
Gabarito Mestre - Cargo de Analista Público de Gestão GABARITO MESTRE

ATENÇÃO: Opções corretas marcadas em negrito.
OBS: As questões e respostas não obedecem nenhuma ordem particular.

Questão

Os substantivos “lajedo, vozeiro, caixote, nódulo” estão, respectivamente, nos graus:

Opção 1) aumentativo, aumentativo, diminutivo, diminutivo
Opção 2) aumentativo, aumentativo, aumentativo, diminutivo
Opção 3) diminutivo, diminutivo, aumentativo, aumentativo
Opção 4) aumentativo, diminutivo, diminutivo, aumentativo
Opção 5) diminutivo, aumentativo, diminutivo, diminutivo

Questão

Assinale o item constitúıdo somente por palavras formadas por derivação sufixal:

Opção 1) formalização – recorte – mensageiro.
Opção 2) invariante – repartição – canavial.
Opção 3) informalidade – reenvio – passageiro.
Opção 4) agressividade – finalizar – mandante.
Opção 5) embarcação – empresarial – dificuldade.

Questão

“Senhoras e senhores, chamo ao palco neste momento o Vencedor do Prêmio de Melhor Ator Infantil, grande
revelação das telas e telinhas do ano passado.”

As duas v́ırgulas presentes nesse fragmento foram empregadas para separar, respectivamente:

Opção 1) Sujeito e predicativo.
Opção 2) Circunstância de lugar e de tempo.
Opção 3) Termo essencial e termo integrante.
Opção 4) Termo acessório e termo integrante.
Opção 5) Vocativo e aposto.

Questão

Assinale o item em que está incorreto o valor da oração subordinada adverbial referido ao item em citado:

Opção 1) O calor estava tão forte que causou queimaduras nos viajantes desabrigados. (consequência)
Opção 2) Mal finalizada a refeição, todos os comensais levantaram-se, a um só tempo, da mesa. (tempo)
Opção 3) Mesmo que as dificuldades surjam aos jorros, não desistirei dos propósitos traçados ainda na
juventude. (concessão)
Opção 4) Como fosse bastante desinibido, não se recusava a falar de improviso para qualquer plateia. (causa)
Opção 5) Quanto mais explicava, mais se complicava em suas afirmações. (comparação)
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Questão

Observe as seguintes formulações: I - “Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem dos meus irmão?”
(José de Alencar) ii - “Os fidalgos respiravam nestas ocasiões menos oprimidos.” (Rebelo Silva) iii - “A nova
terra juntava a sua contribuição aos ĺımpidos ideais dos novos homens.”(Graça Aranha)

As citações acima têm em comum o fato de:

Opção 1) Exemplificarem modelos de orações subordinadas.
Opção 2) Se estruturarem com orações coordenadas.
Opção 3) Constitúırem, cada uma delas, um peŕıodo simples.
Opção 4) Apresentarem, cada uma delas, peŕıodos compostos por coordenação.
Opção 5) Apresentarem, cada uma delas, peŕıodos compostos por subordinação.

Questão

“Aquele atacante poderia vir a ser o craque decisivo que a Seleção tanto precisa.”

Essa informação foi divulgada pela imprensa carioca. O desvio normativo que nele se identifica enquadra-se
no âmbito da:

Opção 1) semântica.
Opção 2) fonologia.
Opção 3) sintaxe.
Opção 4) morfologia.
Opção 5) fonética.

Questão

PECADO ORIGINAL
Se tivessem comido só um pedaço da fruta do Saber e inventado a rede, a moringa e o prazer... Mas não.
Fizeram a besteira de comer a fruta inteira. e sáıram a inventar a roda, motor, reator, consciência, dor...
Ficaram inteligent́ıssimos e sem lugar para morar. Esta verdade nada anula o pecado original foi a Gula.

(VEŔISSIMO, Lúıs Fernando. Poesia numa hora dessas?! R.J.:Objetiva, 2002. p.84)

O poema de Veŕıssimo sugere que o pecado original deveu-se:

Opção 1) Ao apetite desregrado e sem limites.
Opção 2) Ao instinto de sobrevivência dos homens.
Opção 3) À curiosidade demasiada e mal orientada.
Opção 4) À fome indisciplinada e sem hora certa para ser saciada.
Opção 5) À obediência pouco exercitada na prática do dia a dia.

Questão

Qual das alternativas abaixo não apresenta desvio de regência?

Opção 1) Não viu e não gostou da peça.
Opção 2) Pediu opinião, mas discordou dela.
Opção 3) Entrou e saiu do Congresso.
Opção 4) Assisti e diverti-me com o filme ontem, no Cine Plaza.
Opção 5) O jogador bateu e depois abraçou o adversário.
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Questão

A publicação de textos on-line estabeleceu um importante canal de comunicação com os leitores. Assim
que leem um artigo ou reportagem, eles podem enviar seu comentário sobre o texto ou o assunto de
que se está tratando. Publicado o dito comentário, desperta a opinião de outros leitores e, em pouco
tempo, forma-se um fórum de discussão entre os que nunca se viram, nunca se verão e podem estar a
milhares de quilômetros uns dos outros. (www.jusbrasil.com.br/diarios/.../doerj-poder-executivo-23-06-2014)

Assinale o item em que o termo selecionado não se refere a “leitores”:

Opção 1) podem.
Opção 2) viram.
Opção 3) verão.
Opção 4) estabeleceu.
Opção 5) eles.

Questão

“O primeiro de maio é o único dia verdadeiramente universal da humanidade inteira, o único dia no qual
coincidem todas as histórias e todas as geografias, todas as ĺınguas e a religiões e as culturas do mundo;
mas, nos Estados Unidos, o primeiro de maio é um dia como qualquer outro.”
(Eduardo Galeano. A Desmemória. s.n.b. adaptado)

Marque a alternativa que contém a forma que poderá substituir a conjunção “mas” sem alterar o sentido da
frase em que ela ocorre no texto.

Opção 1) consequentemente.
Opção 2) portanto.
Opção 3) assim sendo.
Opção 4) contudo.
Opção 5) pois.

Questão

A expressão “Mauricio é arquiteto ou Antônia não é professora” é logicamente equivalente a:

Opção 1) Se Antônia é professora, então Mauricio não é arquiteto.
Opção 2) Mauricio não é arquiteto e Antônia é professora.
Opção 3) Mauricio é arquiteto e Antônia não é professora.
Opção 4) Se Mauricio é arquiteto, então Antônia não é professora.
Opção 5) Se Mauricio não é arquiteto, então Antônia não é professora.

Questão

A seguinte afirmação “Se Luiz é piloto, então Marcos é mecânico”é logicamente o mesmo que dizer:

Opção 1) Se Luiz é piloto, então Marcos não é mecânico.
Opção 2) Se Marcos não é mecânico, então Luiz é piloto.
Opção 3) Se Luiz não é piloto, então Marcos não é mecânico.
Opção 4) Se Marcos não é mecânico, então Luiz não é piloto.
Opção 5) Se Marcos não é piloto, então Luiz não é mecânico.
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Questão

Analise a afirmação: “Todo jogador de futebol é atleta”. Qual seria a negação desta afirmação:

Opção 1) Não há atletas jogadores de futebol.
Opção 2) Todo jogador de futebol é atleta.
Opção 3) Todo atleta é jogador de futebol.
Opção 4) Algum jogador de futebol não é atleta.
Opção 5) Toda pessoa que não é atleta, é jogador de futebol.

Questão

Considere p, q e r proposições verdadeiras. p : Marcos é estudante; q : Marcia é trabalhadora; r : Ellen é atleta.

Analise os itens: I - Marcos não é estudante II - Não é verdade que Marcia não é trabalhadora; III - Não é
verdade que Ellen é atleta e Marcia é trabalhadora; IV - Não é verdade que, se Marcos é estudante, então
Ellen não é atleta; V - Marcos é estudante ou Marcia não é trabalhadora.

Marque a alternativa correspondente.

Opção 1) I)p; II)¬¬q; III)¬(r ^ ¬q); IV )¬(¬p =) ¬r);V )p _ q.
Opção 2) I)p; II)¬¬q; III)¬(r ^ ¬q); IV )¬(p =) ¬r);V )p ^ ¬q.
Opção 3) I)¬p; II)¬¬q; III)¬(r ^ q); IV )¬(p =) ¬r);V )p _ ¬q.
Opção 4) I)¬p; II)¬¬q; III)¬(r ^ q); IV )¬(p =) r);V )p _ ¬q.
Opção 5) I)¬p; II)¬q; III)¬r ^ q; IV )¬(p =) ¬r);V )p ^ ¬q.

Questão

Para três funcionários que trabalham em uma mesma empresa, existem computadores nas seguintes cores:
Preto, branco e vermelho. Os carros particulares deles também têm cores: Preto, branco e vermelho, sendo
que cada um possui um carro e um computador. Roberto possui carro e computador de cores diferentes.
Rogério possui carro e computador da mesma cor a qual não é preta e José possui um computador branco.

Sabe-se que cada funcionário possui um carro e um computador. Assim marque a alternativa correspondente.

Opção 1) O computador de Roberto é preto e o carro de Rogério é branco.
Opção 2) O carro de José é preto e o computador de Rogério é vermelho.
Opção 3) O carro de Roberto é preto e o carro de José é vermelho.
Opção 4) O carro de José é vermelho e o computador de Rogério é branco.
Opção 5) O computador de Roberto é branco e o carro de José branco.

Questão

Sobre as receitas públicas e o orçamento público, assinale a alternativa correta:

Opção 1) São estágios da receita: previsão orçamentária, lançamento, arrecadação e recolhimento.
Opção 2) O regime contábil da receita é o de caixa, pois pertencem ao exerćıcio as receitas neles legalmente
recolhidas.
Opção 3) O prinćıpio orçamentário da unidade exige que exista apenas 1 (um) orçamento para cada ente.
Opção 4) O prinćıpio orçamentário da legalidade exige lei para a realização de despesas e receitas. Não é
posśıvel realizar receita e despesa sem previsão legal.
Opção 5) Segundo o conceito mais aceito no Brasil, orçamento é uma lei que autoriza despesas e prevê
receitas, criando direitos subjetivos.
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Questão

Sentença judicial declarou ilegal a demissão de servidor público municipal estável (servidor 1) resultando
no seu retorno ao cargo efetivo que ocupava. O cargo estava sendo ocupado por outro servidor público
municipal (servidor 2) que também era estável, mas originário de outro cargo, para o qual também retornará.
O retorno do servidor 1 e do servidor 2 aos seus cargos é denominado

Opção 1) Reintegração e recondução, respectivamente.
Opção 2) Reestabelecimento e reintegração, respectivamente.
Opção 3) Reversão e recondução, respectivamente.
Opção 4) Regressão e reversão, respectivamente.
Opção 5) Reintegração e reversão, respectivamente.

Questão

O ato administrativo é formado a partir de certos elementos. Dentre os elementos do ato administrativo:

Opção 1) O motivo viciado pode ser convalidado.
Opção 2) O objeto, quando iĺıcito, conduz à ineficácia do ato.
Opção 3) A finalidade é o efeito juŕıdico imediato que o ato produz.
Opção 4) A finalidade é o que permite o controle da Administração Pública quanto a desvio de poder.
Opção 5) A forma não é essencial, pois alguns atos, em atendimento ao prinćıpio da eficiência, podem ser
praticados em instrumento que melhor atender aos fins a que se destina.

Questão

Sobre os poderes da Administração Pública, analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta:

Opção 1) O exerćıcio do Poder Disciplinar está dentro do que tem sido chamado de Reserva da Administração,
não estando sujeito a controle pelo Poder Judiciário.
Opção 2) A doutrina afirma que o Poder de Poĺıcia é sempre vinculado.
Opção 3) O exerćıcio do Poder de Poĺıcia Municipal pode restringir direitos dos Estados e da União, desde
que a atuação se dê nos limites de sua competência.
Opção 4) A Constituição Federal não trata do Poder de Poĺıcia, estando sua disciplina restrita ao âmbito
infraconstitucional.
Opção 5) Secretário Municipal não pode editar ato de natureza regulamentar, instrumento de uso exclusivo
do Prefeito.

Questão

O estatuto juŕıdico dos Munićıpios, estabelecido pela Constituição Federal, determina que estes serão regidos
por lei orgânica, atendidos os prinćıpios da Constituição Federal e da Constituição do respectivo Estado e o
seguinte preceito, dentre outros:

Opção 1) Limitação territorial da inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no
exerćıcio do mandato.
Opção 2) Prerrogativa de foro para os prefeitos e vereadores.
Opção 3) Cooperação das associações e conselhos profissionais no planejamento municipal.
Opção 4) Fixação do subśıdio dos vereadores de um exerćıcio financeiro para o subsequente.
Opção 5) Eleição de Prefeito e do Vice-Prefeito em dois turnos, nos moldes do art. 77 da Constituição
Federal, nos munićıpios com mais de duzentos mil habitantes.
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Questão

Sobre as limitações ao poder de tributar, assinale a alternativa correta:

Opção 1) O Munićıpio pode tributar imóveis de instituições de ensino, sem fins lucrativos, que estiverem
locados a terceiros não alcançados pela imunidade tributária.
Opção 2) É vedada a utilização de tributo com efeito de confisco, vedação que não alcança as multas
tributárias.
Opção 3) O Munićıpio pode instituir taxa para a entrada e circulação de pessoas e bens no seu território, de
modo a preservar as vias e o patrimônio público.
Opção 4) É vedado ao Munićıpio de Vila Velha instituir tributo diferenciado sobre serviços prestados por
estabelecimentos domiciliados no Munićıpio de Vitória.
Opção 5) As imunidades criadas pela Constituição têm natureza subjetiva, ou seja, visam beneficiar pessoas
e não coisas.

Questão

Sobre os crimes contra a Administração Pública, assinale a alternativa incorreta:

Opção 1) Pratica o crime de tráfico de influência o servidor que solicita, exigi, cobra ou obtém, para si ou
para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário
público no exerćıcio da função.
Opção 2) Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem exerce cargo, emprego ou função
pública, exceto os que o fazem de forma transitória ou sem remuneração.
Opção 3) Pratica crime de advocacia administrativa o servidor que, valendo-se dessa qualidade, patrocina,
direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração Pública.
Opção 4) Viola sigilo funcional o servidor que revela fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva
permanecer em segredo, ou facilita-lhe a revelação.
Opção 5) Comete prevaricação o servidor que retarda ou deixa de praticar, indevidamente, ato de of́ıcio, ou
o pratica contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

Questão

Assinale a alternativa correta sobre receitas orçamentárias:

Opção 1) A isenção, a anistia e a remissão constituem medidas que afetam a receita pública e, por isso, só
podem ser concedidas mediante redução das correspondentes despesas.
Opção 2) A concessão de remissão de determinado tributo não se enquadra no conceito de renúncia de
receita.
Opção 3) Para que entre em vigor a renúncia fiscal, basta prever compensação.
Opção 4) A isenção concedida em caráter não geral não é considerada uma forma de renúncia de receita.
Opção 5) A cobrança de taxas e tarifas corresponde a receitas derivadas.
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Questão

Sobre as disposições constitucionais relativas à Administração Pública, assinale a alternativa correta:

Opção 1) A remuneração e o subśıdio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração
direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes, dos detentores de mandato
eletivo e dos demais agentes poĺıticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos
cumulativamente ou não, inclúıdas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão
exceder o subśıdio mensal do Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, e dos Vereadores, no âmbito do Poder
Legislativo.
Opção 2) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados
para fins de concessão de acréscimos ulteriores de mesma natureza.
Opção 3) A criação de subsidiárias de empresa pública e sociedade de economia mista pode ser feita pela
edição de decreto de autorização.
Opção 4) A autonomia gerencial, orçamentária, financeira e poĺıtica dos órgãos e entidades da administração
direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder
público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade.
Opção 5) Os servidores públicos organizados em carreira poderão ser remunerados por subśıdio, vedado
o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie
remuneratória.

Questão

Considerando as disposições do Código Tributário Nacional e da Constituição Federal relativas ao sistema
tributário nacional, analise as assertivas a seguir e assinale a incorreta:

Opção 1) A destinação legal do produto da arrecadação do tributo é irrelevante apenas para os impostos,
taxas e contribuições de melhoria.
Opção 2) O Munićıpio tem competência legislativa plena para legislar sobre o IPTU, dada a ausência de
norma geral nacional sobre o tema.
Opção 3) A União pode instituir imunidade de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal ou dos
Munićıpios.
Opção 4) O prinćıpio da indelegabilidade da competência tributária impede o Munićıpio de cobrar o ITR dos
imóveis rurais localizados em seu território diante do não exerćıcio dessa competência pela União.
Opção 5) Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no doḿınio
econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas e a destinada ao custeio do regime
previdenciário de seus servidores.

Questão

Considere os seguintes dados de uma economia fechada e sem governo: - Variação dos estoques: 100 -
Depreciação: 10 - Poupança Bruta: 210.

Com base nessas informações, a poupança ĺıquida e a formação bruta de capital fixo, respectivamente, são:

Opção 1) 110 e 100
Opção 2) 180 e 100
Opção 3) 210 e 100
Opção 4) 190 e 200
Opção 5) 200 e 110
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tã
o
–

Página 7 de 17



Gabarito Mestre - Cargo de Analista Público de Gestão GABARITO MESTRE

Questão

No que se refere ao tema regulação e estruturas de mercado, marque a alternativa correta:

Opção 1) No Brasil, não há exemplos de setores produtivos com monopólios naturais.
Opção 2) No monopólio natural não há economias de escala no processo produtivo.
Opção 3) Cabe ao órgão regulador abaixar, a qualquer custo, o preço do serviço oferecido pelas firmas do
setor.
Opção 4) Existem monopólios naturais em mercados nos quais há custo fixo elevado e economias de escala
no processo produtivo.
Opção 5) O objetivo do órgão regulador é não permitir a existência de monopólios naturais.

Questão

Com relação ao modelo keynesiano simples, marque a alternativa correta:

Opção 1) Os pressupostos do modelo keynesiano são salários e preços flex́ıveis, economia a pleno emprego e
não intervenção do governo no mercado.
Opção 2) Uma elevação na propensão marginal a consumir aumentará o multiplicador keynesiano.
Opção 3) Ao expandir os gastos do governo em uma unidade monetária, haverá expansão do produto menor
do que uma unidade monetária, independentemente do multiplicador keynesiano.
Opção 4) Quando houver aumento de impostos, haverá aumento do multiplicador keynesiano, independente-
mente da propensão marginal a tributar.
Opção 5) Uma elevação na propensão marginal a poupar aumentará a propensão marginal a consumir.

Questão

O método de tarifação por price-cap (preço teto) define um valor máximo para o preço. O price-cap tem
como objetivo:

Opção 1) Resguardar o consumidor, pois garante as menores tarifas.
Opção 2) Estabelecer uma tarifa fixa, portanto, impede que o consumidor sofra com a variação dos preços.
Opção 3) Estimular a redução dos custos, pois possui um coeficiente de ganho de produtividade.
Opção 4) Diminuir o poder de monopólio, pois garante a entrada livre de entrantes.
Opção 5) Assegurar o lucro certo da firma, pois impede que as receitas sejam menores que as despesas.

Questão

No modelo IS-LM de uma certa economia, a poĺıtica monetária expansiva:

Opção 1) Desloca a curva IS para cima e para a direita.
Opção 2) Desloca a curva LM para baixo e para a direita.
Opção 3) Eleva a taxa de juros de equiĺıbrio.
Opção 4) Desloca a curva LM para cima e para a esquerda.
Opção 5) Desloca a curva IS para cima e para a esquerda.

Questão

São aspectos que favorecem a mudança das organizações públicas, exceto:

Opção 1) Capacidade técnica.
Opção 2) Controle social.
Opção 3) Empreendedorismo.
Opção 4) Reformismo.
Opção 5) Tecnologia.
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Questão

Relacione: I - Conjunto de práticas relacionadas a manter o trabalho em funcionamento, dentro de padrões de
eficácia e eficiência previstos. Incluem atividades de auditoria, manualização, gestão por indicadores, criação
de controles internos e etc. II - Processo de observação e levantamento de informações de um fenômeno,
com o objetivo de detalhar sua lógica de funcionamento.
III - Procedimento cont́ınuo de aperfeiçoamento sistêmico e sistemático da estrutura do trabalho com base
nos conhecimentos obtidos no entendimento do mesmo.
IV - Mecanismo pelo qual se observa determinado fenômeno já existente, após o levantamento de informações
obtidas no estudo do trabalho, com o objetivo de compreender suas particularidades e entender sua lógica de
existência.

A - Mapeamento de processos.
B - Gerenciamento de processos

Assinale a opção que indica as relações corretas.

Opção 1) IB, IIA, IIIB, IVA
Opção 2) IA, IIB, IIIA, IVA
Opção 3) IB, IIA, IIIA, IVA
Opção 4) IA, IIA, IIIB, IVB
Opção 5) IB, IIB, IIIA, IVB

Questão

Assinale a alternativa que corresponda ao correto preenchimento das lacunas na seguinte frase:
podem ser entendidos como um conjunto e de insumos, infraestruturas,

regras e transformações, que adiciona valor às pessoas que fazem uso dos produtos e/ou serviços gerados.
No setor público, possuem o compromisso de satisfazer as necessidades .

Opção 1) Processos / integrado / sincrônico / dos cidadãos usuários.
Opção 2) Processos / desassociado / assincrônico / dos cidadãos usuários.
Opção 3) Projetos / integrado / sincrônico / dos cidadãos usuários.
Opção 4) Projetos / integrado / assincrônico / do governo.
Opção 5) Processos / integrado / sincrônico / do governo.

Questão

Responda as perguntas abaixo e em seguida assinale a opção correta.
I - Assim como os projetos, os portfólios de projetos também são temporários? II - Um portifólio de projetos
deve conter necessariamente projetos interdependentes ou diretamente relacionados? III - Os projetos de um
portfólio devem estar alinhados a metas e objetivos estratégicos da organização?

Opção 1) Não, não, sim.
Opção 2) Sim, não, não.
Opção 3) Não, não, não.
Opção 4) Sim, sim, sim.
Opção 5) Não, sim, sim.
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Questão

Não configura prinćıpio norteador de gestão da qualidade:

Opção 1) Melhoria cont́ınua.
Opção 2) Economicidade nas relações com fornecedores .
Opção 3) Enfoque de processo.
Opção 4) Abordagem factual para a tomada de decisão.
Opção 5) Envolvimento das pessoas.

Questão

Assinale a única opção errada:

Opção 1) Compete privativamente ao TCEES decidir sobre os casos de impedimento, suspeição ou incom-
patibilidade dos Conselheiros, Auditores, membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e dos
seus servidores.
Opção 2) Na fiscalização e no julgamento de contas que lhe competem, o TCEES decidirá sobre a legalidade,
a legitimidade, a economicidade, a eficiência, a eficácia, a efetividade, a razoabilidade e a proporcionalidade
dos atos de gestão, das despesas deles decorrentes, bem como da aplicação de subvenção e da renúncia de
receitas.
Opção 3) As manifestações emitidas por servidor do TCEES, no exerćıcio de suas funções, poderão ser
modificadas pela chefia da unidade técnica onde o servidor exerce suas atribuições, quando ofensivas a
pessoas ou instituições que integram a Administração Pública do Estado ou dos munićıpios do Esṕırito Santo.
Opção 4) A jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Esṕırito Santo – TCEES abrange os dirigentes
ou liquidantes de empresas encampadas ou sob intervenção ou que de qualquer modo venham a integrar,
provisória ou permanentemente, o patrimônio do Estado, do Munićıpio ou de qualquer entidade pública
Estadual ou Municipal.
Opção 5) Quem quer que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores do Estado
ou Munićıpio terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas
emanadas das autoridades administrativas competentes.

Questão

Assinale a única opção errada:

Opção 1) Nos processos serão observados, entre outros, os prinćıpios do contraditório, da ampla defesa, da
impessoalidade, da oficialidade, da verdade material, do formalismo moderado, da celeridade, da publicidade,
da transparência e da segurança juŕıdica.
Opção 2) Constituem instrumentos utilizados para execução dos processos de fiscalização, dentre outros: I -
auditorias; II - inspeções; III - levantamentos; IV - acompanhamentos; V - monitoramentos.
Opção 3) Aplicam-se aos processos no âmbito do Tribunal de Contas, subsidiariamente, as disposições do
Código de Processo Penal.
Opção 4) No exerćıcio do controle externo, os processos no Tribunal de Contas do Estado do Esṕırito Santo
– TCEES possuem a seguinte natureza: I - processos de contas; II - processos de fiscalização; III - processos
de consulta.
Opção 5) São etapas do processo: I - a instrução técnica; II - o parecer do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas, nas hipóteses previstas em lei ou no Regimento Interno; III - a apreciação ou o
julgamento; IV - os eventuais recursos. Considera-se o resultado dos processos a publicação da decisão, do
acórdão ou do parecer respectivo.
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Questão

Assinale a única opção errada, abaixo, a partir da seguinte afirmação:
“O Código de Ética Profissional dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Esṕırito Santo -
TCEES tem por objetivo geral indicar os prinćıpios e as normas de conduta que devem orientar as atividades
profissionais, regulando as relações entre servidores, e destes com os jurisdicionados e a sociedade, e
especificamente” (dentre outros):

Opção 1) Estimular, no campo ético, o intercâmbio de experiências e conhecimentos entre os setores público
e privado.
Opção 2) Criar mecanismo de consulta destinado a possibilitar o prévio e pronto esclarecimento de dúvidas
quanto à conduta ética do servidor.
Opção 3) Tornar transparentes as regras éticas de conduta dos servidores do TCEES para que a sociedade e
os jurisdicionados possam aferir a integridade e a lisura dos seus trabalhos.
Opção 4) Assegurar aos servidores do TCEES a preservação da sua remuneração.
Opção 5) Contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos do TCEES e da Administração Pública.

Questão

Das afirmações a seguir, indique a única errada:

Opção 1) O servidor, por meio de justificativa reduzida a termo, deverá declarar-se impedido ou suspeito em
razão de situações que possam afetar o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade.
Opção 2) O retardamento dos procedimentos prescritos no Código de Ética Profissional dos Servidores do
TCEES implicará comprometimento ético da própria Comissão, cabendo ao Corregedor Geral do TCEES o
seu conhecimento.
Opção 3) Na hipótese de recomendação pessoal, que terá caráter pedagógico, a Comissão de Ética deverá
elaborar parecer, assinado por todos os seus integrantes, no qual conste a fundamentação da medida adotada,
dando-se ciência ao infrator.
Opção 4) Sempre que constatar a posśıvel ocorrência de iĺıcito(s) de natureza penal ou ćıvel e de ato(s) de
improbidade administrativa ou de infração disciplinar, a Comissão de Ética encaminhará cópia dos autos ao
Corregedor Geral, para a adoção das medidas cab́ıveis.
Opção 5) Quando não houver correspondência entre a conduta violadora e as normas previstas no
Código de Ética Profissional dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Esṕırito Santo - TCEES,
a Comissão de Ética deverá concluir pela impossibilidade de elaboração de qualquer recomendação justificável.

Questão

Dentre as disposições do art. 4 da Resolução TC 232/2012 (Código de Ética Profissional dos Servidores do
Tribunal de Contas do Estado do Esṕırito Santo – TCEES) consta que é direito de todo servidor do TCEES:

Opção 1) Ter à sua disposição, por parte do TCEES, os meios institucionais necessários ao cumprimento
de convocação para testemunhar em júızo, quando o chamamento for decorrente de trabalho realizado no
exerćıcio das atribuições do cargo.
Opção 2) Prestar compromisso de acatamento e observância das regras estabelecidas no Código de Ética
Profissional dos Servidores do TCEES, em todo ato de posse ou investidura em função pública de servidor
do TCEES.
Opção 3) Subordinar o seu comportamento aos preceitos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
do Esṕırito Santo (Lei Complementar Estadual no 46/1994), do Código de Ética Profissional dos Servidores
do TCEES e dos atos normativos editados pelo TCEES, sem prejúızo de outras leis correlatas em vigor.
Opção 4) Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações
individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça,
sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho poĺıtico e posição social.
Opção 5) Defender a competência constitucional do TCEES.
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Questão

Assinale a única opção correta, abaixo, a partir da seguinte afirmação:
“O servidor do Tribunal de Contas do Estado do Esṕırito Santo – TCEES pautará a sua conduta profissional
pelos seguintes prinćıpios e valores éticos fundamentais, dentre outros:

Opção 1) Confidencialidade, transparência, subjetividade, cooperação mútua, probidade.
Opção 2) Confidencialidade, probidade, independência, intransigência, cooperação mútua.
Opção 3) Integridade, profissionalismo, independência, respeito, imparcialidade.
Opção 4) Profissionalismo, pessoalidade, independência, autonomia, respeito.
Opção 5) Cooperação mútua, integridade, objetividade, parcialidade, profissionalismo.

Questão

Assinale a única opção errada, a partir da seguinte disposição:
“Ao Tribunal de Contas do Estado do Esṕırito Santo – TCEES, órgão de controle externo do Estado e dos
Munićıpios, nos termos da Constituição Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei Complementar,
compete”:

Opção 1) Realizar, por iniciativa própria, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal ou das respectivas
comissões técnicas ou de inquérito, inspeções ou auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional, patrimonial e ambiental, nos Poderes do Estado, Munićıpios e demais órgãos integrantes da
administração indireta, inclúıdas as fundações e sociedades institúıdas ou mantidas pelo Poder Público.
Opção 2) Fiscalizar a aplicação de qualquer recurso repassado pela União, pelo Estado ou pelo Munićıpio,
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, inclusive os repasses para as entidades
privadas que exerçam atividades de relevante interesse público, sem fins lucrativos, bem como para as
organizações sociais, os serviços sociais autônomos e as organizações da sociedade civil de interesse público.
Opção 3) Apreciar, para fins de registro, a legalidade das concessões de aposentadorias, transferências para
a reserva, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do
ato concessório.
Opção 4) Apreciar as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos, com a emissão de parecer prévio no prazo
de até vinte e quatro meses a contar do seu recebimento.
Opção 5) Decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por qualquer cidadão, partido poĺıtico, associação
ou sindicato, nos termos do Regimento Interno.

Questão

É vedado ao servidor do Tribunal de Contas do Estado do Esṕırito Santo – TCEES, exceto:

Opção 1) Adotar atitudes e procedimentos objetivos e imparciais, em particular, nas instruções e relatórios
que deverão ser tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e organizadas
de acordo com as normas do Tribunal.
Opção 2) Usar de artif́ıcios para procrastinar ou dificultar o exerćıcio regular de direito por qualquer pessoa.
Opção 3) Assumir a autoria de documento técnico elaborado por terceiros.
Opção 4) Valer-se das vantagens e facilidades inerentes ao cargo ou à função para obter qualquer tipo de
favorecimento, para si ou para outrem.
Opção 5) Fazer uso de informações privilegiadas, obtidas em razão do exerćıcio do cargo, em benef́ıcio
próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.
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Questão

Constituem deveres éticos a serem observados pelos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Esṕırito
Santo – TCEES, exceto:

Opção 1) Executar o seu trabalho observando que a sua conduta é regida por prinćıpios e valores éticos que
se materializam na adequada prestação dos serviços públicos.
Opção 2) Não participar de transações e atividades que possam comprometer a sua dignidade profissional ou
desabonar a sua imagem pública, bem como a da Instituição.
Opção 3) Utilizar-se de servidor público, de meios ou ferramentas de trabalho para atendimento a interesse
particular.
Opção 4) Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exerćıcio da função.
Opção 5) Manter confidencialidade entre os servidores quanto às informações e atividades referentes ao
trabalho realizado na área onde atua, sendo vedada a utilização desses dados em benef́ıcio de interesses
particulares ou de terceiros.

Questão

É vedado ao servidor do Tribunal de Contas do Estado do Esṕırito Santo – TCEES:

Opção 1) Prestar, com ou sem remuneração, consultoria ou assessoria a jurisdicionado do TCEES.
Opção 2) Respeitar as iniciativas dos seus colegas servidores quanto aos trabalhos e às soluções desenvolvidas,
jamais expondo-os ou usando-os como de sua própria idealização.
Opção 3) Manter-se atualizado sobre as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão,
no exerćıcio de suas funções.
Opção 4) Utilizar-se dos avanços técnicos e cient́ıficos ao seu alcance ou do seu conhecimento para
atendimento das suas atividades profissionais.
Opção 5) Assumir claramente a responsabilidade pela execução do seu trabalho, pelos pareceres e pelas
opiniões profissionais de sua autoria.

Questão

A elaboração do orçamento passou a ser função privativa do Congresso Nacional, bem como a tomada de
contas do Executivo, sendo essa uma importante alteração na distribuição das competências em relação ao
orçamento, indicada na Constituição de:

Opção 1) 1946.
Opção 2) 1937.
Opção 3) 1891.
Opção 4) 1967.
Opção 5) 1934.

Questão

Em relação às funções econômicas do Estado, segundo a função estabilizadora, além dos ajustamentos na
alocação de recursos e na distribuição de renda, a poĺıtica fiscal tem quatro objetivos macroeconômicos,
exceto:

Opção 1) Razoável taxa de crescimento econômico.
Opção 2) Aumento dos investimentos na infraestrutura econômica.
Opção 3) Manutenção de elevado ńıvel de emprego.
Opção 4) Equiĺıbrio no balanço de pagamentos.
Opção 5) Estabilidade nos ńıveis de preços.
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Questão

“A atividade estatal na alocação de recursos justifica-se naqueles casos em que não há a necessária eficiência
por parte do mecanismo de ação privada,... pois a demanda por certos bens assume caracteŕısticas especiais
que inviabilizam o fornecimento dos mesmos pelo sistema de mercado”
(Giacomoni, 2012).

Para explicar isso, a doutrina traz exemplos de bens privados e públicos t́ıpicos. Não é caracteŕıstica de um
bem privado t́ıpico:

Opção 1) O não pagamento por parte do comprador impede a operação.
Opção 2) Os benef́ıcios não estão limitados a um consumidor qualquer.
Opção 3) Há um benef́ıcio em ambas as partes.
Opção 4) Há uma troca entre vendedor e comprador com transferência da propriedade do bem.
Opção 5) É oferecido por meio dos mecanismos próprios do sistema de mercado.

Questão

A poĺıtica governamental de estabilização econômica utiliza, além dos instrumentos fiscais, outros de cunho
monetário com vistas ao controle da oferta monetária.
Entre as principais medidas do arsenal monetário dos bancos centrais estão, exceto:

Opção 1) Aumento da aĺıquota de imposto de renda.
Opção 2) Lançamento de t́ıtulos públicos.
Opção 3) Manutenção de determinados ńıveis de recursos dispońıveis para aplicação pelos bancos.
Opção 4) Controle da taxa de juros.
Opção 5) Open Market.

Questão

É considerada uma desvantagem da classificação institucional da despesa pública:

Opção 1) Quando combinado com a classificação funcional, permite focalizar num único ponto a respons-
abilidade pela execução de determinado programa.
Opção 2) Permite identificar o agente responsável pelas dotações autorizadas pelo Legislativo, para dado
programa.
Opção 3) Serve como ponto de partida para o estabelecimento de um programa de contabilização de custos
dos vários serviços ou unidades administrativas.
Opção 4) Se usado de forma predominante, impede que se tenha uma visão global das finalidades dos gastos
do governo, em termos das funções prećıpuas que deve cumprir.
Opção 5) Permite comparar imediatamente os vários órgãos, em termos de dotações recebidas.

Questão

Na Demonstração do Valor Adicionado, as despesas com pessoal é classificada como:

Opção 1) Valor adicionado produzido pela entidade.
Opção 2) Insumos adquiridos de terceiros.
Opção 3) Distribuição do valor adicionado.
Opção 4) Despesas.
Opção 5) Valor adicionado bruto.
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Questão

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), os estoques (matéria-prima, bens
em almoxarifado) devem ser avaliados,

Opção 1) Pelo método Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair.
Opção 2) Pelo custo de aquisição/produção/construção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de
mercado, quando esse for inferior.
Opção 3) Pelo valor de aquisição/produção/construção, ou valor realizável ĺıquido, dos dois o menor.
Opção 4) Pelo valor de mercado, quando o de aquisição/produção/construção for superior.
Opção 5) Pelo valor espećıfico de cada item em estoque.

Questão

No que diz respeito aos Prinćıpios de Contabilidade, assinale a alternativa incorreta:

Opção 1) Na aplicação dos Prinćıpios de Contabilidade, a essência das transações deve prevalecer sobre seus
aspectos formais.
Opção 2) O Prinćıpio da Competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas
correspondentes.
Opção 3) Após o registro inicial pelo valor original das transações, outras bases de mensuração podem ser
utilizadas ao longo do tempo, dentre essas, a correção monetária.
Opção 4) O Prinćıpio da Continuidade pressupõe, precipuamente, que a Entidade continuará em operação
por um peŕıodo pré-determinado.
Opção 5) O Prinćıpio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a a sua
autonomia patrimonial.

Questão

O registro contábil de dividendos recebidos, em face de investimento em sociedade coligada avaliado pelo
método de equivalência patrimonial, deve ser realizado como:

Opção 1) Resultado de exerćıcios futuros.
Opção 2) Redução do investimento.
Opção 3) Receita de dividendos no resultado do exerćıcio.
Opção 4) Ajuste de avaliação patrimonial.
Opção 5) Ganho no resultado do exerćıcio.

Questão

De acordo com Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público em vigor, emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade:

Opção 1) Os registros da entidade devem ser efetuadas, desde que estimáveis tecnicamente, mesmo na
hipótese de existir razoável certeza de sua ocorrência.
Opção 2) Na Demonstração das Variações Patrimoniais não há mais a necessidade de segregar as variações
entre quantitativas e qualitativas.
Opção 3) Os ajustes decorrentes de omissões e erros de exerćıcios anteriores devem ser realizados à conta de
resultado.
Opção 4) A Demonstração das Mutações do Patrimônio Ĺıquido é exigida de todos os órgãos da administração
pública.
Opção 5) Os valores de terceiros ou retenções em nome deles devem ser classificadas no passivo circulante
ou no não circulante, conforme o seu peŕıodo de exigibilidade.
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Questão

De acordo com a Lei No. 6.404/76, as companhias de capital aberto são obrigadas a elaborar as seguintes
demonstrações:

Opção 1) Balanço patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exerćıcio (DRE), Demonstração dos
Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração do Valor Adicionado e Relatório da Administração.
Opção 2) Balanço patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exerćıcio (DRE), Demonstração dos
Lucros ou Prejúızos Acumulados (DLPA), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Demonstração do
Valor Adicionado (DVA).
Opção 3) Balanço patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exerćıcio (DRE), Demonstração dos
Lucros ou Prejúızos Acumulados (DLPA) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Demonstração das
Mutações do Patrimônio Ĺıquido (DMPL).
Opção 4) Balanço patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exerćıcio (DRE), Demonstração dos
Lucros ou Prejúızos Acumulados (DLPA) e Demonstração do Valor Adicionado.
Opção 5) Balanço patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exerćıcio (DRE), Demonstração dos
Fluxos de Caixa (DFC) Demonstração das Mutações do Patrimônio Ĺıquido (DMPL) e Demonstração do
Valor Adicionado.

Questão

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público em vigor, emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, a estrutura do sistema de informação contábil é composta pelos seguintes
subsistemas:

Opção 1) Patrimonial, financeiro, orçamentário, compensação.
Opção 2) Orçamentário, patrimonial, financeiro e compensação.
Opção 3) Orçamentário, patrimonial, financeiro e custos.
Opção 4) Patrimonial, custos, orçamentário, financeiro, compensação.
Opção 5) Orçamentário, patrimonial, custos e compensação.

Questão

O pronunciamento técnico contábil que regulou a análise de recuperabilidade (impairment) é o CPC 01.
De acordo com esse pronunciamento é incorreto afirmar:

Opção 1) A cada data das demonstrações financeiras, os ativos são revisados para averiguar qualquer
indicação de posśıvel deterioração.
Opção 2) A taxa de desconto é uma taxa antes dos impostos.
Opção 3) Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil de um ativo excede seu valor
recuperável.
Opção 4) O valor recuperável é o valor justo do ativo menos os custos de venda, ou seu valor em uso, dos
dois o menor.
Opção 5) Uma perda de impairment é reconhecida no resultado do exerćıcio.

Questão

A Demonstração do Resultado do Exerćıcio tem por objetivo evidenciar a situação econômica de uma
empresa, ou seja, verificar se houve lucro ou prejúızo. Havendo lucro, a empresa deverá:

Opção 1) Cobrir eventual prejúızo acumulado, inclusive em detrimento de participações e dos dividendos.
Opção 2) Destinar determinado valor desse lucro para participações dos empregados, administradores, mesmo
que haja prejúızo acumulado.
Opção 3) Destinar, no ḿınimo, 25Opção 4) Constituir reservas de lucros, ainda que suplante o valor do
capital social.
Opção 5) Constituir reserva legal, independentemente do seu saldo anterior.
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Questão

Uma indústria incorreu em custos variáveis no valor de 1.200.000,00 e em custos fixos no montante de
700.000,00, para uma produção de 4.800 unidades, com previsão de uma margem de contribuição de R$
500,00 por unidade.
Considerando essas informações, o ponto de equiĺıbrio contábil em unidades e o preço de venda unitária são,
respectivamente:

Opção 1) 2.800 unidades e R$ 750,00.
Opção 2) 2.400 unidades e R$ 500,00.
Opção 3) 1.400 unidades e R$ 750,00.
Opção 4) 1.250 unidades e R$ 750,00.
Opção 5) 1.400 unidades e R$ 800,00.
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