
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.

PROVA

S10 - P
Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas.

ATENÇÃO:

Contador

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DO LÍDER INDIANO MAHATMA GANDHI PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Se ages contra a justiça e eu te deixo agir, então a injustiça é minha.”

TARDE

Disciplinas
Quantidade de

questões
Valor de cada

questão

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Língua Portuguesa 10 2

Informática Básica 5 1

História e Geografia de Rondônia 10 1

Noções de Administração Pública 5 1

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Conhecimentos da Área de Formação 30 2

CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

Estado de Rondônia
Superintendência Estadual de Administração e Recursos Humanos de Rondônia – SEARH

Superintendência de Compras e Licitações de Rondônia – SUPEL

Grupo II – Grupo Ocupacional Ensino Superior – Área Administrativa
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CONHECIMENTOS BÁSICOS

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Era uma vez um bando de ratos que vivia no
buraco do assoalho de uma casa velha.

Havia ratos de todos os tipos, grandes e
pequenos, pretos e brancos, velhos e jovens, fortes e
fracos, do campo e da cidade.

Mas ninguém ligava para as diferenças,
porque todos estavam irmanados em torno de um
sonho comum: um queijo enorme, amarelo, cheiroso,
bem pertinho dos seus narizes. Comer o queijo seria
a suprema felicidade...

Bem pertinho é modo de dizer. Na verdade, o
queijo estava imensamente longe, porque entre ele e
os ratos estava um gato... O gato era malvado, tinha
dentes afiados e não dormia nunca. Por vezes, fingia
dormir. Mas bastava que um ratinho mais corajoso se
aventurasse para fora do buraco, para que o gato
desse um pulo e, era uma vez um ratinho...

Os ratos odiavam o gato.
Quanto mais o odiavam mais irmãos se

sentiam.
O ódio a um inimigo comum tornava-os

cúmplices de um mesmo desejo: queriam que o gato
morresse ou sonhavam com um cachorro...

Como nada pudessem fazer, reuniam-se para
conversar. Faziam discursos, denunciavam o
comportamento do gato (não se sabe bem para
quem), e chegaram mesmo a escrever livros com a
crítica filosófica sobre gatos. Diziam que um dia
chegaria em que os gatos seriam abolidos e todos
seriam iguais. “Quando se estabelecer a ditadura dos
ratos”, diziam os camundongos, “então todos serão
felizes…”

– O queijo é grande o bastante para todos,
dizia um.

– Socializaremos o queijo, dizia outro.
Todos batiam palmas e cantavam as mesmas

canções.
Era comovente ver tanta fraternidade.
Como seria bonito quando o gato morresse!
Sonhavam.
Nos seus sonhos, comiam o queijo.
E quanto mais o comiam, mais ele crescia.
Porque esta é uma das propriedades dos

queijos sonhados: não diminuem; crescem sempre!
E marchavam juntos, rabos entrelaçados,

gritando: “o queijo, já”…
Sem que ninguém pudesse explicar como, o

fato é que, ao acordarem numa bela manhã, o gato
tinha sumido.

O queijo continuava lá, mais belo do que
nunca. Bastaria dar apenas uns poucos passos para

O sonho dos ratos

Com relação à fábula de Rubem Alves, analise as
afirmativas a seguir.

I. No texto, associando o comportamento dos ratos
ao do homem, os ratos representam a humildade,
a covardia e a falta de solidariedade.

II. Os ratos, na fábula, são seres perseguidos,
incapazes de uma ação em prol da coletividade.

III. Contrariando uma característica das fábulas, no
texto há indicação precisa de tempo e lugar.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

A) I
B) II
C) III
D) I e II
E) I e III

Questão 01

fora do buraco.
Olharam cuidadosamente ao redor. Aquilo

poderia ser um truque do gato. Mas não era. O gato
tinha desaparecido mesmo. Chegara o dia glorioso, e
dos ratos surgiu um brado retumbante de alegria.
Todos se lançaram ao queijo, irmanados numa fome
comum.

E foi então que a transformação aconteceu!
Bastou a primeira mordida. Compreenderam,
repentinamente, que os queijos de verdade são
diferentes dos queijos sonhados. Quando comidos,
em vez de crescer, diminuem.Assim, quanto maior for
o número de ratos a comer o queijo, menor o naco
para cada um. Os ratos começaram a olhar uns para
os outros, como se fossem inimigos.

Olharam, cada um para a boca dos outros,
para ver quanto queijo haviam comido. E os olhares
se enfureceram. Arreganharam os dentes.
Esqueceram-se do gato. Eram seus próprios
inimigos.

Abriga começou.
Os mais fortes expulsaram os mais fracos, a

dentadas.
[...]
Os ratinhos magros, de dentro do buraco

escuro, não podiam compreender o que havia
acontecido. O mais inexplicável era a transformação
que se operara no focinho dos ratos fortes, agora
donos do queijo. Tinham todo o jeito do gato, o olhar
malvado, os dentes à mostra.

Os ratos magros não conseguiam perceber a
diferença entre o gato de antes e os ratos de agora. E
compreenderam, então, que não havia diferença
alguma.

. Não é por acidente que os nomes são tão
parecidos.

RATO+QUEIJO = GATO

Pois todo rato que fica dono de queijo vira
gato

(ALVES, Rubem. . São Paulo: Loyola, 2006.
p. 15-19.)

Estórias de bichos

– Língua Portuguesa
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N o p e r í o d o “ P o r q u e e s t a é u m a d a s
PROPRIEDADES dos queijos sonhados: não
diminuem; crescem sempre!” (§ 17), o elemento
destacado pode ser substituído, sem prejuízo para o
sentido original do texto, por:

A) substâncias.
B) qualidades.
C) imperfeições.
D) razões.
E) expectativas.

Questão 03

Assinale a alternativa na qual o deslocamento do
adjetivo provoca alteração de sentido.

A) “[...] vivia no buraco do assoalho de uma casa
velha.” (§ 1) / vivia no buraco do assoalho de uma
velha casa.

B) “Comer o queijo seria a suprema felicidade...” (§ 3)
/ Comer o queijo seria a felicidade suprema...

C) “[...] e dos ratos surgiu um brado retumbante de
alegria.” (§ 21) / e dos ratos surgiu um brado de
alegria retumbante.

D) “[...] ao acordarem numa bela manhã, o gato tinha
sumido.” (§ 19) / ao acordarem numa manhã bela,
o gato tinha sumido.

E) “Os ratinhos magros, de dentro do buraco escuro,
não podiam compreender o que havia
acontecido.” (§ 26) / Os magros ratinhos, de
dentro do buraco escuro, não podiam
compreender o que havia acontecido.

Questão 02

O período “Comer o queijo SERIA a suprema
felicidade...” apresenta uma forma verbal, destacada,
que indica:

A) um fato futuro que pode ou não ocorrer,
relacionado a um fato passado.

B) um fato ocorrido no passado, anterior a outro fato,
também no passado.

C) um fato futuro com relação ao momento presente.
D) um fato inconcluso, que se prolonga por algum

tempo, no passado.
E) um fato concluído no passado.

Questão 04

A figura de linguagem presente em “Havia ratos de
todos os tipos, grandes e pequenos, pretos e
brancos, velhos e jovens, fortes e fracos, do campo e
da cidade.” (§ 2) é:

A) paradoxo.
B) sinestesia.
C) prosopopeia.
D) antítese.
E) hipérbole.

Questão 05

Em uma das alternativas a seguir, o termo transcrito
funciona como sujeito da oração a qual pertence.
Assinale-o.

A) “ratos” (§ 2)
B) “cúmplices” (§ 7)
C) “a crítica filosófica” (§ 8)
D) “o queijo” (§ 10)
E) “ninguém” (§ 3)

Questão 06

O período “Quanto mais o odiavam mais irmãos se
sentiam.” (§ 6) possui uma oração subordinada
adverbial:

A) final.
B) temporal.
C) proporcional.
D) concessiva.
E) causal.

Questão 08

Um texto apresenta sempre elementos que retomam
algo já dito anteriormente, dando coesão ao que se
escreve. Assinale a alternativa que, no contexto,
indica o elemento que assume esse papel.

A) “Mas” (§ 3)
B) “que” (§ 1)
C) “Quando” (§ 8)
D) “então” (§ 22)
E) “Pois” (§ 27)

Questão 07
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Considere o Windows XP em sua configuração
padrão. Em relação à lixeira com essa configuração,
é correto afirmar que:

A) é uma pasta especial do Windows, conhecida
como área de transferência.

B) seu ícone na área de trabalho pode ser deletado
normalmente por um usuário não administrador
como qualquer outro ícone.

C) armazena arquivos de qualquer unidade de disco,
incluindo as unidades removíveis.

D) possui um tamanho máximo de armazenamento,
que não pode ser alterado pelo administrador do
sistema.

E) cada unidade de disco rígido reconhecida possui
sua própria lixeira.

Questão 12

Na configuração padrão do Windows XP, quando o
usuário minimiza os programas abertos que estão
sendo utilizados, esses programas permanecem
disponibilizados em um local conhecido como:

A) barra de tarefas.
B) área de transferência.
C) barra de rolagem.
D) plano de fundo.
E) barra de ferramentas.

Questão 11

Questão 09

Ao se substituir corretamente o objeto direto
destacado em “Os ratos magros não conseguiam
perceber A DIFERENÇA entre o gato de antes e os
ratos de agora.” por um pronome oblíquo,
corretamente colocado, tem-se:

A) Os ratos magros não conseguiam percebê-la
entre o gato de antes e os ratos de agora.

B) Os ratos magros não conseguiam-na perceber
entre o gato de antes e os ratos de agora.

C) Os ratos magros não conseguiam perceber-lhe
entre o gato de antes e os ratos de agora.

D) Os ratos magros não conseguiam-lhe perceber
entre o gato de antes e os ratos de agora.

E) Os ratos magros não lhe conseguiam perceber
entre o gato de antes e os ratos de agora.

Questão 10

Em “Os ratinhos magros, de dentro do buraco escuro,
não podiam compreender O que havia acontecido.”
(§ 26), a classe gramatical do termo destacado é:

A) pronome pessoal oblíquo.
B) artigo definido.
C) pronome indefinido.
D) pronome relativo.
E) pronome demonstrativo.

– Informática Básica

No Word 2007, a formatação de parágrafos pode ser
realizada por meio do recurso régua, que possui três
controles. O recuo que é feito com o controle
representado por um quadrado que pode ser
arrastado na régua implementa:

A) a primeira linha do parágrafo.
B) o afastamento das outras linhas, com exceção da

primeira.
C) o recuo do parágrafo à esquerda.
D) a escolha de marcas de tabulação do parágrafo.
E) o recuo do parágrafo à direita.

Questão 13

No MS Excel 2007, a fórmula que solicita a soma de
todas as células da coluna B de uma planilha é:

A) =soma(B)
B) =soma(B!)
C) =soma($B)
D) =soma(B:B)
E) =soma(@B)

Questão 14
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Questão 15

Alguns termos utilizados na segurança da informação
estão disponibilizados na Coluna I. Estabeleça a
correta correspondência com os seus significados,
disponibilizados na Coluna II.

Coluna I

1. DMZ
2. VPN
3. IDS
4. Honey Pot (pote de mel)

Coluna II

( ) Forma de comunicação segura, que permite
o c o m p a r t i l h a m e n t o d e a r q u i v o s e
videoconferências.

( ) Ambiente criado para proteger a rede interna,
gerando um perímetro de segurança entre a
Internet e a rede interna da organização.

( ) Recurso utilizado para atrair os ataques em uma
rede, visando conhecer como eles ocorrem para
ajudar a proteger o sistema.

( ) Sistema de detecção de intrusos.

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

Questão 16

O primeiro Governador e Capitão-General da
Capitania de Mato Grosso, Antônio Rolim de Moura
Tavares, instalou a sua capital em Vila Bela da
Santíssima Trindade, tomando as primeiras
providências para a defesa da capitania. Espanhóis e
portugueses, então, disputavam território às margens
de um importante rio da região. Qual das alternativas
abaixo indica corretamente o nome do referido rio e
qual era a localização dos contendores, nessa
ordem?

A) Madeira / portugueses na margem esquerda.
B) Mamoré / espanhóis na margem direita.
C) Guaporé / portugueses na margem direita.
D) Ji-Paraná / espanhóis na margem esquerda.
E) Pacaás-Novos / portugueses na margem direita.

– História e Geografia de Rondônia

Quanto ao relevo do Estado de Rondônia, é correto
afirmar que o norte e o noroeste pertencem:

A) à região serrana.
B) aos vales e depressões do rio Mamoré.
C) à Chapada dos Parecis.
D) ao Planalto Sul-Amazônico.
E) à grande PlanícieAmazônica.

Questão 18

Questão 19

Este empreendimento atraiu imigrantes de variadas
nacionalidades e fez a pequena vila de Santo Antônio
da Madeira gradualmente ir transferindo sua
localização até se tornar uma grande cidade.
O empreendimento citado e a cidade estão
corretamente listados em:

A) rodovia / Cacoal
B) ferrovia / Porto Velho
C) hidrovia /Ariquemes
D) hidrelétrica / Ji-Paraná
E) portos / São Francisco do Guaporé

Com o declínio da mineração e a independência
do Brasil, a região do futuro Estado de Rondônia
perdeu importância econômica até que, em fins do
século XIX, a _________________ e com ela a
imensa demanda por _________________, atraiu
imigrantes _________________.

As lacunas no texto acima são correta e
respectivamente preenchidas por:

A) urbanização / serviços / de várias regiões do país.
B) Revolução Industrial / borracha natural /

nordestinos.
C) ferrovia Madeira-Mamoré / t rabalho /

estrangeiros.
D) fundação de Porto Velho / mão de obra / sulistas.
E) descoberta de cassiterita / riquezas / doAcre.

Questão 17
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Questão 20

A rede hidrográfica do Estado de Rondônia é
representada pelo rio _________________ e seus
afluentes, que formam sub-bacias significativas. O
conjunto, por sua vez, integra a bacia do
_________________.

As lacunas no texto acima são corretamente
preenchidas por:

A) Mamoré /Amazonas.
B) Guaporé / Mamoré.
C) Ji-Paraná / Madeira.
D) Madeira /Amazonas.
E) Beni / Madeira.

Questão 21

Rondônia, hoje, figura entre os estados mais
devastados ambientalmente. Tal fato tem sua origem
maior:

A) nos projetos de colonização do Governo Federal.
B) na industrialização de Porto Velho.
C) na construção da ferrovia Madeira-Mamoré.
D) na construção das hidrelétricas de Santo Antônio

e Jirau.
E) no estabelecimento de reservas indígenas pela

FUNAI.

Questão 22

Rondônia é o segundo maior produtor do país de
cassiterita (minério do estanho), somente
ultrapassado pelo Estado do Amazonas, além de ser
um grande produtor de soja. Em Rondônia, a maior
parte do minério é retirada do garimpo Bom Futuro,
em Ariquemes. Constituem-se nos principais
facilitadores do escoamento da produção,
principalmente da soja:

A) a hidrovia do Guaporé e o porto de Guajará-Mirim.
B) a ferrovia Madeira-Mamoré e a hidrovia de mesmo

nome.
C) o porto de Porto Velho e a hidrovia do Madeira.
D) a ferrovia Madeira-Mamoré e a rodovia BR 174.
E) a hidrovia do Ji-Paraná e o porto do Rio Novo.

Questão 23

Questão 24

Questão 25

Até a década de 1960, o Estado de Rondônia tinha
sua economia reduzida à extração de borracha e de
castanha-do-pará. O crescimento acelerado só
começa a ocorrer, de fato, a partir dos anos 1960 e
1970, mediante projetos do Governo Federal para
desenvolvimento da região. Aponte a afirmativa
abaixo que lista corretamente uma ação do Governo
Federal nesse sentido e um fator econômico que
impulsionaram o extraordinário crescimento de
Rondônia no período.

A) a construção do porto graneleiro de Porto Velho e
o potencial hidrelétrico.

B) construção de rodovias e a descoberta de
cassiterita.

C) construção da ferrovia Madeira-Mamoré e a
descoberta de ouro.

D) inauguração da hidrovia do Madeira e chegada da
soja.

E) a liberação da exploração madeireira e a
distribuição de terras agrícolas boas e baratas.

Entre as décadas de 1960 e 1980, o número de
habitantes em Rondônia cresce mais de sete vezes e
passa de 70 mil para 500 mil (números aproximados).
Rondônia é elevada à condição de Estado em 1981.
Com o crescimento populacional, surgem problemas
como conflitos por terra, violência e desflorestamento
ilegal em terras indígenas. Para conter o
desflorestamento, é criado em 2001, na fronteira com
a Bolívia:

A) o projeto de demarcação e assentamento de
reservas indígenas.

B) o projeto de uso sustentável da bacia do Guaporé.
C) o Centro de Pesquisas para o Desenvolvimento

Sustentável daAmazônia.
D) uma nova reserva extrativista.
E) um corredor ecológico binacional com

financiamento inicial do Banco Mundial.

A operação com plena capacidade de duas novas
hidrelétricas em Rondônia causará grande
impacto ecológico e social, envolvendo inclusive a
questão indígena. Esses novos empreendimentos
localizam-se no rio:

A) Guaporé.
B) Mamoré.
C) Ji-Paraná.
D) Madeira.
E) Beni.
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– Noções de Administração Pública

Questão 26

Questão 27

Questão 29

Questão 30

Questão 28

Dentre as alternativas abaixo, a única que se alinha à
proposta da administração gerencial, oriunda das
reflexões sobre o “paradigma do cliente”, é:

A) re lações hierarquizadas e r íg idas de
subordinação entre órgãos e agentes.

B) remuneração baseada na função desenvolvida e
não nos resultados alcançados.

C) priorização de processos e ritos.
D) gestão com controle de resultados e participativa.
E) administração burocrática baseada na estrita

legalidade.

Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que
NÃO guarda correlação com os princípios desejáveis
de ética e cidadania.

A) Observância de ações cidadãs plenas, efetivas,
cotidianas e ativas.

B) Cuidado relativo à segurança e à saúde individual
com o reconhecimento dos efeitos de tais
cuidados na dimensão social.

C) Respeito ao meio ambiente e à capacidade
contributiva no plano dos impostos.

D) Cuidado no uso dos bens comuns e fruição
adequada dos serviços públicos.

E) Elenco de princípios fundamentais nas
constituições apenas para demonstrar o que se
deseja para o futuro dos indivíduos.

A vacância do cargo público, segundo a Lei
Complementar Estadual nº 68/1992, pode decorrer
de:

A) readaptação.
B) lotação.
C) produtividade.
D) estabilidade.
E) autorização.

Com base na Lei Complementar Estadual nº 68/1992,
assinale a alternativa correta.

A) Remuneração é a retribuição pecuniária única
pelo exercício do cargo público, com valor fixado
em lei.

B) Remuneração é o vencimento do cargo público
acrescido das vantagens permanentes ou
temporárias estabelecidas em lei.

C) Vencimento é a remuneração do cargo público
acrescido das vantagens permanentes ou
temporárias estabelecidas em lei.

D) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das
vantagens de caráter permanente, pode ser
reduzido em razão de conveniência da
Administração Pública.

E) O servidor perderá parcela da remuneração
diária, proporcional aos atrasos, ausências e
saídas antecipadas iguais ou superiores a quinze
minutos.

A comunicação na gestão pública deve atingir o
objetivo de ser:

A) clara e pessoal, em atenção aos princípios
constitucionais da publicidade e moralidade.

B) concisa e sigilosa, em atenção aos princípios
constitucionais da legalidade e proteção dos
dados.

C) concisa e impessoal, em atenção aos princípios
da moralidade e eficiência.

D) pormenorizada, pessoal e identificada, em
atenção ao princípio constitucional de garantia do
servidor público.

E) sigilosa e interna, atendendo aos princípios
constitucionais da autonomia administrativa e do
autocontrole.

– Conhecimentos da Área de Formação

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Um dos princípios orçamentários veda a
transposição, o remanejamento, ou a transferência
de recursos de uma categoria de programação para
outra ou de um órgão para outro, sem prévia
autorização legislativa. Identifique-o em uma das
alternativas abaixo.

A) Equilíbrio
B) Programação
C) Planejamento
D) Não estorno
E) Exclusividade
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Determinado tipo de orçamento caracteriza-se por
enfatizar o desempenho organizacional, e avaliam-se
os resultados em termos de eficácia, ou seja, em
termos de resultados obtidos em detrimento de sua
efetividade. Essas características referem-se ao
Orçamento:

A) programa.
B) tradicional.
C) incremental.
D) participativo.
E) funcional.

Questão 33

Questão 34

Questão 35

Questão 36

Determinado Princípio Orçamentário, opõe-se à
inclusão de valores globais, de forma genérica,
ilimitados e sem discriminação, e ainda, o início de
programas ou projetos não incluídos na Lei
Orçamentária Anual – LOA. No trecho acima, está se
fazendo referência a que Princípio Orçamentário?

A) Não afetação das receitas.
B) Unidade / totalidade.
C) Especificação ou especialização.
D) Orçamento bruto.
E) Exclusividade.

Constitui-se no atual e mais moderno instrumento
orçamentário público. Materializa-se num plano de
trabalho que integra planejamento e orçamento com
objetivos e metas a alcançar. Apresenta uma visão
gerencial e sua ênfase é nas realizações. Uma das
alternativas abaixo faz referência ao tipo de
Orçamento Público citado no texto acima.
Identifique-a.

A) Base-Zero
B) Autorizativo
C) Clássico
D) Programa
E) Funcional

O Orçamento Geral da União, além do Orçamento
Fiscal, também apresenta em sua composição a(s)
seguinte(s) peça(s) orçamentária(s):

A) seguridade social e investimentos das estatais.
B) fundo previdenciário e investimentos das estatais.
C) fundo previdenciário.
D) seguridade social.
E) fundo previdenciário e seguridade social.

No passado, o orçamento era apenas um meio de
controle político do legislativo sobre o executivo, mas
tanto a finalidade quanto os conceitos evoluíram e o
Orçamento Público tornou-se bem mais abrangente
que a simples previsão de receitas e fixação de
despesas. Identifique, nas alternativas abaixo, as
importantes dimensões, todas de interesse direto da
sociedade, apresentadas no Orçamento Público
Brasileiro.

A) Administrativa e jurídica
B) Econômica, administrativa e jurídica
C) Jurídica, econômica e política
D) Administrativa e financeira
E) Financeira, econômica e jurídica

Questão 32

Questão 37

Constitui-se em um instrumento legal de
planejamento de maior alcance no estabelecimento
das prioridades e no direcionamento das ações de
Governo. Traduz, ao mesmo tempo, o compromisso
com os objetivos e a visão de futuro, assim como a
previsão de alocação dos recursos orçamentários
nas funções de Estado e nos programas de Governo.
Identifique nas alternativas abaixo a que instrumento
o texto acima faz referência.

A) Relatório de Gestão Fiscal – RGF
B) Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO
C) Lei OrçamentáriaAnual – LOA
D) Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF
E) Plano Plurianual – PPA
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Questão 39

Questão 40

Correlacione os conceitos da coluna 2 de acordo com
o tipo de receita da coluna 1. Logo após identifique a
alternativa que apresenta a sequência correta.

Coluna 1

1. Receita Pública
2. Ingressos Extraorçamentários
3. Receita Pública Originária
4. Receita Pública Derivada

Coluna 2

( ) São aquelas arrecadadas por meio da exploração
de atividades econômicas.

( ) São disponibilidades de recursos financeiros que
ingressam durante o exercício orçamentário e
constitui-se em elemento novo para o patrimônio
público.

( ) São aquelas arrecadadas por meio da soberania
estatal, ou seja, impostos e contribuições.

( ) São recursos financeiros de caráter temporário e
não integram a Lei OrçamentáriaAnual.

A) 3 – 2 – 1 – 4
B) 3 – 1 – 4 – 2
C) 2 – 3 – 1 – 4
D) 2 – 3 – 4 – 1
E) 4 – 3 – 1 – 2

A classificação funcional da despesa pública é
representada por cinco dígitos. Identifique, nas
alternativas abaixo, o que esses cinco dígitos
representam, respectivamente, os dois primeiros e os
três últimos.

A) Projeto e Programa.
B) Atividade e Projeto.
C) Atividade e Função.
D) Função e Programa.
E) Função e Subfunção.

Questão 38

É vedada a realização de operações de crédito que
excedam as despesas de capital, ressalvadas as
autorizadas mediante créditos suplementares ou
especiais com finalidade precisa, aprovados pelo
Poder Legislativo por maioria absoluta. Como ficou
conhecido esse artigo de número 167 – III da
Constituição Federal?

A) Princípio constitucional orçamentário
B) Princípio ordinário
C) Regra fundamental orçamentária
D) Regra de ouro
E) Compromisso orçamentário

Questão 41

Correlacione os conceitos da coluna 2 de acordo com
o tipo de crédito orçamentário da coluna 1. Logo após,
identifique a alternativa que apresenta a sequência
correta.

Coluna 1

1. Crédito Inicial/Ordinário
2. Crédito Suplementar
3. Crédito Especial
4. Crédito Extraordinário

Coluna 2

( ) Reforçam as dotações orçamentárias recebidas.
( ) São destinados a despesas urgentes e

imprevistas.
( ) São constituídos para atender despesas, para as

quais, não haja dotação orçamentária específica.
( ) É aquele aprovado pela Lei OrçamentáriaAnual.

A) 2 – 4 – 3 – 1
B) 3 – 2 – 1 – 4
C) 2 – 3 – 4 – 1
D) 2 – 3 – 1 – 4
E) 3 – 4 – 1 – 2

Questão 42

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF ampliou a
obrigatoriedade de transparência dos atos públicos,
envolvendo diversos instrumentos de gestão. Uma
das alternativas abaixo apresenta um item que NÃO
se configura como um dos instrumentos de
transparência da gestão fiscal apresentados pela
LRF.Assinale-a.

A) Relatório Resumido da Execução Orçamentária.
B) Relatório de Gestão Fiscal.
C) Prestação de Contas e Respectivo Parecer

Prévio.
D) Demonstração do Fluxo de Caixa.
E) Orçamentos e Leis de Diretrizes Orçamentárias.
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Questão 43

Questão 44

Questão 46

Questão 45

Uma das alternativas abaixo apresenta uma
característica qualitativa, que deve estar,
obrigatoriamente, presente nas Demonstrações
Contábeis e também é reputada como uma
característica fundamental. Identifique-a.

A) Conservadorismo
B) Relevância
C) Compreensibilidade
D) Comparabilidade
E) Neutralidade

Uma das revisões efetuadas na NBC TG – Estrutura
Conceitual retirou uma determinada característica da
condição de aspecto de representação fidedigna, por
ser considerada inconsistente com a neutralidade.
Identifique essa característica em uma das
alternativas abaixo.

A) Prudência
B) Competência
C) Relevância
D) Tempestividade
E) Materialidade

Determinado Princípio de Contabilidade refere-se ao
processo de mensuração e apresentação dos
componentes patrimoniais no sentido de produzir
informações íntegras e tempestivas. Qual é esse
princípio?

A) Continuidade
B) Oportunidade
C) Registro Pelo Valor Original
D) Prudência
E) Entidade

A representação pela forma legal que difira da
substância econômica não pode resultar em
representação fidedigna. Identifique nas alternativas
abaixo, a que característica das Demonstrações
Contábeis, o trecho extraído da NBC TG – Estrutura
Conceitual faz referência.

A) Conservadorismo
B) Confiabilidade
C) Essência sobre a forma
D) Neutralidade
E) Materialidade

Questão 47

Questão 48

Determinada empresa apresentou os seguintes
movimentos relativos ao mês de outubro de 2013:

• Vendas no valor de R$ 300.000,00 recebendo
50% à vista e 50% para pagamento no mês
seguinte.

• Avenda acima gerou um CMV de R$ 120.000,00.
• Pagou à vista um seguro de veículo, no valor de

R$ 3.000,00, para o período de novembro 2013 a
outubro 2014.

• Incorreu em despesas no valor de R$ 70.000,00,
as quais só fará o pagamento depois de 60 dias.

• Recebeu R$ 50.000,00 de um se seus clientes
para futuras solicitações de mercadorias.

Identifique nas alternativas abaixo, a partir dessas
informações, o resultado relativo ao mês de outubro
de 2013.

A) R$ 180.000,00
B) R$ 90.000,00
C) R$ 110.000,00
D) R$ 107.000,00
E) R$ 160.000,00

No Balanço Patrimonial serão apresentados no Ativo
Circulante as disponibilidades, os direitos realizáveis
no curso do exercício social subsequente e as
aplicações de recursos em despesas do exercício
seguinte.
Uma das alternativas abaixo apresenta um fato
contábil que NÃO pode ser evidenciado no Ativo
Circulante.Aponte-a.

A) Vendas para clientes para pagamento em
180 dias.

B) Compra de mercadorias para revenda com giro de
90 dias.

C) Contratação de seguro para o período de um ano.
D) Empréstimos a diretores com prazo de 30 dias.
E) Valores a receber de cartões de crédito com prazo

de 30 dias.
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Questão 50

Questão 51

No que diz respeito às variações patrimoniais, como
são conhecidos os eventos que só acarretam
aumento ou diminuição no valor total do patrimônio
empresarial. Identifique-o nas alternativas abaixo.

A) AtosAdministrativos
B) Fatos Permutativos
C) Atos Financeiros
D) Fatos Modificativos
E) Fatos Mistos

As contas contábeis possibilitam que a contabilidade,
registre e controle as operações que modifiquem ou
que possam vir a modificar a situação patrimonial da
empresa. Uma das alternativas abaixo apresenta um
conceito atribuído às contas com saldo devedor.
Assinale-a.

A) Podem ser retificadoras doAtivo.
B) Podem representar Obrigações da empresa.
C) Podem representar adiantamento de clientes.
D) Podem ser retificadoras do Passivo.
E) Podem registrar a receita da empresa.

Questão 49

Uma das alternativas abaixo apresenta uma
Demonstração Contábil, que, de acordo com o
NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações
Contábeis deixou de fazer parte no conjunto completo
das demonstrações contábeis a serem apresentadas
pelo menos anualmente pelas empresas.
Identifique-a.

A) Origens eAplicações de Recursos
B) ResultadosAbrangentes
C) Fluxos de Caixa
D) Mutações do Patrimônio Líquido
E) ValorAdicionado

Questão 52

Empresa Alfa detém 80% do capital votante de Beta,
portanto Beta é uma empresa controlada por Alfa.
Consequentemente, Alfa tem de apresentar
demonstrações contábeis consolidadas. Identifique,
nas alternativas abaixo, como será tratado, nessa
operação de consolidação, esse investimento que
Alfa tem em Beta.

A) Apresentado na conta de investimentos do
consolidado.

B) Somado aos ativos de Beta e apresentado no
consolidado.

C) Eliminado contra o Patrimônio Líquido de Beta.
D) Apresentado como um passivo do consolidado.
E) Apresentado como item redutor do Patrimônio

Líquido Consolidado.

Questão 53

Questão 54

Os atos e os fatos que afetam o patrimônio público
devem ser contabilizados por um determinado
princípio contábil e, os seus efeitos devem ser
evidenciados nas Demonstrações Contábeis do
exercício financeiro com o qual se relacionam
complementarmente ao registro orçamentário das
receitas e das despesas públicas. Identifique, nas
alternativas disponibilizadas, o Princípio a que o texto
faz referência.

A) Entidade
B) Competência
C) Oportunidade
D) Atualização Monetária
E) Prudência

Todo o esforço empreendido na Contabilidade
aplicada ao Setor Público tem como objetivo a
evidenciação de quatro importantes resultados na
gestão do patrimônio público. Uma das alternativas
abaixo NÃO evidencia um desses quatro resultados.
Identifique-a.

A) Inerentes aos débitos e créditos tributários
B) Patrimonial do exercício
C) Orçamentário
D) Financeiro
E) Das ações do governo
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Questão 55

Questão 56

A NBC T 16.11 – Sistema de Informações de Custos
no Setor Público (SICSP) evidencia as características
e atributos da informação de custos. Um desses
atributos refere-se à informação de que o custo deve
proporcionar maior transparência e evidenciação do
uso dos recursos públicos. Identifique nas
alternativas disponibilizadas, que atributo é esse.

A) Utilidade
B) Valor social
C) Oportunidade
D) Relevância
E) Granularidade

Identifique, nas alternativas abaixo, a quem é
atribuída a responsabilidade pela consistência
conceitual e apresentação das informações
contábeis do subsistema de custos.

A) À entidade do setor público em qualquer nível da
sua estrutura.

B) Ao gestor da entidade onde a informação é
gerada.

C) Ao gestor responsável pela administração
financeira da entidade pública.

D) Ao profissional contábil.
E) Ao analista de custo da entidade centralizadora.

Questão 58

A estrutura do plano de contas aplicado ao setor
público é influenciada pela teoria das contas
(Personalista, Materialista e Patrimonialista). Uma
das alternativas abaixo faz referência a teoria
Patrimonialista. Identifique-a.

A) Contas integrais
B) Contas de resultado
C) Contas diferenciais
D) Agentes consignatários
E) Correspondentes

Questão 57

Correlacione os conceitos da coluna 2 com as bases
de mensuração de ativos apresentadas na coluna 1 e
logo após identifique a alternativa correta.

Coluna 1

1. Custo histórico
2. Custo corrente
3. Valor realizável
4. Valor presente

Coluna 2

( ) Os ativos são registrados e mantidos pelos
montantes em caixa ou equivalentes de caixa que
teriam de ser pagos se esses mesmos ativos ou
ativos equivalentes fossem adquiridos na data do
balanço.

( ) Os ativos mantidos pelos montantes em caixa ou
equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos
pela sua venda em forma ordenada.

( ) Os ativos são registrados pelos montantes pagos
em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor
justo dos recursos entregues para adquiri-los na
data da aquisição.

( ) Os ativos são mantidos pelo valor presente,
descontado, dos fluxos futuros de entradas
líquidas de caixa que se espera seja gerado pelo
item no curso normal das operações.

A) 2 – 4 – 3 – 1
B) 3 – 2 – 1 – 4
C) 2 – 3 – 1 – 4
D) 3 – 1 – 2 – 4
E) 2 – 4 – 1 – 3
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Questão 59

Identif ique, nas alternativas abaixo, uma
demonstração contábil produzida especificamente
para atender a demanda de informações produzidas
pelas entidades públicas.

A) Balanço Patrimonial
B) Origens eAplicações de Recursos
C) Fluxos de Caixa
D) Mutações do Patrimônio Líquido
E) Resultado Econômico

Questão 60

Uma das alternativas abaixo apresenta a
contabilização correta, no sistema orçamentário,
atribuída ao comprometimento da despesa
(Empenho). Identifique-a.

A) Débito: Dotação Orçamentária Inicial –
Crédito: Créditos Orçamentários Disponíveis.

B) Débito: Créditos Orçamentários Disponíveis –
Crédito: Créditos Empenhados a Liquidar.

C) Débito: Fornecedores – Crédito: Caixa ou
Equivalente.

D) Débito: Crédito Empenhado Liquidado a Pagar –
Crédito: Crédito Empenhado Pago.

E) Débito: Variação Patrimonial Diminutiva –
Crédito: Fornecedores.


