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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,
E PROVA DISCURSIVA.

TRANSCREVA EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS A FRASE

DA ESCRITORA RACHEL DE QUEIROZ PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“A vida é uma tarefa que não pode ser dividida com ninguém.”

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

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 ida to só pode rá re t i r a 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
e Folha de Resposta da Prova Discursiva. 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:

CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

Analista de Desenvolvimento Organizacional
Ciências Contábeis–

Disciplinas
Quantidade

de questões

Valor de cada

questão

Língua Portuguesa 10 2

Noções de Desenvolvimento Urbano 08 1

Informática Básica 06 1

Noções de Direito Administrativo e Constitucional 06 1

Conhecimentos Específicos 30 2
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

O jardineiro conversava com as flores, e elas
se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando
coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava
um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou
porque não fosse homem bonito, ou porque os
girassóis são orgulhosos de natureza.

Em vão o jardineiro tentava captar-lhe as
graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a
luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma
situação bastante embaraçosa, que as outras flores
não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro
deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a
terra, na ocasião devida.

O dono do jardim achou que seu empregado
perdia muito tempo parado diante dos canteiros,
aparentemente não fazendo coisa alguma. E
mandou-o embora, depois de assinar a carteira de
trabalho.

Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram
tristes e censuravam-se porque não tinham induzido
o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas
era o girassol, que não se conformava com a
ausência do homem. “Você o tratava mal, agora está
arrependido?” “Não, respondeu, estou triste porque
agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de
amar, ele sabia disso, e gostava.”

Maneira de amar

(ANDRADE, Carlos
Drummond. . Rio de Janeiro: Record, 1997.
p. 30).

A cor de cada um

Questão 01

Um provável motivo, exposto no texto, que levava o
girassol a não tratar bem o jardineiro era:

A) o jardineiro falava demais.
B) a antipatia do jardineiro.
C) a desconfiança do dono.
D) o ciúme das outras flores.
E) o jardineiro não era bonito.

Questão 03

Transpondo-se para a voz passiva analítica a frase O
JARDINEIRO CONTARIACOISASAUMACRAVINA,
a forma verbal resultante será:

A) serão contadas.
B) são contadas.
C) seriam contadas.
D) foram contadas.
E) eram contadas.

Questão 04

Observe a palavra em destaque no fragmento “Em
vão o jardineiro tentava captar-LHE as graças [...]” e
assinale a alternativa que a classifica corretamente.

A) pronome demonstrativo com função de
predicativo.

B) pronome possessivo com função de adjunto
adnominal.

C) pronome oblíquo com função de complemento
nominal.

D) pronome demonstrativo com função de objeto
indireto.

E) pronome oblíquo com função de objeto indireto.

Questão 05

Nas al ternat ivas abaixo, as expressões
preposicionadas referem-se, no texto, a um nome,
COM EXCEÇÃO DE:

A) de girassol (parágrafo 2).
B) do jardim (parágrafo 3).
C) de natureza (parágrafo 1).
D) de trabalho (parágrafo 3).
E) de amar (parágrafo 4).

Questão 06

Qual passagem, transcrita do texto, prova que o
jardineiro NÃO desistiu de cuidar do girassol?

A) “Em vão o jardineiro tentava captar-lhe as graças
[...]”

B) “Era uma situação bastante embaraçosa [...]”
C) “O jardineiro conversava com as flores [...]”
D) “[...] seu empregado perdia muito tempo parado

diante dos canteiros [...]”
E) “Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o

pé de girassol [...]”

Questão 02

No primeiro parágrafo, as orações que indicam os
prováveis motivos do tratamento dado pelo girassol
ao jardineiro são:

A) coordenadas sindéticas explicativas.
B) subordinadas adverbiais causais.
C) subordinadas adverbiais consecutivas.
D) coordenadas sindéticas alternativas.
E) subordinadas adverbiais concessivas.
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Questão 07

Observe o emprego do adjetivo TRISTE nas frases
transcritas do último parágrafo.

I. “[...] estou triste porque agora não posso tratá-lo
mal.”

II. “Amais triste de todas era o girassol [...]”

Assinale a alternativa que aponta, correta e
respectivamente, a função sintática do adjetivo
destacado.

A) predicativo do objeto – adjunto adverbial
B) predicativo do sujeito – adjunto adnominal
C) adjunto adnominal – adjunto adnominal
D) predicativo do sujeito – predicativo do objeto
E) predicativo do sujeito – predicativo do sujeito

Questão 08

Afigura de linguagem predominante no texto é:

A) prosopopeia.
B) metonímia.
C) anáfora.
D) aliteração.
E) hipérbole.

Questão 10

Questão 11

Passando o primeiro verbo do último período do texto
para o pretérito imperfeito do subjuntivo, como
ficariam, de acordo com o padrão culto da língua, os
demais, respectivamente?

A) saberá – gostará
B) soubesse – gostasse
C) sabe – gosta
D) saberia – gostaria
E) soube – goste

As cidades e aglomerações urbanas estão
constantemente em transformação através de
reestruturações, segregações habitacionais,
ampliação dos espaços construídos, entre outros
fatores. O fenômeno da conurbação faz parte de um
processo de transformação e é de importante
identificação, pois cria, na maioria das vezes, a
necessidade de uma atenção particularizada para
possíveis consequências dele decorrentes. A
conurbação é um fenômeno que pode ser definido
como:

A) a transformação de um pequeno núcleo urbano
em uma região metropolitana em função do
investimento direto do poder público.

B) o encontro e junção dos tecidos urbanos de dois
ou mais municípios, formando uma única mancha
urbana.

C) a produção de uma urbanização verticalizada nas
áreas centrais das cidades pequenas e médias.

D) o fluxo diário entre trabalhadores residentes em
cidades localizadas afastadas das regiões
metropolitanas.

E) a ação das diferentes unidades da federação na
criação e definição de suas próprias regiões
metropolitanas.

Questão 09

Na reescrita do segmento “Nunca, ENTRETANTO, o
jardineiro deixou de regar o pé de girassol [...]”, o
termo em destaque pode ser trocado, mantendo o
mesmo valor semântico, por:

A) portanto.
B) pois.
C) contudo.
D) então.
E) consoante.

NOÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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Questão 12

Nas duas últimas décadas, o debate sobre
acessibilidade para pessoas portadoras de
deficiência intensificou-se de maneira muito salutar.
O estabelecimento de normas gerais e critérios
básicos que envolvam melhorias na mobilidade
urbana é um verdadeiro ganho social para
significativa parcela da população brasileira.
Assinale a alternativa que apresenta um critério de
acessibilidade que deve ser cumprido.

A) Os elementos verticais de sinalização, tais como
postes de iluminação e sinais de tráfego devem
ser trocados por mobiliário totalmente suspenso
em altura superior a três metros.

B) Os veículos de transporte coletivo em regiões
metropolitanas ficam isentos de qualquer
adequação que viabilize a acessibilidade, pois a
interrupção do trânsito configura-se como ônus
maior.

C) Os elementos do mobiliário urbano deverão ser
projetados e instalados em locais que permitam a
sua utilização por portadores de deficiência ou
com mobilidade reduzida.

D) Todos os semáforos, independente do fluxo de
veículos automotores, devem possuir mecanismo
que emita sinal sonoro estridente, facilitando a
orientação e a mobilidade dos portadores de
deficiência visual.

E) Os edifícios públicos devem reservar o primeiro
andar para uso exclusivo de portadores de
deficiência ou com mobilidade reduzida,
especialmente banheiros e corredores.

Questão 13

Leia a reportagem a seguir.

Chuva provoca desabamentos e alagamentos em
Fortaleza (CE)

As fortes chuvas que atingiram a cidade de Fortaleza
(CE) nos últimos dois dias provocaram alagamentos,
desabamentos e inundações e deixaram 82 famílias
desabrigadas. Ninguém ficou ferido.ADefesa Civil da
cidade atendeu a 91 ocorrências entre as 17 h de
segunda-feira (2) e as 7 h desta quarta. No período
choveu 83,4 milímetros (cada milímetro equivale a
um litro de água por metro quadrado). Foram
registrados 47 alagamentos, sete desabamentos,
dois incêndios, 27 trechos de inundação e oito
imóveis correm risco de desabar, segundo a Defesa
Civil.

Assinale a opção que melhor possibilita o
gerenciamento imediato de crises e o direcionamento
de ações emergenciais, como as apresentadas na
reportagem.

A) Acompanhamento em tempo real da evolução das
chuvas, identificando o índice crítico previamente
estabelecido.

B) Criação de um fundo nacional para dotar as
defesas civis de material humano treinado e
instrumentalizado.

C) Proibição compulsória da circulação de veículos
automotores individuais em momentos de chuva
intensa.

D) Aplicação de padrões internacionais que
identifiquem as situações que promovam um
caráter emergencial.

E) Reflorestamento das áreas de encostas com
altitude superior a 100 metros e intensa
declividade.

(Folha Online 22/04/2009 13 h 15)
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Questão 17

Quanto mais compacta for a cidade, mais
possibilidades ela terá de ser uma cidade de
atividades sobrepostas, equitativa, ecológica, aberta
e bela, na qual arte, arquitetura e paisagem possam
emocionar e satisfazer o espírito humano. Pode-se
dizer então que, em uma cidade compacta, os
espaços se tornam multifuncionais, diferente dos
espaços monofuncionais das cidades dispersas.

A partir da perspectiva contida no fragmento, uma
política de revitalização urbana é:

A) incentivar o retorno da função residencial nos
centros das cidades.

B) implementar um sistema de transporte intermodal
entre grandes cidades.

C) construir parques e praças nas áreas periféricas
das regiões metropolitanas.

D) promover ações conjuntas entre o Poder Público e
os incorporadores imobiliários.

E) conceder isenções de impostos para lojas
comerciais afastadas dos bairros centrais.

(ANDRADE, Liza Maria de Souza & FORTES, Melissa Belato.

, São Paulo: USP, 2009.)
Requalificação Urbana Sustentável: Avaliação de áreas
subutilizadas da região da Luz – SP

Questão 16

“O modo de vida nas cidades com alto grau de
urbanização promove a criação de padrões sociais e
biofísicos particulares. Além dos fluxos econômicos e
de pessoas, um dos elementos mais característicos
da paisagem urbana moderna é a verticalização. A
verticalização pode ser definida como o resultado da
multiplicação do solo urbano, por meio da expansão
em altura da área edificada.”

Uma consequência ambiental decorrente do
processo de intensa verticalização, sobretudo de
prédios com gabaritos superiores a dez andares, é:

A) produção de áreas verdes mais extensas, com
residências multifamiliares.

B) modificação da circulação dos ventos, criando um
novo microclima urbano.

C) valorização territorial motivada pelas melhorias
paisagísticas concebidas pela arquitetura.

D) aumento das áreas de lazer, em razão da
existência de pátios internos nas edificações.

E) facilidade para o escoamento das chuvas
promovida pelas galerias pluviais dos prédios.

(NUCCI, João Carlos &
MOURA, Angelita Rolim.

. Curitiba: UFPR, 2009.)
A verticalização como parâmetro na

avaliação da qualidade ambiental urbana

Questão 14

“As ações do Estado nas favelas, em sua maioria,
caracterizam-se pela ignorância ou pelo desprezo às
estratégias criativas, complexas e heterogêneas
efetivadas pelos moradores na corrida pela melhoria
da qualidade de vida. Essas ações desconhecem as
redes de sociabilidade, de circulação no conjunto da
cidade, de participação na vida pública e, finalmente,
de interpretação das vivências produzidas pelos
moradores ao longo do tempo. Na linguagem
acadêmica, se poderia dizer que eles permanecem,
em geral, na condição de objetos dos responsáveis
pelas intervenções.”

.

Os autores expressam um modelo de atuação nas
áreas de favelas que gera, sobretudo, a seguinte
consequência social:

A) intervenções dos agentes policiais em datas
comemorativas.

B) utilização de horários para trabalho distintos das
áreas não favelizadas.

C) aumento da prática ilegal de comércio ambulante
nos bairros do entorno.

D) proibição à verticalização, dificultando a
construção de novas habitações.

E) reprodução do estigma das comunidades
faveladas e de seus habitantes.

(SILVA, Jailson de Souza & BARBOSA,
Jorge Luiz. . Rio de Janeiro: Senac,
2005, p. 65)

Favela: alegria e dor na cidade

Questão 15

Foi lançado pelo Governo Federal, através dos
Ministérios do Planejamento e da Cultura, além do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), o denominado PAC das Cidades Históricas,
que tem como objetivo geral recuperar o patrimônio
cultural de centros urbanos distribuídos pelo Brasil. O
programa possui subdivisões, sendo uma das
principais a restauração de monumentos e
edificações de uso público, bem como a
requalificação de espaços públicos das cidades
selecionadas em diversas unidades da federação,
inclusive no estado do Ceará. Entre as duplas de
cidades a seguir, a que foi selecionada para o PAC
das Cidades Históricas no Ceará é:

A) Acopiara e Cascavel.
B) Uruoca e Capistrano.
C) Granja e Igatu.
D) Aracati e Sobral.
E) Itaiçaba e VárzeaAlegre.
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Questão 24

Das características seguintes, aquela que destaca o
monitor LCD em relação aos seus antecessores é:

A) resolução de 640 x 480 pixels.
B) matriz gráfica do tipo SVGA.
C) tela plana.
D) configuração plug and play.
E) matriz gráfica do tipo CGA.

Questão 25

O poder de elaborar ou atualizar uma Constituição
mediante supressão, modificação ou acréscimo de
normas constitucionais denomina-se poder:

A) de polícia.
B) executivo.
C) constituinte.
D) regulamentar.
E) discricionário.

No Windows XP, a barra que fica localizada na parte
inferior da janela e exibe informações adicionais
sobre a aplicação em uso é a barra de:

A) ferramentas.
B) status.
C) menus.
D) títulos.
E) formatação.

Questão 19

No Windows Vista, a barra de início rápido, a barra de
tarefas e a área de notificação estão incorporadas na
barra de:

A) ferramentas.
B) títulos.
C) status.
D) formatação.
E) programas.

Questão 18

A gestão urbana é condição fundamental para a
melhoria da qualidade de vida das populações. A
questão da poluição atmosférica emerge como um
problema global e que tem nos espaços urbanos
áreas que merecem grande atenção. A principal ação
do Poder Público que influenciaria diretamente na
diminuição da referida poluição é:

A) incentivo ao uso do transporte público.
B) aumento da coleta seletiva de lixo.
C) desocupação das áreas de encostas.
D) universalização do saneamento básico.
E) tratamento eficiente do esgoto sanitário.

Questão 20

São sites típicos de busca de informações na Internet,
EXCETO:

A) Altavista.
B) Yahoo.
C) Google.
D) Ask.
E) Facebook.

Questão 21

O software antivírus é um software da categoria
dos(as):

A) sistemas operacionais.
B) linguagens de programação.
C) softwares utilitários.
D) firmwares.
E) softwares aplicativos.

Questão 22

É um exemplo típico de sistema operacional Windows
de uso corporativo, normalmente utilizado em
servidores de rede:

A) Windows Vista.
B) Windows 7.
C) Windows XP.
D) Windows 2008.
E) Windows 98.

Questão 23

Nos termos da Constituição Federal, a República
Federativa do Brasil é formada pela união
indissolúvel:

A) dos Estados Federados.
B) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
C) dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
D) dos Estados e do Distrito Federal.
E) dos Estados e dos Municípios.

Questão 26

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL
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Nos termos da Constituição Federal, assegura-se a
todos, independentemente do pagamento de taxas:

A) a obtenção de certidões emitidas pelos órgãos
públicos e de interesse individual ou coletivo, seja
qual for a finalidade a que se prestem.

B) o direito de petição aos Poderes Públicos em
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso
de poder.

C) o direito de ação, manifestado pelo Mandado de
Segurança, contra ato ilegal praticado por
autoridade pública.

D) a obtenção de certidões de nascimento e de óbito.
E) o direito de petição, manifestado pela Ação Civil

Pública, para defesa de direitos coletivos.

Questão 27

A norma da presunção de inocência, prevista pela
Constituição Federal, dispõe que ninguém será
considerado culpado até:

A) o regular indiciamento pela autoridade policial
competente.

B) a apresentação da denúncia pelo Ministério
Público.

C) o recebimento da denúncia do Ministério Público
pelo juiz competente.

D) a publicação do acórdão de condenação por
tribunal de segunda instância.

E) o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória.

Questão 28

Segundo a “estrita legalidade”, um dos princípios
regentes do sistema jurídico administrativo, o
administrador público:

A) não pode agir contra a lei, mas apenas segundo a
lei e na omissão da lei.

B) pode fazer tudo aquilo que não lhe for vedado por
lei.

C) só pode agir contra a lei nas hipóteses de edição
de regulamentos autônomos.

D) só pode fazer aquilo que a lei antecipadamente o
autoriza.

E) não encontra limites na lei, mas apenas na
Constituição Federal.

Questão 29

A respeito do regime jurídico dos servidores públicos,
é correto afirmar:

A) Os cargos em comissão, de ocupação transitória,
são de livre nomeação e exoneração.

B) Somente podem ser contratados sob o regime
estatutário.

C) Seus litígios com a Administração Pública serão
dirimidos pela Justiça do Trabalho, tanto no caso
de emprego, quanto no de cargo público.

D) Os servidores temporários possuem vínculo
trabalhista obrigatoriamente disciplinado pela
CLT.

E) Inexiste vedação ao chamado nepotismo
cruzado.

Questão 30

Um determinado ente da federação considerou uma
previsão inicial para arrecadação da receita na ordem
de 50 bilhões de reais por mês, o que corresponde a
600 bilhões de reais para todo o exercício de 201X.
Em janeiro de 201X, constata-se que a arrecadação
foi 45 bilhões e, em fevereiro, de 40 bilhões de reais.
Segundo essa perspectiva, à luz da Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, pode-se
afirmar que:

A) o exercício será encerrado com uma frustração de
receitas.

B) não haverá reprogramação das receitas no
exercício.

C) serão permitidas novas solicitações de créditos
adicionais suplementares.

D) poderão ocorrer limitações de empenhos.
E) poderão ocorrer limitações ao pagamento do

serviço da dívida.

Questão 31

Questão 32

Numa situação hipotética você é o responsável pela
elaboração inicial de dois demonstrativos de um
determinado ente: o Anexo de Riscos Fiscais (ARF) e
oAnexo de Metas Fiscais (AMF). Logo, você participa
diretamente:

A) da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
B) da elaboração da Lei OrçamentáriaAnual.
C) da elaboração do Plano Plurianual.
D) do controle posterior da execução orçamentária.
E) do controle interno do ente.
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Questão 33

Realizando um eventual confronto entre a previsão
de receitas e as despesas autorizadas de um ente da
federação, você verifica que há um evidente
desequilíbrio no balanço orçamentário. Sua
conclusão preliminar foi que:

A) esse fato, analisado de forma isolada, indica que
há um forte indicio de má gestão.

B) você precisa ainda verificar se há
financeiro apurado em balanço patrimonial do
exercício anterior.

C) há problemas na previsão de despesas.
D) que o ente precisa urgentemente rever seu

processo orçamentário.
E) o poder executivo do ente não poderá

implementar novas políticas e programas de
governo com a economia de despesas do
exercício atual.

superavit

Questão 34

ALei nº 10.180/2001, entre outras providências:

A) estabelece como órgão central de controle o
Ministério da Fazenda.

B) submete as unidades de planejamento e
orçamento dos Ministérios à orientação normativa
e à supervisão técnica do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.

C) vincula à Secretaria do Tesouro Nacional a gestão
dos órgãos de planejamento e orçamento dos
Ministérios, da Advocacia-Geral da União, da
Vice-Presidência e da Casa Civil da Presidência
da República.

D) estabelece o Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal como órgão central do
Sistema deAdministração Financeira Federal.

E) subordina os órgãos setoriais e específicos dos
entes da federação à orientação normativa e à
supervisão técnica da Secretaria do Tesouro
Nacional.

Questão 35

A última etapa do processo de execução de uma
receita foi realizada. No entanto, por fatores
exógenos ao controle das entidades e/ou dos
agentes, uma das etapas não foi precedida da
execução da etapa anterior. Não foram verificados
erros no processo, omissões ou crimes contra o
patrimônio público, por parte dos envolvidos. Além
disto, a referida receita não se tratava de qualquer
tipo de obrigação devida ao Estado.Aetapa que NÃO
ocorreu foi a:

A) arrecadação.
B) fixação.
C) previsão.
D) lançamento.
E) recolhimento.

Questão 36

Um determinado ente da federação sofre com a
ocorrência repetitiva de epidemias de dengue. Neste
cenário, são conhecidas: a sazonalidade e as ações
para mitigar seus efeitos. Considerando-se o que
preconiza a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio
de 2000, em seu art. 1, § 1: “a responsabilidade na
gestão fiscal pressupõe a ação planejada e
transparente, em que se previnem riscos e corrigem
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas”, no ente afetado, as despesas decorrentes
da epidemia de dengue devem ser:

A) objeto de solicitação de créditos adicionais
suplementares por parte do Poder Executivo em
todos os exercícios em que venha a ocorrer.

B) tratadas como risco fiscal.
C) previstas na LDO e na LOA.
D) objeto de solicitação de créditos adicionais

extraordinários por parte do Poder Executivo em
todos os exercícios em que venha a ocorrer.

E) objeto de solicitação de créditos adicionais
especiais por parte do Poder Executivo em todos
os exercícios em que venha a ocorrer.
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Questão 38

Questão 41

Você tem em mãos o seguinte código extraído do
SIAFI – Sistema Integrado de Administração
F i n a n c e i r a d o G o v e r n o F e d e r a l –
10.39.252.26.782.2075.7M64.0043 e todos seus
respectivos dados e observa que esse código está
incompleto na parte final. No que se refere ao
programa de governo, você possui informações que
podem ajudá-lo a iniciar uma análise:

A) do resultado orçamentário.
B) quantitativa financeira.
C) quantitativa financeira e qualitativa.
D) qualitativa.
E) do resultado primário. Segundo o art. 35 da Instrução Normativa STN nº 01,

de 15 de janeiro de 1997, que trata da constatação de
irregularidade ou inadimplência na apresentação da
prestação de contas parcial, após a constatação, o
primeiro ato do ordenador de despesas deverá ser:

A) suspender imediatamente a liberação de recursos
e notificar o convenente dando-lhe o prazo
máximo de 30 (trinta) dias para sanar a
irregularidade ou cumprir a obrigação.

B) comunicar o fato ao órgão de controle interno a
que estiver jurisdicionado.

C) providenciar, junto à unidade de contabilidade
analítica competente, a instauração de Tomada
de Contas Especial.

D) registrar no SIAFI a inadimplência.
E) providenciar a rescisão do convênio.

Questão 39

De uma estrutura de codificação do SIAFI foi extraída
uma parte, referente a um único nível, com a
codificação 4490, mediante a qual você pode
identificar:

A) a categoria econômica da despesa.
B) a unidade orçamentária.
C) a fonte e a alocação de recursos.
D) a dotação.
E) a existência de contrapartida.

Questão 40

No que se refere à descentralização de créditos,
observe o diagrama a seguir referente a um ente
qualquer.

Considerando-se apenas as operações assinaladas
pelos conectores (de 1 a 5), pode-se afirmar que a
operação:

A) 1 (um) é uma provisão.
B) 2 (dois) é uma solicitação.
C) 3 (três) é uma provisão.
D) 4 (quatro) é uma dotação.
E) 5 (cinco) é um destaque.

(adaptado do manual de descentralização de crédito da
secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Estado do
Espírito Santo, 2010).

Secretaria Estadual de
Planejamento

Órgão "A"
(Unidade orçamentária "A")

Órgão "B"
(Unidade orçamentária "A")

Órgão "A"
(Unidade orçamentária "B")

Órgão "B"
(Unidade orçamentária "B")

Órgão Setorial
1

2

4

3

5

Questão 37

Você está examinando as contas da classe 4
(primeiro nível do plano de contas) do balanço de um
ente federativo e encontrou uma conta na qual a
natureza do saldo é devedora. Independentemente
do saldo verificado, para o ente, essa conta:

A) registra a anulação ou devolução de provisão
concedida.

B) aumenta a situação líquida.
C) registra os valores pertinentes aos créditos iniciais

aprovados em lei orçamentária.
D) aumenta o patrimônio.
E) diminui o patrimônio.
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Questão 42

Questão 43

Questão 44

Questão 45

Questão 46

Segundo a Instrução Normativa STN nº 01, de 15 de
janeiro de 1997, uma instituição privada com fins
lucrativos pode ser um:

A) executor que recebe transferência de recursos
financeiros.

B) interveniente que recebe contribuições.
C) executor que recebe pagamentos.
D) convenente que recebe subvenções.
E) convenente que recebe auxílios.

Conforme a Lei nº 9.430/1996, o período de apuração
e encerramento do Lucro Real pode ser:

A) mensal e trimestral, sendo que a última apuração
trimestral deve ser realizada no dia 31/12 de cada
exercício.

B) mensal e anual realizado no encerramento do
exercício.

C) somente anual realizado no encerramento do
exercício.

D) mensal, trimestral e/ou impreterivelmente no dia
31/12 de cada exercício.

E) trimestral e/ou impreterivelmente no dia 31/12 de
cada exercício.

Uma Cia. enquadrada na Lei nº 9.430/1996 sujeita à
tributação pelo Lucro Real optou pelo pagamento por
estimativa. O pagamento relativo à estimativa para o
mês de dezembro:

A) poderá ser efetuado em quota única, até o último
dia útil do mês de março do ano subsequente, sem
encargos, desde que paga a primeira quota do
novo exercício.

B) deve ser efetuado até março, com juros referentes
aos meses de janeiro e fevereiro acrescidos da
taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e
Custódia).

C) pode ser efetuado em março, efetuando-se as
eventuais compensações, se negativas,
referentes ao imposto a ser pago no mês de abril
do exercício subsequente.

D) pode ser efetuado até o último dia de janeiro do
ano subsequente, sem juros e sem acréscimo da
taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e
Custódia).

E) pode ser efetuado até o último dia de janeiro do
ano subsequente, efetuando-se as eventuais
compensações, se negativas, referentes ao mês.

Suponha que você está de posse da tabela de
retenções completa (ANEXO I) referente às alíquotas
aplicadas aos impostos e contribuições abarcados
pela Instrução Normativa SRF nº 480/2004 (colunas
02 a 06), para todas as naturezas dos bens fornecidos
ou dos serviços prestados (coluna 01).Analisando-se
exclusivamente a referida tabela, pode-se verificar
que entre os impostos e contribuições listados, há um
único item em que a IN não dispensa a retenção, ou
seja, não se verifica a alíquota ZERO para nenhum
dos bens e serviços prestados listados na coluna 01.
Esse imposto ou contribuição é:

A) o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ).

B) a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL).

C) a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS).

D) a Contribuição para o PIS/Pasep.
E) o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Os valores retidos conforme a Instrução Normativa
SRF nº 480/2004 devem ser recolhidos por meio de
DARF:

A) ao caixa único da União.
B) à Secretaria da Receita Federal.
C) ao Tesouro Nacional.
D) à Secretaria de Fazenda.
E) aos órgãos setoriais centralizadores de cada

imposto ou contribuição.
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Questão 48

Questão 49

Questão 50

Questão 51

Segundo o texto da Lei nº 6.404/1976, o prejuízo do
exercício será obrigatoriamente absorvido, de forma
ordenada:

A) inicialmente, pelas reservas de lucros.
B) inicialmente, pela reserva legal.
C) em um segundo momento, pelas reservas de

lucros.
D) em um segundo momento, pela reserva legal.
E) finalmente, pelos lucros acumulados.

Sob a ótica da Resolução nº 750/1993, atualizada e
consolidada pela Resolução CFC nº 1.282/2010,
pode-se concluir que:

A) no princípio da prudência, a opção pelo mais
provável deve se sobrepor, de forma geral, à
opção pelo valor.

B) custo histórico e correção monetária, mesmo em
tempos distintos, não poderão ser combinados
como base de mensuração.

C) informações íntegras e tempestivas, excluem a
possibilidade do uso de estimativas se
considerarmos o princípio da oportunidade.

D) a ideia de finitude rege o princípio da
continuidade, a entidade tem duração finita.

E) a entidade pertence ao patrimônio e a recíproca é
verdadeira.

Orientada pelo “Plano Mais Brasil”, a Lei nº 12.593, de
18 de janeiro de 2012, instituiu o Plano Plurianual da
União – PPA para o período de 2012 a 2015. Em seu
art. 4º, o PPA2012-2015 apresenta como diretrizes:

A) a ampliação do crédito como forma de estímulo à
economia e ao mercado interno.

B) a excelência na gestão para garantir o provimento
de bens e serviços à sociedade.

C) a ampliação do Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC.

D) o aumento do Produto Interno Bruto.
E) a proteção econômica para a retomada do

desenvolvimento da indústria nacional.

De forma geral, os demonstrativos contábeis
aplicados ao setor público podem ser elaborados
analisando-se algumas classes e/ou grupos de
contas do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
de forma específica. Sendo assim, o Balanço
Orçamentário pode ser construído analisando-se, no
plano de contas:

A) as classes 3 e 4.
B) o grupo 3 das classes 7 e 8.
C) o grupo 1 das classes 1 e 2.
D) o grupo 2 das classes 1 e 2.
E) o grupo 2 das classes 5 e 6.

Questão 47

Inicialmente, em uma situação hipotética, observe as
seguintes contas e seus respectivos saldos (em $):

No quadro acima, outras subcontas da conta 1.4
foram suprimidas e devem ser desconsideradas. Em
seguida, considere os seguintes eventos (1 a 5)
ocorridos de forma sequencial em um único mês de
um exercício.

Conforme o § 2º do art. 176 da Lei nº 6.404/1976,
assinale a opção correta.

A) Os eventos 1 e 2 não poderão ser lançados na
subconta 1.4.4.

B) O evento 4 obrigará a criação da subconta 1.4.5
Veículos – Diversos.

C) Os eventos de 1 a 5 obrigarão ajustes no plano de
contas para que sejam lançados em quatro
subcontas diferentes por tipo de veículo.

D) O evento 5 obrigará que sejam efetuados ajustes
no plano de contas.

E) Os eventos de 1 a 5 poderão ser lançados na
subconta 1.4.4.

Código $

1.4 imobilizado 1.000.000

1.4.4 imobilizado veículos 0

Conta

evento $

1 aquisição motocicleta 1 15.000

2 aquisição carro 1 15.000

3 aquisição carro 2 20.000

4 aquisição caminhão 1 35.000

5 aquisição trator 1 40.000

descrição
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Questão 53

Questão 54

Questão 55

Questão 56

Assinale a opção que melhor representa a finalidade
da Demonstração das Variações Patrimoniais para o
setor público.

A) Exerce uma função semelhante à do indicador
ROI – para o setor privado.

B) É um indicador do financeiro
apurado no Balanço Patrimonial do exercício.

C) É o principal indicador de desempenho dos
elementos patrimoniais do setor público.

D) Indica o quanto o serviço ofertado promoveu
alterações quantitativas nos elementos
patrimoniais.

E) Apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo
líquido resultante da oferta de serviço público.

Return On Investment
superavit/deficit

Suponha que você efetuou o pagamento de taxas
para abertura de uma Cia. em 30/01/201X. No
entanto, a data de início de atividades da Cia.
indicada no Contrato Social registrado na Junta
Comercial é 01/10/20X1. O fato contábil que
corresponde ao pagamento das taxas deve ser
registrado:

A) como diferido em 30/01/201X.
B) como despesa pré-operacional em 01/10/20X1.
C) como despesa em 30/01/201X, seguindo o

princípio da competência.
D) como despesa de abertura em 01/10/20X1,

desprezando-se a informação da data efetiva do
pagamento.

E) sem a data de pagamento, pois nesse caso, esta
informação é totalmente desprezível para
contabilidade.

Suponha o seguinte Balanço Patrimonial de uma
entidade pública:

Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público, parte V, o índice de Endividamento
Geral (EG) é de:

A) - 700%
B) - 7%
C) 0,857
D) 0,357
E) 1,167

Analisando-se um Balanço Financeiro, para que se
possa chegar ao valor do disponível para o exercício
seguinte (saldo final), deve-se:

A) subtrair o saldo disponível do exercício anterior.
B) subtrair os rendimentos orçamentários.
C) efetuar as deduções da receita orçamentária.
D) adicionar a amortização da dívida.
E) desconsiderar recebimentos e pagamentos

extraorçamentários.

Questão 52

Suponha que você tenha acabado de construir o
demonstrativo Balanço Orçamentário e precisa
calcular os Restos a Pagar não Processados inscritos
no exercício. Para isto, você subtrairá as colunas:

A) despesas empenhadas – despesas liquidadas.
B) despesas liquidadas – despesas pagas.
C) despesas empenhadas – despesas pagas.
D) dotação atualizada – despesas pagas.
E) dotação atualizada – despesas empenhadas.

ATIVO $ PASSIVO $
Circulante 15.000 Circulante 12.500
Não Circulante 15.000 Não Circulante 22.500

Patrimônio Líquido -5.000
Total 30.000 Total 30.000

Questão 57

31.Segundo a Lei nº 4.320/1964, classificam-se
como despesas de investimentos:

A) os programas especiais de trabalho.
B) o aumento de capital de empresas comerciais.
C) as aquisições de materiais para obras.
D) a constituição do capital de empresas financeiras.
E) a aquisição de imóveis de forma geral.

Questão 58

São realocações de recursos entre as categorias
econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e
do mesmo programa de trabalho as(os):

A) movimentações.
B) descentralizações.
C) remanejamentos.
D) transposições.
E) transferências.
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Questão 59

Questão 60

Um município tem como despesa prevista no
orçamento vigente $ 1.000.000,00. O prefeito está no
último mês de mandato e precisa realizar ainda
alguns empenhos. Segundo a Lei n° 4.320/1964,
considerando-se que não há qualquer fato novo na
administração municipal, em relação a esse
orçamento os empenhos do prefeito estão limitados
a:

A) $ 100.000
B) $ 83.333,33
C) $ 50.000
D) $ 0
E) $ 1.000.000

Uma prefeitura está realizando um processo contábil
de reavaliação de seus ativos imobilizados e
escolheu inicialmente, de um determinado grupo de
contas, um único item para ser avaliado. Para finalizar
esse processo no grupo de contas escolhido, a
prefeitura pode avaliar:

A) os outros itens por amostragem.
B) s e l e t i v a m e n t e o s i t e n s d e m a i o r

representatividade financeira.
C) seletivamente os itens de maior relevância

quantitativa.
D) todos os itens do grupo de contas.
E) seletivamente a maioria dos itens conforme

critério próprio.

Suponha que você é o chefe do Executivo de um ente
da federação e, no sentido de incentivar a atividade
econômica, decide, por meio da redução de alíquotas
de impostos, promover desonerações tributárias
seletivas em alguns setores produtivos. No entanto,
as receitas referentes a esses impostos já haviam
sido contempladas na Lei Orçamentária Anual. Em
seguida, de forma oportuna, assim que o Tribunal de
Contas tomou ciência da sua decisão, fundamentado
no artigo 14 da Lei Responsabilidade Fiscal, decidiu
que você está obrigado a compensar as
desonerações tributárias que vier a fazer. Analise a
decisão do Tribunal de Contas à luz do referido artigo
explicitando o que ficou caracterizado na decisão do
tribunal e o que você deve fazer, como chefe do
Executivo, para solucionar essa demanda.

PROVA DISCURSIVA

Redija um texto utilizando de 25 a 30 linhas sobre o
seguinte tema:
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