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LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

a cama, mais chineses.
VERÍSSIMO, Luis Fernando. (<www.sinprors.org.br/extraclasse/
jun07/verissimo.asp>)Leia o texto abaixo e responda às questões

propostas.

Já somos 6 bilhões, não contando o milhão e
pouco que nasceu desde o começo desta frase. Se
fosse um planeta bem administrado isto não
assustaria tanto. Mas é, além de tudo, um lugar
mal frequentado. Temos a fertilidade de coelhos e o
caráter de chacais, que, como se sabe, são animais
sem qualquer espírito de solidariedade. As
megacidades, que um dia foram símbolos da
felicidade bem distribuída que a ciência e a técnica
nos trariam – um helicóptero em cada garagem e
caloria sintética para todos, segundo as projeções
futuristas de anos atrás –, se transformaram em
representações da injustiça sem remédio, cidadelas
de privilégio cercadas de miséria, uma réplica exata
do mundo feudal, só que com monóxido de carbono.

Nosso futuro é a aglomeração urbana e as
sociedades se dividem entre as que se preparam –
conscientemente ou não – para um mundo desigual e
apertado e as que confiam que as cidadelas resistirão
às hordas sem espaço. Os jornais ficaram mais
estreitos para economizar papel, mas também
porque diminui a área para expansão dos nossos
cotovelos. Chegaremos ao tabloide radical, duas ou
três colunas magras onde tudo terá de ser dito com
concisão desesperada. Adeus advérbios de modo e
frases longas, adeus frivolidades e divagações
superficiais como esta. A tendência de tudo feito pelo
homem é para a diminuição – dos telefones e
computadores portáteis aos assentos na classe
econômica. O próprio ser humano trata de perder
volume, não por razões estéticas ou de saúde, mas
para poder caber no mundo.

No Japão, onde muita gente convive há anos
com pouco lugar, o espaço é sagrado. Surpreende a
extensão dos jardins do palácio imperial no centro de
Tóquio, uma cidade onde nem milionário costuma ter
mais de dois quartos, o que dirá um quintal. É que o
espaço é a suprema deferência japonesa. O
imperador sacralizado é ele e sua imensa
circunstância.

Já nos Estados Unidos, reverencia-se o
espaço com o desperdício. Para entender os
americanos você precisa entender a sua
classificação de camas de acordo com o tamanho:

, tamanho rainha, , para reis, e,
era inevitável, , do tamanho de jardins
imperiais. É o espaço como suprema ostentação,
pois – a não ser para orgias e piqueniques – nada é
mais supérfluo do que espaço sobrando numa cama,
exatamente o lugar onde não se vai a lugar algum.

Os americanos ainda não se deram conta de
que, quando chegar o dia em que haverá chineses
embaixo de todas as camas do mundo, quanto maior

Nosso espaço

queen size king size
emperor size

Questão 01

De acordo com o texto, apenas uma das alternativas
abaixo é verdadeira.Assinale-a.

A) A única característica que diferencia o período
feudal dos tempos atuais é a grande quantidade
de monóxido de carbono que havia naquela
época.

B) Um dos problemas mais graves que enfrentamos
é o elevado índice populacional e a falta de
solidariedade entre as pessoas.

C) As grandes cidades, onde se encontram
tecnologia de ponta e desenvolvimento científico,
representam o espaço de maior prosperidade.

D) Segundo o autor do texto, os japoneses,
representados pela figura do imperador, é o povo
que melhor convive com o excesso de espaço
físico.

E) Ao comparar Japão e Estados Unidos, o autor
demonstra sua admiração pela maneira com que
os americanos se relacionam com o espaço físico.

Questão 02

Em qual dos trechos abaixo, o autor emite um
julgamento de valor a respeito de sua própria
produção escrita?

A) “Já somos 6 bilhões, não contando o milhão e
pouco que nasceu desde o começo desta frase.”

B) “Mas é, além de tudo, um lugar mal frequentado.”
C) “Adeus advérbios de modo e frases longas, adeus

frivolidades e divagações superficiais como esta.”
D) “Para entender os americanos você precisa

entender a sua classificação de camas de acordo
com o tamanho [...]”

E) “Chegaremos ao tabloide radical, duas ou três
colunas magras onde tudo terá de ser dito com
concisão desesperada.”

Questão 03

Conhecendo a regência do verbo CONFIAR,
percebe-se que, ao redigir o período abaixo, o autor
optou pela omissão da preposição:

“Nosso futuro é a aglomeração urbana e as
sociedades se dividem entre as que se preparam –
conscientemente ou não – para um mundo desigual e
apertado e as que confiam que as cidadelas resistirão
às hordas sem espaço.”

A) a
B) com
C) de
D) para
E) em
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Questão 05

Na relação textual, o quarto parágrafo estabelece
com o terceiro uma relação de:

A) temporalidade.
B) oposição.
C) consequência.
D) conformidade.
E) finalidade.

Questão 04

Apenas um dos elementos de coesão destacados
NÃO retoma, no texto, um termo anunciado
anteriormente.Aponte-o.

A) “Se fosse um planeta bem administrado ISTO não
assustaria tanto.” (parágrafo 1)

B) “As megacidades, QUE um dia foram símbolos da
felicidade bem distribuída que a ciência e a
técnica nos trariam [...]” (parágrafo 1)

C) “Nosso futuro é a aglomeração urbana e as
sociedades se dividem entre AS que se preparam
– conscientemente ou não – para um mundo
desigual [...]” (parágrafo 2)

D) “MAS é, além de tudo, um lugar mal frequentado.”
(parágrafo 1)

E) “[...] e AS que confiam que as cidadelas resistirão
às hordas sem espaço.” (parágrafo 2)

Questão 06

Que opção apresenta, respectivamente, os
sinônimos das palavras destacadas nos trechos
abaixo?

“[...] e as que confiam que as cidadelas resistirão às
HORDAS sem espaço.”
“É que o espaço é a suprema DEFERÊNCIA
japonesa.”
“É o espaço como suprema OSTENTAÇÃO [...]”

A) limites - variedade - respeito
B) cidades - divergência - habilidade
C) pessoas carentes - orgulho - imposição
D) bando indisciplinado - reverência - exibição
E) malfeitores - displicência - grandeza

Questão 07

A conjunção que introduz o período: “Se fosse um
planeta bem administrado isto não assustaria tanto.”,
expressa:

A) causa.
B) conformidade.
C) finalidade.
D) comparação.
E) condição.

Questão 08

O autor desenvolve sua tese com frases carregadas
de ironia. Dentre as opções abaixo, identifique o
trecho em que se observa claramente essa figura de
linguagem.

A) “O próprio ser humano trata de perder volume,
não por razões estéticas ou de saúde, mas para
poder caber no mundo.”

B) “No Japão, onde muita gente convive há anos com
pouco lugar, o espaço é sagrado”.

C) “É que o espaço é a suprema deferência
japonesa.”

D) “Nosso futuro é a aglomeração urbana e as
sociedades se dividem entre as que se preparam
– conscientemente ou não – para um mundo
desigual e apertado e as que confiam que as
cidadelas resistirão às hordas sem espaço.”

E) “Surpreende a extensão dos jardins do palácio
imperial no centro de Tóquio, uma cidade onde
nem milionário costuma ter mais de dois quartos
[...]”

Questão 10

No que diz respeito à colocação pronominal, apenas
uma das opções abaixo NÃO segue a norma culta da
língua.Assinale-a.

A) Tenho trazido-o sempre comigo!
B) Tudo lhe será perdoado.
C) Queria saber o que se tinha passado.
D) O coordenador veio interromper-me.
E) Como te hei de receber em minha casa?

Questão 09

Assinale a opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas da frase abaixo.

Essa constatação, carregada de estranha obviedade,
obriga-nos quase ___ tratar como uma circunstância
paralela e eventual aquela que deve ser considerada
___ marca humana por excelência: ___ capacidade
de reflexão e consciência.

A) à - a - a
B) à - à - a
C) a - a - a
D) a - à - a
E) a - a - à
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Questão 11

“[...] redefiniu as fronteiras entre as Américas
Portuguesa e Espanhola, anulando o estabelecido no
Tratado de Tordesilhas: Portugal garantia o controle
da maior parte da Bacia Amazônica, enquanto que a
Espanha controlava a maior parte da baixa do Prata.
Neste Tratado, o princípio do usucapião (

), que quer dizer a terra pertence a quem a
ocupa, foi levado em consideração pela primeira vez.”

A redefinição do território colonial brasileiro foi
realizada por meio de alguns tratados. O tratado ao
qual o texto faz referência é o de:

A) Lisboa (1681).
B) Madri (1750).
C) Santo Idelfonso (1777).
D) Badajós (1801).
E) Petrópolis (1903).

uti
possidetis

(Retirado do site: <http://www.ibge.gov.br/brasil500/constrterrit/
territ_legalizado.html> em 27/12/2012)

Questão 12

CAPÍTULO I

Da Criação do Estado de Rondônia

Art. 1º - Fica criado o Estado de Rondônia, mediante a
elevação do Território Federal do mesmo nome a
essa condição, mantidos os seus atuais limites e
confrontações.

Art. 2º - A Cidade de Porto Velho - será a Capital do
novo Estado.

A criação do estado de Rondônia efetivou-se através
da Lei Complementar n° 41, de 22 de dezembro de
1981, que elevou o Território Federal já existente à
condição de Estado, mantendo seus limites e
fronteiras. Respectivamente, era Presidente do Brasil
e foi instituído como primeiro governante do Estado
na ocasião:

A) Fernando Collor de Melo e Jerônimo Garcia de
Santana.

B) Getúlio Vargas e Ivo Cassol.
C) Fernando Henrique Cardoso e ÂngeloAgelin.
D) Castelo Branco e Valdir Raupp.
E) João Batista Figueiredo e Jorge Teixeira de

Oliveira.

(Lei Complementar n° 41, de 22 de dezembro de
1981)

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA Questão 13

Em relação a sua face sudeste, o estado de Rondônia
faz fronteira com:

A) Mato Grosso eAcre.
B) Acre eAmazonas.
C) Mato Grosso e Bolívia.
D) Bolívia eAmazonas.
E) Mato Grosso do Sul e Paraná.

Questão 14

A rede hidrográfica do estado de Rondônia é
representada pelo rio Madeira e seus afluentes, que
formam bacias hidrográficas significativas. NÃO
compõe a hidrografia de Rondônia a seguinte bacia
hidrográfica:

A) Jamari.
B) Abunã.
C) Mamoré.
D) Guaporé.
E) Paraná.

Questão 15

A origem do nome do atual estado de Rondônia
deve-se a uma homenagem ao sertanista Marechal
Cândido Rondon, personagem importante na
ocupação da região. O início das expedições de
Rondon que ampliaram o conhecimento da região
Norte foi motivado pela famosa Comissão Rondon,
que consistia na:

A) instalação de linhas telegráficas estratégicas pelo
interior.

B) construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré.
C) pesquisa etnológica das populações indígenas

locais.
D) delimitação e fiscalização das fronteiras de

Rondônia.
E) oficialização da extração da borracha pelo interior

do território.
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Questão 16

O orçamento público surgiu na Inglaterra por volta de
1822 e tinha como principal objetivo:

A) a exposição contábil.
B) o aspecto econômico.
C) o controle político.
D) a despesa pública.
E) o aspecto jurídico.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 17

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) teve seu
conteúdo definido na Constituição de 1988 e, a partir
de 1990, pela:

A) Lei de Defesa do Consumidor.
B) Lei da ImprobidadeAdministrativa.
C) Lei de Metas Fiscais do Governo.
D) Lei de Responsabilidade Fiscal.
E) Lei Orçamentária.

Questão 19

O elemento básico de expressão do orçamento é a
conta que, além de possibilitar a antecipação das
situações patrimoniais e a demonstração dos
resultados patrimoniais, também:

A) organiza a movimentação patrimonial.
B) registra a movimentação patrimonial.
C) estrutura a movimentação patrimonial.
D) prioriza a movimentação patrimonial.
E) programa a movimentação patrimonial.

Questão 20

Entre as inovações introduzidas na área de
Orçamentos pela Constituição Federal de 1988, além
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, pode-se
mencionar o:

A) Plano de Metas e Riscos Fabris (PMRF).
B) Orçamento Participativo (OP).
C) Plano Plurianual (PPA).
D) Poder Comunitário (PC).
E) do Orçamento Corrente (DOC).Deficit

Questão 18

Considere os valores a seguir, em $:

Pode-se afirmar que o Patrimônio Líquido dessa
entidade é igual a:

A) $ 71.000
B) $ 73.000
C) $ 97.000
D) $ 85.400
E) $ 47.800

Questão 21

É exemplo de uma variação permutativa na entidade
pública:

A) aquisição de móveis e utensílios.
B) despesa de custeio.
C) investimento.
D) receita tributária.
E) receita de capital.

Questão 22

Devoluções de cauções, fianças, salários e
vencimentos não reclamados, pagamentos de restos
a pagar, restituições a pagar e consignações em folha
de pagamento estão incluídas no grupo de:

A) inversões financeiras.
B) despesas de custeio.
C) transferências correntes.
D) despesas extraorçamentárias.
E) transferências de capital.
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Questão 23

A cessão de crédito orçamentário entre unidades
orçamentárias ou unidades gestoras caracteriza
uma:

A) retificação da Lei Orçamentária.
B) liberação de recursos financeiros.
C) programação de desembolsos.
D) movimentação de empenhos.
E) descentralização de créditos.

Questão 27

Para fins da Instrução Normativa nº 01/1997 do STN,
“[...] órgão da administração pública direta,
autárquica ou fundacional, empresa pública ou
sociedade de economia mista, de qualquer esfera de
governo, ou organização particular com a qual a
administração federal pactua a execução de
programa, projeto/atividade ou evento mediante a
celebração de convênio.” é a definição do elemento:

A) concedente.
B) convenente.
C) interveniente.
D) executor.
E) contribuinte.

Questão 24

A Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro
de 2012, dispõe que a retenção da CSSL
(Contribuição Social Sobre o Lucro) terá o valor
determinado pela aplicação, sobre o montante a ser
pago, da alíquota de:

A) 2,88%
B) 1,00%
C) 2,40%
D) 3,00%
E) 0,65%

Questão 28

Um dos princípios orçamentários estabelece que a
Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo
estranho à previsão da receita e ao estabelecimento
da despesa, não devendo ser incluída na proibição, a
autorização para abertura de créditos suplementares
e para contratação de operações de crédito, ainda
que por antecipação de receita, nos termos da lei.
Esse é o princípio da:

A) discriminação ou especialização.
B) universalidade.
C) anualidade.
D) exclusividade.
E) exatidão.

Questão 29

No Balanço Patrimonial da empresa ABC, o Ativo
Circulante Operacional supera o Passivo Circulante
Operacional em $ 10.000. Esse valor representa uma
situação em que:

A) ABC tem um excesso de financiamentos
operacionais de $ 10.000.

B) ABC tem um Capital Circulante Líquido de
$ 10.000.

C) Se o Capital Circulante Próprio da ABC for de
$ 2.500, o Indicador de financiamento próprio da
Necessidade de Capital de Giro será de 20%.

D) Sobram recursos das atividades operacionais que
podem ser utilizados para aplicações no mercado
financeiro.

E) A empresa tem uma necessidade de Capital de
Giro igual a $ 10.000.

Questão 25

Na confrontação do Resultado Aumentativo do
Exercício e do Resultado Diminutivo do Exercício, o
resultado obtido deve ser levado à conta:

A) Resultado Intraorçamentário.
B) Resultado Orçamentário.
C) ResultadoApurado.
D) Resultado Extraorçamentário.
E) Resultado de Exercícios Futuros.

Questão 26

Em 1959, a ONU conceituou “um sistema em que se
presta particular atenção às coisas que um governo
realiza, mais do que às coisas que adquire.”, como
sendo o:

A) Orçamento-Programa.
B) Orçamento Financeiro.
C) Orçamento Plurianual.
D) Orçamento Fiscal.
E) Orçamento Institucional.
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Questão 30

Partindo da denominada equação contábil básica,
pode-se concluir que:

A) O Patrimônio Líquido poderá ser positivo ou
negativo, mas nunca será nulo.

B) OAtivo não poderá ser menor do que o Passivo.
C) O Ativo nunca será menor que o Patrimônio

Líquido.
D) O Patrimônio Líquido é sempre superior ao

Passivo.
E) O Passivo poderá ser negativo.

Questão 33

A evolução ocorrida nas funções do orçamento
público gerou, pelo menos, um novo princípio
orçamentário, pois os governos passaram a utilizar o
orçamento como auxiliar efetivo da administração.
Assim, surgiu o princípio da:

A) clareza.
B) publicidade.
C) exclusividade.
D) programação.
E) especialização.

Questão 34

A Lei n° 11.941/2009, que adveio da conversão da
MP nº 449/2008, alterou a Lei n° 6.404/76 em alguns
aspectos, tais como a forma de escrituração das
disposições da lei tributária, conceito de sociedade
coligada para fins de avaliação de investimentos.
Porém, a principal alteração foi com relação:

A) à forma de avaliação de elementos patrimoniais
(ativo, passivo e patrimônio líquido).

B) ao tratamento contábil das contribuições ao PIS e
COFINS.

C) exclusão da Demonstração de Origens e
Aplicações de Recursos.

D) inclusão da Demonstração dos Fluxos de Caixa.
E) estrutura do Balanço Patrimonial e da

Demonstração do Resultado do Exercício.

à

à
à

Questão 35

Para que a informação contábil represente de forma
adequada as operações que deve evidenciar, é
fundamental que estas sejam apresentadas de
acordo com a sua realidade econômica, segundo o
pressuposto da:

A) primazia da essência sobre a forma.
B) confiabilidade.
C) prudência.
D) relevância.
E) materialidade.

Questão 31

Entre as características orçamentárias listadas a
seguir, a única que pertence ao orçamento-programa
é:

A) a alocação de recursos visando à consecução de
objetivos e metas.

B) o processo orçamentário ser dissociado dos
processos de planejamento e programação.

C) a de que os principais processos classificatórios
são as unidades administrativas e os elementos.

D) a estrutura do orçamento enfatizar os aspectos
contábeis de gestão.

E) a inexistência de sistemas de acompanhamento e
medição do trabalho, assim como dos resultados.

Questão 32

O Poder Executivo pode solicitar ao Legislativo novos
créditos orçamentários, que serão adicionados ao
orçamento em vigor. Tais créditos, se destinados a
“amparar programas novos, que não figuram no
orçamento”, são classificados como créditos:

A) suplementares.
B) especiais.
C) extraordinários.
D) complementares.
E) inovadores.
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Questão 36

Ao medir o retorno do ativo de uma empresa (ROA), o
analista contábil busca conhecer:

A) quanto foi vendido para cada $ 1 de
investimento total.

B) quanto a empresa possui de ativos para cada $ 1
de dívida total.

C) o lucro líquido da empresa para cada $ 1 de
investimento total.

D) a capacidade da empresa para cobrir seus custos
diretos, no curto prazo.

E) o lucro bruto da empresa para cada $ 1 de
investimento total.

Questão 37

A Lei n° 6.404/76, e suas posteriores modificações,
estabelece que as aplicações em instrumentos
financeiros, inclusive derivativos, devem ser
avaliados pelo seu valor justo, cujo significado, neste
caso, é:

A) o valor bruto, considerando a variação monetária
ocorrida desde sua aquisição.

B) o valor que se pode obter em um mercado ativo
com negociação de outro instrumento de
natureza, prazo e risco similares.

C) o valor líquido pelo qual possam ser alienados a
terceiros.

D) o valor de sua aquisição, dado que o custo é base
de valor.

E) o valor da aquisição, atualizado pela inflação e
pelo IGP-M, que é um indicador de mercado.

Questão 39

Segundo Lopes Sá, “o registro de um fato ou de vários
f a t o s p a t r i m o n i a i s e m f o r m a c o n t á b i l ,
caracterizando-se a conta, histórico, os valores e a
data em que se verificou o fato”, denomina-se:

A) movimento.
B) operação.
C) crédito.
D) azienda.
E) partida.

Questão 40

Determinada empresa tem capitais de terceiros no
montante de R$ 4.500, que representam 60% dos
recursos à sua disposição. O valor de seu Ativo e de
seu Patrimônio Líquido são, respectivamente:

A) R$ 11.250 e R$ 6.750
B) R$ 7.500 e R$ 3.000
C) R$ 4.500 e R$ 2.700
D) R$ 3.000 e R$ 7.500
E) R$ 6.750 e R$ 11.250

Questão 41

Os direitos decorrentes de vendas, adiantamentos ou
empréstimos a sociedades coligadas, controladas,
diretores, acionistas ou participantes no lucro de uma
companhia e que não constituírem negócios usuais
da empresa, independentemente do prazo de
vencimento, deverão ser registrados no:

A) ativo circulante, direitos realizáveis no curto
prazo.

B) ativo não circulante, investimentos.
C) ativo circulante, empréstimos a coligadas.
D) ativo não circulante, realizável a longo prazo.
E) ativo circulante, valores diferidos.

Questão 38

De acordo com a Resolução CFC nº 1.282/2010, em
seu artigo 5º, parágrafo 2º, a observância do princípio
da continuidade é indispensável à correta aplicação
do princípio da:

A) entidade.
B) oportunidade.
C) atualização monetária.
D) competência.
E) expressão (registro) pelo valor original.

Questão 42

Para impedir que ocorra dupla contagem, tanto de
receitas como de despesas, em relação aos mesmos
recursos por ocasião da consolidação das
demonstrações contábeis dos entes públicos –
União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
existem os grupos de origens e fontes denominados:

A) transferências de capital.
B) despesas/receitas tributárias.
C) transferências correntes.
D) outras despesas/receitas de capital.
E) outras despesas/receitas correntes.
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Questão 43

Com relação aos princípios orçamentários, um deles
tem recebido grande atenção fora do escopo
específico do orçamento, por suscitar interesse de
outras áreas econômicas, tais como finanças
públicas, política fiscal e desenvolvimento
econômico. Esse princípio é o de:

A) equilíbrio.
B) clareza.
C) exclusividade.
D) discriminação ou especialização.
E) anualidade ou periodicidade.

Questão 46

O índice de imobilização dos capitais permanentes
identifica o nível de imobilização dos recursos
permanentes (longo prazo) da empresa, isto é, o
percentual desses recursos que está financiando o
ativo não circulante da empresa. A interpretação
correta para um grau de imobilização dos capitais
permanentes inferior a 1 (um), significa que:

A) Parte do ativo circulante encontra-se financiada
por capitais permanentes (exigível a longo prazo e
patrimônio líquido).

B) Parte dos investimentos no ativo não circulante é
financiada por dívidas de curto prazo.

C) A empresa mantém necessariamente uma alta
participação de patrimônio líquido financiando
seus ativos.

D) O ativo não circulante absorve todos os recursos
próprios de longo prazo, mais uma significativa
parcela do circulante.

E) O ativo circulante é totalmente financiado pelos
recursos de capitais permanentes.

Questão 44

Os Ajustes de Avaliação Patrimonial serão
classificados no Patrimônio Líquido, em contrapartida
a variações nos elementos patrimoniais, em
decorrência de sua avaliação pelo valor justo. Assim,
os lançamentos no Patrimônio Líquido serão:

A) sempre a crédito.
B) sempre a crédito, se houver qualquer variação do

ativo.
C) sempre a débito.
D) sempre a débito, se houver diminuição do

passivo.
E) sempre a crédito se houver aumento do ativo.

Questão 45

Para efeito de apuração da Demonstração de
Resultado do Exercício, na Receita Bruta, NÃO se
consideram:

A) tributos incidentes sobre vendas.
B) tributos não cumulativos, dos quais o vendedor

seja fiel depositário.
C) vendas canceladas.
D) devoluções de vendas.
E) descontos concedidos a clientes.

Questão 47

Dent ro das denominadas c lass i f i cações
orçamentárias, um instrumento de programação que
visa a alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operações que se
realizam de modo contínuo e permanente, das quais
resulta um produto necessário à manutenção da ação
governamental, é definido como:

A) programa.
B) projeto.
C) operação especial.
D) encargo especial.
E) atividade.

Questão 48

O Balanço Orçamentário definido na Lei n° 4.320, de
1964, demonstra as receitas e despesas previstas,
em confronto com as realizadas e tem periodicidade
de publicação bimestral, devendo ser publicado até
30 dias do encerramento de cada bimestre. É parte
integrante do:

A) Relatório Resumido de Execução Orçamentária.
B) Relatório deAvaliação da Gestão.
C) Balanço Financeiro.
D) Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
E) Balanço Patrimonial.
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Questão 49

A Lei n° 4.320/64 classifica as despesas
orçamentárias em duas categorias econômicas:
correntes e de capital, que por sua vez, são
subdivididas em mais cinco classificações. As
dotações para despesas às quais não corresponda
contraprestação direta em bens e serviços, inclusive
para contribuições e subvenções destinadas a
atender à manutenção de outras entidades de direito
público, estão classificadas como:

A) despesa de custeio.
B) investimentos.
C) inversões financeiras.
D) transferências correntes.
E) transferências de capital.

Questão 50

Ao classificar as despesas orçamentárias de maneira
mais moderna, busca-se evidenciar as realizações do
governo, mostrando o resultado do trabalho
executado em favor da sociedade. Essa é a principal
característica da classificação das despesas:

A) por departamento.
B) segundo a natureza.
C) por programa.
D) por funções.
E) segundo a região.







