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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

A notícia da canonização do padre José de
Anchieta, feita de maneira justa pelo Papa Francisco,
é um reconhecimento histórico de um homem que
deu a sua vida pelos valores e princípios do
Evangelho, tão importantes no início do processo de
miscigenação cultural de nossa nação. A sua visão
missionária vai além de seu tempo, deixando um
legado religioso e cultural para a História do Brasil,
ainda hoje reconhecido por muitos intelectuais e
historiadores de nosso país. É difícil, em poucas
palavras, expressar a riqueza desse legado,
sobretudo quando este se estende desde o campo da
literatura, da poesia, da antropologia e dramaturgia,
chegando até os primórdios da biogeografia
brasileira.

Sem nenhuma intenção de proselitismo, não
podemos deixar de reconhecer a grande contribuição
deste homem, considerado um ícone da
evangelização nos primórdios das raízes de nossa
brasilidade. Estar ligado à fundação das duas
maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro,
não é algo trivial, pois isto supõe capacidade de
dialogar, de aceitar diferenças, de ser inovador, de
romper barreiras religiosas e culturais, de integrar
culturas distintas e, extraordinariamente, de entregar
sua vida por uma causa mais nobre, sem pretensões
de poder, benefício próprio ou ambições econômicas.
A maneira como Anchieta viveu e morreu aqui em
nosso país é um testemunho inquestionável de
alguém que procurou trabalhar e gastar a sua vida
com gratuidade e simplicidade, sempre defendendo
aqueles que sofriam os efeitos nefastos do processo
colonizador, como os povos indígenas na sua época.

Além deste árduo trabalho de inculturação da
fé, a sua contribuição literária foi fundamental,
lançando as bases da arte da poesia lírica e épica no
Brasil, além dos sermões, cartas e uma gramática
tupi-guarani, a língua mais falada naquela época na
costa do país.

Junto com outros que procuraram narrar em
cartas os aspectos etnológicos, etológicos e
históricos no início do processo de colonização, como
Pero Vaz de Caminha, Pedro Lopes de Souza, Hans
Staden, André Thévet, Jean de Léry, Pedro de
Magalhães Gândavo, entre outros, a carta escrita por
José de Anchieta em 1560, documento pouco
conhecido pelos brasileiros, tem um papel relevante
para os primórdios da chamada biogeografia
brasileira. Neste relato pré-biogeográfico, aparece a
riqueza e o uso da biodiversidade pelos povos
nativos, revelando também aspectos etológicos de
alguns animais. O que chama a atenção é a

Anchieta muito além dos milagres

preocupação de Anchieta em mostrar a visão
integradora do homem com a fauna e com a flora,
agregando informações sobre os fenômenos
climáticos. A sua maneira holística de olhar a
realidade antropológica, etnológica, teológica e
ambiental integradamente é, sem dúvida, uma
referência para o nosso mundo atual, carente de uma
visão mais sistêmica da realidade socioambiental.

Ao canonizar o padre Anchieta, o Papa
Francisco foi além dos milagres baseados apenas
nas curas e nas graças alcançadas, mostrando que é
preciso ver também o legado e a contribuição cultural
que uma pessoa deixa na história de um país, sendo
sempre estímulo às futuras gerações. Que o exemplo
do Santo José de Anchieta nos estimule a buscar
sempre a abertura e o diálogo com as diferentes
culturas e religiões que fazem parte de nossa
brasilidade, exercendo a solidariedade entre os
povos, e mostrando o quanto temos que conhecer e
aprender com esta rica biodiversidade de nosso país,
mesmo sabendo que a mesma se encontra cada vez
mais vulnerável pela exploração e destruição de
nossos ecossistemas.

(SIQUEIRA, J. Carlos de. , 02/04/2014, p.17.)O Globo



03
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 01

Abaixo são feitas afirmativas a respeito do texto.

I. A canonização do padre José de Anchieta
representa um reconhecimento histórico de um
homem cuja vida pautou-se pelos valores e
princípios do Evangelho.

II. A visão missionária de Anchieta ultrapassa o seu
tempo e deixa um legado religioso e cultural que
se prolonga pelo campo da literatura, da
antropologia, da dramaturgia e das origens da
biogeografia brasileira.

III. A extraordinária capacidade demonstrada por
Anchieta de entregar a própria vida a uma causa
nobre, sem pretensões de poder, foi a razão
principal que o levou a fundar as duas maiores
cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro.

IV. A contribuição de Anchieta foi fundamental para a
literatura no Brasil: lançou as bases da arte da
poesia lírica e épica, proferiu sermões, foi
missivista e escreveu uma gramática da língua
tupi-guarani.

V. A visão de Anchieta, no sentido de buscar um
entendimento integra l dos fenômenos
relativamente à realidade antropológica,
etnológica, teológica e ambiental, é uma
referência para o mundo contemporâneo.

VI. Espera-se que o exemplo do novo santo seja um
estímulo à busca do diálogo entre diferentes
culturas e religiões, promovendo a solidariedade
entre os povos, e ainda um reconhecimento de
quanto é preciso desvendar e aprender com a rica
biodiversidade brasileira.

As afirmativas acima que estão em conformidade
com o texto são apenas:

A) I, II, IV, V e VI.
B) II, III, IV e V.
C) I, III e VI.
D) I, II, III, IV e V.
E) II, IV, V e VI.

Questão 02

“...mesmo sabendo que a mesma se encontra cada
vez mais vulnerável pela exploração e destruição de
nossos ecossistemas.” (§ 5)

Das alterações feitas na redação do trecho acima,
aquela em que foi mantido o sentido original do
texto é:

A) inclusive por se saber que a tal se encontra cada
vez mais vulnerável desde a exploração e
destruição de nossos ecossistemas.

B) embora se saiba que aquela se encontra cada vez
mais vulnerável tal qual a exploração e destruição
de nossos ecossistemas.

C) até porque se sabe que essa se encontra cada vez
mais vulnerável em virtude da exploração e
destruição de nossos ecossistemas.

D) a despeito de se saber que esta se encontra cada
vez mais vulnerável em razão da exploração e
destruição de nossos ecossistemas.

E) até que se saiba que o mesmo se encontra cada
vez mais vulnerável, assim como a exploração e
destruição de nossos ecossistemas.

Nas transcrições abaixo, feitas do primeiro e segundo
parágrafos, estão informados os termos a que se
referem os pronomes em destaque.

I. “...que deu a SUA vida pelos valores e princípios
do Evangelho...” / José deAnchieta.

II. “...sobretudo quando ESTE se estende desde o
campo da literatura...” / legado.

III. “...pois ISTO supõe capacidade de dialogar...” /
algo trivial.

IV. “...de alguém que procurou trabalhar e gastar a
SUA vida com gratuidade e simplicidade...” /
alguém.

V. “...sempre defendendo AQUELES que sofriam
os efeitos nefastos do processo colonizador...” /
os povos indígenas.

Ainformação está correta apenas nos itens:

A) I, III e IV.
B) III, IV e V.
C) II, IV e V.
D) I, II e IV.
E) II, III e V.

Questão 03



04
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

– “Sem nenhuma intenção de PROSELITISMO...”
(§ 2)

– “...considerado um ÍCONE da evangelização...”
(§ 2)

– “...não é algo TRIVIAL...” (§ 2)

– “.. .os efeitos NEFASTOS do processo
colonizador...” (§ 2)

Os quatro termos em destaque nas transcrições
acima, nos contextos em que foram empregados,
podem ser substituídos, sem prejuízo para o sentido,
respectivamente, por:

A) politização / imagem / relevante / fúnebres.
B) reestruturação / emblema / ordinário / agourentos.
C) catequese / reprodução / inusitado / sinistros.
D) partidarismo / estampa / sofisticado /

desfavoráveis.
E) doutrinação / símbolo / corriqueiro / prejudiciais.

Questão 04

“...um homem que deu a sua vida pelos valores e
princípios do Evangelho...”

Das alterações feitas na redação do trecho transcrito
acima, aquele em que o termo em destaque é
resultado de crase, sendo obrigatório o emprego do
acento, é:

A) um homem que se deu A uma vida repleta de
valores e princípios do Evangelho.

B) um homem que deu A própria vida os valores e
princípios do Evangelho.

C) um homem que deu A toda sua vida os valores e
princípios do Evangelho.

D) um homem que deu A esta vida os valores e
princípios do Evangelho.

E) um homem que se deu A viver os valores e
princípios do Evangelho.

Questão 05

Questão 06

Abaixo são transcritos trechos do texto onde ocorrem
orações reduzidas de gerúndio, à frente das quais
aparece a forma desenvolvida.

I. “...sobretudo quando este se estende desde o
campo da literatura, da poesia, da antropologia e
dramaturgia, chegando até os primórdios da
biogeografia brasileira.” / ainda que chegue até os
primórdios da biogeografia brasileira.

II. “...a sua contribuição literária foi fundamental,
lançando as bases da arte da poesia lírica e épica
no Brasil...” / pois lançou as bases da arte da
poesia lírica e épica no Brasil.

III. “O que chama a atenção é a preocupação de
Anchieta em mostrar a visão integradora do
homem com a fauna e com a flora, agregando
informações sobre os fenômenos climáticos.” / e
ainda agregar informações sobre os fenômenos
climáticos.

As formas desenvolvidas estão semanticamente
correspondentes:

A) apenas nos itens II e III.
B) apenas no item III.
C) apenas no item I.
D) nos itens I, II e III.
E) apenas nos itens I e III.

Questão 07

“Neste relato pré-biogeográfico, aparece a riqueza e
o uso da biodiversidade pelos povos nativos...” (§ 4)

Na oração acima, a concordância verbal foi feita com
o verbo no singular, num contexto em que o verbo
também poderia ser expresso no plural.

Das orações abaixo, aquela em que a concordância
verbal também é facultativa, podendo o verbo ser
expresso no singular ou no plural, é:

A) Sobre a vida do padre José de Anchieta deve
haver vários trabalhos escritos.

B) Foi justo o reconhecimento histórico e a
canonização deAnchieta.

C) Está José de Anchieta ligado à fundação de São
Paulo.

D) Uma das muitas obras de Anchieta consistiu em
escrever poemas.

E) Cada uma das obras deAnchieta colaborou para a
formação de um conjunto extremamente
representativo.
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NOÇÕES DE DIREITO

Questão 08

Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela
reforma agrária receberão títulos de domínio ou de
concessão de uso, que serão:

A) inegociáveis.
B) inegociáveis pelo prazo de 5 (cinco) anos.
C) inegociáveis pelo prazo de 10 (dez) anos.
D) inegociáveis pelo prazo de 20 (vinte) anos.
E) inegociáveis pelo titular até a sua morte, mas

plenamente negociáveis pelos herdeiros ou
legatários, por se tratar de direito pessoal.

Questão 09

Sobre a usucapião constitucional rural, é correto
afirmar que será concedido:

A) àquele que possuir como sua, área na zona rural,
por mais de cinco anos, de forma ininterrupta, de
até 50 hectares, independentemente de torná-la
produtiva, desde que seja proprietário de outro
imóvel produtivo rural.

B) àquele que possuir como sua, área na zona rural,
por mais de dez anos, de forma ininterrupta, de até
50 hectares.

C) àquele que possuir como sua, área na zona rural,
por mais de cinco anos, de forma ininterrupta, de
até 80 hectares, desde que não tenha outro imóvel
urbano.

D) àquele que possuir como sua, área na zona rural,
por mais de cinco anos, de forma ininterrupta, de
até 50 hectares, tornando-a produtiva por seu
trabalho ou de sua família, desde que não seja
proprietário de outro imóvel, urbano ou rural.

E) àquele que possuir como sua, área na zona rural,
por mais de cinco anos, de forma ininterrupta, de
até 80 hectares, independentemente de torná-la
produtiva, desde que não seja proprietário de
outro imóvel rural.

Questão 10

Sobre a desapropriação por interesse social, para
fins de reforma agrária, é correto afirmar:

A) Compete aos Estados e ao Distrito Federal, em
concorrência com a União, desapropriar imóveis
rurais que não atendam à função social.

B) O decreto que declarar o imóvel como de
interesse social, para fins de reforma agrária,
autoriza a União a propor a ação de
desapropriação.

C) As operações de transferência de imóveis
desapropriados para fins de reforma agrária não
serão isentas de impostos federais, estaduais e
municipais.

D) As benfeitorias úteis e necessárias serão
indenizadas por meio de títulos da dívida agrária.

E) O volume total de títulos da dívida agrária
independe de fixação em orçamento anual.

Questão 11

Sobre a organização do Poder Executivo, é correto
afirmar:

A) É exercido pelo Presidente da República,
auxiliado pelos Ministros de Estado.

B) O mandato dos Ministros de Estado é de
4 (quatro) anos.

C) Os Ministros de Estado devem ser brasileiros
natos, maiores de 18 (dezoito) anos.

D) O recebimento de denúncia ou queixa-crime
contra o Presidente da República pelo Supremo
Tribunal Federal, em razão de infração penal
comum, não acarreta a suspensão do exercício de
suas funções.

E) Compete privativamente ao Ministro da Defesa
decretar o estado de sítio e o estado de defesa.

Em caso de impedimento do Presidente e do
Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos,
será imediatamente chamado ao exercício da
presidência, como sucessor imediato:

A) Presidente do Senado Federal.
B) Presidente do Supremo Tribunal Federal.
C) Presidente da Câmara dos Deputados.
D) Ministro da Defesa.
E) Ministro da Justiça.

Questão 12
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LEGISLAÇÃO

Questão 13

De acordo com as disposições da Lei nº 11.952/2009
(Regularização Fundiária no Âmbito da Amazônia
Legal), é correto afirmar sobre a regularização
fundiária das ocupações incidentes em terras
situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia
Legal, o seguinte:

A) a regularização fundiária deverá ser efetivada
pela via exclusiva da alienação onerosa das terras
ocupadas, observadas as preferências legais.

B) a regularização fundiária poderá ser efetivada
pela v ia da concessão de serv idões
administrativas, observadas as preferências
legais.

C) a regularização fundiária deverá ser efetivada
pela via exclusiva da alienação gratuita das terras
ocupadas, observadas as preferências legais.

D) a regularização fundiária deverá ser efetivada
pela via exclusiva da concessão de direito real de
uso, observadas as exigências legais.

E) a regularização fundiária poderá ser efetivada
pela via da alienação ou concessão de direito real
de uso, observadas as exigências legais.

Questão 14

Segundo o Decreto nº 6.992/2009 (Regulamenta a
Lei nº 11.952/2009), os títulos de domínio ou o termo
de concessão de direito real de uso que promovam a
regularização fundiária das ocupações deverão
conter cláusulas sob condição resolutiva pelo prazo
de:

A) 3 anos.
B) 5 anos
C) 8 anos.
D) 10 anos.
E) 15 anos.

Questão 15

Segundo a Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), na
parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa,
observar-se-á o seguinte princípio:

A) O prazo dos contratos de parceria, desde que não
convencionados pelas partes, será no mínimo de
um ano.

B) As despesas com o tratamento e a criação dos
animais, não havendo acordo em contrário,
correrão por conta do parceiro proprietário.

C) O proprietário deverá oferecer ao parceiro que
residir no imóvel rural casa de moradia higiênica e
área suficiente para horta.

D) Expirado o prazo, o proprietário deverá voltar a
explorar diretamente a terra por conta própria.

E) Na participação dos frutos da parceria, a quota do
proprietário não poderá ser superior a quarenta
por cento quando concorrer apenas com a
terra nua.

Questão 16

O mundo perdeu, no mês de abril de 2014, um dos
ícones da literatura mundial. Vencedor do Nobel de
literatura em 1982, esse escritor elevou a cultura
latino-americana com textos literários e políticos que
marcaram o seu tempo. O referido autor colombiano
que morreu em abril de 2014 é:

A) Pablo Neruda.
B) FranciscoAzuela.
C) Leonardo Padura.
D) Mario Vargas Llosa.
E) Gabriel García Márquez.

ATUALIDADES
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

De acordo com o CPC-03, as informações dos fluxos
de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar
aos usuários das demonstrações contábeis uma
base para avaliar a capacidade de a entidade gerar
caixa e equivalentes de caixa, bem como suas
necessidades de liquidez. Uma entidade pode ter
títulos e empréstimos para fins de intermediação que
sejam semelhantes a estoques adquiridos
especificamente para revenda. Portanto, na
apuração da DFC, os fluxos de caixa decorrentes da
compra e venda desses títulos são classificados
como sendo atividades:

A) atípicas.
B) financeiras.
C) de imobilização de capital de giro.
D) de investimento.
E) operacionais.

Questão 21

Questão 17

“Desde 1988, o INPE vem produzindo as taxas
anuais do desflorestamento da Amazônia Legal. A
partir do ano de 2002, estas estimativas estão sendo
produzidas por classificação digital de imagens,
seguindo a ‘Metodologia Prodes’. A principal
vantagem deste procedimento está na precisão do
geo r re fe renc iamen to dos po l í gonos de
desflorestamento, de forma a produzir um banco de
dados geográfico multitemporal.”

Entre as unidades da federação a seguir,
todas integrantes da Amazônia Legal, as que
apresentaram, respectivamente, a maior e a menor
taxa absoluta de desflorestamento, segundo os
dados do Prodes em 2013 foram:

A) Amazonas e Roraima.
B) Acre e Rondônia.
C) Rondônia eAmapá.
D) Amazonas e Tocantins.
E) Pará eAmapá.

(Fonte: <http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php>)

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Alguns termos relacionados com rede de
computadores estão disponibilizados na Coluna I.
Estabeleça a correta correspondência com os seus
significados, disponibilizados na Coluna II.

Coluna I

1. PAN
2. MAN
3. WAN
4. LAN

Coluna II

( ) redes de tamanho muito reduzido.
( ) redes utilizadas em salas e pisos de um prédio.
( ) redes que abrangem uma cidade inteira.
( ) redes que interligam cidades, países e

continentes.

Asequência correta é:

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

Questão 18

No Linux, é uma maneira de compartilhar arquivos
com o Windows por meio de um servidor de arquivos:

A) Squid.
B) LILO.
C) KDE.
D) GRUB.
E) Samba.

Questão 19

Ao abrir o Outlook Express em sua configuração
padrão, são algumas das opções disponíveis na
barra de ferramentas:

A) catálogo de endereços e localizar.
B) copiar e colar.
C) verificar nomes e verificar ortografia.
D) imprimir e copiar.
E) encaminhar e desfazer.

Questão 20
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Um Ativo imobilizado pode ser representado por um
item tangível que é mantido para uso na produção ou
fornecimento de mercadorias ou serviços, para
aluguel a outros, ou para fins administrativos, ou
aquele que se espera utilizar por mais de um período.
Nos casos em que for provável que futuros benefícios
econômicos associados a um determinado item de
ativo imobilizado fluirão para a entidade e o custo do
referido item puder ser mensurado confiavelmente,
esse custo deverá ser reconhecido como sendo
um(a):

A) ativo.
B) aplicação no patrimônio.
C) gerador de receita futura.
D) fonte de recursos.
E) passivo.

Questão 22

Com relação às Demonstrações Financeiras de uma
entidade, existem documentos que contêm
informação adicional em relação à apresentada nas
demonstrações contábeis. Eles oferecem descrições
narrativas ou segregações e aberturas de itens
divulgados nessas demonstrações e informação
acerca de itens que não se enquadram nos critérios
de reconhecimento nas demonstrações contábeis.
Estas fontes de informação são denominadas:

A) covenants.
B) notas explicativas.
C) disclosures.
D) guidances.
E) comentários de gestão.

Questão 23

A DVA está fundamentada em conceitos
macroeconômicos, buscando apresentar, eliminados
os valores que representam dupla-contagem, a
parcela de contribuição que a entidade tem na
formação do Produto Interno Bruto (PIB). Essa
demonstração apresenta o quanto a entidade agrega
de valor aos insumos adquiridos de terceiros e que
são vendidos ou consumidos durante determinado
período. No caso de Ativos construídos pela empresa
para uso próprio, diversos fatores de produção são
utilizados, inclusive a contratação de recursos
externos (por exemplo, materiais e mão de obra
terceirizada) e a utilização de fatores internos como
mão de obra, com os consequentes custos que
essa contratação e utilização provocam. Para
elaboração da DVA, essa construção equivale à
produção vendida para a própria empresa, e por isso
seu valor contábil integral deverá ser:

A) apropriado como insumos.
B) considerado como distribuição de riqueza criada.
C) lançado como ativo constituído.
D) considerado como receita.
E) considerado como despesa.

Questão 24

A Resolução CFC nº 1.282 atualizou e consolidou os
dispositivos da Resolução CFC nº 750/1993, que
dispunha sobre os Princípios Fundamentais de
Contabilidade, com vistas a promover uma
harmonização. Por conta dessa harmonização, a
denominação de Princípios Fundamentais de
Contabilidade foi alterada para Princípios de
Contabilidade, visto isto ser suficiente para o perfeito
entendimento dos usuários das demonstrações
contábeis e dos profissionais da Contabilidade.
Nesse sentido, o Princípio de Contabilidade que se
refere ao processo de mensuração e apresentação
dos componentes patrimoniais para produzir
informações corretas e tempestivas, denomina-se
princípio da(o):

A) integridade.
B) clareza.
C) oportunidade.
D) registro pelo valor original.
E) continuidade.

Questão 25
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Uma das características mais marcantes da
economia no século XX é o crescente aumento das
despesas públicas. Tal situação é encontrada tanto
em países com maior intervenção estatal na
economia, quanto naqueles que defendem a livre
iniciativa e a economia de mercado. A verificação de
que a elasticidade das despesas públicas em relação
à renda nacional foi sempre maior do que a unidade,
em países como a Alemanha, o Reino Unido e a
Suécia, entre 1910 e 1960, demonstrou que as
despesas públicas crescem mais do que
proporcionalmente à renda nacional. Essa é uma
comprovação empírica da lei do crescimento
incessante das atividades estatais, conhecida como
lei de:

A) Marshall.
B) Say.
C) Wagner.
D) Okum.
E) Jevons.

Questão 26

Eventualmente, existe a necessidade de provisão de
recursos ao Poder Executivo, decorrente de fatos
imprevisíveis, que requeiram ações urgentes, e que,
em virtude disso, não poderiam constar do orçamento
público.Aafirmação refere-se aos créditos:

A) adicionais suplementares.
B) suplementares extraordinários.
C) suplementares especiais.
D) especiais suplementares.
E) adicionais extraordinários.

Questão 27

A Lei nº 4.320/1964, em seu artigo 75, estabelece a
abrangência do controle da execução orçamentária.
Também o texto constitucional demonstra que o
conceito de controle é amplo e profundo, acrescido
do fato de que os Poderes em cada esfera de governo
deverão manter o seu respectivo controle interno.
Com relação ao quesito do referido artigo, que trata
da f idel idade funcional dos agentes da
administração, assinale a alternativa associada ao
mesmo.

A) o ato de deixar de providenciar o recebimento de
um crédito legal inscrito.

B) o descumprimento de um programa de trabalho.
C) uma meta programática não atingida.
D) a pessoa que gerencia mal uma empresa pública.
E) o ato de deixar de fazer um lançamento de receita

contra um contribuinte.

Questão 28

A LRF acabou com as chamadas transferências
intragovernamentais, e com ela, a denominada
transferência corrente, que se referia a despesas às
quais não corresponda contraprestação direta de
bens e serviços. Esta categoria passou a ser
denominada:

A) modalidade de aplicação.
B) investimento direto.
C) inversão sem contrapartida.
D) transferência obrigatória.
E) aplicação de capital.

Questão 29

Na contabilidade pública, os sistemas contábeis
baseiam-se em características específicas das
contas, que vão definir a qual sistema elas vão
pertencer. O registro de atos e fatos administrativos
que envolvem a aprovação e a execução do
orçamento, bem como o registro dos valores dos atos
administrativos que direta ou indiretamente possam
vir a afetar o patrimônio no futuro, ocorrem,
respectivamente, nos seguintes sistemas:

A) financeiro – de compensação.
B) de liquidação – de provisão.
C) orçamentário – de compensação.
D) patrimonial – de provisão.
E) orçamentário – patrimonial.

Questão 30

No âmbito das Finanças Públicas há uma
classificação das funções econômicas dos Estados,
conhecidas como “funções fiscais” ou “funções do
orçamento”, que manifestam a ação estatal na
economia. A função econômica que o Estado aciona
para tentar resolver os problemas de oferta de bens
públicos denomina-se função:

A) estabilizadora.
B) alocativa.
C) distributiva.
D) provedora.
E) intervencionista.

Questão 31



10
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Eventualmente, o Estado é obrigado a arrecadar
valores que, em princípio, não lhe pertencem. Nestes
casos estão compreendidos os recolhimentos que se
constituirão em compromissos exigíveis, e que, por
sua vez, implicarão em pagamentos que independem
de autorização legislativa. Ou seja, são recursos
recebidos pela entidade pública que não estão
vinculados a despesas orçamentárias. Esses valores
recebem a seguinte denominação:

A) ingressos extraorçamentários.
B) receitas independentes.
C) recursos não tesouro.
D) fontes extrafazendárias.
E) dotações autônomas.

Questão 32

A dívida pública é composta pelos compromissos
decorrentes de operações de crédito, assumidos pelo
Estado, para atender às necessidades dos serviços
públicos. A parcela da dívida consolidada que é
representada por títulos da dívida pública do Governo
Emissor, seja ele da esfera Federal, Estadual ou
Municipal, é denominada dívida:

A) fundada.
B) composta.
C) compromissada.
D) ativa.
E) mobiliária.

Questão 33

A Lei de Responsabilidade Fiscal, impôs alguns
critérios para o cálculo do resultado, no qual são
consideradas algumas subdivisões de despesas,
para efeito de demonstração. As despesas que estão
sujeitas a contingenciamento, são denominadas:

A) flutuantes.
B) descentralizadas.
C) elementares.
D) discricionárias.
E) de caráter continuado.

Questão 34

Existe um princípio orçamentário que permite ao
Poder Legislativo conhecer o exato volume global
das despesas projetadas pelo governo, a fim de
autorizar a cobrança dos tributos estritamente
necessários para atendê-las. Dessa forma, o referido
princípio faz com que o Poder Legislativo conheça
previamente todas as despesas e receitas do
governo, aumentando o seu poder de controle.
Trata-se do princípio do(a):

A) simplicidade.
B) orçamento bruto.
C) universalidade.
D) unidade.
E) abrangência plena.

Questão 35

O custo de aquisição dos estoques compreende o
preço de compra, os impostos de importação e outros
tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem
como os custos de transporte, seguro, manuseio e
outros diretamente atribuíveis à aquisição de
produtos acabados, materiais e serviços. A alocação
de custos fixos indiretos de fabricação às unidades
produzidas deve ser baseada na capacidade normal
de produção. Com relação aos aspectos relativos à
alocação de custos fixos indiretos de fabricação na
capacidade normal de produção, é correto afirmar:

A) Acapacidade normal é a produção máxima que se
espera atingir ao longo de vários períodos em
circunstâncias normais.

B) Não é levada em consideração, para a
determinação da capacidade normal, a parcela da
capacidade total não utilizada por causa de
manutenção preventiva, de férias coletivas e de
outros eventos semelhantes verificados na
entidade.

C) Em períodos de anormal alto volume de produção,
o montante de custo fixo alocado a cada unidade
produzida deve ser aumentado, de maneira que
os estoques não sejam mensurados acima do
custo.

D) Os custos fixos não alocados aos produtos devem
ser reconhecidos diretamente como despesa no
período em que são incorridos.

E) Os custos indiretos de produção variáveis devem
ser alocados a cada unidade produzida com base
no uso estimado dos insumos variáveis de
produção.

Questão 36
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O método de custeio que distribui o custo das
unidades equivalentes no estoque inicial de produtos
em processo do período contábil anterior para as
primeiras unidades acabadas e transferidas para
estoques de produtos acabados, e distribui o custo
das unidades equivalentes trabalhadas durante o
período atual primeiro para completar o estoque
inicial, depois para unidades novas iniciadas e
acabadas e, finalmente, para unidades no estoque
final de produtos em processo, é denominado
método:

A) NRV da porcentagem da margem bruta
constante.

B) PEPS.
C) de apropriação recíproca.
D) da alocação sequencial.
E) UEPS.

Questão 37

As Demonstrações consolidadas são demonstrações
contábeis de um conjunto de entidades (grupo
econômico) apresentadas como se fossem as de
uma única entidade econômica. Nas relações entre
as entidades do grupo econômico, existe por parte de
uma delas o poder de participar nas decisões
financeiras e operacionais da investida, sem
controlar de forma individual ou conjunta essas
políticas empresariais. Essa afirmação refere-se ao
conceito de:

A) influência significativa.
B) direitos de subscrição decaídos.
C) debentures conversíveis.
D) potenciais direitos de voto não efetivados.
E) controle conjunto.

Questão 38

Existe uma metodologia de custeio que calcula o
custo da unidade equivalente de todo o processo
realizado até o período (independente de qual tenha
sido o período contábil em que foi feito) e atribui esse
custo às unidades equivalentes acabadas e
transferidas adiante do processo e também para as
unidades equivalentes no estoque final de produtos
em processo. Essa afirmação refere-se ao método de
custeio por processos denominado:

A) abordagem de engenharia industrial.
B) critério de alocação móvel.
C) método de análise contábil.
D) método da medida física.
E) método da média ponderada.

Questão 39

A entidade cujas demonstrações contábeis estão em
conformidade com os Pronunc iamentos,
Interpretações e Orientações do CPC, que deve
declarar, de forma explícita e sem reservas, essa
conformidade nas notas explicativas. Com relação às
demonstrações contábeis, é correto afirmar:

A) Ativos e passivos, e receitas e despesas sempre
devem ser compensados, para que não se perca
o equilíbrio conceitual.

B) A entidade deve elaborar as suas demonstrações
contábeis, exceto para ademonstração de valor
adicionado, utilizando-se do regime de
competência.

C) A entidade não deve apresentar rubricas ou itens
de recei tas ou despesas como itens
extraordinários, quer na demonstração do
resultado abrangente, quer na demonstração do
resultado do período, quer nas notas explicativas.

D) O conjunto completo das demonstrações
contábeis deve ser apresentado pelo menos
t r imest ra lmente ( inc lus ive in formação
comparativa).

E) Na situação em que a entidade apresente
separadamente seus ativos e passivos
circulantes e não circulantes, os impostos
diferidos ativos devem ser classificados como
ativos circulantes.

Questão 40

O Plano de Contas é o agrupamento ordenado de
todas as contas que são utilizadas pela contabilidade
dentro de determinada empresa. O ideal é que cada
empresa implante, nos moldes estabelecidos pela
legislação e normas contábeis brasileiras, o seu
próprio Plano de Contas.Aatribuição de números aos
grupos e às contas do Balanço Patrimonial e DRE,
facilitando a contabilidade eletrônica, é um
procedimento denominado:

A) ordenação.
B) codificação.
C) categorização.
D) indexação.
E) parametrização.

Questão 41



12
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

A liquidez de uma empresa resulta de decisões que
afetam o seu financiamento líquido de longo prazo,
bem como afetem as suas necessidades de capital
de giro. Com relação ao desempenho de uma
empresa avaliado pelo seu índice de liquidez, é
correto afirmar:

A) a posição de liquidez vai melhorar se o
financiamento de longo prazo diminuir.

B) o desempenho diminui se as necessidades de
capital de giro cairem, pois a empresa não terá o
que vender.

C) se os ativos fixos líquidos forem realizados, o
desempenho aumenta.

D) se for emitida dívida de longo prazo, a liquidez
corrente diminui.

E) a decisão sobre o nível de estoques não influencia
a necessidade de capital de giro.

Questão 42

Uma empresa apresentou os valores de alguns itens
de balanço e demais informações gerenciais, nos
anos 2003 e 2004, conforme o quadro a seguir. Com
relação à análise destes balanços, assinale a
alternativa correta.

Questão 43

A) O giro de estoques aumentou com o tempo.
B) Em 2003, a empresa demorava mais tempo para

pagar.
C) O que a empresa tem a receber em 2004 é menor

do que ela tem a pagar e por isso ficará insolvente.
D) Em 2003, a empresa vendeu tanto quanto

comprou, logo não foi eficiente.
E) Em 2004, a empresa passou a receber em menos

tempo.

Uma empresa apresentou os valores de alguns itens
de Demonstração de Resultado, nos anos 2001 e
2002, conforme o quadro a seguir. Com relação à
análise econômico-financeira da empresa, e
considerando que ela possuia um Patrimônio Líquido
no valor de $1000 em 2001, que aumentou para
$3000, em 2002, assinale a alternativa correta.

Questão 44

A) O ROE diminuiu em 3% de 2001 para 2002.
B) Em 2002, a margem bruta aumentou.
C) Em apenas um dos anos havia alavancagem

financeira.
D) Em 2001, a eficiência operacional foi menor.
E) A margem líquida mais do que dobrou de 2001

para 2002.

A primeira norma federal a estabelecer
obrigatoriedade na elaboração sistemática de planos
de governo, foi o Decreto-lei n 200, de 1967. A Carta
Magna de 1988 também colocou o planejamento
governamental na órbita constitucional. O documento
de planejamento governamental que se baseou
nos elementos “or ientação est ra tég ica ” ;
“macro-objetivos”; “agendas” e “programas”, foi
conhecido como:

A) LDO 2010 – Luz para todos.
B) LOA2003 – Fome Zero.
C) LDO 2008/2011 – Brasil para todos.
D) PPA2000/2003 –Avança Brasil.
E) PPO 2004/2007 – Brasil de todos.

o

Questão 45

Contas 2003 2004

CPV $1000 $1200

Estoques $50 $60

Contas a receber $500 $400

Contas a pagar $300 $600

Vendas diárias médias $10 $20

Compras diárias médias $10 $15

Contas 2001 2002

Receita operacional $1000 $1500

Lucro Bruto $500 $750

Lucro Operacional $300 $600

Lucro antes de Juros e IR/CS $280 $590

Lucro antes de IR/CS $220 $520

Lucro depois de impostos $145 $345
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Um importante instrumento de Planejamento
Governamental que trata, entre outros temas, das
metas e prioridades da administração pública, da
estrutura e organização dos orçamentos, dos
critérios de elaboração e execução dos orçamentos,
das disposições sobre endividamento público e das
despesas de pessoal. A afirmação refere-se ao
s e g u i n t e i n s t r u m e n t o d e p l a n e j a m e n t o
governamental:

A) LDO.
B) LOA.
C) LDB.
D) PPA.
E) PDIR.

Questão 46

Na União, a elaboração do orçamento anual
desenvolve-se no âmbito do Sistema de
Planejamento e de Orçamento Federal, cujo órgão
central é o Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão. O sistema pelo qual o Governo Federal
desenvolve o processo de elaboração da proposta
orçamentária é conhecido por:

A) SIAFI.
B) SIDOR.
C) SOF.
D) SICAF.
E) SIORG.

Questão 47

O Ciclo Orçamentário Federal compreende uma série
de eventos sucessivos, de competência tanto do
Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, que se
repetem anualmente, em razão da eficácia
temporária dos orçamentos públicos, que se referem
a apenas um exercício financeiro. Com relação às
entidades e prazos relativos ao ciclo orçamentário, é
correto afirmar:

A) O Relator-Geral discute e aprova os Pareceres
Setoriais.

B) O Projeto de Lei Orçamentária deve ser
encaminhado pelo Chefe do Executivo ao
Congresso Nacional até seis meses antes do
encerramento do exercício financeiro.

C) A C o m i s s ã o M i s t a d e v e e x e r c e r o
acompanhamento e a fiscalização orçamentária.

D) O TCU pode intervir no substitutivo no caso de
violação grave.

E) O Ministro da Fazenda apresenta as emendas
junto às Áreas Temáticas.

Questão 48

Em razão dos inúmeros interesses em jogo, dos
montantes financeiros envolvidos, do grande número
e variedade de entidades participantes e de pessoas
mobilizadas, e do enorme fluxo de informações
produzidos, o processo orçamentário é bastante
complexo. A etapa de elaboração da proposta
orçamentária na qual, com a participação do
Ministério da fazenda, da Casa Civil, da Assessoria
Econômica do MPOG e dos órgãos setoriais, são
avaliadas e aprovadas as estimativas de receita e
despesa, é denominada etapa de:

A) revisão da estrutura programática.
B) definição das macrodiretrizes.
C) estudo, definição e divulgação de limites para as

propostas setoriais.
D) avaliação das NFGC para a proposta

orçamentária.
E) planejamento do processo de elaboração da

proposta.

Questão 49

A despesa orçamentária é executada pelo regime de
competência, consoante o dispositivo da Lei
nº 4.320/1964 em que fica estabelecido que
“pertencem ao exercício financeiro, as despesas nele
legalmente empenhadas”. A situação em que o
empenho de despesa foi entregue ao credor, que por
sua vez forneceu o material, e, em seguida, se
verificou a liquidação da despesa, faltando apenas a
realização do pagamento, tendo o exercício
financeiro se encerrado antes da sua efetivação (do
pagamento), configura o que a contabilidade pública
denomina como:

A) despesas extraorçamentárias do exercício
seguinte.

B) restos a pagar contingentes.
C) restos a pagar de despesas não processadas.
D) despesas liquidadas de exercícios passados.
E) restos a pagar de despesas processadas.

Questão 50


