a sua criação, e ainda, no que se refere a suas
respectivas alterações, a Lei n° 8.666/1993 – que
institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências –
vem recebendo críticas da sociedade. Parte dessas
críticas está direcionada aos legisladores,
principalmente, por NÃO se preocuparem:

A) em reduzir o excesso de formalismo e agilizar o
processo licitatório.

B) com a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável.

C) em vedar preferências às sociedades
cooperativas por parte dos agentes públicos.

D) com a regularidade trabalhista para a habilitação.
E) com a geração de emprego e renda.

Questão 31

ALei n° 8.666/1993, e suas posteriores alterações, no
que se refere às modalidades licitatórias e seu
enquadramento, define que:

A) a Concorrência é a modalidade de licitação entre
interessados, devidamente cadastrados que, na
fase inicial de habilitação preliminar, comprovem
possuir os requisitos mínimos de qualificação
exigidos no edital para execução de seu objeto.

B) a Tomada de preços é a modalidade de licitação
entre quaisquer interessados que, na fase inicial
de habilitação preliminar, comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no
edital para execução de seu objeto.

C) o Convite é a modalidade de licitação entre
interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos pela unidade
administrativa.

D) o Leilão é a modalidade de licitação entre
interessados, devidamente cadastrados, para a
venda de bens móveis inservíveis para a
administração ou de produtos legalmente
apreendidos ou penhorados, ou para a alienação
de bens imóveis prevista no Art. 19, a quem
oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor
da avaliação.

E) as modalidades de Convite e Leilão podem ser
contempladas em um mesmo certame desde que
obedeçam esta ordem.

Questão 32

Pode-se afirmar que a Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF (Lei Complementar n º 101, de 4 de maio
de 2000) trata de situações desiguais de forma igual,
como por exemplo, não dar tratamento diferenciado
aos municípios e estados com 50.000, 100.000 e
mais de cem mil habitantes, ou seja, com
características populacionais diferentes. Entretanto,
no que se refere ao tratamento diferenciado aos entes
federativos e suas particulares características, a
partir da publicação da Lei Complementar nº 131, de
2009, que promoveu alterações na lei original (LRF),
pode-se afirmar que é dado tratamento diferenciado:

A) à transparência. Neste quesito, a liberação para o
pleno conhecimento e o acompanhamento pela
sociedade, em tempo real, de informações
pormenorizadas sobre a execução orçamentária
e financeira, em meios eletrônicos de acesso
público, passa a ter prazo diferenciado de
implantação para os munic íp ios com
características (tamanho) populacionais
diferentes.

B) aos critérios e forma de limitação de empenho
para os entes da federação, conforme limites
populacionais (tamanho) especificados na
Lei Complementar.

C) a variação dos limites de endividamento para os
municípios com características (tamanho)
populacionais diferentes.

D) à transparência, no tocante aos prazos para
disponibilização de acesso e participação da
população nas audiências públicas, durante os
processos de elaboração e discussão dos planos,
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos
para os municípios com características (tamanho)
populacionais diferentes.

E) às condições e exigências para transferências de
recursos a entidades públicas, privadas e do
terceiro setor nos estados e municípios com
características (tamanho) populacionais
diferentes.

Questão 33
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A Resolução CFC nº 1.282, de 28 de maio de 2010,
atualiza os dispositivos da Resolução nº 750/93. Na
nova resolução:

A) prevalecem os aspectos formais das transações
sobre sua essência.

B) no que se refere ao princípio do registro pelo valor
original, o valor realizável é: o valor pelo qual um
ativo pode ser trocado, ou um passivo liquidado,
entre partes conhecedoras, dispostas a isso, em
uma transação sem favorecimentos.

C) muito embora o princípio da atualização
monetária tenha sido extinto, a nova resolução
reconhece a moeda como unidade constante de
medida do poder aquisitivo.

D) informações íntegras e tempestivas continuam
sendo os pilares do Princípio da Oportunidade.

E) o Princípio da Competência determina que os
efeitos das transações e outros eventos sejam
reconhecidos nos períodos do seu efetivo
recebimento ou pagamento.

Questão 35

Segundo a Lei n° 4.320/64, para que sejam
consideradas, restos a pagar, as despesas:

A) necessitam estar, ao menos, empenhadas até o
dia 31 de dezembro.

B) deveriam ter sido pagas até o dia 31 de dezembro
do exercício anterior ao do ano em análise.

C) devem estar empenhadas e pagas até o dia 31 de
dezembro.

D) poderão estar empenhadas e não pagas a
qualquer tempo.

E) devem estar empenhadas, pagas e não
liquidadas.

Questão 36

Para a Lei n° 4.320/64, no que se refere à definição ou
classificação das Receitas, é correto afirmar:

A) São Receitas Correntes, as provenientes de
recursos financeiros recebidos de outras pessoas
de direito público ou privado, quando destinadas a
atender despesas classificáveis em Despesas
Correntes.

B) São Receitas Correntes, as provenientes da
conversão, em espécie, de bens e direitos,
quando destinadas a atender despesas
classificáveis em Despesas Correntes.

C) São Receitas de Capital, as das atividades de
agropecuária, industrial e de serviços, oriundas
dos resultados dos investimentos em bens de
capital, destinadas a atender despesas
classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o
superávit do Orçamento Corrente.

D) As Receitas Correntes são as receitas destinadas
a atender as despesas classificáveis em
Despesas Correntes e ao superávit do Orçamento
Corrente, pois o resultado da sua apuração deve
ser tratado como Receita Orçamentária.

E) As receitas oriundas das atividades de
agropecuária, industrial, de serviços podem ser
classificadas como Receitas Correntes ou
Receitas de Capital, dependendo exclusivamente
da sua origem.

Questão 37

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF
(Lei Complementar n º 101, de 4 de maio de 2000)
define sanções e/ou penalidades para o
administrador e para o ente federativo que
ocasionalmente cometam infrações. Assinale a única
opção onde sanções e/ou penalidades listadas estão
definidas na LRF e independem do suporte de outro
instrumento legal.

A) Cassação do mandato e detenção.
B) Cassação do mandato e proibição de receber

transferências voluntárias.
C) Contratar operações de crédito e multa (redução

dos vencimentos).
D) Nulidade do ato e suspensão do acesso a novos

financiamentos.
E) Multa (redução dos vencimentos) e nulidade do

ato.

Questão 34

Quanto à classificação das contas de despesa,
caracterizam-se como inversões financeiras segundo
a Lei n° 4.320/64:

A) os auxílios para Inversões Financeiras.
B) a participação em Constituição ou aumento de

Capital de Empresas ou Entidades Industriais ou
Agrícolas.

C) a participação em Constituição ou aumento de
Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou
Financeiras.

D) o pagamento de Juros da Dívida Pública.
E) a amortização da Dívida Pública.

Questão 38
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No dia 02 de março de 2011, o “Jornal da Tarde” de
São Paulo chamava a atenção para a seguinte
matéria: “Cidades afetadas pela chuva recebem
R$ 30 milhões”. Em seguida, a referida publicação
apresenta mais detalhes acerca da matéria
anteriormente referida: “mais de 30 municípios do
Estado de São Paulo que tiveram prejuízos com as
chuvas vão receber do Ministério da Integração
Nacional cerca de R$ 30 milhões. De acordo com o
Ministério, os recursos serão liberados para
assistência, socorro a vítimas e restabelecimento da
normalidade em 33 municípios paulistas atingidos por
enxurradas, inundações e deslizamentos”.Assinale a
alternativa correta.

A) Estes recursos do governo federal são oriundos
de créditos especiais, destinados a despesas
para as quais não havia dotação orçamentária
específica.

B) Estes recursos podem ser classificados como
créditos extraordinários e foram abertos,
inicialmente, por lei de iniciativa do legislativo.

C) Os restos destes créditos adicionais foram
incorporados ao exercício financeiro de 2012, pois
foram autorizados ainda no primeiro semestre.

D) Estes recursos podem ser classificados como
créditos extraordinários e foram abertos,
inicialmente, por medida provisória de iniciativa do
legislativo e autorizada por decreto do executivo.

E) Este crédito pode ter sido aberto por ato do poder
executivo, submetido ao imediato conhecimento
do poder legislativo.

Questão 39

Assim como a receita, a despesa pública tramita por
uma sistemática evolutiva hierarquicamente definida
em estágios ou também denominada etapas. Esses
estágios são caracterizados por processos e atos da
Administração Pública e seus agentes. Assinale a
alternativa que melhor representa esses estágios.

A) A fixação é um estágio da despesa orçamentária,
é o ato administrativo da autoridade competente
que cria para o Estado uma obrigação de
pagamento.

B) O estágio da fixação da despesa orçamentária é
concluído com a autorização dada pelo Poder
Legislativo por meio da L.O.A. – Lei Orçamentária
Anual.

C) O estágio de liquidação dá quitação.
D) No estágio da liquidação, a ordem de pagamento

deve ser emitida pelos órgãos de contabilidade
que poderão emitir cheques nominativos ou
efetuar crédito em conta.

E) A liquidação é o estágio no qual a Administração
Pública satisfaz o credor, extinguindo a obrigação.

Questão 40

Quanto ao sistema de leis orçamentárias, assinale a
alternativa correta.

A) A L.D.O – Lei de Diretrizes Orçamentárias é o
principal instrumento para a redução das
desigualdades sociais.

B) A L.D.O – Lei de Diretrizes Orçamentárias é o
primeiro instrumento de política macroeconômica
utilizado pelo governo central.

C) A L.D.O – Lei de Diretrizes Orçamentárias é o
principal instrumento para a definição das
políticas de aplicação de recursos das agências
de fomento.

D) Os dispêndios por setor de governo serão
estabelecidos inicialmente pela L.D.O – Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

E) As metas da Administração Pública são
prerrogativas exclusivas da L.D.O – Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Questão 41

Numa situação hipotética, você está dentro do
elevador de um órgão da Administração Pública, e
ouve dois contadores deste órgão conversando
acerca das demonstrações contábeis. Da conversa
travada entre os dois contadores você consegue
ouvir apenas duas palavras: superveniências e
insubsistências. Diante da sua curiosidade e de seu
conhecimento contábil acerca da contabilidade
pública você lembrou que:

A) uma superveniência ativa provoca um aumento
do ativo e, por conseguinte, promove um aumento
da situação líquida patrimonial.

B) uma insubsistência ativa provoca uma diminuição
do ativo e, por conseguinte, promove uma
diminuição da situação líquida patrimonial.

C) superveniências e insubsistências são
nomenclaturas utilizadas de forma recorrente
para definir o sinal do saldo do Balanço
Orçamentário.

D) superveniências e insubsistências são
nomenclaturas utilizadas de forma recorrente
para definir o sinal de superávit ou déficit do
Balanço Financeiro.

E) superveniências e insubsistências não alteram a
situação líquida patrimonial.

Questão 42
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No que se refere à qualidade da informação contábil
oferecida a sociedade por meio dos demonstrativos
financeiros gerais, pode-se afirmar:

A) informações neutras não são capazes de fornecer
suporte as decisões dos usuários.

B) os valores preditivos e confirmatórios das
i n f o r m a ç õ e s f i n a n c e i r a s n ã o e s t ã o
inter-relacionados.

C) uma informação é relevante se sua omissão ou
divulgação distorcida não influenciar as decisões
tomadas pelos seus usuários.

D) a representação fiel não significa uma
representação precisa em todos os aspectos.

E) uma representação fiel de um fenômeno
irrelevante e uma representação infiel de um
fenômeno relevante são adequadas e auxiliam os
usuários a tomar boas decisões.

Questão 43

As operações de fusão e/ou aquisições, de forma
geral, afetam os resultados das companhias, por
meio do seu resultado, ágio ou deságio. No caso das
aquisições, assinale a alternativa correta no que se
refere à entidade adquirente.

A) O (expectativa de rentabilidade futura) e
o ágio pago em decorrência deste, somente
afetarão os resultados em exercícios futuros.

B) De forma geral, o ágio e o investimento não devem
ser registrados de forma segregada nas
demonstrações contábeis.

C) O deságio é mantido no passivo não circulante até
a baixa do investimento.

D) A amortização do ágio pode ser tratada em
períodos subsequentes em sua totalidade.

E) O deságio deve ser reconhecido imediatamente
como ganho no momento de aquisição.

goodwill

Questão 44

Suponha que você esteja de posse das seguintes
anotações verídicas, porém desorganizadas:

No quadro acima, na coluna origem: DRE –
Demonstração de Resultados e BP – Balanço
Patrimonial. Diante destes fatos, você decide iniciar a
apuração do seu DFC – Demonstrativo de Fluxo de
Caixa, optando pelo método indireto. Assinale a
alternativa correta, que representa o resultado
proveniente das atividades operacionais.

A) $ 366,00
B) $ 247,67
C) $ 277,67
D) $ 254,67
E) $ 182,67

Questão 45

Conta $ Origem

Despesa de depreciação (111,33) DRE

Perda na venda de equipamentos 72,00 DRE

Redução nas despesas pagas antecipadamente 8,00 BP

Redução nas despesas provisionadas a pagar (12,00) BP

Redução no contas a receber 31,00 BP

Redução no estoque 283,00 BP

Redução no contas a pagar (23,00) BP

Aumento no imposto de renda a pagar 7,00 BP

Um determinado ente da federação publicou, no
fechamento do exercício, de forma sintética, o
seguinte Balanço Orçamentário:

Com base nas informações, pode-se afirmar:

A) o referido Balanço foi homologado pelo Tribunal
de Contas.

B) a receita de capital prevista visava à
complementação das despesas, entretanto, estas
não foram realizadas.

C) há uma inconsistência nos valores informados no
que se refere à previsão e fixação.

D) há uma inconsistência nos valores informados no
que se refere à execução orçamentária.

E) este ente federativo é superavitário.

Questão 46

Consolidado
Receita Orçamentária Previsão Execução Diferença

Receitas Correntes 2.431.234,32 2.431.234,32 0,00
Receitas de Capital 431,00 0 431,00

Total 2.431.665,32 2.431.234,32 431,00
Despesa Orçamentária Fixação Execução Diferença
Total 2.431.234,32 2.431.234,32 0,00

Balanço Orçamentario - Exercício 201X
Anexo Lei 4.320/64
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O sistema contábil de uma organização apresentava,
no encerramento de um determinado exercício, os
saldos listados no quadro a seguir:

Com base nas informações, durante o processo de
apuração da DRE – Demonstração de Resultados do
Exercício, você apurou:

A) o valor a ser deduzido da receita operacional
bruta, referente aos impostos, para apuração da
receita operacional líquida foi de $ 1.667,25.

B) os custos das vendas, antes da apuração do
resultado operacional bruto, foram de $ 5.027,75.

C) o valor da receita operacional líquida do exercício
foi de $ 5.157,75.

D) o resultado líquido do exercício foi de $ 2.947,75.
E) em outras receitas e despesas, como resultado da

equivalência patrimonial, o valor foi de $ 650,00.

Questão 47

A crise econômica internacional fez com que o valor
de mercado das ações de um grande número de
empresas experimentasse uma forte queda nos
mercados internacionais. Neste cenário, muitas
dessas empresas, escaldadas pela crise de 2008, e
também para aproveitar a oportunidade do preço
baixo, correram para anunciar seus programas de
recompra de ações. Para tanto, a empresa
adquirente precisa lançar mão de uma composição
de seus recursos, entre estes, podem ser utilizadas
suas reservas. Considerando-se apenas as suas
p o s s i b i l i d a d e s d e d e s t i n a ç ã o l e g a l e
desconsiderando quaisquer outros eventos, fatos ou
obrigações, qual das reservas listadas abaixo poderia
ser utilizada na operação de recompra?

A) Reservas legais, mesmo com prejuízos no
exercício.

B) Reservas estatutárias, mesmo que definida para
outra finalidade.

C) Reservas de lucros, todas as modalidades sem
restrições.

D) Reservas para contingências.
E) Reservas de capital.

Questão 48

Presumindo que os estoques sejam realizados dentro
do exercício, devem ser itens de estoque
classificados no subgrupo estoques do ativo
circulante todos os itens:

A) que fisicamente estão sob a guarda da
organização.

B) adquiridos pela empresa, mas que estão em
trânsito, a caminho da sociedade.

C) comprados e sujeitos à aprovação.
D) remetidos para terceiros em consignação, mas

cujos direitos de propriedade permaneçam com a
sociedade.

E) destinados ao processo produtivo.

Questão 49

Saldos $

CMV 2.860,00

Despesa com ICMS 1.105,00

Despesas com COFINS 195,00

Despesas com PIS 42,25

Despesas com Salários 650,00

Despesas de Descontos 130,00

Despesas de Juros 780,00

Devolução de Vendas 390,00

Duplicatas a Pagar 8.602,75

Duplicatas a Receber 5.200,00

Estoque de Mercadorias 7.887,75

ICMS a Recolher 325,00

Imóveis 650,00

Prejuízos Acumulados 650,00

Receita com vendas 6.890,00

Receitas de Descontos 497,25

Quanto aos dividendos e suas particularidades, é
correto afirmar:

A) Não podem ser cumulativos, pois estão restritos
ao resultado do exercício vigente.

B) Legalmente não há como atribuir dividendo fixo
para os acionistas ordinários.

C) Acionistas majoritários e minoritários possuem
critérios diferenciados para recebimento.

D) Legalmente não há como estabelecer prioridades
para recebimento.

E) Em um determinado exercício, se não houver
lucro suficiente, pode ocorrer de um grupo de
acionistas receber e um outro grupo não receber.

Questão 50
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