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Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

 CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões 1 e 2

Direito e moral são conceitos que fazem parte da1

noção de justiça, considerando-se que toda ação estatal é

dirigida à satisfação do interesse coletivo inserido no Estado

Democrático. Este destina-se a garantir o exercício dos direitos4

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem7

preconceitos, fundada na harmonia social, nos exatos termos do

preâmbulo da Constituição Federal (CF).

A justiça como conceito moral significa a aplicação10

imparcial de normas de conduta que sejam imparciais, não se

discriminando, sem fundamento em lei ou em regras,

determinadas pessoas ou determinados fins, pois o ato justo13

sempre serve a fins considerados bons. Em contraste,

identifica-se com a observância de certas restrições na busca de

fins. Logo, o ato dotado de justiça e moral deve respeitar essas16

restrições na ação, quaisquer que sejam os fins desejados.

O agente público, ao atuar, não pode desprezar o

elemento ético de sua conduta. Ao ter de decidir entre o19

honesto e o desonesto, por considerações de direito e de moral,

ele está cingido a uma escolha que seja mais eficiente e clara

para a administração. Assim, o ato administrativo produzido22

não pode contentar-se com a mera obediência à lei jurídica e

exige também a vitória da ramificação moral e a estrita

correspondência aos padrões éticos internos da própria25

instituição.

Paulo Roberto Martinez Lopes. Internet: <www.dnit.gov.br> (com adaptações).

QUESTÃO 1

Com relação às informações veiculadas pelo texto, assinale a opção

correta.

A A ação do Estado não deve levar em consideração os direitos

individuais na promoção da justiça, uma vez que esta é um

bem coletivo. 

B A aplicação da justiça pelos agentes públicos não deve ter

restrições.

C Um ato administrativo é justo se estiver fundamentado apenas

na obediência à lei jurídica.

D Deve haver relação entre comportamento ético, justiça, direito

e moral, quando se trata da ação dos agentes do Estado.

E A CF se restringe a questões relativas a sanções penais,

eximindo-se de aspectos relativos à organização e à harmonia

social.

QUESTÃO 2

Acerca de  aspectos redacionais e gramaticais do texto, assinale a

opção correta.

A No trecho “Este destina-se a garantir o exercício dos direitos

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o

desenvolvimento” (R.4-6), as vírgulas justificam-se por

separarem termos de sentido oposto.

B A substituição do trecho “de normas de conduta que sejam

imparciais” (R.11) por de normas de conduta que seja

imparcial mantém o sentido e a correção gramatical do texto.

C A palavra “Logo” (R.16) pode ser substituída, mantendo-se o

sentido original do texto, por Contudo.

D O termo “ele” em “ele está cingido a uma escolha” (R.21) tem

como referência a expressão “O agente público” (R.18).

E É admissível o emprego do acento grave no “a”, em “exige

também a vitória” (R.24).

QUESTÃO 3

Com relação às estruturas e às ideias do texto acima, assinale a

opção correta.

A O efeito de humor advém da pressuposição de que o irmão que

será demitido fazia jus ao seu cargo.

B O pronome que inicia a fala de um dos personagens refere-se

à possibilidade da sua demissão.

C Mantendo-se  a correção gramatical do texto, a primeira fala da

charge pode ser reescrita do seguinte modo: Mano, vou ter que

demitir-lhe.

D O sujeito da oração que compõe a primeira fala da charge é

“Mano”.

E Mantém a correção gramatical do texto a inserção da vírgula

imediatamente após a forma verbal “dizer” na segunda fala da

charge.
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Texto para as questões 4 e 5

Ética na administração pública

O arcabouço legal brasileiro é pródigo em dispositivos1

que, se fielmente observados, minimizariam a corrupção, o
desperdício e a malversação de recursos. A Constituição
Federal e a Estadual consagram os princípios básicos da4

administração pública e estabelecem regras de transparência e
escrutínio público.

O que falta, então, para o desenvolvimento e a7

consolidação da conduta ética na administração pública
brasileira, já que a codificação normativa é adequada e
suficiente? Podemos enumerar quatro providências que10

contribuiriam, sobremaneira, para esse objetivo: 1) divulgação
ampla das normas que regem a administração pública, para não
se tornarem “letra morta”; 2) educação e treinamento dos13

agentes públicos, principalmente dos que detêm mais
autoridade; 3) mecanismos de controle eficientes e eficazes,
capazes de detectar tempestivamente procedimentos irregulares16

e suas causas e de propor correções; e 4) órgãos corregedores
comprometidos com a punição exemplar daqueles que
cometem irregularidades.19

Pedro Gabril Kenne da Silva. Internet: <www.sindaf.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 4

Com respeito às informações veiculadas pelo texto e tendo em vista
seus aspectos textuais e gramaticais, assinale a opção correta.

A Pode-se substituir o trecho “O arcabouço legal brasileiro é
pródigo em dispositivos que” (R.1-2), sem se alterar o seu
sentido original, por O conjunto de leis brasileiras é generoso
em dispositivos que.

B Para o autor do texto, é necessário criar mais dispositivos
legais que coíbam a falta de ética no serviço público.

C A expressão “Constituição Federal” (R.3-4) é grafada com letra
maiúscula por ser substantivo.

D No texto, a expressão ‘letra morta’ (R.13) significa lei que é
respeitada, embora não exista mais.

E As palavras “pública” (R.5) e “órgãos” (R.17) são acentuadas de
acordo com a mesma regra de acentuação gráfica.

QUESTÃO 5

Acerca das ideias e dos aspectos textuais e gramaticais do texto,
assinale a opção correta.

A Todos os itens referentes às providências que contribuiriam,
segundo o autor, para a consolidação da conduta ética na
administração pública exercem a função de complementos da
forma verbal “contribuiriam” (R.11).

B A pergunta que inicia o segundo parágrafo é um recurso
retórico muito frequente em textos de natureza oficial.

C Seria mantida a correção gramatical do trecho “estabelecem
regras de transparência e escrutínio público” (R.5-6)
reescrevendo-o da seguinte maneira: estabelecem regras de
transparência e escrutínio públicas.

D As vírgulas no trecho “O que falta, então, para o
desenvolvimento” (R.7) justificam-se pela existência de uma
intercalação na frase.

E Subentende-se do texto que o objetivo a que se refere o autor
em “Podemos enumerar quatro providências que contribuiriam,
sobremaneira, para esse objetivo” (R.10-11) é a criação de
novas leis.

Texto para as questões 6 e 7

Tudo bem filho, todo mundo faz isso

Johnny tinha seis anos de idade e estava em1

companhia do pai quando este foi flagrado ao dirigir em
excesso de velocidade. O pai entregou ao guarda, junto à sua
carteira de motorista, uma nota de vinte dólares. “Está tudo4

bem, filho”, disse ele quando voltaram à estrada. “Todo mundo
faz isso!” 

Quando Johnny tinha oito anos, deixaram que7

assistisse a uma reunião de família, dirigida pelo tio George, a
respeito das maneiras mais seguras de sonegar o imposto de
renda. “Está tudo bem, garoto”, disse o tio. “Todo mundo faz10

isso!”
Aos nove anos, a mãe levou-o, pela primeira vez, ao

teatro. O bilheteiro não conseguia arranjar lugares até que a13

mãe de Johnny lhe deu, por fora, cinco dólares. “Tudo bem,
filho”, disse ela. “Todo mundo faz isso!”

Aos dezesseis anos, Johnny arranjou seu primeiro16

emprego. Nas férias de verão, trabalhou em um supermercado.
Seu trabalho: pôr os morangos maduros demais no fundo das
caixas e os bons em cima, para ludibriar o freguês. “Tudo bem,19

garoto”, disse o gerente. “Todo mundo faz isso!”
Quando Johnny tinha 19 anos, um dos colegas mais

adiantados lhe ofereceu, por cinquenta dólares, as questões que22

iam cair na prova. “ Tudo bem garoto”, disse ele. “Todo
mundo faz isso!”

Flagrado colando, Johnny foi expulso da sala e voltou25

para casa com o rabo entre as pernas. “Como você pôde fazer
isso com sua mãe e comigo?”, disse o pai. “Você nunca
aprendeu estas coisas em casa!”. Se há uma coisa que o mundo28

adulto não pode tolerar é um garoto que cola nos exames...

Kenneth Blanchard e Norman Vincent Peale. O poder da administração

ética. Rio de Janeiro: Record, 1988 (com adaptações).

QUESTÃO 6

Com relação às ideias e aos aspectos textuais e gramaticais do texto
acima, assinale a opção correta.

A O texto é predominatemente dissertativo, uma vez que expõe
ideias e as discute em um fluxo lógico-argumentativo coerente.

B O texto evidencia que a construção interna de  valores éticos
depende do estímulo e da educação recebida durante a
formação de uma criança.

C A exclusão da palavra “este” no trecho “Johnny tinha seis anos
e estava em companhia do pai quando este foi flagrado”
(R.1-2), mantém o sentido original e a correção gramatical do
texto.

D Os autores iniciam vários parágrafos do texto com a
informação sobre a idade do personagem, para mostrar como
era incomum acontecerem episódios ligados a decisões éticas
em sua vida.

E A referência do pronome “lhe” em “lhe deu, por fora, cinco
dólares” (R.14) é “Johnny” (R.14).



UnB/CESPE – SAD/PE

Cargo 3.1: Analista de Controle Interno – Especialidade: Finanças Públicas  – 3 –

QUESTÃO 7

Assinale a opção que apresenta ideias coerentes com o texto com
correção gramatical.

A Johnny é exposto a uma série de situações em que normas são
violadas ou em que se fala sobre violação de normas sociais,
bem como no momento em que o personagem assiste uma
reunião de família sobre sonegação de imposto de renda.

B Johnny, que, na infância, foi um espectador de atos antiéticos,
aos 16 anos de idade, passou a cúmplice de atos desse tipo.

C O personagem Johnny age, em seu primeiro emprego, de forma
a ludibriar a seus freguêses.

D Os pais de Johnny mostram-se preocupados por seu filho ter
agido de forma antiética, embora tenham agido sempre, dessa
forma em sua presença.

E Segundo o texto, o raciocínio antiético, que influenciou
Johnny, está presente exclusivamente na família do rapaz.

QUESTÃO 8

A tabela a seguir deve ter todas as linhas e todas as colunas
preenchidas com os algarismos de 1 a 6 de modo que nenhum
desses números ocorra repetido em uma mesma linha ou coluna. 

1 3 4

2 4 5

2 6 3

5 3

3 1 4 6

6 1

Respeitando-se os algarismos já posicionados na tabela, assinale a
opção que exibe uma sequência numérica que, quando colocada na
sexta linha, permite o preenchimento logicamente correto de toda
a tabela.

A 2 4 6 5 1 3
B 3 5 6 2 1 4
C 5 2 6 4 1 3
D 4 3 6 5 1 2
E 2 4 6 3 1 5

QUESTÃO 9

Um argumento válido é uma sequência finita de
proposições em que algumas são chamadas premissas e assumidas
como verdadeiras, e as demais são conclusões que se garantem
verdadeiras em consequência da veracidade das premissas e de
conclusões previamente estabelecidas.

Suponha que a proposição “Se Josué foi aprovado no concurso e
mudou de cidade, então Josué mudou de emprego” seja uma
premissa de um argumento. Se a proposição “Josué não mudou de
emprego” for outra premissa desse argumento, uma conclusão que
garante sua validade é expressa pela proposição 

A Josué foi aprovado no concurso e não mudou de cidade.
B Josué não foi aprovado no concurso e mudou de cidade.
C Josué não foi aprovado no concurso ou não mudou de cidade.
D Se Josué não mudou de emprego, então Josué não mudou de

cidade.
E Se Josué não mudou de emprego, então Josué não foi aprovado

no concurso.

Texto para as questões 10 e 11

No item Galeria de Secretários do portal da Secretaria de
Administração do Governo do Estado de Pernambuco
(www2.sad.pe.gov.br), há registro de 27 nomes de secretários que
dirigiram a secretaria desde 6/1960 até 12/2006.

QUESTÃO 10

Considerando-se que se queira formar um conjunto com 7 nomes
escolhidos entre os 19 nomes de secretários que dirigiram a
secretaria no período de 6/1960 a 3/1990 e entre os 8 nomes que
dirigiram a secretaria no período de 4/1990 a 12/2006, a quantidade
de maneiras distintas para se selecionar esse conjunto de modo que
contenha exatamente um nome de secretário do primeiro período
especificado é igual a

A 19.
B 28.
C 47.
D 114.
E 532.

QUESTÃO 11

Considere que, para realizar modificações no portal, 27 nomes de
secretários serão divididos em 3 grupos de 9 nomes. A
probabilidade de 2 desses nomes ficarem no mesmo grupo é

A inferior a 0,090.
B superior a 0,090 e inferior a 0,100.
C superior a 0,100 e inferior a 0,180.
D superior a 0,180 e inferior a 0,480.
E superior a 0,480.

RASCUNHO
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QUESTÃO 12

Consoante o regime disciplinar estabelecido na Lei Estadual

n.º 6.123/1968, denominada Estatuto do Funcionário Público do

Estado de Pernambuco, assinale a opção correta.

A A pena de repreensão é aplicada por meio de uma advertência

verbal, nos casos de descumprimento ou falta do cumprimento

do dever.

B É vedado ao funcionário público criticar autoridades ou atos

administrativos do ponto de vista doutrinário ou da

organização do serviço, ainda que em trabalho assinado.

C Não é cabível a aplicação da pena de demissão por

reincidência em falta que tenha gerado punição disciplinar

anterior.

D É proibido ao funcionário público promover manifestação de

apreço ou desapreço e fazer circular ou subscrever lista de

donativos no recinto da repartição.

E Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário pode

responder civilmente, desde que tenha agido com dolo.

QUESTÃO 13

Acerca das normas especiais relativas a processos de licitação e

contratação na administração pública estadual, dispostas na Lei

Estadual n.º 11.424/1997, assinale a opção correta.

A Pode haver contrato com cláusula de reajuste aplicável ou

exigível antes de decorrido um ano da vigência do instrumento,

desde que as circunstâncias assim justifiquem, não podendo

haver cláusula de reajuste com prazo inferior a seis meses.

B A prestação de serviços de forma contínua pode ter a sua

duração prorrogada, com vistas à obtenção de preços e

condições mais vantajosas para a administração, limitada a

uma prorrogação por período igual ao do contrato original.

C As regras contidas na referida lei não se aplicam às sociedades

de economia mista pernambucanas.

D As normas contidas na referida lei não são aplicáveis às

empresas públicas estaduais.

E Os membros das comissões permanentes e especiais de

licitação respondem solidariamente pelos atos praticados pela

comissão, salvo se a divergência individual estiver

fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que

tiver sido tomada a decisão.

QUESTÃO 14

O secretário de saúde de determinado estado da Federação

contratou empresa de informática, com o objetivo de modernizar o

sistema de protocolo, por meio de dispensa de licitação. Seu genro

era um dos sócios da referida empresa. Após o pagamento efetuado,

percebeu-se que não se tratava de caso de dispensa e que o objeto

do contrato não havia sido prestado adequadamente, uma vez que

o protocolo continuou sendo feito de forma manual.

Acerca dessa situação hipotética e tendo por parâmetro as normas

estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992, a denominada Lei de

Improbidade Administrativa, assinale a opção correta.

A Restou configurada a prática de ato de improbidade

administrativa que causa prejuízo ao erário.

B Restou configurada a prática de ato de improbidade

administrativa que importa enriquecimento ilícito.

C Não restou configurada a prática de ato de improbidade

administrativa pois o Secretário de Saúde não é agente político,

e apenas este pode praticar atos de improbidade administrativa.

D Não restou configurada a prática de ato de improbidade

administrativa, e sim de nepotismo, tendo em vista que o sócio

da empresa era parente do referido secretário estadual.

E Não restou configurada a prática de ato de improbidade

administrativa, na medida em que o secretário de saúde é

agente político, podendo ter seus atos investigados apenas na

esfera criminal.

QUESTÃO 15

A seção II do capítulo referente às finanças públicas, estabelecido

na CF, regula os denominados orçamentos. Tendo por parâmetro as

normas constantes dessa seção, assinale a opção correta.

A O Poder Executivo deve publicar, até trinta dias após o

encerramento de cada semestre, relatório resumido da

execução orçamentária.

B A Lei Orçamentária Anual (LOA) não deve conter dispositivo

estranho à previsão de receita e à fixação de despesa, não se

incluindo, nessa proibição, a autorização para abertura de

créditos suplementares e a contratação de operações de crédito,

ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

C Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes

orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais

devem ser apreciados pela Câmara dos Deputados, que, após

aprovação, deve remetê-los ao presidente da República.

D A LOA compreende, entre outros, o orçamento de

investimento de todas as empresas de que a União participe.

E A abertura de crédito extraordinário somente deve ser admitida

para atender a despesas decorrentes de inícios de programas ou

projetos não incluídos na LOA.
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QUESTÃO 16

Conforme o artigo 37, inciso XVI, da CF, havendo

compatibilidade de horários, configura-se a acumulação lícita de

cargos públicos quando

A os cargos públicos forem acumulados em quadros de pessoal

de pessoas jurídicas de direito público interno diversas.

B a acumulação for de dois cargos ou empregos públicos

privativos de profissionais de saúde, com profissões

regulamentadas ou não.

C a acumulação for de dois cargos ou empregos públicos

privativos de profissionais de saúde, com profissões

regulamentadas.

D a acumulação for de dois cargos ou empregos públicos

privativos de profissionais de educação, com profissões

regulamentadas.

E a acumulação for de dois cargos ou empregos públicos

privativos de professor, em regime de dedicação exclusiva,

ainda em atividade.

QUESTÃO 17

Em relação ao regime de previdência do servidor público, assinale

a opção correta.

A A aposentadoria compulsória do servidor público ocorre aos

setenta anos de idade, com proventos integrais.

B Os proventos de aposentadoria podem exceder a remuneração

do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a

aposentadoria.

C A lei pode estabelecer forma de contagem de tempo de

contribuição fictício, desde que para servidores portadores de

deficiência, que exerçam atividades de risco ou prejudiciais à

saúde.

D Os requisitos de idade e de tempo de contribuição são

reduzidos em cinco anos para o professor que comprove

tempo de efetivo e exclusivo exercício das funções de

magistério na educação superior.

E Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão

aplica-se o regime geral de previdência social.

QUESTÃO 18

O projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA)

A poderá ser emendado durante a sua execução para transferir

dotação orçamentária de anulação de despesa de pessoal.

B poderá ser emendado com o fim de corrigir erros ou omissões.

C deverá ser compatível com a lei de diretrizes orçamentárias nos

seus três exercícios anteriores.

D não poderá vincular receita para despesas relativas a gastos com

atividade da administração tributária.

E deverá conter o orçamento fiscal, que se refere aos

investimentos das empresas em que a União detenha a maioria

do capital social com direito a voto.

QUESTÃO 19

A respeito da receita pública, assinale a opção correta.

A A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) prevê a

responsabilidade na gestão fiscal em relação à própria

instituição do tributo da competência constitucional do ente da

federação.

B O Poder Executivo, conforme prevê a LRF, deve estabelecer

metas de arrecadação sem levar em consideração a necessidade

de implementar medidas de combate à sonegação fiscal.

C A concessão das renúncias de receita não devem ser levadas em

consideração na estimativa da lei orçamentária quando se trata

da concessão de crédito presumido, de acordo com a LRF.

D A receita pública é objeto de estudo do Direito Tributário, pois

caracteriza ingresso de numerário nos cofres públicos.

E A arrecadação de tributos não é elemento essencial da

responsabilidade na gestão fiscal da receita pública, como prevê

a LRF.

QUESTÃO 20

Acerca dos princípios orçamentários é correto asseverar que

A o princípio da exclusividade exige a identificação da origem e

destino das receitas.

B o princípio da legalidade impõe a fixação da receita e a

previsão de despesa.

C o princípio da especialidade informa que o orçamento deve

conter apenas as receitas e as despesas.

D o princípio da universalidade informa que a lei orçamentária

anual compreenderá o orçamento fiscal, de investimento das

estatais e da seguridade social.

E o princípio do equilíbrio orçamentário determina que no

orçamento se leve em consideração a economia de mercado

para estipulação da receita e despesa.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Para atuar no setor de auditoria interna de empresas ou órgãos

públicos é necessário observar, além da legislação específica, as

Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). Com relação à

aplicação das NBC e suas especificidades na divulgação das

demonstrações contábeis e do processo de auditoria independente,

assinale a opção correta.

A O auditor deve avaliar se as demonstrações contábeis fazem

referência ou descrevem adequadamente a estrutura de

relatório financeiro aplicável. Caso as demonstrações contábeis

tenham sido elaboradas de acordo com as cláusulas de um

contrato, o auditor deve avaliar se as demonstrações contábeis

descrevem adequadamente as interpretações significativas do

contrato sobre o qual estão respaldadas as demonstrações

contábeis.

B O relatório do auditor independente deve descrever, entre

outros tópicos, a metodologia adotada ao longo dos trabalhos

de auditoria, os riscos inerentes e os pontos de controle interno

avaliados. Não cabe ao relatório de auditoria apresentar quais

são os usuários das demonstrações contábeis ou descrever o

objetivo para o qual foram elaboradas as demonstrações

contábeis auditadas.

C A administração das empresas não pode optar por modelos de

relatórios financeiros distintos do previsto em legislação

específica. Ao elaborar e divulgar demonstrações contábeis

personalizadas, as empresas assumem a responsabilidade e, na

maioria dos casos, recebem parecer com ressalvas da auditoria

independente.

D Atualmente não é permitida a publicação de demonstrações

contábeis para propósitos especiais. O auditor independente, ao

constatar tal situação, deve incluir um parágrafo de ênfase em

seu relatório de auditoria alertando aos usuários desse relatório

que as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo

com uma estrutura de relatório financeiro para propósitos

especiais e que, consequentemente, seu parecer é adverso.

E No caso de imprevistos, mudanças nas condições ou na

evidência de auditoria obtida na aplicação de procedimentos de

auditoria, o auditor pode ter que modificar a estratégia global

do plano de auditoria ou a extensão dos procedimentos de

auditoria planejados inicialmente. Caso o auditor modifique a

extensão de seus testes, deverá fazê-lo para expandir suas

investigações, nunca para restringi-las.

QUESTÃO 22

Acerca das demonstrações contábeis e suas características à luz das

NBC, assinale a opção correta.

A As demonstrações contábeis apresentam a realidade estática da

empresa em uma data específica, geralmente ao término do

exercício social. Apesar das demonstrações contábeis

contemplarem os bens, os direitos e as obrigações das

empresas, elas não contemplam os resultados da atuação da

administração da empresa em sua gestão, tampouco a prestação

de contas quanto aos recursos que lhe foram confiados. Os

usuários que desejam avaliar a atuação ou prestação de contas

da administração devem consultar os pareceres e relatórios de

auditoria.

B As demonstrações contábeis preparadas de acordo com as

normas contábeis vigentes atendem às necessidades comuns da

maioria dos usuários. As demonstrações contábeis retratam os

efeitos financeiros de acontecimentos passados e incluem,

necessariamente, informações econômicas quantitativas e

qualitativas da movimentação patrimonial.

C Ao se elaborar demonstrações contábeis consolidadas, é

necessário observar que a participação dos não controladores

deve ser apresentada no balanço patrimonial consolidado em

conta específica de ativo permanente investimento.

D Ao se elaborar as demonstrações contábeis consolidadas de um

grupo de empresas, é necessário observar que as

demonstrações de uma empresa controlada não devem ser

excluídas da consolidação, porque suas atividades de negócio

poderão ser diferentes daquelas das demais entidades do grupo

econômico. Informações relevantes são fornecidas pela

consolidação das  controladas e pela divulgação de

informações adicionais nas demonstrações contábeis

consolidadas sobre as diferentes atividades de negócio dessas

controladas.

E O ativo permanente intangível, além de ser evidenciado no

balanço patrimonial, será evidenciado em demonstrativo

específico que contemplará, entre outras informações, a

aquisição do intangível, suas avaliações e reavaliações, bem

como seu valor justo.
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Tabela para as questões de 23 a 25

conta valor em R$

resultados acumulados após a apuração do resultado

do período
?

receita de vendas 66.000

capital social 65.000

disponibilidades 54.600

veículos 45.600

despesas operacionais 32.400

custo das mercadorias vendidas 31.000

contribuições a recolher 22.190

financiamentos a pagar em longo prazo 12.300

provisão para contingências diversas 12.000

condomínio a pagar 9.900

duplicatas a receber de longo prazo 7.680

impostos sobre receita 6.600

salários a pagar 3.390

terrenos 3.340

despesas antecipadas de seguros 3.320

mercadorias para revenda 3.240

fornecedores 3.240

provisão para créditos de liquidação duvidosa 2.300

material de escritório 1.900

impostos a recuperar 1.450

fretes sobre vendas 1.320

máquinas e equipamentos 1.310

impostos a pagar 1.230

provisão para desvalorização de estoques 1.200

títulos a receber de longo prazo 1.130

despesas de vendas 1.082

investimentos em controladas 1.000

despesas tributárias 1.000

despesa de salários 990

empréstimos bancários a pagar 970

receita antecipada 810

despesas antecipadas de aluguel 780

móveis e utensílios 650

despesas gerais 450

reservas 312

QUESTÃO 23

Considere que a empresa fez o registro de uma venda de
mercadorias com custo correspondente a R$ 2.900;  valor da receita
de vendas recebida na operação igual a R$ 4.500; e imposto de
R$ 450, apurado na data, a ser pago no futuro. Nesse caso após o
registro das operações, o total do ativo circulante será igual a

A R$ 65.370.
B R$ 66.970.
C R$ 69.470.
D R$ 70.620.
E R$ 71.070.

QUESTÃO 24

Caso a empresa adquira um equipamento no valor de R$ 50.000 e
o pagamento seja efetuado com o uso de cartão de crédito,
parcelado em 10 vezes sem juros, o ativo permanente e o passivo
circulante serão, respectivamente, iguais a 

A R$ 101.900 e R$ 103.730.
B R$ 100.250 e R$ 90.920.
C R$ 100.900 e R$ 102.920.
D R$ 98.560 e R$ 91.730.
E R$ 95.430 e R$ 98.340.

QUESTÃO 25

Ao se converter R$ 10.000 de passivo exigível de longo prazo em
capital social, o total do patrimônio líquido, após a apuração do
resultado do exercício, será igual a 

A R$ 44.280.
B R$ 66.470.
C R$ 67.280.
D R$ 75.312.
E R$ 83.640.

RASCUNHO
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Tabela para as questões de 26 a 28

operação valor em R$

seguros sobre compras 400

frete sobre compras 600

abatimento sobre compras 800

seguros antecipados 1.200

despesa financeira 1.200

seguros sobre vendas 2.100

abatimento sobre vendas 2.800

devolução de mercadorias adquiridas 3.200

despesas administrativas 3.200

imposto sobre lucro 3.290

impostos a recuperar 3.400

despesas gerais 4.100

despesas antecipadas de aluguel 4.300

receita antecipada 4.500

receita financeira 4.500

frete sobre vendas 5.400

impostos sobre vendas 10.200

estoque final de mercadorias 12.300

estoque inicial de mercadorias 32.400

compras brutas de mercadorias 43.500

vendas de mercadorias 130.000

QUESTÃO 26

A margem líquida é utilizada como parâmetro para mensurar o
desempenho das organizações. A margem líquida apurada com base
nas informações da tabela acima encontra-se entre

A 10% e 20%.
B 20% e 30%.
C 30% e 40%.
D 40% e 50%.
E 50% e 60%.

QUESTÃO 27

O giro do ativo é utilizado em empresas como indicador do volume
de mercadorias que foi comercializado em determinado período. O
giro do ativo da empresa  representada na tabela apresenta-se entre

A  0,4 e 0,9.
B  0,9 e 1,4.
C 1,4 e 1,9.
D 1,9 e 2,4.
E 2,4 e 2,9.

QUESTÃO 28

O registro da venda à vista de um ativo permanente imobilizado por
R$ 43.500, adquirido por R$ 54.000, há 8 meses, cuja depreciação
ocorre ao longo de 5 anos, tem como reflexo no patrimônio o(a)

A aumento de R$ 43.500 no ativo total.
B redução de R$ 10.500 no resultado do exercício.
C redução de R$ 43.500 no ativo permanente.
D redução de R$ 3.300 no resultado do período.
E aumento de R$ 46.800 no fluxo de atividades operacionais.

RASCUNHO
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Tabela para as questões de 29 a 33

conta saldo em R$

material de limpeza e conservação 300

combustíveis e lubrificantes 400

contas a pagar 430

despesas antecipadas de seguros 435

energia elétrica a pagar 450

deduções da receita 450

despesa de material de limpeza 450

caixa 570

móveis e utensílios 650

material de expediente 665

despesas antecipadas de aluguel 780

impostos a pagar 790

receita antecipada 810

salários a pagar 880

contribuições a recolher 890

empréstimos a pagar 970

despesas de vendas 990

despesa de salários 990

despesas tributárias 1.000

financiamentos a pagar 1.100

despesas operacionais 1.120

duplicatas a receber em longo prazo 1.130

bancos 1.230

despesas financeiras 1.240

fretes sobre vendas 1.320

despesa de manutenção e conservação 1.340

máquinas e equipamentos 2.310

contas a receber 2.340

estoque de mercadorias para revenda 3.240

terrenos 3.340

reservas 3.400

contribuição social sobre o lucro 4.172

impostos sobre receita 5.650

impostos sobre o lucro 6.952

exigível em longo prazo 9.908

apartamentos e casas 20.000

custo das mercadorias comercializadas 22.500

capital social 23.400

veículos 25.600

receita de vendas 83.400

resultados acumulados antes da apuração da

DRE?

?

QUESTÃO 29

Após a contabilização do pagamento de contas a pagar no valor de

R$ 400, o índice de liquidez corrente apurado estará entre 

A 1,1 e 1,3.

B 1,3 e 1,5.

C 1,5 e 1,7.

D 1,7 e 1,9. 

E 1,9 e 2,1.

QUESTÃO 30

Após a contabilização do recebimento das duplicatas a receber em

longo prazo, o índice de liquidez geral apurado estará entre

A 0,3 e 0,5.

B 0,5 e 0,7. 

C 0,7 e 0,9.

D 0,9 e 1,1.

E 1,1 e 1,3.

QUESTÃO 31

No caso de a empresa efetuar o registro de pagamento de passivo

exigível em longo prazo no valor de R$ 1.000, o índice de liquidez

seca apurado estaria entre

A 0 e 0,5.

B 0,5 e 1.

C 1 e 1,5.

D 1,5 e 2.

E 2 e 2,5.

QUESTÃO 32

Ao se apurar a demonstração do resultado do exercício, o

percentual obtido a título de margem bruta encontra-se entre

A 0% e 20%.

B 20% e 40%.

C 40% e 60%.

D 60% e 80%.

E 80% e 100%.

QUESTÃO 33

O resultado acumulado antes da apuração da demonstração do

resultado do exercício é

A credor e igual a R$ 9.990.

B devedor e igual a R$ 11.230.

C credor e igual a R$ 5.350.

D devedor e igual a R$ 14.049.

E devedor e igual a R$ 15.264.
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QUESTÃO 34

Acerca do conceito, do objetivo e da especialidade da contabilidade segundo as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor
público, assinale a opção correta.

A A contabilidade aplicada ao setor público é o ramo da ciência contábil que, no processo gerador de informações, põe em prática os
princípios fundamentais de contabilidade direcionados ao controle do orçamento público.

B O campo da contabilidade aplicada ao setor público abrange todas as entidades do setor público.
C Os serviços sociais públicos devem observar, parcialmente, as normas e técnicas próprias da contabilidade aplicada ao setor público

para adotarem procedimentos de prestação de contas e de instrumentalização do controle social.
D É classificada como unificada a unidade contábil que representa o patrimônio das entidades do setor público na condição de pessoas

jurídicas.
E A soma, agregação ou divisão de patrimônio de uma ou mais entidades do setor público não resulta em novas unidades contábeis.

QUESTÃO 35

No que concerne a características, conteúdo e forma do balancete, assinale a opção correta.

A O balancete de verificação do razão corresponde à relação das contas de resultado, com seus respectivos saldos, extraída dos registros
contábeis ao final de cada período.

B As determinações legais do segmento em que a entidade atua devem ser consideradas no detalhamento do balancete.
C A identificação da entidade é um dos elementos mínimos que devem constar no balancete.
D O balancete que se destinar a fins internos da entidade deverá conter nome e assinatura do contabilista responsável, sua categoria

profissional e número de registro no CRC.
E O balancete deve ser levantado, no máximo, mensalmente.

QUESTÃO 36

receita despesa

títulos previsão execução diferenças títulos fixação execução diferenças

corrente 850.000,00 830.000,00 20.000,00
orçamentários
e

950.000,00 920.000,00 30.000,00

capital 100.000,00 90.000,00 10.000,00 suplementares

soma 950.000,00 920.000,00 30.000,00 soma 950.000,00 920.000,00 30.000,00

déficit 0,00 0,00 0,00 superávit 0,00 0,00 0,00

total 950.000,00 920.000,00 30.000,00 total 950.000,00 920.000,00 30.000,00

Considerando as informações na tabela acima referentes a um balanço orçamentário, assinale a opção correta.

A Nesse balanço orçamentário estão demonstradas as receitas e as despesas orçamentárias e extraorçamentárias previstas em confronto
com as realizadas.

B O resultado orçamentário apurado no exercício foi deficitário em R$ 30.000,00.
C O resultado orçamentário do exercício foi influenciado negativamente pelo desempenho da arrecadação da receita.
D O resultado orçamentário do exercício foi influenciado negativamente pelo desempenho da execução da despesa.
E Na receita, os valores apresentados na coluna diferenças são transferidos para o exercício seguinte e compõem o saldo de receitas de

exercícios anteriores.

RASCUNHO
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QUESTÃO 37

Com relação à estrutura e ao fechamento de um balanço financeiro, assinale a opção correta.

A O balanço financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza
extraorçamentária.

B O fechamento do balanço financeiro deve ser concretizado quando a disponibilidade do exercício anterior tiver sido igualada à
disponibilidade para o exercício seguinte.

C No rol das despesas extraorçamentárias, estão computados os restos a pagar inscritos no exercício, para se compensar sua inclusão
na despesa orçamentária.

D Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre receita e despesa orçamentárias, bem como a diferença positiva entre
recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária.

E Como representa um fluxo de caixa, no balanço financeiro, o registro dos valores relativos a restos a pagar altera os valores do
resultado financeiro do exercício.

QUESTÃO 38

receita orçamentária 1.280.000 despesa orçamentária 1.220.000

receita extraorçamentária 220.000 despesa extraorçamentária 180.000

saldo do exercício anterior 100.000

Os dados da tabela acima, cujos valores estão em reais, foram extraídos de um balanço financeiro em determinado exercício financeiro
já encerrado. Supondo que tenham sido inscritos restos a pagar, no exercício, no montante de R$ 120.000,00, e tenham sido pagos no
exercício restos a pagar no valor de R$ 100.000,00, assinale a opção correta.

A O resultado financeiro do exercício (RFE) apresentou superávit de R$ 200.000,00.
B Os valores da receita e despesa orçamentárias do balanço financeiro são contabilizados com base no regime de caixa, representando

entradas e saídas de recursos, respectivamente.
C Confrontando-se os restos a pagar pagos no exercício e os restos a pagar inscritos no exercício, o saldo de restos a pagar do exercício

é de R$ 20.000,00.
D O valor do saldo que passa para o exercício seguinte corresponde a R$ 200.000,00.
E O valor de R$ 100.000,00, referente ao saldo do exercício anterior, encontra-se contabilizado no rol das despesas, para  compensar

sua inclusão no rol das receitas.

QUESTÃO 39

Acerca da estrutura e do fechamento da demonstração das variações patrimoniais (DVP), assinale a opção correta.

A A DVP evidencia as alterações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.
B As mutações passivas representam contrapartida decorrente do aumento do ativo permanente ou da diminuição do passivo permanente.
C Os decréscimos patrimoniais retratam, basicamente, variações decorrentes de incorporações de créditos, baixa de obrigações e ajustes

correspondentes.
D O resultado patrimonial do exercício, apurado confrontando-se receitas e despesas, pode apresentar-se nulo, superavitário ou

deficitário.
E O resultado patrimonial do exercício, que representa a situação patrimonial líquida de uma entidade, pode ser positivo, negativo ou

nulo.

RASCUNHO
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QUESTÃO 40

Assinale a opção correta a respeito das contas pertencentes ao
balanço patrimonial.

A O ativo financeiro compreende os créditos e os valores
realizáveis que dependam de autorização orçamentária e os
valores numerários.

B O ativo permanente compreende bens, créditos e valores cuja
mobilização ou alienação independa de autorização legislativa.

C O passivo financeiro compreende as dívidas fundadas e outros
pagamentos que dependam de autorização orçamentária.

D O passivo permanente compreende as dívidas fundadas e
outras que independam de autorização legislativa para
amortização ou resgate.

E Nas contas de compensação, devem ser registrados bens,
valores e obrigações que, imediata ou indiretamente, possam
vir a afetar o patrimônio.

QUESTÃO 41

Com base nos aspectos contábeis contemplados na Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), assinale a opção correta.

A As operações de crédito e a assunção de compromissos junto
a terceiros devem ser escrituradas de modo a evidenciarem o
montante da dívida acumulado no período e, facultativamente,
detalharem a natureza e o tipo de credor.

B O governo federal deve manter um sistema de custos que
permita a avaliação e o acompanhamento da gestão
orçamentária e financeira dos entes nacionais e subnacionais.

C As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo devem
ficar disponíveis, no exercício subsequente, no respectivo
Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua
elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e pelas
instituições da sociedade.

D Os tribunais de contas devem emitir parecer final conclusivo
sobre contas no prazo de trinta dias do recebimento, se nada
em contrário estiver estabelecido nas constituições estaduais ou
nas leis orgânicas municipais.

E A despesa e a assunção de compromisso devem ser registradas
segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter
complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime
de caixa.

QUESTÃO 42

Assinale a opção correta acerca de aspectos relacionados à receita
corrente líquida (RCL).

A A RCL representa o somatório das receitas tributárias, de
contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de
serviços, de transferências correntes e de outras receitas
também correntes.

B A RCL é apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês
em referência e nos onze anteriores, incluídas as duplicidades.

C A apuração, a evolução e a previsão do desempenho da RCL
até o final do exercício devem acompanhar o relatório de
gestão fiscal.

D Os limites globais para o montante da dívida consolidada da
União, dos estados e dos municípios devem ser fixados em
percentual da receita corrente líquida para cada esfera de
governo.

E O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a
constituição ou a reversão de reservas, constitui receita
corrente líquida do Tesouro Nacional.

QUESTÃO 43

A respeito das regras aplicáveis à execução orçamentária e ao

cumprimento de metas dispostas na Lei de Responsabilidade Fiscal

(LRF), assinale a opção correta.

A Se verificado, ao final de um quadrimestre, que a realização da

receita poderá não comportar o cumprimento das metas de

resultados primário ou nominal estabelecidas no anexo de

metas fiscais, os Poderes e o Ministério Público deverão

promover, por ato próprio e nos montantes necessários,

limitação de empenho e movimentação financeira.

B No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que

parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram

limitados deve ser realizada de forma proporcional às reduções

efetivadas.

C São objetos de limitação as despesas que constituam

obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive as

destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas

pela lei de diretrizes orçamentárias.

D No prazo de noventa dias após o encerramento de cada

semestre, a Secretaria do Tesouro Nacional deve apresentar,

em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do

Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos

e das metas das políticas monetária, creditícia e cambial.

E Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, os

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário deverão

demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais

referentes, respectivamente, a cada quadrimestre.

QUESTÃO 44

Relativamente aos dados considerados na apuração do resultado

primário, assinale a opção correta.

A O resultado primário indica se as receitas não financeiras são

capazes de suportar as despesas financeiras e as não financeiras

de uma entidade.

B As receitas não financeiras correspondem ao total da receita

orçamentária, incluídas as das operações de crédito e as

provenientes de superávits financeiros.

C As despesas não financeiras correspondem ao total da despesa

orçamentária, incluídas as despesas com amortização da dívida

interna e da externa.

D A apuração do resultado primário deve compreender todos os

órgãos da administração direta, fundos, autarquias, fundações

e empresas estatais dependentes.

E Na apuração do resultado primário, devem ser consideradas

como receitas e despesas as transferências entre as entidades

que compõem o ente da Federação.
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QUESTÃO 45

Assinale a opção correta acerca de apuração do resultado nominal.

A O resultado nominal, que representa a capacidade de
endividamento do setor público, informa acerca do
cumprimento dos limites estabelecidos pela LRF.

B Pela metodologia de apuração denominada acima da linha, o
resultado nominal é obtido deduzindo-se do resultado primário
os valores pagos e recebidos de juros nominais.

C A metodologia de apuração denominada abaixo da linha é
utilizada pela Secretaria do Tesouro Nacional, com base na
variação dos saldos mensais da dívida fiscal líquida.

D O demonstrativo relativo ao resultado nominal deve
acompanhar o anexo de riscos fiscais.

E O saldo da dívida consolidada líquida é obtido deduzindo-se
da dívida consolidada as receitas de privatização e os passivos
reconhecidos, decorrentes de déficit de anos anteriores.

QUESTÃO 46

Com relação ao relatório de gestão fiscal (RGF), assinale a opção
correta.

A O demonstrativo das projeções atuariais dos regimes de
previdência social, geral e próprio dos servidores públicos
deve acompanhar o RGF referente ao último quadrimestre do
exercício.

B O RGF deve conter o comparativo com os limites dos
montantes de operações de crédito, excluindo-se as operações
por antecipação de receita.

C O RGF deverá ser publicado até trinta dias após o
encerramento do período a que corresponder, assegurando-se
amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.

D Quando for o caso, deverão ser apresentadas, no RGF,
justificativas da frustração de receitas, especificando-se as
medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal, adotadas e
a adotar, e as ações de fiscalização e de cobrança.

E É facultativa a divulgação ou não do RGF de municípios com
população inferior a cinquenta mil habitantes.

QUESTÃO 47

A avaliação da execução de programas de governo é reforçada pela
Controladoria Geral da União (CGU) na fiscalização de recursos
federais a partir de sorteios públicos. Com relação a esse programa
de fiscalização, é correto afirmar que

A está especificamente direcionado à aplicação de recursos
federais e estaduais nos municípios.

B os entes incluídos na fiscalização não podem tomar
conhecimento do fato até o início dos respectivos trabalhos.

C os relatórios de cada fiscalização são de conhecimento público,
podendo ser acessados pela Internet.

D a seleção dos entes a serem fiscalizados é realizada mediante
sorteio entre os que apresentam indícios de irregularidades.

E o trabalho da CGU se restringe à orientação e supervisão,
ficando a execução, propriamente dita, a cargo dos órgãos
fiscalizadores estaduais.

QUESTÃO 48

As transferências de recursos entre as diferentes esferas da

administração ocorrem, geralmente, da União para os estados e

municípios, e dos estados para os municípios. Com relação à

fiscalização dessas transferências, cabe

A ao Tribunal de Contas da União (TCU) a fiscalização das

transferências voluntárias da União para os estados e

municípios.

B aos tribunais de contas dos estados, com exclusividade, a

fiscalização das transferências recebidas pelos estados e

municípios.

C ao tribunal de contas de cada estado a fiscalização apenas das

transferências constitucionais.

D ao tribunal de cada jurisdição a fiscalização de quaisquer

transferências efetuadas pelo respectivo ente.

E ao tribunal da respectiva jurisdição determinar a suspensão das

transferências constitucionais quando o ente beneficiário

estiver inadimplente com empresas estatais do ente

transferidor.

QUESTÃO 49

Na classificação dos tipos de auditoria, a que avalia a eficácia dos

resultados em relação aos recursos disponíveis, bem como a

economicidade, a eficiência, a efetividade e a qualidade dos

controles internos existentes, é denominada auditoria

A contábil.

B de gestão.

C de sistemas.

D operacional.

E de qualidade.

QUESTÃO 50

A avaliação de programas de governo é uma das modalidades de

auditoria operacional, e tem em vista, entre outros aspectos, a

avaliação da efetividade de programas e projetos governamentais.

Nesse sentido, a efetividade pode ser entendida como o efeito ou o

impacto transformador causado pelos serviços prestados ou pelos

bens disponibilizados por uma organização sobre uma realidade que

se pretende modificar. Assinale a opção que traduz mais

apropriadamente, em um programa governamental, o significado da

efetividade.

A número de alunos formados nas instituições de ensino superior

B desempregados treinados e reinseridos no mercado de trabalho

C quantidade de pacientes atendidos em instituição pública de

saúde

D percentagem da população alfabetizada

E quilômetros de estradas construídas
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QUESTÃO 51

Nos termos da lei de responsabilidade fiscal (LRF), os tribunais de
contas alertarão os poderes ou órgãos quando constatarem indícios
de irregularidades na gestão orçamentária. A lei de diretrizes
orçamentárias (LDO) da União para 2010 autoriza que a
programação orçamentária do exercício contemple subtítulos
relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves,
permanecendo a execução física, orçamentária e financeira
condicionada à adoção de medidas saneadoras. Para esse fim,
entende-se como 

A execução orçamentária, o empenho da despesa, mediante sua
inscrição como restos a pagar não processados.

B execução financeira, o pagamento da despesa, exceto dos
restos a pagar.

C indícios de irregularidades graves, os atos ou os fatos que
tenham ocasionado prejuízos ao erário ou a terceiros. 

D medidas saneadoras, as que não dependam de manifestação da
comissão mista de orçamento.

E execução física, a realização da obra, fornecimento do bem ou
prestação do serviço.

QUESTÃO 52

Para efeito de avaliação de risco de auditoria, o planejamento
auditorial deve ser um processo permanente, que se renova a cada
procedimento, com base nos resultados apurados em cada etapa da
execução do trabalho. Com relação a esse assunto, é correto afirmar
que

A o risco de detecção ocorre quando o auditor, ao aplicar os
procedimentos de auditoria, não percebe ou identifica os erros.

B os riscos de auditoria podem ser classificados segundo os
diferentes tipos de entidades.

C o risco é explícito quando o erro ou irregularidade não é
detectável pelo sistema de controle interno.

D os procedimentos específicos para a identificação de riscos
devem ser estabelecidos e aplicados pelo auditor durante a
realização dos exames.

E erros e irregularidades encontrados nos registros e nas
demonstrações contábeis constituem os chamados riscos
inevitáveis.

QUESTÃO 53

A dificuldade, a falta de tempo ou o custo envolvido não são, por
si sós, base válida para que o auditor omita um procedimento de
auditoria para o qual não há alternativa ou que deve ser satisfeito
com evidências de auditoria menos que persuasivas. A esse
propósito, assinale a opção correta.

A O planejamento adequado pode tornar suficiente o tempo mas
não os recursos disponíveis para a condução da auditoria.

B A relevância e, por meio dessa, o valor da informação tendem
a aumentar ao longo do tempo.

C Cada assunto deve ser tratado exaustivamente com base na
premissa de que as informações são erradas ou fraudulentas até
prova em contrário.

D Há um equilíbrio a ser atingido entre a confiabilidade das
informações e o seu custo.

E Os usuários das informações têm a expectativa de que o auditor
formará uma opinião sobre as demonstrações contábeis dentro
do período de tempo e ao custo que forem necessários.

QUESTÃO 54

A auditoria por amostragem baseia-se em testes que permitem ao
auditor emitir juízo sobre a exatidão e a legitimidade do que for
examinado. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta.

A A amostragem será integral quando todos os registros e
documentos se submeterem ao exame do auditor.

B O grau de confiança atribuído aos controles internos é
irrelevante para a determinação da abrangência da amostragem.

C A existência de auditoria interna deve ser desconsiderada para
efeito de determinação do tamanho das amostras.

D Para a conferência da existência física de certos bens
patrimoniais, é indispensável que o auditor tenha acompanhado
a elaboração do inventário.

E A profundidade do exame deve levar em conta a relevância de
determinada transação, seu valor e relação com o objetivo do
exame.

QUESTÃO 55

A confirmação ou circularização é uma técnica de auditoria que
envolve respostas formuladas por terceiros. No que se refere a essa
técnica, é correto afirmar que

A se trata de informação de caráter sigiloso, recebida
verbalmente.

B a evidência assim obtida se caracteriza por sua objetividade e
provém de fonte independente.

C constitui evidência descendente, obtida por intermédio da
entidade auditada.

D atende a solicitações genéricas e é considerada de baixo custo.

E depende da concordância do auditado e tem alto índice de
retorno.

QUESTÃO 56

Entre os papéis de trabalho preparados em uma auditoria, destacam-
se os lançamentos de ajuste e reclassificação. Com respeito a esse
assunto, é correto afirmar que

A os ajustes são efetuados com vistas à apresentação adequada,
nas demonstrações contábeis, dos saldos das contas tidos como
corretos.

B os lançamentos de ajustes e de reclassificação são
determinados à entidade auditada durante a realização dos
trabalhos, como condição para a emissão do parecer.

C se o saldo de contas a pagar incluir saldos devedores de alguns
fornecedores, por adiantamentos, deve-se efetuar
reclassificação no balancete de trabalho, a crédito de contas a
pagar e a débito de adiantamentos a fornecedores.

D se o saldo de bancos conta movimento incluir saldos credores
de alguns bancos, por saques a descoberto, deve-se efetuar
ajuste, sendo necessário que a entidade auditada registre tal
lançamento em seus livros.

E se o saldo de contas a receber incluir devedores incobráveis, o
auditor deverá propor à entidade auditada lançamento de
reclassificação, dispensando o lançamento no balancete de
trabalho.
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QUESTÃO 57

Suponha que, em uma auditoria de estoques, devam-se aplicar testes

substantivos adequados a cada objetivo predeterminado. A esse

propósito, assinale a opção que associa corretamente o teste

aplicável ao correspondente objetivo da auditoria.

A Análise da rotação de estoques para verificar se todos os

estoques existentes estão registrados.

B Corte de compras para atestar se as mercadorias vendidas

ainda se encontram de posse da empresa.

C Apuração dos valores de mercado dos bens comercializados

pela empresa para constatar a existência de estoques em poder

de terceiros.

D Verificação dos ônus existentes sobre os estoques para

certificar-se de que os estoques estão custeados

apropriadamente.

E Exame de notas fiscais de vendas para constatar se a

apropriação do resultado bruto está sendo efetuada de forma

correta.

QUESTÃO 58

Entre as recomendações emanadas pelo Tribunal de Contas de

Pernambuco, contidas no parecer prévio sobre as contas do governo

estadual de 2008, destaca-se

A publicar, o controle interno do Estado, na Imprensa Oficial do

Estado, os contratos de gestão e os termos de parceria, em

razão de sua função de órgão principal do controle

desenvolvido pela Agência Reguladora de Pernambuco

(ARPE) e órgãos parceiros.

B considerar como aplicadas em manutenção e desenvolvimento

do ensino as despesas inscritas ao final do exercício em restos

a pagar não processados.

C observar a classificação das despesas em subelementos, em

particular no que diz respeito às campanhas educativas.

D considerar como aplicadas em ações universais de saúde as

despesas inscritas desde o exercício anterior em restos a pagar

não processados e não liquidados no exercício em questão.

E centralizar os recursos destinados às escolas, gerências

regionais e unidades executivas a fim de melhorar as condições

de operacionalização das prestações de contas dentro das

exigências legais.

QUESTÃO 59

De acordo com o Código de Administração Financeira do Estado

de Pernambuco, o órgão central do subsistema da auditoria

expressará suas conclusões a respeito dos exames de auditoria

efetuados por meio de relatórios, certificados ou pareceres. Com

relação a esse assunto, assinale a opção correta.

A Nos casos de tomada ou prestação de contas em que tais contas

não puderem ser certificadas como regulares, deverá ser

emitido parecer de auditoria.

B A expedição de certificado de auditoria atestando regularidade

das contas isenta os responsáveis de qualquer questionamento

futuro.

C Os pareceres de auditoria devem vir acompanhados da

manifestação expressa dos responsáveis sempre que

contiverem ressalvas ou mencionarem irregularidades.

D Os relatórios de auditoria devem ser assinados pelo secretário

da fazenda e encaminhados ao chefe do poder executivo, que

autorizará o secretário da fazenda a adotar as providências que

este julgar cabíveis.

E O titular da secretaria de estado a que estiver vinculado o

órgão em que tiverem sido constatadas e relatadas

irregularidades deve manifestar-se em 60 dias, concordando ou

rejeitando as conclusões da auditoria.

QUESTÃO 60

A existência de limitações na extensão do trabalho do auditor pode

obrigá-lo a emitir parecer com ressalva ou, até mesmo, com

abstenção de opinião. A situação que não caracteriza essa

limitação é

A contratação do auditor após o inventário de mercadorias,

quando o valor dos estoques é muito relevante.

B a existência de demonstrações contábeis da sociedade

controladora não auditadas.

C a inexistência de extratos bancários que possibilitem a

conciliação da conta Bancos.

D a falta de envio de confirmações de saldos às instituições

financiadoras das imobilizações da empresa.

E a impossibilidade de acesso aos registros e aos locais onde

estão instaladas e em funcionamento as filiais da empresa

auditada.
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PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova, faça o que se pede, usando os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos

para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois não serão avaliados

fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
• Em cada questão, qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será

desconsiderado também o texto que não for escrito na folha de texto definitivo correspondente.
• No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

QUESTÃO 1

Considerando que, além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas deverá observar

disposições emanadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), redija um texto dissertativo acerca da escrituração e da consolidação

das contas segundo a LRF. Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< normas de escrituração das contas públicas quanto à disponibilidade de caixa e demonstrações contábeis;

< consolidação das contas e sua divulgação, bem como eventuais penalidades e restrições pelo descumprimento de prazos.

RASCUNHO – QUESTÃO 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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QUESTÃO 2

Considerando que o balanço orçamentário, obrigatório pela Lei n.º 4.320/1964, é uma demonstração que permite confrontar as receitas

e despesas do orçamento aprovado com o executado, e, especificamente, as receitas e despesas entre si, quando comparados os valores

constantes da lei orçamentária com os resultantes da execução orçamentária, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

ORÇAMENTO PÚBLICO: EQUILÍBRIO, SUPERAVITS E DEFICITS

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< orçamento: equilíbrio formal e efetivo, seu significado;

< receitas e despesas: excessos e insuficiências/economia, suas diferentes configurações;

< superavit/deficit: primário e nominal, a política fiscal do governo.

RASCUNHO – QUESTÃO 2
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