
TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DO ESCRITOR PAULO COELHO PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“O caminho da sabedoria é não ter medo de errar.”

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

DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.

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:

Contador
CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL – RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SEMAD–

PROVA

S10 - P
TARDE

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

ATENÇÃO:

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE CACOAL

Disciplinas
Quantidade
de questões

Valor de cada
questão

Língua Portuguesa 15 2

Legislação e Ética na Administração Pública Municipal 5 1

Geografia e História de Rondônia 5 1

Informática Básica 10 1

Conhecimentos Específicos 25 2
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Maio, mês das borboletas noivas flutuando
em brancos véus. Sua exclamação talvez tivesse sido
um prenúncio do que ia acontecer no final da tarde
desse mesmo dia: no meio da chuva abundante
encontrou (explosão) a primeira espécie de
namorado de sua vida, o coração batendo como se
ela tivesse englutido um passarinho esvoaçante e
preso. O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se
reconheceram como dois nordestinos, bichos da
mesma espécie que se farejam. Ele a olhara
enxugando o rosto molhado com as mãos. E a moça,
bastou-lhe vê-lo pra torná-lo imediatamente sua
goiabada-com-queijo.

Ele...
Ele se aproximou e com voz cantante de

nordestino que a emocionou, perguntou-lhe:
– E se me desculpe, senhorinha, posso

convidar a passear? [...]
Eles não sabiam como se passeia. Andaram

sob a chuva grossa e pararam diante da vitrine de
uma loja de ferragem onde estavam expostos atrás
do vidro canos, latas, parafusos grandes e pregos.
[...]

Da segunda vez em que se encontraram caía
uma chuva fininha que ensopava os ossos. Sem nem
ao menos se darem as mãos caminhavam na chuva
que na cara de Macabéa parecia lágrimas
escorrendo.

Da terceira vez que se encontraram – pois não
é que estava chovendo? – o rapaz, irritado e
perdendo o leve verniz de finura que o padrasto a
custo lhe ensinara, disse-lhe:

– Você também só sabe é chover!
– Desculpe.
Mas ela já o amava tanto que não sabia mais

como se livrar dele, estava em desespero de amor.
Numa das vezes em que se encontraram ela

afinal perguntou-lhe o nome.
– Olímpico de Jesus Moreira Chaves – mentiu

ele porque tinha como sobrenome apenas o de
Jesus, sobrenome dos que não têm pai. Fora criado
por um padrasto que lhe ensinara o modo fino de
tratar pessoas para se aproveitar delas e lhe ensinara
como pegar mulher.[...]

Olímpico de Jesus trabalhava de operário
numa metalúrgica e ela nem notou que ele não se
chamava de “operário” e sim de “metalúrgico”.
Macabéa ficava contente com a posição social dele
porque também tinha orgulho de ser datilógrafa,
embora ganhasse menos que o salário mínimo. Mas
ela e Olímpico eram alguém no mundo. “Metalúrgico”
e “datilógrafa” formavam um casal de classe. [...]

A hora da estrela

LISPECTOR, Clarice. . Rio de Janeiro: Rocco,
1998. p. 42-45. (Fragmento)

englutido: engolido

A hora da estrela

Ø

Questão 01

Das alternativas abaixo, assinale a que apresenta um
trecho do texto que revela os sentimentos de
Macabéa por Olímpico.

A) “[...] o coração batendo como se ela tivesse
englutido um passarinho esvoaçante e preso.”
(§ 1)

B) “[...] Sua exclamação talvez tivesse sido um
prenúncio do que ia acontecer no final da tarde
desse mesmo dia [...]” (§ 1)

C) “Eles não sabiam como se passeia. [...]” (§ 5)
D) “Maio, mês das borboletas noivas flutuando em

brancos véus. [...]” (§ 1)
E) “Numa das vezes em que se encontraram ela

afinal perguntou-lhe o nome.” (§ 11)

Questão 02

Nos três primeiros encontros dos dois jovens estava
chovendo. A repetição desse fato provoca no leitor a
sensação de:

A) aconchego.
B) relação harmoniosa.
C) desagradável melancolia.
D) afeto.
E) equilíbrio amoroso.

Questão 03

A ingenuidade de Macabéa é uma de suas
características mais marcantes. Sobre como isso fica
evidente no último parágrafo, analise as afirmativas a
seguir.

I. Macabéa considera que ela e Olímpico formavam
um casal de classe em razão da posição social
que tinham.

II. O fato de Olímpico não se chamar de operário,
pois ele trabalhava honestamente.

III. Ela acreditava que uma datilógrafa e um
metalúrgico “eram alguém no mundo”.

Está(ão) correta(s) somente as afirmativas:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) I e III.
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No período “[...] EMBORA ganhasse menos que o
salário mínimo. [...]” (§ 13), a palavra destacada pode
ser substituída, sem prejuízo para o sentido original
do texto, por:

A) porém.
B) conforme.
C) por que.
D) conquanto.
E) consoante.

Questão 04

Há desvios da norma culta no texto. Assinale a
alternativa que indica um deles.

A) Em lugar de TALVEZ TIVESSE SIDO
(§ 1), deveria estar escrito TIVESSE SIDO
TALVEZ.

B) Deveria haver uma vírgula depois do termo “Da
segunda vez em que se encontraram [...]”
(§ 6)

C) Assim como no período anterior, o verbo da
oração “Mas ela e Olímpico eram alguém no
mundo. [...]” (§ 13) deveria estar no imperfeito
do subjuntivo.

D) O vocativo SENHORINHA (§ 4) deveria estar,
obrigatoriamente, no início da frase.

E) O vocábulo PRENÚNCIO (§ 1) não deveria estar
acentuado.

Questão 05

Em uma das alternativas a seguir, o termo destacado
funciona como agente do termo anterior.Assinale-o.

A) com voz cantante (§ 3)
B) de operário (§ 13)
C) por um padrasto (§ 12)
D) em desespero (§ 10)
E) numa metalúrgica (§ 13)

Sobre o fragmento “Mas ela já o amava tanto que não
sabia mais como se livrar dele [...]” (§ 10), pode-se
afirmar que:

A) a segunda oração é uma consequência da
primeira.

B) a primeira oração estabelece uma condição em
relação à segunda.

C) a primeira oração é uma explicação da segunda.
D) as orações mostram ações que se aproximam

pela relação temporal.
E) as orações estão ligadas por conectores

circunstanciais.

“[...] Sua exclamação talvez tivesse sido um
prenúncio do que ia acontecer no final da tarde desse
mesmo dia: no meio da chuva abundante encontrou
(explosão) a primeira espécie de namorado de sua
vida, o coração batendo como se ela tivesse
englutido um passarinho esvoaçante e preso. [...]”
Com relação aos componentes desse fragmento do
texto, é correto afirmar que:

A) as duas ocorrências do pronome possessivo SUA
referem-se a um elemento imediatamente
anterior.

B) a palavra SE é um pronome apassivador.
C) a expressão “NO FINAL DA TARDE” é uma

circunstância de tempo.
D) a preposição presente em “DE sua vida” indica

finalidade.
E) PASSARINHO e PRESO pertencem à mesma

classe gramatical.

Questão 07

Questão 08

Questão 09

A figura de linguagem presente em “[...] e se
reconheceram como dois nordestinos [...]” (§ 1) é:

A) prosopopeia.
B) comparação.
C) sinestesia.
D) hipérbole.
E) metáfora.

Questão 06
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Questão 13

Assinale a alternativa em que se tenha reescrito o
trecho em destaque em consonância com a norma
culta e sem alterar o sentido do texto.

“[...] Fora criado por um padrasto QUE LHE
ENSINARA O MODO FINO DE TRATAR PESSOAS
PARA SE APROVEITAR DELAS e lhe ensinara como
pegar mulher. [...]”

A) que ensinara-lhe o modo fino de se tratar pessoas
para se aproveitar delas.

B) que o ensinara o modo fino de tratar pessoas, para
que pudesse se aproveitar delas.

C) que lhe ensinara o modo fino de tratar pessoas,
embora se aproveitasse delas.

D) que ensinara-lhe o modo fino de tratar pessoas, à
medida que se aproveitava delas.

E) que lhe ensinara o modo fino de se tratar pessoas,
a fim de se aproveitar delas.

Questão 11

Assinale a alternativa cujo termo destacado possui
classe gramatical DIFERENTE da dos demais.

A) “[...] bichos da mesma espécie QUE se farejam.
[...]”

B) “[...] ela nem notou QUE ele não se chamava [...]”
C) “[...] Fora criado por um padrasto QUE lhe

ensinara [...]”
D) “[...] mãos caminhavam na chuva QUE na cara de

Macabéa parecia lágrimas escorrendo.”
E) “[...] sobrenome dos QUE não têm pai. [...]”

Questão 12

“[...] ANDARAM sob a chuva grossa e PARARAM
diante da vitrine de uma loja de ferragem onde
estavam expostos atrás do vidro canos, latas,
parafusos grandes e pregos.”

Com relação às formas verbais destacadas, é correto
afirmar que:

A) indicam um passado que continua no presente.
B) atribuem singularidade e mistério ao sujeito.
C) referem-se ao futuro iminente.
D) remetem, contextualmente, a um sujeito já

conhecido.
E) compõem a ideia de inexistência de um sujeito.

Em “Maio, MÊS DAS BORBOLETAS NOIVAS
FLUTUANDO EM BRANCOS VÉUS. [...]” o trecho
destacado marca:

A) intercalação do adjunto adverbial.
B) um comentário acessório.
C) um aposto.
D) uma citação.
E) uma inversão.

Questão 10

Questão 14

Qual a função sintática do QUE em “[...] Fora criado
por um padrasto que lhe ensinara [...]”?

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

Questão 15

De acordo com os estudos de regência verbal e com o
padrão culto da língua, o verbo em destaque em
“Numa das vezes em que se encontraram ela afinal
PERGUNTOU-lhe o nome.” é:

A) transitivo indireto.
B) transitivo direto e indireto.
C) intransitivo.
D) de ligação.
E) transitivo direto.
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Segundo disposto na Constituição Federal, em caso
de iminente perigo público:

A) a autoridade competente poderá usar de
propriedade part icular, assegurada ao
proprietário indenização ulterior, se houver dano.

B) a autoridade competente poderá usar de
propriedade part icular, assegurada ao
proprietário prévia indenização.

C) qualquer um do povo poderá usar de propriedade
part icular, assegurada ao propr ietár io
indenização ulterior, se houver dano.

D) qualquer um do povo poderá usar de propriedade
particular, não lhe sendo exigível indenização
ulterior ao proprietário.

E) a autoridade competente poderá usar de
propriedade particular, não lhe sendo exigível
indenização ulterior ao proprietário.

Questão 16

Questão 18

Assinale a alternativa correta no que diz respeito à
característica legal dos atos de improbidade
administrativa.

A) Dependem da ocorrência de dolo do agente.
B) Só podem ser praticados por servidor público.
C) Dependem da ocorrência de enriquecimento

ilícito.
D) Não são capazes de ensejar perda da função

pública, mas apenas suspensão dos direitos
políticos.

E) Podem ser praticados por empregado de
sociedade de economia mista.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

A licitação na modalidade de pregão poderá ser
adotada para a aquisição de bens e serviços comuns,
assim entendidos aqueles:

A) cujo valor unitário não supere a fração de 1/10 do
salário mínimo vigente.

B) que forem ass im d iscr ic ionar iamente
considerados pela autoridade licitante,
considerados seus padrões tecnológicos.

C) cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital,
por meio de especificações usuais no mercado.

D) cuja tecnologia seja comum e usual no mercado,
mesmo que não possam ser objetivamente
definidos seus padrões de desempenho e
qualidade.

E) cujos valores possam ser prévia e objetivamente
definidos pelo edital, por meio de cotação oficial.

Questão 17

Questão 19

O funcionário público que intencionalmente deixa a
porta da repartição pública aberta para, à noite,
alguém entrar e furtar dinheiro que lá estava
guardado, responde por crime de:

A) corrupção ativa.
B) corrupção passiva.
C) prevaricação.
D) peculato.
E) facilitação de descaminho.

Questão 20

Segundo o Regime Jurídico Estatutário dos
Servidores Públicos do Município de Cacoal – RO, é
vedado ao servidor público:

A) guardar sigilo sobre assuntos da repartição.
B) ausentar-se do serviço, mesmo que autorizado

por seu superior imediato.
C) representar contra ilegalidade ou abuso de poder.
D) ser assíduo ao serviço.
E) promover manifestação de apreço no recinto da

repartição.

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA

Questão 21

O início da construção da Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré, em virtude da assinatura do
Tratado de Petrópolis , constituiu um poderoso
impulso para o povoamento da região. Na fase de
construção, os acampamentos de operários no ponto
inicial e no ponto final deram origem a formação de
quais cidades, respectivamente?

A) Porto Velho e Guajará-Mirim.
B) Ji-Paraná eAriquemes.
C) Ji-Paraná e Vilhena.
D) Ariquemes e Guajará-Mirim.
E) Porto Velho e Vilhena.

(1903)



FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 22

O primeiro explorador europeu que teria alcançado o
vale do rio Guaporé foi o espanhol Ñuflo de Chávez,
de passagem entre 1541 e 1542. Mais tarde, no
século XVII, a região foi percorrida pela Bandeira de
Antônio Raposo Tavares que, entre 1648 e 1651,
partindo de São Paulo alcançou Belém do Pará. No
século seguinte, os bandeirantes começaram a
e x p l o r a r o v a l e d o G u a p o r é .

O fator que levou os bandeirantes a explorar o vale do
Guaporé foi a:

A) descoberta de ouro.
B) exploração das drogas do sertão.
C) busca por terras para o plantio.
D) exploração do pau-brasil.
E) descoberta de jazidas de cassiterita.

(<http:www.rondonia.ro.gov.br>Adaptado).
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Questão 23

< h t t p : / / d o m a c e d o . b l o g s p o t . c o m . b r / 2 0 1 1 / 1 1 /
chevron-o-desastre.html>Acesso em 21/09/13.

Além da poluição dos mares, por exemplo, a
exploração do petróleo tem gerado um grande debate
sobre a distribuição dos entre os estados do
Brasil. Os são:

A) tarifas pagas pelo governo federal às empresas
exploradoras de petróleo.

B) impostos repassados pelas prefeituras para
órgãos ambientais.

C) compensações financeiras pagas pelas
empresas exploradoras aos governos.

D) taxas pagas pelos governos às prefeituras de
municípios fornecedores de petróleo.

E) recursos tecnológicos repassados pelas
empresas exploradoras aos governos.

royalties
royalties

Questão 24

A morte de Hugo Chávez, presidente da Venezuela,
em março de 2013, abre um período de incertezas
não só para o país, mas também para outras nações
latino-americanas que seguiam de perto as políticas
desenvolvidas pelo líder venezuelano.
Apesar das incertezas e dos questionamentos sobre
o processo eleitoral naquele país, um novo
presidente foi eleito em abril de 2013. O presidente
eleito da Venezuela é:

A) Henrique Capriles.
B) Evo Morales.
C) Nicolás Maduro.
D) Juan Manoel Santos.
E) José Mujica.

Questão 25

Rondônia tem um relevo pouco acidentado, sem
elevações ou depressões acentuadas. As altitudes
variam entre 70 e 500 metros, tendo como referência
o nível do mar. No sul do estado, são encontradas as
áreas mais acidentadas, com depressões e
elevações. Nessa região fica o ponto mais elevado do
estado, a Serra:

A) da Cutia.
B) dos Parecis.
C) do Colorado.
D) dos Pacaás Novos.
E) da Providência.

Questão 26

Observe a seguir a imagem exibida na Faixa de
Opções do Microsoft Office Word 2007.

Essa imagem corresponde:

A) a opções de folhas de rosto.
B) ao conjunto de estilos, cores e fontes usados no

documento.
C) ao conjunto de fontes bibliográficas.
D) ao conjunto de formatos do índice remissivo.
E) ao modo de estrutura de tópicos.

INFORMÁTICA BÁSICA
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Questão 29

O Corretor Ortográfico do Microsoft Office Word 2007
identifica palavras grafadas incorretamente,
formatando as palavras com:

A) fonte azul sublinhada.
B) negrito.
C) realce amarelo.
D) sublinhada com linha ondulada vermelha.
E) tachado.

Questão 27

Sobre o uso de janelas no Windows 7, é correto
afirmar:

A) Ao minimizar uma janela, esta desaparece da
barra de tarefas.

B) O botão “Minimizar” corresponde à imagem
C) A combinação de teclas ALT e TAB permite

navegar entre as janelas abertas no seu
computador.

D) Na área de trabalho, é possível ter somente uma
janela aberta por vez.

E) Para que uma janela ocupe a tela inteira, é preciso
clicar em seu botão “Recuperar”.

Questão 28

No Office Excel 2007, a imagem a seguir, extraída do
site da Microsoft, representa:

A) um gráfico de pizza.
B) um gráfico de área.
C) um gráfico de superfície.
D) um filtro.
E) uma tabela dinâmica.

Questão 30

Observe a imagem parcial de uma planilha no
Microsoft Office Excel 2007:

As linhas pontilhadas na horizontal (parte inferior da
imagem) e na vertical (lado direito da imagem)
representam:

A) seleção de dados para criação de uma tabela
dinâmica.

B) área de sombreamento.
C) seleção de dados para geração de gráficos.
D) área selecionada para impressão.
E) quebras de página inseridas automaticamente

pelo Excel.

Questão 31

A tecla de atalho que atualiza a página aberta em seu
navegador é:

A) F1
B) F3
C) F5
D) Home
E) Esc

Questão 32

O Windows permite que você utilize o mouse para
realizar diversas operações. Para mover um arquivo
de uma pasta para outra, você deve:

A) clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o
arquivo.

B) clicar com o botão direito do mouse sobre o
arquivo.

C) clicar duas vezes seguidas (duplo-clique) sobre o
arquivo.

D) usar a função arrastar-e-soltar (manter
pressionado o botão esquerdo, mover o arquivo
para a pasta de destino e soltar o botão).

E) usar a roda de rolagem.
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Questão 33

Observe abaixo a imagem exibida no canto inferior
direito da tela do seu computador.

Essa área é chamada de:

A) Barra de Tarefas.
B) Área de Notificação.
C) Iniciar.
D) Área de Trabalho.
E) Gerenciador de Tarefas.

A criptografia é um dos principais mecanismos de
segurança para se proteger no uso da Internet. Por
meio do uso da criptografia, é possível melhorar a
segurança de informações de diversas formas,
EXCETO:

A) proteger os dados sigilosos armazenados em seu
computador, como informações sobre processos
de licitação em andamento.

B) criar uma partição no seu computador, na qual
todas as informações que forem lá gravadas
serão automaticamente criptografadas.

C) proteger seus contra acesso indevido,
principalmente aqueles gravados em mídias
externas, como .

D) proteger as comunicações realizadas pela
Internet, como transações bancárias.

E) detectar e eliminar de um computador vírus e
outros tipos de códigos maliciosos.

backups

pendrivers

Observe a tela para criação e envio de uma
mensagem no Microsoft Office Outlook 2007 a seguir:

Com base na tela apresentada, é INCORRETO
afirmar que:

A) Imprensa@cacoal.ro.gov.br não terá ciência de
q u e p g m @ c a c o a l . r o . g o v . b r e
semusa@cacoal.ro.gov.br também receberam a
mensagem.

B) Ao clicar o botão “Para” será exibido o Catálogo de
Endereços.

C) As opções de formatação de texto se aplicam
tanto ao corpo da mensagem quanto à caixa de
diálogo “Assunto”.

D) Calibri é nome de um tipo de fonte.
E) 11 indica o tamanho da fonte.

Questão 34

Questão 35

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A elaboração do orçamento público deve ser
entendida como o processo de orçar a receita e fixar a
despesa. A consolidação das propostas parciais do
orçamento no nível de cada órgão encontra-se na
etapa:

A) primária.
B) preliminar.
C) inicial.
D) intermediária.
E) final.

Questão 36
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O empenho da despesa é o ato emanado de
autor idade competente que compromete
previamente dotações orçamentárias. Os empenhos
destinados a atender despesas, cujo pagamento se
processe de uma só vez, classificam-se como:

A) ordinários.
B) parciais.
C) globais.
D) estimados.
E) previstos.

Questão 37

Identifique, nas alternativas abaixo, o princípio
orçamentário que autoriza aos Poderes a execução
de suas despesas.

A) Universalidade.
B) Transparência.
C) Publicidade.
D) Exclusividade.
E) Não vinculação de receita de impostos.

Questão 38

A discriminação da receita deve ser identificada por
números de código decimal denominado código de
natureza de receita. Esse código deve conter oito
dígitos e seis níveis: “A.B.C.D.EE.FF”. O nível
representado pela letra “D” é denominado:

A) categoria Econômica.
B) origem.
C) espécie.
D) rubrica.
E) alínea.

Questão 39

A LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias
compreende metas e prioridades da Administração
Públicas Federal, incluindo as despesas de capital
para o exercício financeiro subsequente. Assinale a
única alternativa que apresenta uma Despesa de
Capital.

A) Inversões Financeiras.
B) Pessoal e Encargos.
C) Juros da Dívida.
D) Encargo da Dívida.
E) Outras Despesas Correntes.

Questão 41

O registro da baixa de bens móveis por doações a
terceiros e apropriação da depreciação dos bens
móveis são feitos no SIAF pela classe de evento:

A) 50
B) 51
C) 52
D) 53
E) 54

Questão 42

De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público, as receitas:

A) são aumentos nos benefícios econômicos
durante o período contábil sob a forma de entrada
de recursos ou diminuição de ativos ou aumento
de passivos, que resultem em aumento do
patrimônio.

B) são aumentos nos benefícios econômicos
durante o período contábil sob a forma de entrada
de recursos ou aumento de ativos ou diminuição
de passivos, que resultem em aumento do
patrimônio líquido.

C) são aumentos nos benefícios financeiros durante
o período contábil subsequente sob a forma de
entrada de recursos ou aumento de ativos ou
diminuição de passivos, que resultem em
aumento do patrimônio líquido.

D) são todas as variações patrimoniais aumentativas
que alteram o patrimônio líquido da gestão
pública.

E) são todas as variações patrimoniais aumentativas
qualitativas que não alteram o patrimônio da
gestão pública.

Questão 43

Os Créditos Adicionais se destinam a atender reforço
de dotações orçamentárias que, por qualquer motivo,
tornaram-se insuficientes:

A) extraordinários.
B) compensatórios.
C) especiais.
D) suplementares.
E) parciais.

Questão 40
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A contabilização da Previsão Inicial da Receita
Orçamentária é efetuada pelo registro apresentado
em uma das alternativas abaixo. Identifique-a:

A) Débito em Receita a Realizar e Crédito em
Recursos Financeiros a Receber.

B) Débito em Receita Fixada e Crédito em Receita a
Realizar.

C) Débito em Previsão Inicial da Receita e Crédito
em Receita Orçamentária a Realizar.

D) Débito em Variação Patrimonial Aumentativa e
Crédito em Previsão Inicial.

E) Débito em Receita Orçamentária Prevista e
Crédito em Variação PatrimonialAumentativa.

Questão 44

Marque a alternativa que contém a demonstração
c o n t á b i l q u e e v i d e n c i a , q u a l i t a t i v a e
quantitativamente, a situação patrimonial da entidade
pública, por meio de contas representativas do
patr imônio públ ico, além das contas de
compensação.

A) Balanço Orçamentário.
B) Balanço Patrimonial.
C) Balanço Financeiro.
D) Balanço de Compensação.
E) Variação Patrimonial.

Questão 45

Identifique nas alternativas abaixo, aquela que NÃO
corresponde a um dos objetivos do Sistema
Integrado de Administração Financeira (SIAF),
conforme especifica a Instrução Normativa STN nº 3,
de 23 de maio de 2001.

A) Integrar e compatibilizar as informações
disponíveis nos diversos órgãos e entidades
participantes do sistema.

B) Permitir a programação e o acompanhamento
físico-financeiro do orçamento, em nível analítico.

C) Fornecer meios para agilizar a programação
financeira, com vistas a otimizar a utilização dos
recursos do Tesouro Nacional.

D) Permitir aos segmentos da sociedade obter a
necessária transparência dos gastos públicos.

E) Permitir a possibilidade de levantamento da
situação dos materiais estocados no tocante ao
saneamento dos estoques nos entes públicos.

Questão 46

Assinale a alternativa que apresenta uma ou mais
espécies de crédito adicional, que não necessita ser
submetido previamente à aprovação do Congresso
Nacional, bastando apenas a autorização do Chefe
do Poder Executivo, que mais tarde, irá submetê-lo
ao Poder Legislativo.

A) Suplementares e Especiais.
B) Especiais e Extraordinários.
C) Suplementares e Extraordinários.
D) Especiais.
E) Extraordinários.

Questão 47

De acordo com a NBC T 16.4 – Transações no Setor
Público – identifique, nas alternativas abaixo, as
naturezas de transações no setor público, que
respectivamente completam o trecho a seguir:

As transações ____________, afetam o patrimônio
público, realizadas, ou não, em decorrência
d a e x e c u ç ã o d o o r ç a m e n t o e a s
transações____________, são originadas de atos
praticados pelos gestores públicos, com o objetivo de
dar cumprimento às metas programadas e o
funcionamento das entidades públicas.

A) Econômicas e Orçamentárias.
B) Administrativas e Financeiras.
C) Econômico-Financeiras eAdministrativas.
D) Econômico-Administrativas e Financeiras.
E) Econômicas eAdministrativas.

Questão 48

A NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis apresenta
os diversos demonstrativos aplicados às entidades
do setor público. Dentre eles, um apresenta a
movimentação financeira histórica da entidade
pública, programa, projeto, fundo ou outra unidade de
acumulação relevante, permitindo ao usuário, dentre
outras coisas, elaborar análise sobre eventuais
mudanças em torno da capacidade da entidade de
manter o regular financiamento dos serviços públicos
sob sua responsabilidade. Uma das alternativas
abaixo, indica esse demonstrativo.Aponte-a.

A) Das Variações Patrimoniais.
B) Balanço Financeiro.
C) Balanço Patrimonial.
D) Do Resultado Econômico.
E) Dos Fluxos de Caixa.

Questão 49
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A Lei nº 11.638/2007 em seu art. 3º instituiu as
Sociedades de Grande Porte e estendeu a elas a
obrigatoriedade de adotarem, os mesmos
procedimentos requeridos para as companhias
abertas, mesmo que não constituídas sob a forma de
sociedade por ações. Em seu parágrafo único, o
artigo em questão, considera de grande porte a
sociedade ou conjunto de sociedades sob controle
comum, que tiverem no exercício anterior:

A) Ativo total entre R$ 240.000.000,00 e
R$ 300.000.000,00

B) Receita bruta entre e R$ 300.000.000,00 e
R$ 240.000.000,00

C) Ativo total superior a R$ 240.000.000,00 e Receita
Bruta superior a R$ 300.000.000,00

D) Ativo total superior a R$ 300.000,000,00 e Receita
Bruta superior a R$ 240.000.000,00

E) Ativo total superior a R$ 240.000.000,00 ou
Receita Bruta superior a R$ 300.000.000,00

Questão 50

No balanço orçamentário de um determinado
Município, ficam evidenciadas as seguintes
informações relativas às suas receitas e despesas de
um exercício:

1. Receita prevista: R$ 7.000.000,00
2. R e c e i t a a r r e c a d a d a n o e x e r c í c i o :

R$ 6.800.000,00
3. Despesas empenhadas no exerc íc io :

R$ 6.400.000,00
4. Despesas liquidadas e pagas no exercício:

R$ 6.200.000.00

Identifique nas alternativas a seguir, o do
orçamento desse município, considerando somente
as informações acima.

A) R$ 200.000,00
B) R$ 400.000,00
C) R$ 600.000,00
D) R$ 300.000,00
E) R$ 800.000,00

superávit

Questão 51

Questão 52

Uma das alternativas a seguir, apresenta um
procedimento aplicado na atualização do patrimônio
das empresas, que a Lei nº 11.638/2007, de forma
expressa, não mais permitiu ser contabilizada a partir
da sua entrada em vigor.Aponte-a.

A) Ajuste ao valor recuperável líquido dos itens dos
estoques.

B) Contabilização da provisão para créditos de
liquidação duvidosa.

C) Contabilização da reavaliação de ativos.
D) Contabilização do ajuste a valor presente.
E) Contabilização da perda apurada na aplicação

.impairment text

Questão 53

Questão 54

A Resolução CFC 1.282/2010, atualizou e deu nova
redação aos Princípios de Contabil idade,
consagrados na Resolução CFC 750/93, objetivando
assegurar a plena adaptação desses princípios ao
processo de convergência da contabilidade brasileira
ao padrão internacional. Em uma das alternativas
abaixo, encontra-se um dos Princípios Fundamentais
de Contabilidade que foi revogado por essa nova
Resolução.Assinale-a.

A) Continuidade.
B) Atualização monetária.
C) Registro pelo valor original.
D) Prudência.
E) Oportunidade.

A estrutura conceitual estabelecida pela NBC TG –
Estrutura Conceitual – aplica-se às demonstrações
contábeis de todas as entidades comerciais,
industriais e outras entidades de negócios que
reportam, seja no setor público ou privado. Na
preparação dessas demonstrações contábeis,
devem ser considerados dois pressupostos básicos,
identifique-os nas alternativas abaixo.

A) Continuidade e Competência.
B) Continuidade e Relevância.
C) Relevância e Competência.
D) Confiabilidade e Materialidade.
E) Essência sobre a forma e Representação

Adequada.
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Questão 55

A NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e
Passivos em Entidades do Setor Público – estabelece
uma série de conceitos e procedimentos a serem
adotados ao patrimônio das entidades públicas.
Então, de acordo com essa Norma, julgue às
questões abaixo, como (C) corretas ou ( I ) incorretas.

( ) As participações em empresas e em consórcios
públicos ou públicos-privados sobre cuja
administração se tenha influência significativa
devem ser avaliados pelo valor justo.

( ) Uma das inovações da Norma diz respeito à
mudança de foco da Contabilidade Pública de
orçamentária para patrimonial.

( ) Assim como ocorreu no setor privado, a
reavaliação de ativos também não será mais
aplicada ao setor público.

( ) O ativo imobilizado, incluindo os gastos de
adicionais ou complementares, é mensurado ou
avaliado com base no valor de aquisição,
produção ou construção.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta para as proposições.

A) C, C, C e C.
B) C, C, I e C.
C) I, C, I e C.
D) I, I, I e C.
E) I, I, I e I.

Questão 56

Questão 57

Questão 58

Questão 59

Para que a informação contábil represente com
propriedade as transações e outros eventos
consignados nas Demonstrações Contábeis, é
necessário que essas transações e eventos sejam
contabilizados e apresentados de acordo com a sua
essência econômica, e não meramente pela sua
forma legal. Uma das alternativas abaixo apresenta
uma transação contábil, cuja contabilização
representa adequadamente a aplicação desse
preceito contábil.Aponte-a.

A) O pagamento de dividendos aos acionistas.
B) Os contratos de financeiro.
C) O registro da provisão de férias.
D) Acompra de ações da própria empresa.
E) O registro da equivalência patrimonial.

leasing

De acordo com a NBC TG 27 –Ativo Imobilizado, para
que seja interrompido o processo de reconhecimento
da depreciação, o item do ativo imobilizado deverá
encontrar-se em uma das situações listadas nas
alternativas abaixo. Identifique-a.

A) Tornar-se obsoleto.
B) Encontra-se ocioso.
C) Valor contábil superior ao valor residual.
D) Baixa por qualquer natureza.
E) Quando for reavaliado.

A entidade empresarial, fundamentada na geração
de lucros para seus sócios e acionistas, também é um
elemento que atua na sociedade, gerando e
distribuindo riqueza. Qual o demonstrativo contábil,
dos abaixo relacionados, está encarregado de
evidenciar a geração e a distribuição dessa riqueza?

A) Do valor adicionado.
B) Do resultado econômico.
C) Do resultado do exercício.
D) Balanço Financeiro.
E) Dos fluxos de caixa.

A __________ tem por finalidade verificar a estrutura
patrimonial e de resultado da entidade. É utilizada
para avaliar a relação entre as contas de uma única
demonstração contábil. Com esse instrumento
pode-se visualizar de modo objetivo e direto a
representatividade de cada componente das
demonstrações. Indique a alternativa que completa o
trecho acima.

A) análise horizontal.
B) análise por indicadores financeiros.
C) análise por indicadores operacionais.
D) análise por indicadores de lucratividade.
E) análise vertical.
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Questão 60

Considere os seguintes indicadores relativos a
gestão do capital de giro de uma determinada
empresa.

1. Prazo médio de estocagem = 7 dias
2. Prazo médio de recebimento de clientes = 13 dias
3. Prazo médio de pagamento a fornecedores =

15 dias

Com as informações disponíveis, escolha a
alternativa que apresenta, respectivamente, o Ciclo
operacional e o Ciclo financeiro da empresa.

A) 13 dias e 13 dias favoráveis.
B) 20 dias e 5 dias desfavoráveis.
C) 13 dias e 13 dias desfavoráveis.
D) 20 dias e 5 dias favoráveis.
E) 20 dias e 15 dias favoráveis.




