
Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas

BOA PROVA!
www.funcab.org

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO:

ATENÇÃO

ESTE CADERNO CONTÉM 60 (SESSENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

TRANSCREVA EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS A FRASE

DO ESCRITOR MACHADO DE ASSIS PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Creia em si, mas não duvide sempre dos outros”

DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Após identificado e instalado na sala, você não
poderá consultar qualquer material, enquanto
aguarda o horário de início da prova.

Siga, atentamente, a forma correta de
preenchimento do Cartão de Respostas,
conforme estabelecido no próprio.

Não haverá substituição do Cartão de Respostas
por erro do candidato.

O cand idato só poderá re t i ra r -se
definitivamente da sala após 1 (uma) hora
do início efetivo da prova;

Somente faltando 1 (uma) hora para o
término da prova, o candidato poderá
retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;

O candidato que optar por se retirar sem
levar o seu Caderno de Questões, não
poderá copiar suas respostas por qualquer
m e i o . O d e s c u m p r i m e n t o d e s s a
determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e

Ao terminar a prova, o candidato deverá
retirar-se imediatamente do local, não sendo
possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer
na sala até que o último candidato entregue o
Cartão de Respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar
quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida,
solicite a presença do coordenador local.

Por motivo de segurança:

Profissional de Suporte V
Contador–

PROVA

TARDE

S07 - P

CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

Disciplinas
Quantidade de

questões
Valor de cada

questão

Língua Portuguesa 20 1,5

Informática Básica 10 1

Conhecimentos Específicos 30 2
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LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático
contato com a eternidade.

Quando eu era muito pequena ainda não tinha
provado chicles e mesmo em Recife falava-se pouco
deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou
bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha
não dava para comprar: com o mesmo dinheiro eu
lucraria não sei quantas balas.

Afinal minha irmã juntou dinheiro, comprou e
ao sairmos de casa para a escola me explicou:

– Como não acaba? – Parei um instante na
rua, perplexa.

– Não acaba nunca, e pronto.
Eu estava boba: parecia-me ter sido

transportada para o reino de histórias de príncipes e
fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que
representava o elixir do longo prazer. Examinei-a,
quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como
outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala
ainda inteira, para chupar depois, só para fazê-la
durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa,
de aparência tão inocente, tornando possível o
mundo impossível do qual já começara a me dar
conta.

Com delicadeza, terminei afinal pondo o
chicle na boca.

– E agora que é que eu faço? – Perguntei para
não errar no ritual que certamente deveria haver.

– Agora chupe o chicle para ir gostando do
docinho dele, e só depois que passar o gosto você
começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira. A
menos que você perca, eu já perdi vários.

Perder a eternidade? Nunca.
O adocicado do chicle era bonzinho, não

podia dizer que era ótimo. E, ainda perplexa,
encaminhávamo-nos para a escola.

–Acabou-se o docinho. E agora?
–Agora mastigue para sempre.
Assustei-me, não saberia dizer por quê.

Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele
puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto
de nada. Mastigava, mastigava. Mas me sentia
contrafeita. Na verdade eu não estava gostando do
gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de
uma espécie de medo, como se tem diante da ideia de
eternidade ou de infinito.

Eu não quis confessar que não estava à altura
da eternidade. Que só me dava aflição. Enquanto
isso, eu mastigava obedientemente, sem parar.

Até que não suportei mais, e, atravessando o
portão da escola, dei um jeito de o chicle mastigado
cair no chão de areia.

– Olha só o que me aconteceu! – Disse eu em

Medo da eternidade

Questão 01

Na crônica “Medo da eternidade”, a narradora vive um
momento de revelação porque:

A) o episódio a conduz à descoberta de um fato
misterioso de amplo interesse.

B) apresenta sensações cotidianas diante de um
episódio de sua infância.

C) expõe um momento íntimo, incomum e impessoal
de seu cotidiano.

D) uma experiência banal acaba conduzindo-a à
percepção de algo mais profundo, existencial.

E) a eternidade, subitamente, passa a ser mais
desejada e admirada.

Questão 02

Todos os fragmentos, retirados do texto, justificam a
qualificação da experiência como “aflitiva” e
“dramática”, EXCETO:

A) “Assustei-me, não saberia dizer por quê.”
B) “Mastigava, mastigava. Mas me sentia

contrafeita.”
C) “[...] me enchia de uma espécie de medo [...]”
D) “Que só me dava aflição ... eu mastigava

obedientemente, sem parar.”
E) “Com delicadeza, terminei afinal pondo o chicle na

boca.”

fingidos espanto e tristeza.Agora não posso mastigar
mais!Abala acabou!

– Já lhe disse – repetiu minha irmã – que ela
não acaba nunca. Mas a gente às vezes perde.Até de
noite a gente pode ir mastigando, mas para não
engolir no sono a gente prega o chicle na cama. Não
fique triste, um dia lhe dou outro, e esse você não
perderá.

Eu estava envergonhada diante da bondade
de minha irmã, envergonhada da mentira que pregara
dizendo que o chicle caíra da boca por acaso.

Mas aliviada. Sem o peso da eternidade sobre
mim. (LISPETOR, Clarice. . Rio de
Janeiro: Rocco, 1999. p. 289-291).

A descoberta do mundo

www.pciconcursos.com.br
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Questão 06

Leia os trechos a seguir e assinale a alternativa em
que, considerando o contexto, estão apresentados os
sinônimos adequados e respectivos para as palavras
destacadas.

“Quando eu era muito pequena ainda não tinha
PROVADO chicles [...]”

“Eu estava BOBA[...]”

A) suportado, palerma.
B) experimentado, surpresa.
C) usado, satisfeita.
D) comprovado, intempestiva.
E) demonstrado, feliz.

Questão 10

Questão 07

Assinale a alternativa em que o vocábulo destacado
possui valor anafórico.

A) “Quando eu era MUITO pequena [...]”
(parágrafo 2)

B) “– NÃO acaba nunca, e pronto.” (parágrafo 5)
C) “Afinal MINHA irmã juntou dinheiro [...]”

(parágrafo 3)
D) “[...] um dia lhe dou outro, e ESSE você não

perderá.” (parágrafo 18)
E) “Disse EU em fingidos espanto e tristeza.”

(parágrafo 17)

Questão 08

No fragmento “ENQUANTO ISSO, eu mastigava
obedientemente, sem parar.”, a relação de sentido
estabelecida pela expressão destacada é:

A) finalidade.
B) temporalidade.
C) adversidade.
D) conformidade.
E) causalidade.

“COM DELICADEZA, terminei afinal pondo o chicle
NABOCA.”

Os segmentos destacados no fragmento acima
exercem a função sintática de:

A) adjunto adnominal.
B) complemento nominal.
C) objeto indireto.
D) vocativo.
E) adjunto adverbial.

Questão 03

O fato de o chiclete ser uma “bala eterna” enchia a
narradora de medo, pois:

A) o seu adocicado a transportava para os
momentos de criança.

B) o ato de mascar chicletes a condenaria a fazer a
mesma coisa por toda a eternidade.

C) a sensação experimentada ao provar o chicle era
de que o tempo parara por uns instantes.

D) o “eterno” a transportava para um reino muito
distante, de príncipes e princesas.

E) era um “elixir do longo prazer”, uma poção
mágica.

Questão 04

Em “[...] tornando possível o mundo impossível [...]”,
há uma figura de linguagem denominada:

A) antítese.
B) hipérbole.
C) catacrese.
D) metonímia.
E) pleonasmo.

Questão 05

De acordo com o contexto, a expressão “Perder a
eternidade?” (parágrafo 10) possui sentido:

A) denotativo.
B) informativo.
C) conotativo.
D) metalinguístico.
E) pleonástico.

Questão 09

Considerando os processos de formação de
palavras, pode-se afirmar que os vocábulos
DELICADEZAe ETERNIDADE são formados por:

A) regressão.
B) justaposição.
C) prefixação.
D) sufixação.
E) aglutinação.

www.pciconcursos.com.br
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Questão 14

O uso dos travessões em “– Já lhe disse – repetiu
minha irmã – que ela não acaba nunca.” indica,
respectivamente:

A) fala do narrador – fala da personagem.
B) criação de expectativa – deslocamento

semântico.
C) fala da personagem – fala do narrador.
D) manifestação do locutor – manifestação da

personagem.
E) mudança de locutor – explicação semântica.

Questão 12

Em todas as frases abaixo, transcritas do texto, as
formas verbais destacadas estão flexionadas no
mesmo tempo e modo, EXCETO em:

A) “Jamais ESQUECEREI o meu aflitivo [...]”
B) “Quando eu ERAmuito pequena [...]”
C) “[...] mesmo em Recife FALAVA-se pouco deles.”
D) “Eu nem SABIAbem de que espécie de bala [...]”
E) “Mesmo o dinheiro que eu TINHA[...]”

Questão 13

Em “[...] mesmo em Recife falava-SE pouco deles.”, o
SE, morfologicamente, é:

A) pronome apassivador.
B) conjunção integrante.
C) conjunção subordinativa condicional.
D) pronome reflexivo.
E) índice de indeterminação do sujeito.

Questão 15

Eu não quis confessarAMINHA AFLIÇÃO.

Ao se reescrever a frase, substituindo o segmento em
destaque por um pronome oblíquo, tem-se o seguinte
resultado:

A) Eu não lhe quis confessar.
B) Eu não quis lhe confessar.
C) Eu não quis confessá-la.
D) Eu não quis confessar-lhe.
E) Eu não o quis confessar.

“O adocicado do chicle era bonzinho, não podia dizer
que era ótimo.” A respeito desse período, analise as
afirmativas a seguir.

I. O período é composto por coordenação.
II. O “que” é uma conjunção integrante.
III. A terceira oração é subordinada substantiva

objetiva direta.

Assinale a alternativa que indica a(s) afirmativa(s)
correta(s).

A) Somente a II.
B) Somente II e III.
C) Somente a III.
D) Somente I e III.
E) Somente a I.

Questão 11

Questão 17

A palavra ME (parágrafo 3) exerce, no texto, função
sintática de:

A) objeto indireto.
B) objeto direto.
C) predicativo do sujeito.
D) adjunto adnominal.
E) complemento nominal.

Questão 16

Assinale a palavra que, no texto, NÃO tenha valor
adverbial.

A) Jamais (parágrafo 1)
B) Afinal (parágrafo 3)
C) não (parágrafo 11)
D) agora (parágrafo 8)
E) nunca (parágrafo 5)

Questão 18

Quanto à regência, o verbo do primeiro período do
texto foi usado como:

A) transitivo indireto.
B) intransitivo.
C) de ligação.
D) transitivo direto e indireto.
E) transitivo direto.

Questão 19

Ao passar para o plural a frase “Perguntei para não
errar no ritual que certamente DEVERIA HAVER”,
obedecendo às normas de concordância e
substituindo a locução pelo tempo simples
correspondente, a forma verbal destacada ficará:

A) devem haver.
B) haveriam.
C) deve haver.
D) haveria.
E) deverão haver.

www.pciconcursos.com.br
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Questão 20

É correto afirmar, sobre o último parágrafo do texto,
que possui:

A) períodos compostos por coordenação.
B) orações subordinadas.
C) orações absolutas.
D) frases nominais.
E) orações coordenadas e subordinadas.

INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 21

No sistema operacional Microsoft Windows XP, a
funcionalidade de “Restauração do Sistema” tem
como objetivo:

A) criar um espaço de tamanho fixo no disco para
que seja possível realizar “swapping” de memória.

B) criar pontos de backup para que, no caso de
backups automáticos, eles sejam realizados a
partir desse ponto.

C) realizar backups dos arquivos do usuário, da lista
de favoritos, de e-mails e de históricos para que
eles não sejam perdidos.

D) retornar o estado do computador a uma etapa
anterior à atual, sendo que os arquivos de
usuários, não serão apagados.

E) separar um espaço em disco para restauração, no
caso de ocorrer falha de acesso a arquivos de
sistema no disco.

Questão 22

A tecla de atalho utilizada no MS Word 2007, em
português, associada ao ícone é:

A) CTRL+B
B) CTRL+F
C) CTRL+P
D) CTRL+S
E) CTRL+U

Questão 23

Quando se executa o comando “ ” na linha de
comando do Microsoft Windows XP, tem-se como
resultado a listagem dos(das):

A) arquivos comuns existentes no diretório em que
se está posicionado.

B) arquivos de sistema existentes no diretório em
que se está posicionado.

C) pastas existentes no diretório em que se está
posicionado.

D) dispositivos ativos conectados à máquina
acessada.

E) impressoras ativas que estão conectadas à
máquina.

dir / Ad

Questão 24

O padrão utilizado para formatar mensagens
enviadas via e-mail por SMTP é o:

A) ASCII
B) DIME
C) MIME
D) NNTP
E) XML

Questão 25

O resultado de se executar na página do buscador
Google a expressão, conforme pode ser observado
abaixo

vai ser o conjunto de páginas que contenha a palavra:

A) “maracanã” como primeira palavra da página e/ou
a palavra “copa” na página.

B) “maracanã” iniciando o título, mas sem a palavra
“copa” na página.

C) “maracanã” no endereço URL, mas com a palavra
“copa” na página.

D) “copa” no endereço URL, mas com a palavra
“maracanã” na página.

E) “maracanã” e/ou a palavra “copa” compondo o
título da página.

Qual é o objetivo do ícone no MS Word 2007 em
português?

A) Formatar um parágrafo como justificado.
B) Exibir a caixa de formatação de tabelas.
C) Inserir a digitação de novas fontes e outros

símbolos não convencionais.
D) Mostrar as marcas de parágrafo e outros símbolos

ocultos de formatação.
E) Retornar o modelo de formatação de parágrafo

anterior ao atual.

Questão 26

www.pciconcursos.com.br
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No Linux, os comandos para entrar e iniciar uma
sessão (com inserção de nome e senha), mostrar o
nome do usuário ativo na sessão e terminar uma
sessão ativa são, respectivamente:

A) logn, lognm e logkill.
B) login, logname e logout.
C) login, lognm e logout.
D) log-in, lognom e logkill.
E) log-in, logname e lgout.

Questão 27

O ícone equivale a qual função no MS Excel 2007
em português?

A) FATORIAL(Célula)
B) MOD (Célula:Divisor)
C) MULT (Célula inicial:Célula final)
D) RAIZ (Célula inicial:Célula final)
E) SOMA(Célula inicial:Célula final)

Questão 28

Em uma empresa montou-se uma rede sem-fio no
padrão 802.11n. O método de acesso ao meio de
comunicação, nesse tipo de rede, é o:

A) CSMA/CD
B) CSMA/CA
C) Demand Priority
D) Token Pass
E) Ticket Stamp

Questão 29

Utilizando o MS Excel 2007 em português
produziu-se a seguinte planilha abaixo, na qual as
células C3, C4, D3, D4, E3, E4, F3 e F4 são
numéricas e com uma casa decimal.

O valor das células que pertencem à coluna
“Resultado” é oriundo da execução de fórmulas,
sendo que a fó rmu la da cé lu la F3 é:
($C$3*D3)+($C3*E3). Foi feito um CTRL-C na célula
F3 e um CTRL-V na célula F4. A execução da fórmula
copiada para a célula F4 vai resultar no seguinte
valor:

A) 15,0
B) 15,2
C) 24,2
D) 29,0
E) 38,0

Questão 30

Questão 31

O orçamento-programa pode ser entendido como
uma etapa de planejamento e compreende um:

A) instrumento de ação administrativa para
execução dos planos de médio e curto prazos.

B) instrumento que visa à apresentação das receitas
e despesas realizadas.

C) plano de aferição e controle da autoridade e da
responsabilidade dos órgãos e agentes da
administração orçamentária e financeira,
permitindo avaliar os gastos executados pelo
governo.

D) objeto de previsão das receitas e fixação das
despesas com objetivo de atender às
necessidades do governo, fiscalizadas pelo
Congresso Nacional.

E) plano de trabalho governamental que evidencia a
política econômico-financeira do governo para
atender às necessidades deste e do Congresso
Nacional, fiscalizados pelo Tribunal de Contas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 32

Princípio que estabelece que todas as receitas e
despesas devem estar contidas numa só lei
orçamentária, e os orçamentos devem estar
integrados num só ato político do Poder Legislativo,
sempre com o objetivo maior de satisfazer às
necessidades coletivas:

A) Universidade.
B) Unidade.
C) Uniformidade.
D) Unilateralidade.
E) Especificação.

Questão 33

A Lei n° 4.320/1964 estabelece, em seu art. 6º, que
todas as receitas e despesas constarão da Lei de
Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer
deduções. Esse dispositivo está em acordo com o
Princípio:

A) do orçamento bruto.
B) da especificação.
C) da unidade.
D) da anualidade.
E) da publicidade.

www.pciconcursos.com.br
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Questão 37

Autorizações para aumento do gasto ou contratação
de pessoal, ressalvadas as Empresas Públicas e as
Sociedades de Economia Mista, e as Despesas de
Capital do exercício financeiro subsequente, de
acordo com a Constituição Federal de 1988, deverão
ser apresentadas na:

A) LOA– Lei do OrçamentoAnual.
B) LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária.
C) PPA– Plano Plurianual.
D) AFOF –Agência Financeira Oficial de Fomento.
E) STN – Secretaria de Tesouro Nacional.

Questão 34

No que se refere ao Plano Plurianual, é correto
afirmar que:

A) compreenderá o período iniciado no exercício
referente ao segundo ano do mandato do chefe do
Poder Executivo e vigorará até o final do exercício
financeiro do primeiro ano do mandato
subsequente.

B) orientará a elaboração e a execução da lei
orçamentária.

C) disporá sobre as alterações das receitas e
legislações tributárias.

D) estabelecerá a política de fomento das agências
financeiras oficiais.

E) deverá ser remetido ao Poder Legislativo até o
primeiro dia útil do mês de agosto de cada ano.

Questão 35

No que tange à Lei orçamentária anual, é correto
afirmar que:

A) a autorização para abertura de créditos
suplementares fica limitada a trinta por cento de
cada dotação suplementada.

B) compreenderá todas as receitas e todas as
despesas públicas, inclusive as operações de
crédito por antecipação de receita e as emissões
de papel-moeda.

C) os anexos dos orçamentos fiscal e de seguridade
social discriminarão as receitas das unidades
orçamentárias da Administração indireta e dos
fundos, por categoria econômica até a
classificação legal por fonte de recursos.

D) compreenderá o orçamento fiscal referente aos
Poderes da União, seus fundos, órgãos e
entidades da Administração direta e indireta,
excluindo as fundações mantidas e instituídas
pelo Poder Público.

E) os recursos que uma entidade pública transferir a
outra serão incluídos como despesa, no
orçamento da entidade que faz a transferência e,
como receita no orçamento da que a recebe.

Questão 36

Ao elaborar seu orçamento, o Governo do Espírito
Santo resolveu incluir a alienação de dois
maquinários e um veículo.Aprevisão de arrecadação
com a venda dos maquinários e veículo foi no total de
R$ 570.000,00. Essa previsão deverá ser classificada
na proposta orçamentária como:

A) Receita de Serviço.
B) Transferência de Capital.
C) Receita Patrimonial.
D) Receita de Capital.
E) Receita Industrial.

Questão 38

As receitas públicas, quanto à afetação patrimonial,
podem ser classificadas como:

A) efetivas ou por mutações.
B) ordinárias ou extraordinárias.
C) originárias ou coercitivas.
D) federal, municipal ou estadual.
E) econômicas e legal.

Questão 39

As despesas públicas podem ser classificadas em
categoria, grupo, modalidade e elemento. Indique a
alternativa que NÃO é pertinente à classificação
“GRUPO”:

A) Pessoal.
B) Investimentos.
C) Amortização da Dívida.
D) Inversões Financeiras.
E) Transferência a União.

Questão 40

Na emissão de um empenho, é necessário seu
registro e a emissão de um documento que indicará,
entre outros, o nome do credor, a especificação do
objeto com a indicação da unidade de medida e da
quantidade adquirida e a modalidade licitatória ou sua
dispensa ou inexigibilidade. Esse documento é
denominado:

A) NF – Nota de Fornecedor.
B) ND – Nota de Dotação.
C) NE – Nota de Empenho.
D) OB – Ordem Bancária.
E) NMD – Nota de Movimentação de Despesa.
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Questão 41

A Lei n° 4.320/1964 estabelece que a abertura de
créditos adicionais suplementares e especiais deverá
ser justificada e deverá conter a indicação das fontes
de recursos. As fontes de recursos também são
estabelecidas na Constituição Federal, na LOA – Lei
Orçamentária Anual e na LRF – Lei de
Responsabilidade Fiscal. Marque a opção que indica
um tipo de fonte de recurso conforme previsto na
legislação citada.

A) financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício corrente.

B) Resultante de reserva de capital.
C) Anulação, parcial ou total, de receitas

orçamentárias.
D) Recursos que, em decorrência de veto, emenda

ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual,
ficarem sem despesas correspondentes.

E) Resultante de passivo contingente.

Superavit

Questão 42

Consiste na descentral ização do crédito
orçamentário ou adicional, da unidade orçamentária
detentora do crédito em favor de unidade
administrativa subordinada, ou de outra unidade
orçamentária ou administrativa, dentro do próprio
Ministério ou órgão:

A) sub-repasse.
B) repasse.
C) destaque.
D) provisão.
E) cotas.

Questão 44

Para fins da Instrução Normativa STN nº 1, de 15 de
janeiro de 1997, é correto considerar:

A) Autor – órgão da Administração Pública federal
direta, autárquica ou fundacional, empresa
pública ou sociedade de economia mista, de
qualquer esfera de governo, ou organização
particular responsável direta pela atuação do
objeto do convênio.

B) Repasse – transferência corrente ou de capital
concedida em virtude de lei; destina-se a pessoas
de direito público ou privado sem finalidade
lucrativa e sem exigência de contraprestação
direta em bens ou serviços.

C) Subvenção Social – transferência que independe
de lei específica, a instituições públicas ou
privadas de caráter assistencial ou cultural, sem
finalidade lucrativa, com o objetivo de cobrir
despesas de custeio.

D) Nota de Dotação – instrumento que registra os
eventos vinculados à descentralização de
créditos orçamentários.

E) Meta – o produto final do convênio alcançado,
observados o programa de trabalho e suas
finalidades.

Questão 43

A Lei n° 10.180/2001 organiza e disciplina os
Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal,
de Administração Financeira Federal, de
Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder
Executivo Federal, e dá outras providências.
Portanto, é correto afirmar que:

A) o Ministério Público Federal integra o Sistema de
Planejamento e de Orçamento Federal, atuando
como órgão fiscalizador.

B) os órgãos setoriais são as unidades de
planejamento e orçamento dos Ministérios, da
Advocacia-Geral da União, da Vice-Presidência e
da Casa Civil da Presidência da República.

C) elaborar e supervisionar a execução de planos e
p rog ramas nac iona i s e se to r i a i s de
desenvolvimento econômico e social é de
competência das unidades responsáveis pelas
atividades de orçamento.

D) propor medidas que objetivem a consolidação das
informações orçamentárias das diversas esferas
de governo compete às unidades responsáveis
pelas atividades de planejamento.

E) os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, exclusivamente,
servidores integrantes da carreira Finanças e
Con t ro l e ou func ioná r i os de ca rgos
comissionados que não estejam em exercício nas
áreas de controle interno no Ministério ou órgão
equivalente ao qual a entidade esteja vinculada.
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Questão 47

Questão 48

O Balanço Patrimonial é formado por três
componentes, a saber: Ativo, Passivo e Patrimônio
Líquido. O Termo Balanço indica o equilíbrio entre
eles, daí, a seguinte equação:

. Também pode-se entender a
equação patrimonial como as Origens e as
Aplicações dos Recursos. Indique a alternativa, que
apresenta contas contábeis representativas só de
origens de recursos.

A) Fornecedores, Estoques e Bancos.
B) Estoques, Investimentos em Coligadas e Salários

a Pagar.
C) Bancos, Adiantamento de Fornecedores e

Veículos.
D) Adiantamento de Clientes, Fornecedores e

Impostos a Pagar.
E) Adiantamento de Fornecedores, Impostos a

Pagar e Capital.

Ativo = Passivo +
Patrimônio Líquido

São fatos contábeis as ocorrências que afetam
qualitativa e ou quantitativamente o patrimônio das
empresas. Esses fatos podem ser permutativos,
modificativos e mistos, que também, podem ser
associados aos efeitos aumentativos ou diminutivos.
Sobre o assunto, segue a seguinte reflexão:

“Determinada empresa recebeu com juros, através
de seu caixa, duplicata de um de seus clientes”.

O fato contábil citado deve ser caracterizado como:

A) Permutativo – Diminutivo
B) Modificativo –Aumentativo
C) Misto – Diminutivo
D) Modificativo – Diminutivo
E) Misto –Aumentativo

Questão 45

A Tabela de Eventos é o instrumento utilizado pelas
unidades gestoras na entrada dos dados no SIAFI
para transformar os atos e fatos administrativos
rotineiros em registros contábeis automáticos. Os
códigos de eventos são compostos por:

A) seis dígitos.
B) oito dígitos.
C) nove dígitos.
D) dez dígitos.
E) quinze dígitos.

Questão 46

A empresa Na Justiça SA., possui dois processos em
discussão na justiça. O primeiro caso refere-se a uma
discussão contra a empresa no âmbito trabalhista,
para o qual seus advogados opinam pelo provável
desembolso futuro. O outro caso, agora constituído
pela empresa, no âmbito civil, projeta o recebimento
de um valor no futuro. Sob o ponto de vista do
Principio da Prudência, qual o procedimento contábil
a ser adotado pela empresa nesses dois casos?

A) Em ambos os casos, a empresa não deve
constituir provisão, pois pelo Princípio da
Prudência essas contingências não devem ser
contabilizadas.

B) O caso levado à justiça pela empresa deve ser
contabilizado, tendo em vista que é uma provável
entrada de recursos e a provável saída não, é o
que nos assegura o Princípio da Prudência.

C) A provável saída deve ser reconhecida, pois o
Pr incípio da Prudência assegura que
contingências passivas com de provável
desembolso futuro devem ser contabilizadas,
enquanto que contingências ativas não devem ser
contabilizadas.

D) Em ambos os casos, a empresa deve constituir
provisão, pois pelo Princípio da Prudência, essas
contingências devem ser contabilizadas.

E) A provável saída deve ser reconhecida, pois o
Pr incípio da Prudência assegura que
contingências passivas com remoto de
desembolso futuro devem ser contabilizadas,
enquanto que contingências ativas não devem ser
contabilizadas.

status

status

Questão 49

A Lei n° 11.638/2007 introduziu diversas
modificações no processo contábil brasileiro, uma
delas diz respeito à extinção da conta de Lucros ou
Prejuízos acumulados. Sob essa questão, ficou
determinado que o lucro apurado no exercício, será:

A) totalmente distribuído aos sócios.
B) totalmente utilizado na amortização de prejuízos

anteriores.
C) parcialmente distribuído aos sócios.
D) totalmente destinado à formação de reservas e à

distribuição aos sócios.
E) parcialmente destinado a formação de reservas e

distribuição aos sócios.

www.pciconcursos.com.br
 




10
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 51

O Plano de Contas é o conjunto de contas contábeis,
formulado para orientar a execução da contabilidade
de uma empresa. Esse Plano deve ser estruturado de
forma ordenada e leva em consideração algumas
características fundamentais, como por exemplo, o
ramo de atividade. Considere uma prestadora de
serviços de consultoria. Então, identifique nas
alternativas disponibilizadas, aquela que contém uma
ou mais contas contábeis inconsistentes, em relação
à atividade considerada.

A) Caixa, Contas a receber, Salários a pagar e
Imobilizado.

B) Caixa, Impostos a pagar, ICMS a recolher e
Aplicações financeiras.

C) Caixa, Despesas antecipadas, Imposto de renda
retido na fonte eAplicações financeiras.

D) Caixa, Impostos a pagar, Adiantamento de
clientes e Investimentos.

E) Caixa, Contas a pagar, Salários a Pagar e
Aluguéis a pagar.

Questão 52

A Resolução CFC n° 1.282/2010, em seu artigo 7º,
determina que o custo histórico e suas variações
devam ser utilizados como base de mensuração dos
ativos e passivos no balanço patrimonial, em graus
distintos e combinados, ao longo do tempo, de
diferentes formas. O Valor Justo é uma das
alterações que podem afetar o custo histórico.
Indique a alternativa que demonstra o conceito
aplicável à Valor Justo.

A) Os ativos são reconhecidos pelos valores em
caixa ou equivalentes de caixa, os quais teriam de
ser pagos se esses ativos ou ativos equivalentes
fossem adquiridos na data ou no período das
demonstrações contábeis.

B) Os passivos são reconhecidos pelos valores em
caixa ou equivalentes de caixa, não descontados,
que seriam necessários para liquidar a obrigação
na data ou no período das demonstrações
contábeis.

C) 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.

D) Os ativos e passivos são mantidos pelos valores
em caixa e equivalentes de caixa, os quais
poderiam ser obtidos pela venda em uma forma
ordenada.

E) Os ativos e passivos são mantidos pelo valor
presente, descontados do fluxo futuro de entrada
líquida de caixa que se espera seja gerado pelo
item no curso normal das operações da entidade.

Questão 50

O Pronunciamento Técnico CPC 26 – Apresentação
das Demonstrações Contábeis, determinou a
inclusão de um demonstrativo, que tem por objetivo
relatar qual seria o resultado do exercício se algumas
transações, que não envolvem os sócios na
qualidade de proprietários, fossem computadas de
imediato ao resultado do exercício. Esse
demonstrativo é conhecido como:

A) Demonstração do Resultado do Exercício.
B) Demonstração dos Ajustes de Avaliação

Patrimonial.
C) Demonstração do ResultadoAbrangente.
D) Origens eAplicações de Recursos.
E) Demonstração dos Fluxos de Caixa.
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Questão 53

Seguindo uma tendência mundial e, também, em
função das necessidades dos usuár ios,
principalmente por parte dos analistas de mercado e
investidores institucionais, a Lei n° 11.638/2007
contempla a substituição da DOAR (Demonstração
das Origens e Aplicações de Recursos) pela DFC
(Demonstração dos Fluxos de Caixa). A DFC, em
linhas gerais, tem por mérito qualificar a obtenção e a
aplicação dos recursos financeiros efetuados pela
empresa, segregando-os em 3 (três) atividades
distintas. São elas:

A) Operacionais, Investimentos e Financiamentos.
B) Recebimentos, Operacionais e Investimentos.
C) R e c e b i m e n t o s , D i s p o n i b i l i d a d e s e

Financiamentos.
D) Recebimentos, Pagamentos e Disponibilidades.
E) O p e r a c i o n a i s , D i s p o n i b i l i d a d e s e

Financiamentos.

Questão 54

A análise por meio de índices é muito empregada nos
meios profissionais, uma vez que seu cálculo e
interpretação são relativamente simples, facilitando
muito a comparação entre empresas e ao longo do
tempo. Isso ocorre porque os indicadores diminuem
as distorções provocadas pelo efeito escala
(empresas de portes diferentes) e as distorções
temporais (referentes à mudança de valor do dinheiro
no tempo). Relacione a 1ª Coluna (Grupo de índices)
de acordo com a 2ª Coluna (conceito) e marque a
opção que relaciona corretamente o grupo de índices
ao seu conceito.

1ª Coluna

1. Índices de liquidez
2. Índices de estrutura de capital e endividamento
3. Índices de lucratividade e rentabilidade
4. Índices de gestão e prazos médios

2ª. Coluna

( ) Esses índices procuram evidenciar como as
operações realizadas por uma empresa foram
influenciadas pelos capitais investidos na
empresa.

( ) Esses índices procuram evidenciar a base da
situação financeira da empresa, para fazer face às
suas obrigações.

( ) Esses índices, também conhecidos como índices
operacionais, medem a eficiência da empresa em
administrar seus ativos e passivos de curto prazo.

( ) Esses índices evidenciam a situação patrimonial
da empresa, procuram demonstrar os grandes
caminhos em termos de origens e aplicações de
recursos.

Asequência correta é:

A) 3, 2, 1 e 4
B) 3, 1, 4 e 2
C) 2, 1, 4 e 3
D) 2, 4, 3 e 1
E) 2, 3, 1 e 4
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Questão 55

As variações patrimoniais quantitativas são aquelas
que acarretam modificação no patrimônio líquido,
conforme apresentado na Coluna I. Estabeleça a
correta correspondência com os alimentos da
Coluna II.

Coluna I

1. SuperveniênciaAtiva
2. InsubsistênciaAtiva
3. Superveniência Passiva
4. Insubsistência Passiva

Coluna II

( ) Baixa de bens por obsoletismo
( ) Nascimento de semoventes
( ) Precatórios Judiciais – Pagamento por decisão

judicial
( ) Baixa de bens por doação
( ) Cancelamento de Restos a Pagar

Asequência correta é:

A) 4, 3, 3, 4 e 2
B) 4, 1, 3, 4 e 2
C) 4, 1, 1, 4 e 3
D) 1, 4, 3, 1 e 2
E) 1, 4, 3, 1 e 3

Questão 56

A Portaria STN nº 751/2009 regulamentou o novo
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP.
O Plano de Contas é dividido em oito classes de
contas. Indique qual a alternativa que representa uma
classe de contas de natureza credora:

A) Controles da Execução do Planejamento e
Orçamento.

B) Ativo.
C) Variações Patrimoniais Diminutivas.
D) Controles Devedores.
E) Controle da Aprovação do Planejamento e

Orçamento.

Questão 57

A partir da Portaria STN nº 751/2009, no plano de
contas a lógica dos lançamentos está em identificar a
Natureza da Informação. Marque a opção na qual a
contabilização do Reconhecimento de Crédito
Tributário está de acordo com a Natureza da
Informação Patrimonial:

A) D – Tributos a Receber
C – Receita a Realizar

B) D – Caixa e equivalentes de caixa
C – Créditos Tributários a Receber

C) D – Tributos a Receber
C – Variação Patrimonial Aumentativa – Impostos,

taxas e contribuições de melhoria

D) D – Receita a Realizar
C – Receita Realizada

E) D – Controle da Disponibilidade de Recursos
C – Disponibilidade por destinação de Recursos

Questão 58

Os dados de um ente governamental em 20X5 foram
os seguintes:

Receita Prevista: R$ 110.000,00
ReceitaArrecadada: R$ 100.000,00

Despesa Fixada: R$ 105.000,00
Despesa Executada: R$ 102.000,00

Considerando somente essas informações, é correto
afirmar que o resultado orçamentário do período foi:

A) deficitário em R$ 10.000,00
B) superavitário em R$ 2.000,00
C) superavitário em R$ 5.000,00
D) superavitário em R$ 3.000,00
E) deficitário em R$ 2.000,00

Questão 59

De acordo com a Lei n° 4.320/1964, a demonstração
que apresenta o Resultado Patrimonial deficitário ou
superavitário é:

A) Balanço Patrimonial.
B) Balanço Orçamentário.
C) Demonstração do Resultado Econômico.
D) Demonstração das Variações Patrimoniais.
E) Balanço Financeiro.
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Questão 60

Marque a alternativa que identifique uma receita
pública que compreende os recolhimentos feitos que
constituirão compromissos exigíveis, cujo
pagamento independe de autorização orçamentária.

A) Receita de Serviço.
B) Receita Extraorçamentária.
C) Receita Operacional.
D) Receita Tributária.
E) Operações de Créditos.
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