
 

 

 
CONCURSO PÚBLICO  -  Edital nº 01/2013 

 
ASSISTENTE FINANCEIRO 

Código 303 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA. 

2 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA: 

 confira seu nome, número de inscrição e o cargo; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

ATENÇÃO: 
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

 
3 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 
 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta 
solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será 
computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas 
ou questões rasuradas. 

 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

A Folha de Resposta da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 

 
Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2(duas) 
horas do início da prova (subitem 9.4.5). O tempo de duração das provas abrange a distribuição das provas, 
assinatura da Folha de Respostas, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da PROVA 
OBJETIVA para a Folha de Respostas (subitem 9.4.8). [...] os três últimos candidatos deverão 
permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova [...] assinar a Ata da Sala [...].(subitem 
9.4.30) 

ATENÇÃO - Nos termos do Edital nº 01/2013, “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: portar 
arma(s) no local de realização das provas [...]; portar, mesmo que desligados [...] quaisquer equipamentos 
eletrônicos [...] ou de instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...] 
entre outros; deixar de entregar a Folha de Respostas [...]” (subitem 9.4.31, alíneas “d”, “e”, “i”) 

GABARITOS E PROVAS – Divulgados no site www.gestaodeconcursos.com.br dia 01/04/2014. 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS 

                 

Data: ____/____/______ 

http://www.gestaodeconcursos.com.br/
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A T E N Ç Ã O 
 
 

Sr.(a) Candidato(a). 
 
 
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 40 (quarenta) questões objetivas  cada 

uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas:        

10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 6 (seis) questões 

de Conhecimentos Gerais, 7 (sete) questões de Noções de 

Informática, 7 (sete) questões de Raciocínio Lógico 

Matemático e Linguístico e 10 (dez) questões de 

Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis. 

 
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador 

de provas para que ele tome as providências necessárias. 

 
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá 

qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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Língua Portuguesa 
 
 
INSTRUÇÃO – As questões de 1 a 10 relacionam-se com o texto abaixo.  
                         Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas. 
 
 

TRINTA ANOS DE UMA FRASE INFELIZ 
 

  Ele não podia ter arrumado outra frase? Vá lá que haja perpetrado grande 
feito indo à Lua, embora tal empreendimento soe hoje exótico como uma viagem de 
Gulliver. Mas Neil Armstrong, o primeiro astronauta a pisar na Lua, precisava ter dito: 
“Este é um passo pequeno para um homem, mas um salto gigantesco para a 
humanidade”? Não podia ter-se contentado com algo mais natural (“Quanta poeira” por 
exemplo), menos pedante (“Quem diria, conseguimos”), mais útil como informação 
(“Andar aqui é fácil/difícil; gostoso/dói a perna”) ou mais realista (“Estou preocupado com 
a volta”)? 
  Não podia. Convencionou-se que eventos solenes pedem frases solenes. 
Era preciso forjar para a ocasião uma frase “histórica”. Não histórica no sentido de que 
fica guardada para a posteridade – a posteridade guarda também frases debochadas, 
como “Se eles não têm pão, comam brioches”. Histórica, no caso, equivale à frase 
edificante. É a história em sua versão, velhusca e fraudulenta, de “Mestra da Vida”, a 
História rebaixada a ramo da educação moral e cívica. À luz desse entendimento do que é 
“histórico”, Armstrong escolheu sua frase. Armstrong teve tanto tempo para pensar, no 
longo período de preparativos, ou outros tiveram tempo de pensar por ele, no caso de a 
frase lhe ter sido oferecida de bandeja, junto com a roupa e os instrumentos para a 
missão, e foi sair-se com um exemplar do primeiro gênero. Se era para dizer algo bonito, 
por que não recitou Shakespeare? Se queria algo inteligente, por que não encomendou a 
Gore Vidal ou Woody Allen? 

                        
  (Roberto Pompeu de Toledo, Veja,  2000) 

 
 
 

Questão 1 

Assinale a alternativa que constitui o tema central do texto.  
 
A) O impacto causado pela frase proferida por Armstrong ao pisar na Lua. 

B) O relato da aventura do primeiro homem a pisar na Lua. 

C) A não-aceitação da frase escolhida para um momento histórico tão solene. 

D) A importância do acontecimento de o homem ter chegado à Lua. 
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Questão 2 

O autor do texto classifica a frase do astronauta de “infeliz” porque 
 
A) a frase foi exótica, embora tivesse sido solene. 

B) a frase foi superficial, malgrado tivesse sido bonita. 

C) a frase não foi edificante, apesar de ter sido sábia. 

D) a frase foi pedante, ainda que tivesse ficado para a posteridade. 

 
 

Questão 3 

Leia o trecho: “... embora tal empreendimento soe hoje exótico como uma viagem de 
Gulliver.” 
 
O autor, com essa frase, expressa 
 
A) certa desilusão com o passar dos anos, quanto à ida do homem à Lua. 

B) a importância capital que o evento teve para a humanidade. 

C) certa incredulidade quanto à ida do homem à Lua. 

D) o encantamento com que a ida do homem à Lua é vista até hoje. 

 
 
Questão 4 

Assinale a alternativa CORRETA de acordo com a opinião do autor do texto. 
 
A) Apenas frases bonitas e comoventes são históricas. 

B) A frase de Armstrong revela uma visão ultrapassada da História. 

C) Acontecimentos solenes exigem frases também solenes. 

D) Armstrong quis ser original, não copiando Shakespeare, Gore Vidal e Wood Allen. 

 
 

Questão 5 

Assinale a alternativa que apresenta uma interpretação INCORRETA das expressões em 
destaque. 
 
A) “Vá lá que haja perpetrado grande feito...” (que haja realizado grande façanha). 

B) “... tal empreendimento soe exótico...” (esse projeto se pareça vulgar). 

C) “É a história em sua versão, velhusca e fraudulenta...” (interpretação, antiquada e 
enganadora). 

D) “História, no caso, equivale à frase edificante”.  (é idêntica à frase emocionante).  
 

 



5 

 

Questão 6 

Assinale a alternativa CORRETA, tendo em vista o emprego do sinal da crase.  
 
A) Referiu-se àquele grandioso acontecimento com orgulho e entusiasmo.  

B) O mundo assistiu, boquiaberto, a chegada do homem à Lua. 

C) Após a ida à Lua, o homem aspira à conquistas ainda mais ambiciosas. 

D) O mundo mudou à partir da viagem de Armstrong à Lua. 

 
 
 
Questão 7 

Assinale a alternativa que apresenta ERRO gramatical. 
 
A) Woody Allen é um dos que poderia ter inspirado Armstrong. 

B) Tudo isso são palavras solenes, mas pedantes e impróprias. 

C) Qual dos astronautas seriam capazes de formular frases menos pedantes? 

D) Deve fazer mais de trinta anos que o homem pisou na Lua pela primeira vez. 

 
 
 
Questão 8 

Leia o trecho. 
 
“... a posteridade guarda também frases debochadas, como “Se eles não têm pão, comam 
brioches”. História, no caso, equivale à frase edificante.” 
 
Quanto ao emprego das formas verbais destacadas acima essas só NÃO DIFEREM 
 
A) na conjugação. 

B) no modo. 

C) no número. 

D) na voz. 
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Questão 9 

Assinale a alternativa em que a ideia entre parênteses está INCORRETA.  
 
A) “Vá lá que haja perpetrado grande feito indo à Lua, embora tal empreendimento soe 

hoje exótico...” (Ideia de consequência). 

B) “Este é um passo pequeno para um homem, mas um salto gigantesco para a 
humanidade.” (Ideia de contraste). 

C) “Armstrong teve tempo para pensar...” (Ideia de finalidade). 

D) “Se queria algo inteligente, por que não encomendou a Gore Vidal ou Woody Allen?” 
(Ideia de condição). 

 
 
 
 
Questão 10 

Assinale a alternativa em que a ideia entre parênteses está CORRETA.  
 
A) “passo pequeno” / “salto gigantesco” (a função das expressões destacadas é de 

qualificação). 

B) “... precisava ter dito: “Este é um passo pequeno para um homem, mas um salto 
gigantesco para a humanidade?” (os dois-pontos introduzem uma citação e as aspas 
reproduzem as mesmas palavras proferidas pelo astronauta). 

C) “Armstrong teve tanto tempo para pensar, no longo período de preparativos, ou outros 
tiveram tempo de pensar por ele...” (as palavras sublinhadas nessa frase exprimem 
um sentido de indefinição). 

D) “também, têm, há, é, pão” (para todas essas palavras podemos aplicar a mesma 
regra de acentuação gráfica). 
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Conhecimentos Gerais 
 
 
Questão 11 

Em 1215, após o rei João, da Inglaterra, ter violado várias leis antigas e vários costumes 
que compunham a disciplina de Governo daquele país, os súditos se rebelaram e o 
forçaram a assinar o documento que enumera uma série de direitos que, mais tarde, 
viriam a ser consagrados como direitos humanos.  
 
Aquele documento foi denominado: 
 
A) Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão. 

B) Petition of Rights. 

C) Bill of Rights. 

D) Magna Carta. 

 
 
 
Questão 12 

Consoante a classificação que os direitos fundamentais recebem, aqueles que dizem 
respeito, especificamente, ao vínculo jurídico entre o indivíduo e um determinado Estado 
são os direitos: 
 
A) Políticos. 

B) Sociais. 

C) De nacionalidade. 

D) Individuais. 

 
 
 
Questão 13 

Entre os direitos garantidos ao idoso pelo respectivo Estatuto legal, NÃO se inclui 
 
A) o desconto de, pelo menos 50%, nos ingressos para eventos artísticos, culturais, 

esportivos e de lazer. 

B) a previsão da idade como primeiro critério de desempate em concurso público, com 
preferência para a idade mais elevada. 

C) o benefício mensal de um salário mínimo para o idoso, a partir de 65 anos, que não 
possa, por si ou por sua família, prover a própria subsistência. 

D) a reserva percentual de vagas em concursos públicos para pessoas com mais de 60 
anos. 
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Questão 14 

Em sua conta no Twitter, a Presidente Dilma assim se manifestou no dia 10/02/2014: 
 
“... a morte do cinegrafista da TV Bandeirantes Santiago Ilídio Andrade revolta e 
entristece.” 
 
A Presidente determinou também que a Polícia Federal apoiasse as investigações para a 
aplicação de pena aos culpados. A manifestação é relativa: 
 
A) À morte do profissional atingido por um rojão, quando cobria manifestação popular no 

centro do Rio de Janeiro. 

B) Ao assassinato do cinegrafista, que foi sequestrado, torturado e morto durante 
cobertura jornalística no Complexo do Alemão. 

C) A morte do cinegrafista, causada pela agressão a facadas de seu filho, que sofre de 
problemas mentais. 

D) À morte do cinegrafista, quando participava de manifesto do Movimento dos Sem 
Terra, atribuída à violência da repressão da Polícia Militar do Distrito Federal. 

 
 
 
Questão 15 

São previstas na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), que cria mecanismos para 
coibir a violência contra a mulher, as formas de violência doméstica e familiar contra a 
mulher. 
 
A forma que se manifesta em “qualquer conduta que configure calúnia, difamação, ou 
injúria” é, legalmente classificada como violência 
 
A) sexual. 

B) moral. 

C) institucional. 

D) física. 
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Questão 16 

Considere a seguinte notícia veiculada em 28/01/14 em um site da internet e aqui 
reproduzida com adaptações: 
 

 Para o professor da Universidade de Brasília, José Matias Pereira, especialista 
em finanças públicas, o Governo brasileiro e o BNDES (Banco de Desenvolvimento 
Econômico e Social) mostram a falta de compromisso com o dinheiro público ao 
financiarem a infraestrutura de outro país, enquanto precisamente a nossa falta de 
infraestrutura impede o crescimento econômico do Brasil. 

   
Assinale a alternativa que se refere CORRETAMENTE a notícia citada.  
 
A) Ao perdão dado pelo governo brasileiro à dívida de 900 milhões de dólares de 12 

países africanos. 

B) Aos gastos oficiais do Brasil com a realização de eventos internacionais de porte 
como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. 

C) A importação pelo Brasil de 16 caças supersônicos suecos, ao custo de 4,5 bilhões de 
dólares. 

D) Ao financiamento de 1,09 bilhão de dólares feito por banco oficial federal para o 
financiamento da construção do Porto de Mariel, a 45 km de Havana, em Cuba. 
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Noções de Informática 
 
 
Questão 17 

Em relação à organização dos sistemas computacionais, as alternativas abaixo 
apresentam os principais componentes, EXCETO: 
 
A) Componentes de E/S. 

B) Sistema operacional. 

C) Memória. 

D) Processador. 

 
 
 
 
Questão 18 

Leia atentamente a seguinte sequência de ações de um usuário do Windows 7, após 
ativar o Windows Explorer e se posicionar em uma pasta. 
 

1. Clique com o botão direito do mouse sobre um arquivo. 

2. Clique na opção copiar. 

3. Posiciona-se em outra pasta. 

4. Clique com o botão direito do mouse em uma área vazia da pasta. 

5. Clique na opção colar. 

 
Assinale a alternativa que apresenta o CORRETO resultado da sequência de ações 
descritas. 
 
A) O usuário fica com dois arquivos iguais em pastas diferentes. 

B) O usuário renomeou o arquivo. 

C) O usuário moveu o arquivo de uma pasta para outra e continua com apenas um 
arquivo. 

D) O Windows 7 mostrou uma mensagem de erro, indicando que é uma operação 
inválida. 
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Questão 19 

Qual a guia do menu do Word 2007 que o usuário deve escolher para mudar a orientação 
de página de retrato para paisagem? 
 
A) Configurações. 

B) Inserir. 

C) Exibição. 

D) Layout da página. 

 
 
 
Questão 20 

Relacione os itens de segurança apresentados na COLUNA I com suas descrições na 
COLUNA II. 
 
                COLUNA I                                                  COLUNA II 
 
1. Criptografia. 

2. FireWall. 

3. Assinatura digital. 

(     ) Código usado para comprovar a autenticidade 
e a integridade de uma informação. 

(     ) Ciência e arte de escrever mensagens em 
forma cifrada ou em código. 

(     ) Dispositivo de segurança usado para dividir e 
controlar o acesso entre redes de 
computadores. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 1 2 3.  

B) 2 3 1.  

C) 3 1 2.  

D) 3 2 1.  
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Questão 21 

Observe atentamente o gráfico seguinte gerado por uma planilha de Excel 2007. 
 

 
 
Assinale a alternativa que apresenta o nome CORRETO desse gráfico. 
  
A) Barras. 

B) Colunas.  

C) Linhas.  

D) Pizza. 

 
 
Questão 22 

O aplicativo do Windows 7 que configura as opções de segurança para proteger o 
computador de hackers e programas mal intencionados é: 
 
A) Lupa. 

B) Firewall do Windows. 

C) Informações do sistema. 

D) Prompt de comando. 

 
 
Questão 23 

As normas para apresentação de trabalhos de uma instituição de ensino indicam que as 
margens esquerda e superior devem ser de 3 cm e a inferior e direita de 2 cm.  
 
Qual o recurso de edição do MS Word deverá ser executado para atender o estabelecido 
pela norma?  
 
A) Alinhamento de parágrafo. 

B) Formatação de parágrafo.  

C) Formatação de fonte. 

D) Layout da página e depois definir margens. 
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Raciocínio Lógico Matemático e Linguístico 
 
 
Questão 24 

Uma lavadeira prendeu 5 camisas no varal usando 6 prendedores, como mostra a figura. 

 
Quantos prendedores serão necessários para prender 17 camisas.  
 
A) 17. 

B) 18. 

C) 30. 

D) 34. 

 
 
Questão 25 

Observe a figura. 

 
Quantos caminhos diferentes você tem para ir de A até B, caminhando só para baixo? 
 
A) 2. 

B) 4. 

C) 6. 

D) 8. 
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Questão 26 

Observe a sequência: 

 
Continuando a sequência e usando o mesmo padrão apresentado, qual será a 9ª figura?  
 
A)  

 

B)  

 

C)  

 

D)  

 
 
 
 
 
Questão 27 

Observe a sequência. 
 

 
Continuando a sequência e usando o mesmo padrão apresentado, quantas bolinhas terá 
a 10ª figura?  
 
A) 6. 

B) 7. 

C) 8. 

D) 9. 
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Questão 28 

Os seis meninos acabaram de apostar uma corrida.  

 
Analise as dicas abaixo e responda: Quem ganhou a corrida? 
 

 O vencedor tem uma camisa listrada. 

 Ele não é o menino mais alto de todos. 

 Ele está usando calças escuras. 

 Sua camisa é de manga curta. 

 
A) Pedro. 

B) Carlos. 

C) Tiago. 

D) Bruno. 

 
 
Questão 29 

Observe a sequência. 

 

22    24    28    34    42    52    .... 

O número que completa essa sequência é 
 
A) 54. 

B) 62. 

C) 64. 

D) 68. 
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Questão 30 

Na multiplicação.  

 
 

As letras R e S representam algarismos diferentes de 1 a 9.  
 
Então R e S, nesta ordem, são: 
 
A) 5 e 4. 

B) 6 e 4. 

C) 9 e 5. 

D) 6 e 5. 
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Conhecimentos Específicos 
 
 
Questão 31  

Sobre os dispositivos relativos ao Sistema Tributário Nacional previstos na Constituição 
Brasileira de 1988, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A)  A União, os Estados e o Distrito Federal poderão instituir contribuições de 

intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 
econômicas.  

B) As características de “efetividade ou potencialidade” do serviço público ensejam a 
criação e cobrança das taxas.  

C) Em conformidade com a Constituição Brasileira de 1988, o imposto municipal sobre 
serviços de qualquer natureza poderá ser progressivo.   

D) É de competência exclusiva da União instituir contribuição de melhoria, no caso de 
investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional.   

 
 
 
Questão 32 

Analise as afirmativas sobre princípios orçamentários e sua validade, assinalando com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) A regra contida no princípio do orçamento bruto pretende impedir a inclusão de 

importâncias líquidas no orçamento, isto é, a inclusão apenas do saldo positivo ou 
negativo resultante do confronto entre as receitas e despesas de determinado 
serviço público. 

(     ) O princípio orçamentário da unidade fortalece a prerrogativa de controle prévio do 
orçamento público pelo poder legislativo, levando o poder executivo a solicitar 
anualmente autorização para arrecadar receitas.    

(     ) O princípio orçamentário da universalidade possibilita ao Legislativo impedir o 
Executivo de realizar qualquer operação de receita e despesa sem prévia 
autorização parlamentar. 

(     ) O princípio orçamentário que está relacionado com a afirmação “É vedada a 
vinculação de impostos a órgãos e despesas.” é o da exclusividade. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V F V F. 

B) V V F V. 

C) F V V F. 

D) F F V V. 
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Questão 33 

Analise a seguinte afirmativa. 
 
 A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) estabeleceu que as 
previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das 
alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou 
de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua 
evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se 
referirem e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. 
 
Com base nessa análise, assinale a alternativa CORRETA.    
 
A) A afirmativa é falsa, porque, ao invés das normas técnicas e legais, as previsões da 

receita observarão os dispositivos constitucionais e, subsidiariamente, os da Lei 
Federal nº 4.320/1964.  

B) A afirmativa é falsa, porque, ao invés da variação do índice de preços, as previsões 
da receita considerarão os efeitos da taxa de crescimento da arrecadação do 
exercício anterior. 

C) A afirmativa é falsa, porque, ao invés de serem acompanhadas de demonstrativo de 
sua evolução nos últimos três anos, serão acompanhadas de demonstrativo de sua 
evolução nos últimos quatro anos. 

D) A afirmativa é verdadeira na sua totalidade, conforme dispositivo da lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 
 
 
Questão 34 

Analise as seguintes afirmativas sobre a execução orçamentária e financeira. 
 

I.  Na fixação da programação, particularmente das cotas mensais, devem ser 
considerados os créditos adicionais e as operações extraorçamentárias, em 
especial os restos a pagar. 

II.  O crédito orçamentário é constituído pelo conjunto de categorias classificatórias e 
contas que especificam as ações e operações autorizadas pela lei orçamentária. 

III.  O cronograma de execução mensal de desembolsos poderá ser alterado durante o 
exercício, tendo em vista modificações nas prioridades e, especialmente, no 
comportamento da arrecadação. 

 
A partir dessa análise, estão CORRETAS as afirmativas 
 
A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III.  
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Questão 35 

Sobre licitação pública, no contexto da Lei nº 8.666/1993, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) A Lei nº 8.666/1993 determina que os contratos administrativos sejam formalizados 

sempre por meio de instrumento escrito, sendo nulo e de nenhum efeito o contrato 
verbal.  

B) A Lei nº 8.666/1993 permite que, em determinados casos, a comissão de licitação 
seja substituída por um único servidor público.   

C) É dispensável a licitação para a celebração de contratos de prestação de serviços 
com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de 
governo, para atividades contempladas no contrato de gestão.  

D) Na tomada de preços, os participantes interessados devem ser previamente 
cadastrados nos registros dos órgãos públicos, ou devem atender a todas as 
exigências para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas. 

 
 
 
Questão 36 

Analise as afirmativas sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 
101/2000) assinalando com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Anexo de Metas Fiscais 

deverá dispor sobre o estabelecimento de metas plurianuais, em valores 
constantes, relativos a receitas, despesas e resultados nominal e primário para o 
exercício a que se referirem e para os demais constantes do plano plurianual. 

(     ) É considerada dívida pública consolidada ou fundada a dívida pública 
representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do 
Brasil, Estados e Municípios. 

(     ) O Anexo de Riscos Fiscais, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
integrará o projeto de Lei do Orçamento Anual. 

(     ) Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite 
ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzido até o término dos três 
subsequentes, reduzindo o excedente no primeiro quadrimestre, em pelo menos 
25%. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V V F V. 

B) F V V F. 

C) F F F V. 

D) V F V F. 
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Questão 37 

Sobre as classificações das despesas orçamentárias, conforme disposto no Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 5ª Edição, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A classificação funcional segrega as dotações orçamentárias em funções e 

subfunções, buscando responder basicamente à indagação “em que” área de ação 
governamental a despesa será realizada.  

B) A função “Encargos Especiais” engloba as despesas orçamentárias em relação às 
quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo 
corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, 
representando, portanto, uma agregação neutra.  

C) Conforme estabelecido no Art. 3º da Portaria MOG nº 42/1999, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios estabelecerão, em atos próprios, suas estruturas de 
programas, códigos e identificação, respeitados os conceitos e determinações nela 
contidos.   

D) No caso do Governo Federal, o código da classificação institucional compõe-se de 
seis dígitos, sendo os dois primeiros reservados à identificação do órgão e os demais 
à unidade orçamentária.  

 
 
 
Questão 38 

De conformidade com os dispositivos do Regimento Geral do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil, é CORRETO afirmar que a competência “apreciar e decidir sobre o 
orçamento do CAU/BR, suas reformulações orçamentárias, a abertura de créditos 
suplementares e as transferências de recursos financeiros do CAU/BR” é específica  
  
A) da Comissão de Planejamento e Finanças.  

B) do Conselho Diretor.  

C) do Plenário.  

D) da Presidência.   
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Questão 39 

A Empresa ABC possui conta corrente bancária no Banco Alvorada, cujo extrato bancário, 
emitido em 31/12/2013, acusava um saldo credor de R$ 28.800,00. 
 
Em contrapartida, o livro razão apontava para a mesma conta um saldo devedor de 
R$ 26.500,00. O analista encarregado apurou, por meio de análise do extrato bancário, os 
seguintes fatos não registrados na contabilidade: 
 

 Aviso de lançamento a débito, efetuado pelo banco, de R$ 450,00, relativo a contas 
de luz e telefone. 

 Aviso de lançamento a débito de R$ 3.000,00, em virtude de devolução de duplicata 
descontada, por falta de pagamento do sacado. 

 Devolução de cheques de terceiros depositados pela empresa no valor de 
R$ 1.850,00, em virtude de insuficiência de fundos. 

 Aviso de crédito de duplicata de emissão da empresa em cobrança no banco, no valor 
de R$ 6.800,00, acrescido de juros de mora de R$ 100,00 pelo atraso de pagamento. 

 
Ao realizar a conciliação bancária, o analista verificou também que havia cheques 
emitidos pela empresa, ainda não descontados pelo banco, no valor de R$ 700,00. 
 
Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que o saldo da mencionada conta 
corrente em 31/12/2013, encontrado pelo analista após a conciliação bancária, é da 
ordem de 
 
A) R$ 28.800,00.  

B) R$ 28.100,00.  

C) R$ 25.100,00.  

D) R$ 25.800,00.   
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Questão 40 

O Departamento comercial de determinada empresa elaborou a seguinte planilha no 
Microsoft Excel 2010. 
 

 
 
O objetivo da planilha é calcular a expectativa de vendas em R$ para o mês de dezembro 
de 2013, baseada em registros históricos coletados pela Empresa, em que tal expectativa 
é dada pela soma entre o maior valor de vendas entre janeiro e novembro do ano 
considerado, com 50% da média desse mesmo período. 
 
Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que a fórmula que deve ser utilizada, 
na célula B13, para calcular a expectativa de vendas em dezembro será 
 
A) =MÁXIMO(B2:B12)-(MÉDIA(B2:B12)/50%)  

B) =MÁXIMO(B2:B12)+MÉDIA(B2:B12)/2 

C) =MAIOR(B2:B12;1)+MOD(MÉDIA(B2:B12); 2)  

D) =(MAIOR(B2:B12;2)+MÉDIA(B2:B12))/2   
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
 

 

 

 
AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE 
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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