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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.
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QUESTÃO 2

“Absorvia-a no leite preto que me amamentou; ela
envolveu-me como uma carícia muda toda a minha infância”,
escreveu Joaquim Nabuco sobre a escravidão que conheceu
como menino, em um engenho pernambucano. “Por felicidade
da minha hora, eu trazia da infância e da adolescência o
interesse, a compaixão, o sentimento pelo escravo — o bolbo
que devia dar a única flor da minha carreira”. Não há quem não
se arrepie ao ler como o jovem Nabuco descobriu que a tepidez
do que parecia a ordem natural das coisas, de menino mimado
pelas mucamas, era na verdade brutal e amarga. Era menino
ainda, estava sentado no patamar da escada superior da casa
onde havia sido criado pela madrinha, quando surgiu um jovem
de corpo castigado. Lançando-se a seus pés, o escravo pediu
que fosse comprado, salvando-o, assim, do senhor que o
supliciava. “Foi este o traço inesperado que me descobriu a
natureza da instituição, com a qual eu vivera até então
familiarmente, sem suspeitar a dor que ela ocultava”, descreveu
Nabuco. Nasceram ali as sementes que o levaram a, mais tarde,
autodesignar-se representante do “mandato do escravo”,
explicado com palavras de impressionante contemporaneidade:
“Delegação inconsciente da parte dos que a fazem, interpretada
pelos que a aceitam como um mandato a que não se pode
renunciar”.
À luz da história no que tem de mais estéril — a
entediante versão mil vezes repetida do 13 de maio e seus
antecedentes —, é difícil reproduzir a força avassaladora que
o movimento contra a escravidão despertou em todo o país. O
que o Brasil teve de pior — o comércio, a servidão, a
exploração e a indizível violência mil vezes cometida contra
seres humanos — gerou o que o Brasil de melhor conseguiu
oferecer, sob a forma da luta abolicionista. Foi uma história de
homens tomados de paixão por uma causa justa e, entre eles,
nenhum mais apaixonado do que o jovem pernambucano de
família ilustre, pai, avô e bisavô senadores do Império, com
muito berço e quase nenhum dinheiro, que se tornou o que de
mais parecido poderia existir no século XIX com uma
celebridade ao estilo contemporâneo, aclamado, paparicado e
adorado.
Vilma Gryzinski. Herói nacional, para sempre.
Internet: <veja.abril.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 1

O assunto principal do texto é

Mantém o sentido e a correção gramatical do texto a substituição de
A ‘compaixão’ (R.6) por impiedade.
B “tepidez” (R.8) por mornidão.
C “supliciava” (R.15) por escravizava.
D “contemporaneidade” (R.20) por recentidade.
E “indizível” (R.29) por inesperada.
QUESTÃO 3

Assinale a opção correta acerca das estruturas linguísticas do texto.
A O vocábulo “que” nas linhas 3 e 7 pertence à mesma categoria
gramatical e exerce, respectivamente, função sintática de
objeto direto e de sujeito.
B A palavra “bolbo” (R.6) faz referência aos termos “infância”
(R.5) e “adolescência” (R.5).
C O verbo nascer (R.18) pode ser flexionado tanto no plural
quanto no singular.
D O texto apresenta linguagem formal e vocabulário rebuscado,
adequada, portanto, a textos de correspondências oficiais.
E Há predomínio do gênero narrativo no texto, tendo em vista as
diversas ocorrências de discurso direto e a existência de
elementos tais como tempo e espaço.
QUESTÃO 4

Com relação às estruturas e às ideias do texto, assinale a opção
correta.
A As formas verbais ‘amamentou’ (R.1) e “arrepie” (R.8)
apresentam a mesma regência.
B O sujeito de “era” (R.10) é “a ordem natural das coisas” (R.9).
C Como correspondente em tempo, número e pessoa à forma

A a vida sofrida dos escravos no século XIX.
B a relação de Joaquim Nabuco com os serviçais de sua família.
C o desconhecimento das classes favorecidas acerca do
sofrimento experimentado pelos escravos no Brasil no século
XIX.
D o reconhecimento por Joaquim Nabuco da realidade dos
escravos e sua importância no cenário abolicionista.
E o comportamento diferenciado de Joaquim Nabuco ante os
escravos, em comparação com os senhores da época.
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verbal ‘vivera’ (R.16), a perífrase havia vivido pode substituíla no texto, sem causar prejuízo para a sua correção gramatical.
D Sem prejuízo para a correção gramatical do período, o termo
‘renunciar’ (R.23) poderia ser substituído por rejeitar.
E O trecho entre os travessões nas linhas de 26 a 28 é uma crítica
à subestimação dada pelos historiadores ao dia da abolição da
escravatura.
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Texto para as questões de 5 a 7
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A capacidade de associação, ou o poder de conectar
perguntas, problemas ou ideias de campos distintos e
aparentemente sem nenhuma relação entre si, é fundamental no
DNA do inovador. É o chamado efeito Médici, em alusão à
explosão criadora deflagrada em Florença quando o clã Médici
reuniu gente de toda uma série de disciplinas — escultores,
cientistas, poetas, filósofos, pintores, arquitetos — na cidade.
A interação de todos fez brotar novas ideias no cruzamento das
disciplinas, o que deu origem ao Renascimento, uma das eras
mais criativas da história.
Para entender como funciona a associação, é
importante saber como a mente opera. O cérebro não guarda
informações como em um dicionário, em que o verbete “teatro”
vai estar na letra “T”. Nele, a palavra “teatro” é associada a
experiências distintas por nós vividas. Algumas são lógicas,
outras menos óbvias. Quanto maior a variedade de experiências
e de conhecimento, mais conexões o cérebro pode fazer. Coisas
novas produzem novas associações; para alguns, isso leva a
novas ideias. É como volta e meia diz Steve Jobs:
“Criatividade é ligar as coisas”.

QUESTÃO 7

Acerca da função e da classificação das palavras no texto, assinale
a opção correta.
A As expressões “conectar” (R.1), “entender” (R.11) e
“associação” (R.11) são formas nominais do verbo.
B Os termos “ou” (R.1) e “para” (R.18) são conjunções.
C Os vocábulos “poder” (R.1) e “pode” (R.17) pertencem à mesma
classe de palavras.
D O nome “alusão” (R.4) e o verbo “deu” (R.9) têm complementos
introduzidos pela mesma preposição.
E As palavras “uma” (R.6) e “meia” (R.19) são numerais.
Texto para as questões de 8 a 11
1

4

7

10

Jeffrey H. Dyer, B. Gregersen e Clayton M. Christensen. O DNA do inovador.
In: Harvard Business Review, vol. 87, n.o 12, dez./2009 (com adaptações).
13

QUESTÃO 5

De acordo com o texto,
A quanto mais experiências um indivíduo vive e quanto mais
conhecimento ele possui, mais patente é a sua criatividade.
B o poder de conexão entre temas comumente vistos como
diversos é o que caracteriza a inventividade.
C a capacidade inovadora só começa a operar após a
compreensão do funcionamento mental.
D a criatividade humana começou a ser valorizada a partir do
movimento renascentista.
E o fator hereditário é determinante para que uma pessoa seja
inovadora.
QUESTÃO 6

Considerando a estrutura gramatical do texto, assinale a opção
correta.
A O sujeito de “é fundamental no DNA do inovador” (R.3-4) é
composto, já que enumera mais de um assunto e os separa por
meio de vírgula.
B O enunciado “uma das eras mais criativas da história” (R.9-10)
é uma oração explicativa acerca do Renascimento.
C A presença da vírgula após “Para entender como funciona a
associação” (R.11) é facultativa.
D Na linha 15, a palavra “Algumas” remete ao termo
“experiências”.
E O período “Quanto maior a variedade de experiências e de
conhecimento, mais conexões o cérebro pode fazer” (R.16-17)
dá ideia de proporcionalidade.
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Pelo segundo ano consecutivo, a Secretaria Estadual
de Saúde (SES) pode comemorar o aumento no número de
transplantes em Pernambuco. De acordo com dados da Central
de Transplantes de Pernambuco (CTPE), de janeiro a
novembro de 2009, foram realizados 982 transplantes, 16 a
mais que no mesmo período em 2008. O maior destaque foram
os transplantes renais, que passaram de 150 para 162 cirurgias
feitas.
A coordenadora da CTPE, Zilda Cavalcanti, atribui o
crescimento dos transplantes no estado ao trabalho contínuo de
sensibilização da população para o tema. “Buscamos levar mais
informação às pessoas e aos profissionais de saúde para mudar
a cultura que existe sobre transplantes. O aumento é um reflexo
dessa mudança; dos investimentos feitos pela SES, que tem
priorizado a CTPE; e do trabalho feito nos hospitais”, afirma.
“Nossa perspectiva é chegar a 1.100 transplantes em 2010”.
Para atingir a marca esperada, Zilda cita a importância
do funcionamento das Organizações de Procura de Órgãos
(OPOs), cuja existência foi definida na Portaria n.º 2.601 do
Ministério da Saúde. Outra grande meta para a CTPE em 2010
é tornar o transplante de pâncreas em uma rotina em
Pernambuco. “Quem precisa de transplantes de pâncreas
precisa se inscrever na lista de outro estado, como São Paulo,
por exemplo”.
Atualmente, 3.275 pessoas esperam por um
transplante para viver com mais saúde. O maior número da lista
de espera da CTPE é de pacientes que precisam de um novo
rim (1.932 pessoas). Em segundo lugar, estão os pacientes que
esperam por uma córnea (1.062). Depois, estão os que buscam
transplante de fígado (280 pacientes). Apenas uma pessoa
aguarda por transplante de coração.
Pernambuco bate recorde em transplantes.
Internet: <www2.pe.gov.br> (com adaptações).

QUESTÃO 8

Com relação aos transplantes realizados no estado de Pernambuco,
assinale a opção correta de acordo com o texto.
A Pernambuco é o estado que mais realiza operações de
transplante atualmente no país.
B A quantidade de transplantes realizados em Pernambuco é
similar à praticada em São Paulo.
C O aumento na quantidade de transplantes em Pernambuco não
seria possível sem a atitude solidária da população local.
D Tudo leva a crer que os pernambucanos da lista de espera de
transplante de órgãos serão beneficiados em seu estado natal já
no ano de 2010.
E Por seu número reduzido, o transplante de pâncreas não faz
parte do ranque dos transplantes mais realizados nos dois
últimos anos em Pernambuco.
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QUESTÃO 9

Considerando o emprego dos sinais de pontuação no texto, assinale
a opção correta.
A A omissão das vírgulas utilizadas na linha 9 acarretaria
mudança de sentido do período, mas não provoca erro
gramatical.
B A substituição do ponto e vírgula empregado nas linhas 14 e 15
por vírgula constituiria erro.

Texto para as questões 12 e 13
1

4

7

C O ponto usado ao final do segundo parágrafo poderia ser
empregado duplamente, antes e depois das aspas.
D Seria correto inserir vírgula logo após “2010” (R.20).

10

E É facultativo o uso da vírgula antes da expressão ‘por exemplo’
(R.24).
13

O crescimento do PIB brasileiro em 2009 foi zero; ao
mesmo tempo, há sinais de que a recuperação está ganhando
velocidade. Por uma razão ou pela outra, o governo entendeu
que seria conveniente dar um tônico na atividade produtiva,
basicamente na forma de redução de impostos e de aumento no
crédito. Vai mudar o movimento de translação da Terra? Não.
Vai ajudar setores e empresas que estão precisando de
estímulo? Vai. Seja porque é necessário melhorar as condições
de quem está andando de lado, seja porque a aceleração da
retomada vai exigir continuidade dos investimentos, a fim de
manter a cadeia produtiva em bom andamento e atender a uma
demanda que se supõe crescente, a intervenção parece ter vindo
no momento certo.

QUESTÃO 10

No que se refere a regência e concordância, assinale a opção correta
relativamente ao texto.
A Uma vez que a regra geral de concordância com o verbo ser
estabelece que ele deve concordar com o sujeito, a forma
verbal “foram” (R.6) poderia ser alterada para foi, em
concordância com “O maior destaque” (R.6).

J. R. Guzzo. Essa moda podia pegar. In: Exame. 30/12/2009 (com adaptações).

QUESTÃO 12

Assinale a opção correta de acordo com o texto.
A Diminuir impostos e facilitar o crédito são medidas que
estimulam a atividade produtiva.

B As formas verbais ‘levar’ (R.11) e ‘mudar’ (R.12) não
apresentam complemento introduzido por preposição.

B É tradição do governo brasileiro cobrar altas taxas do povo em
período de instabilidade financeira.

C Se a expressão das operações de transplante fosse incluída
logo após ‘aumento’ (R.13), a forma verbal ‘é’ (R.13) deveria,
necessariamente, ser flexionado no plural.

C O estímulo dado pelo governo é oportuno, já que o país ainda
não se recuperou da crise que o afetou recentemente.

D No texto, os vocábulos ‘existe’ (R.13) e “esperam” (R.29) têm
a mesma regência que, respectivamente, em Existe muita
procura por transplantes e Esperam há mais de ano.
E O verbo “tornar” (R.21) é bitransitivo.
QUESTÃO 11

Assinale a opção correta quanto a aspectos morfossintáticos do
texto.
A Os vocábulos “Pelo” (R.1) e “cuja” (R.19) são formados por
contração de preposição com artigo definido.
B O período “O maior destaque foram os transplantes renais, que
passaram de 150 para 162 cirurgias feitas” (R.6-8) poderia ser
dividido em dois, tendo em vista que as orações que o
compõem são coordenadas e, portanto, independentes
sintaticamente.

D É a primeira vez na história do Brasil que gastos do governo
não são repassados ao cidadão e impostos são reduzidos.
E O “momento certo” (R.13) a que se refere o autor é o período
no qual “a recuperação está ganhando velocidade” (R.2-3).
QUESTÃO 13

Tomando como base a estrutura do texto, assinale a opção correta.
A Embora não apresente a tradicional estrutura de uma
dissertação argumentativa, pode-se observar no texto um
posicionamento do autor com relação ao assunto tratado.
B A linguagem utilizada no texto é adequada a textos de
correspondência oficial, tendo em vista que, atualmente, há
orientação de tornar esses textos mais informais, legitimandose o uso de expressões coloquiais.
C A locução “a fim de” (R.10) foi usada com sentido de visto que
deseja e expressa a causa da ajuda do governo.

C O sujeito de ‘precisa se inscrever na lista de outro estado’
(R.23) é ‘Quem’ (R.22).

D A conjunção seja em “Seja porque é necessário melhorar as

D A partícula ‘se’ em ‘Quem precisa de transplantes de pâncreas
precisa se inscrever na lista de outro estado’ (R.22-23) é
classificada como pronome apassivador.

condições de quem está andando de lado, seja porque a
aceleração da retomada vai exigir continuidade dos
investimentos” (R.8-10) exprime circunstância explicativa.

E As expressões “Para atingir a marca esperada” (R.17),
“Atualmente” (R.25) e “mais” (R.26) exercem função adverbial.

E Em “atender a uma demanda” (R.11-12), a retirada da
preposição acarretaria erro de regência ao texto.
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Texto para as questões de 14 a 16
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

A licença-maternidade de seis meses para funcionárias
de empresas começou a valer em todo o país a partir de 1.º de
janeiro deste ano, depois da assinatura do decreto do Programa
Empresa Cidadã, que concede benefícios fiscais às empresas
que aderirem ao projeto.
Segundo a Receita Federal do Brasil, o orçamento
aprovado em dezembro prevê renúncia fiscal em torno de
R$ 830 milhões se todas as empresas concederem os 60 dias
além dos 120 obrigatórios.
Os custos com os dois meses adicionais de licença
serão ressarcidos pelo governo federal com desconto em
impostos. Os quatro meses que já eram previstos em lei
continuam sendo bancados pela previdência social.
A funcionária tem direito ao salário integral durante
a licença. Para ter um benefício maior, a trabalhadora terá de
pedi-lo até 30 dias após o parto. O benefício vale também para
quem adotar uma criança.
As empresas que quiserem aderir ao programa
precisam apresentar requerimento à Receita Federal do Brasil.
Mesmo sem receber a isenção fiscal do governo, algumas
empresas já haviam concedido a licença estendida, pois a
medida foi incluída em acordos coletivos de trabalho assinados
com os sindicatos.
A licença de seis meses atendeu a recomendações
médicas e a uma reivindicação antiga de diversas entidades de
classe e movimentos sociais. De acordo com a Organização
Mundial de Saúde (OMS), a mãe deve amamentar o bebê por,
no mínimo, seis meses e preferencialmente até dois anos.
Licença-maternidade de seis meses já vale em 2010.
Internet: <www.midianews.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 14

Em relação às ideias do texto, assinale a opção correta.
A O projeto de ampliação da licença-maternidade prevê também
aumento na remuneração da funcionária.

QUESTÃO 15

Assinale a opção em que a reescritura da passagem do texto, situada
nas linhas mencionadas, não altera o sentido da informação
originalmente apresentada e está gramaticalmente correta.

A “As empresas que quiserem (...) à Receita Federal do Brasil”
(R.18-19): as empresas, as quais optarem pela licença
estendida, precisam apresentar pedido formal à Receita Federal
do Brasil.
B “Os custos com os dois meses (...) com desconto em impostos”
(R.10-12): o governo federal deduzirá dos impostos das
empresas os custos com os dois meses adicionais da licençamaternidade.
C “Mesmo sem receber a isenção fiscal do governo (...) assinados
com os sindicatos” (R. 20-23): devido a pressão dos sindicatos,
algumas empresas aderiram à licença-maternidade de seis
meses, mesmo sem receber incentivos fiscais.
D “A licença-maternidade (...) que aderirem ao projeto” (R.1-5):
o Programa Empresa Cidadã, assinado em 1.º de janeiro de
2010, outorga vantagens fiscais as empresas que ampliarem à
licença-maternidade de suas funcionárias.
E “Segundo a Receita Federal do Brasil (...) 60 dias além dos
120 obrigatórios” (R.6-9): se todas as empresas adotarem o
aumento da licença-maternidade o governo federal terá um
deficit, em seu orçamento, de quase um bilhão de reais,
conforme dados da Receita Federal do Brasil.
QUESTÃO 16

B O Programa Empresa Cidadã atém-se à ampliação da licençamaternidade de servidoras de empresas públicas, privadas e de
economia mista.

Com relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção

C As empresas que optaram pela ampliação da licençamaternidade antes da assinatura do decreto que a regulamenta
arcaram com os custos dessa concessão, mas serão ressarcidas
pela previdência social.

A O vocábulo “que”, nas linhas 4 e 5, possui funções sintáticas

D É possível inferir do texto que a ampliação da licençamaternidade é uma medida vantajosa para as empresas, ainda
que não houvesse incentivo fiscal; caso contrário, não teria
sido incluída em acordos trabalhistas.
E Embora represente prejuízo econômico aos cofres públicos, a
licença-maternidade estendida representa um avanço para a
saúde pública, uma vez que o tempo mínimo de amamentação
exclusiva recomendado pela OMS passa a ser factível.
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correta.

distintas.
B O vocábulo “projeto” (R.5) retoma “decreto” (R.3).
C O pronome “lo” (R.16) refere-se a “salário integral” (R.14).
D O vocábulo “medida” (R.22) faz referência a “licença
estendida” (R.21).
E O vocábulo “mãe” (R.27) retoma “funcionária” (R.14) e
“trabalhadora” (R.15).
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 19

O número de inscrição de um cidadão no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) da Receita Federal é composto de 11 dígitos.
Os dois últimos, denominados dígitos verificadores, são calculados
a partir dos anteriores, enquanto o antepenúltimo dígito é definido
de acordo com a unidade federativa onde o cidadão realizou seu
cadastro, conforme a tabela abaixo.
dígito
0
1

2
3
4

unidades federativas
Rio Grande do Sul
Distrito Federal, Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e
Tocantins
Amazonas, Pará, Roraima,
Amapá, Acre e Rondônia
Ceará, Maranhão e Piauí
Paraíba, Pernambuco, Alagoas
e Rio Grande do Norte

5

unidades
federativas
Bahia e Sergipe

6

Minas Gerais

dígito

7
8
9

Rio de Janeiro e
Espírito Santo
São Paulo
Paraná e Santa
Catarina

Considere que Maria tinha ido a um posto da Receita Federal
localizado na região sul para efetuar seu cadastro no CPF. No
momento da escolha do número de inscrição de Maria, havia o total
de 15 milhões de cadastros já realizados naquela região. Nesse
caso, o total de possíveis números de inscrição para Maria, em
milhões, é igual a
A
B
C
D
E

85.
185.
985.
1.985.
199.985.

QUESTÃO 18

Em um jogo de tabuleiro, a cada rodada, um jogador lança
um dado cujas seis faces estão assinaladas com os símbolos {1, 2,
3, 4, D, P}. Caso a face voltada para cima seja um número, o
jogador desloca seu peão a quantidade de casas correspondente a
esse número e encerra sua jogada. Caso seja D, o jogador arremessa
o dado novamente e, caso o segundo arremesso seja um valor
numérico, desloca seu peão a quantidade de casas correspondente
ao dobro desse número e encerra sua jogada. Caso o segundo
arremesso também seja D e o terceiro arremesso seja um número,
o jogador desloca seu peão a quantidade de casas correspondente
ao quádruplo desse número e também encerra sua jogada. Três Ds
consecutivos propiciam ao jogador o direito de deslocar seu peão
20 casas e, finalmente, encerrar sua jogada. Um resultado P,
independentemente do momento em que ocorra, faz o jogador
encerrar sua jogada sem avançar nenhuma casa.

Em uma avenida comercial, sabe-se que três lojas consecutivas têm
proprietários, cores e produtos distintos. Sabe-se que o proprietário
da loja à direita é Roberto e que Fábio não vende pães e sua loja
não é vermelha. A loja central é verde e a loja de Gustavo não é
azul nem vende cigarros. A loja azul não vende motos e não fica à
direita. Se a loja que vende pães está à esquerda da loja que vende
motos, então
A
B
C
D
E

Fábio vende motos.
a loja de Roberto é azul.
a loja de Fábio é azul.
Roberto vende cigarros.
Gustavo vende motos.

QUESTÃO 20

Ao investigar um assalto, a polícia levantou três
proposições acerca das características dos possíveis responsáveis
pelo delito: os envolvidos conheciam a vítima (p), os envolvidos já
tinham passagem pela polícia (q) e os envolvidos tinham
conhecimento de que a vítima transportava valores no dia do crime
(r). A partir dessas proposições e avançando nas investigações, a
polícia chegou a quatro suspeitos e aos seguintes argumentos (o
símbolo lógico ¬ indica negação):
I
II
III
IV

se p ou ¬ q ou r, então o suspeito 1 participou do crime;
se p ou ¬ r, então o suspeito 2 participou do crime;
se q ou r, então o suspeito 3 não participou do crime;
o suspeito 4 participou do crime se, e somente se, p e ¬ q.

Ao final da investigação, a polícia verificou a veracidade ou não das
hipóteses p, q e r e, seguindo os argumentos I, II, III e IV, todos
válidos, conseguiu identificar o(s) suspeito(s) participante(s) do
crime. Se o suspeito 1 não participou do crime, então
A
B
C
D
E

apenas o suspeito 2 participou do crime.
apenas o suspeito 3 participou do crime.
os suspeitos 2 e 3 participaram do crime.
os suspeitos 2 e 4 participaram do crime.
os suspeitos 2, 3 e 4 participaram do crime.

RASCUNHO

Nessas condições, a probabilidade de que um jogador desloque seu
peão, em uma mesma jogada, um número de casas entre 5 e 10, é
igual a
A

.

B

.

C

.

D

.

E

.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

Com relação às características da contabilidade pública segundo a
Lei nº 4.320/1964, assinale a opção correta.
A A contabilidade evidenciará perante a Secretaria de
Administração Federal a situação de todos que, de qualquer
modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou
guardem bens a ela pertencentes ou confiados.
B A escrituração sintética das operações financeiras e
patrimoniais deve ser efetuada pelo método do regime misto.
C O registro contábil da receita e da despesa deve ser feito de
acordo com as especificações constantes nas instruções
normativas da Secretaria da Receita Federal.
D Todas as operações de que resultem débitos e créditos de
natureza financeira, não compreendidas na execução
orçamentária, serão também objeto de registro, individuação
e controle contábil.
E Somente os serviços públicos industriais organizados como
empresa pública ou autárquica poderão manter contabilidade
especial para determinação dos custos, ingressos e resultados.
QUESTÃO 22

A respeito da abertura de créditos adicionais e do remanejamento
de dotações, assinale a opção correta.
A A abertura dos créditos especiais e extraordinários depende da
existência de recursos disponíveis para que ocorra a despesa e
será precedida de exposição justificada.
B Com a finalidade de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deve-se deduzir a
importância dos créditos especiais abertos no exercício.
C Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício
financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição
legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários.
D Reverte à dotação a importância da despesa inscrita em restos
a pagar no exercício, sendo considerada como receita do ano
em que se efetivar, quando a inscrição ocorrer após o
encerramento deste.
E A arrecadação de todas as receitas deve ser feita em estrita
observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada
qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais.
QUESTÃO 23

Acerca dos registros contábeis dos atos e fatos administrativos e da
sua relação com os sistemas de contas, assinale a opção correta.
A A incorporação de bem adquirido à vista enseja registro no
sistema financeiro, mediante débito em conta do ativo
permanente e crédito em conta de variação financeira ativa.
B A arrecadação de impostos enseja registro no sistema
orçamentário, mediante débito na conta bancos e crédito na
conta de receita de impostos.
C O recebimento de bem em doação enseja registro no sistema
patrimonial, mediante débito em despesa de capital e crédito
em variação patrimonial ativa.
D A liquidação da despesa enseja registro no sistema financeiro,
mediante débito em conta de passivo financeiro e crédito em
conta caixa ou bancos.
E A desincorporação de bem permanente por alienação enseja
registro no sistema patrimonial, mediante débito em conta de
variação patrimonial passiva e crédito em conta do ativo
permanente.
Cargo 1: Analista em Gestão Administrativa – Qualificação: Contador

QUESTÃO 24

títulos
corrente
capital
soma
deficit
total

títulos
orçamentários e
suplementares
soma
superavit
total

receita
previsão
execução
810.000
720.000
120.000
90.000
930.000
810.000
0
0
930.000
810.000

diferenças
90.000
30.000
120.000
0
120.000

despesa
fixação
execução

diferenças

930.000

800.000

130.000

930.000
0
930.000

800.000
10.000
810.000

130.000
!10.000
120.000

Considerando as informações do balanço orçamentário apresentado
acima, cujos valores estão em reais, assinale a opção correta.
A O balanço orçamentário demonstrará a receita orçamentária e
a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e
pagamentos de natureza extraorçamentária.
B O resultado orçamentário apurado no exercício foi
superavitário em R$ 120.000,00.
C O resultado orçamentário do exercício foi influenciado
positivamente pelo desempenho da arrecadação da receita.
D O resultado orçamentário do exercício foi influenciado
positivamente pelo desempenho da execução da despesa.
E Os valores apresentados na coluna de diferenças transferem-se
para o balanço financeiro, compondo o saldo das
disponibilidades de exercícios anteriores.
QUESTÃO 25

receita orçamentária
receita extraorçamentária
saldo do exercício anterior

1.250.000
180.000
20.000

despesa orçamentária
despesa extraorçamentária

1.180.000
220.000

A tabela acima mostra os dados extraídos do balanço financeiro
encerrado em determinado exercício, com valores em reais.
Considerando que entre esses dados tenham sido inscritas como
restos a pagar do exercício despesas no montante de R$ 80.000,00,
e que tenham sido pagos no exercício restos a pagar no valor de
R$ 50.000,00, assinale a opção correta.
A O balanço financeiro demonstrará as receitas e despesas
financeiras previstas em confronto com as realizadas.
B O resultado financeiro do exercício apresentou superavit no
valor de R$ 50.000,00.
C Os restos a pagar inscritos no exercício estão computados
entre os valores da receita extraorçamentária.
D Os restos a pagar pagos no exercício compõem os valores
registrados na despesa orçamentária.
E Por representar um fluxo de caixa, todas as receitas e as
despesas orçamentárias evidenciadas no balanço financeiro
têm suas contrapartidas refletidas nas contas caixa ou bancos.
–6–
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QUESTÃO 26

Em relação ao empenho da despesa, assinale a opção correta.
A A liquidação da despesa é o ato emanado de autoridade
competente que cria para o Estado obrigação de pagamento,
desde que não esteja pendente o implemento de condição.
B O empenho da despesa poderá exceder o limite de créditos
concedidos, desde que comprovadamente necessário.
C Em casos especiais previstos na legislação específica, pode
ser dispensada a emissão da nota de empenho.
D Poderá ser feito por estimativa o empenho global de despesas
contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.
E O pagamento da despesa consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e os
documentos comprobatórios do respectivo crédito.
QUESTÃO 27

Com relação ao Relatório Resumido de Execução Orçamentária
(RREO), assinale a opção correta.
A Integrará o RREO o anexo de metas fiscais, em que serão
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes,
relativas a receitas e despesas do exercício anterior, bem
como para os dois exercícios seguintes.
B O RREO referente ao último quadrimestre do exercício será
acompanhado do demonstrativo das projeções atuariais dos
regimes de previdência social dos servidores públicos.
C Quando for o caso, serão apresentadas no RREO justificativas
do excedente de despesas, especificando a modalidade dos
valores empenhados.
D Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária
constarão destacadamente nas receitas de operações de
crédito e nas despesas com amortização da dívida.
E O RREO conterá indicação das medidas corretivas adotadas
e a adotar, mesmo que os limites não sejam ultrapassados.
QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

No que se refere à conceituação, ao objeto e ao campo de
aplicação da contabilidade aplicada ao setor público, segundo as
normas brasileiras de contabilidade, assinale a opção correta.
A O objeto da contabilidade aplicada ao setor público é o
patrimônio público.
B O campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor
público abrange apenas os órgãos, os fundos e as pessoas
jurídicas de direito público.
C Não se equiparam como entidade do setor público, para efeito
contábil, as pessoas físicas que recebam subvenção, benefício,
ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público.
D Os conselhos profissionais devem observar parcialmente as
normas e técnicas próprias da contabilidade aplicada ao setor
público.
E É classificada como unificada a unidade contábil que
representa a soma ou a agregação do patrimônio de duas ou
mais unidades contábeis originárias.
QUESTÃO 30

De acordo com as normas brasileiras de contabilidade relativas ao
patrimônio e os sistemas contábeis da contabilidade aplicada ao
setor público, assinale a opção correta.
A O patrimônio público é estruturado em quatro grupos: ativo,
passivo, patrimônio líquido e compensação.
B A classificação dos elementos patrimoniais considera a
segregação em circulante e não circulante, com base em seus
atributos orçamentários e financeiros.
C Os passivos devem ser classificados como não circulantes
quando corresponderem a valores de terceiros ou retenções
em nome deles, independentemente do prazo de exigibilidade.
D Para assegurar a manutenção da integridade dos dados, os
subsistemas contábeis devem ser integrados apenas entre si.
E O subsistema de informações de custos registra, processa e
evidencia os custos dos bens e serviços produzidos e
ofertados à sociedade pela entidade pública.
QUESTÃO 31

A respeito das características do Relatório de Gestão Fiscal (RGF),
assinale a opção correta.

Com relação ao planejamento e seus instrumentos sob o enfoque
contábil segundo a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público, assinale a opção correta.

A O RGF será emitido a cada bimestre pelos titulares dos
Poderes e pelos tribunais de contas.
B O RGF será assinado pelas autoridades responsáveis pela
administração financeira e pelo controle interno.
C O RGF será publicado até 30 dias após o encerramento do
período a que corresponder, com acesso público restrito aos
gestores e órgãos fiscalizadores.
D O RGF deverá ser elaborado de forma padronizada, segundo
modelos que poderão ser atualizados pelos tribunais de
contas.
E O descumprimento do prazo para publicação do RGF
sujeitará o ente a sanções como a autorização para
contratação de operações de crédito, inclusive as destinadas
ao refinanciamento da dívida mobiliária.

A O planejamento deve permitir a integração dos planos
hierarquicamente interligados, comparando suas metas
programadas com as realizadas, e evidenciando as
diferenças relevantes por meio de notas explicativas.
B As informações dos planos hierarquicamente interligados
devem ser detalhadas por entidade, órgão e unidade gestora.
C Na avaliação da execução dos planos hierarquicamente
interligados, devem ser evidenciadas as eventuais restrições
ocorridas e o seu respectivo impacto.
D A avaliação de desempenho é o processo contínuo e dinâmico
voltado à identificação das melhores alternativas para o
alcance da missão institucional.
E A análise da coerência entre os planos hierarquicamente
interligados nos seus aspectos orçamentários e financeiros
permite que se conheça o conteúdo, a execução e a avaliação
do planejamento das atividades do setor público.
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 35

Acerca da Norma Brasileira de Contabilidade que trata das
transações do setor público, assinale a opção correta.

A respeito da implantação do Sistema Integrado de Administração
Financeira (SIAFI), assinale a opção correta.

A De acordo com suas características e os seus reflexos no
patrimônio público, as transações no setor público podem ser
classificadas em orçamentárias e extraorçamentárias.
B As variações patrimoniais são transações que promovem
alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor
público, mesmo em caráter compensatório, afetando, ou não,
o seu resultado.
C As variações patrimoniais que afetam o patrimônio líquido
devem manter correlação com as respectivas contas de
resultado.
D As variações qualitativas são aquelas decorrentes de
transações no setor público que alteram a composição dos
elementos patrimoniais diminuindo ou aumentando o
patrimônio líquido.
E As transações que envolvem valores de terceiros devem ser
demonstradas de forma consolidada.

A A implantação do SIAFI foi viabilizada a partir da criação da
Secretaria de Orçamento Federal.
B Desde a sua implantação, o SIAFI foi utilizado pelos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.
C Desde sua implantação, o SIAFI, como sistema
computacional, tornou-se importante instrumento para o
acompanhamento e controle da execução orçamentária,
financeira e contábil dos governos federal, estadual e
municipal.
D A performance do SIAFI tem despertado a atenção e o
interesse de organismos internacionais e de vários países da
Europa e da América Latina.
E Atualmente, utilizam-se do SIAFI todos os órgãos da
administração direta e administração indireta, inclusive
empresas públicas, sociedades de economia mista e
instituições financeiras oficiais.

QUESTÃO 33

Com relação ao disposto na Norma Brasileira de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público que trata do registro contábil, assinale
a opção correta.
A Os registros contábeis devem ser efetuados de forma sintética,
refletindo a transação constante em documento hábil, em
consonância com os princípios da administração pública.
B O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros
de registros ocorridos em anos anteriores deve ser realizado
na apuração do resultado do exercício e evidenciado em notas
explicativas.
C Os registros contábeis das transações das entidades do setor
público devem ser efetuados considerando as relações
jurídicas, econômicas e patrimoniais, prevalecendo nos
conflitos entre elas a forma sobre a essência.
D Os registros da entidade, desde que estimáveis tecnicamente,
devem ser efetuados, mesmo na hipótese de existir razoável
certeza de sua ocorrência.
E As transações no setor público devem ser reconhecidas e
registradas no momento de sua arrecadação (receita) e
empenho (despesa).
QUESTÃO 34

No que concerne às demonstrações contábeis a serem elaboradas
e divulgadas pelas entidades do setor público, de acordo com as
normas brasileiras de contabilidade, assinale a opção correta.
A As demonstrações contábeis devem ser divulgadas com a
apresentação dos valores projetados para os dois exercícios
subsequentes.
B Os saldos devedores ou credores das contas retificadoras
devem ser apresentados como valores redutores das contas ou
do grupo de contas que lhes deram origem.
C Nas demonstrações contábeis, os pequenos saldos podem ser
segregados, desde que indicada a sua natureza e desde que
não ultrapassem 20% por cento do valor do respectivo grupo
de contas.
D O balanço orçamentário é estruturado de forma a evidenciar
a integração entre a execução orçamentária e a execução
financeira.
E As contas do ativo devem ser dispostas em ordem crescente
de grau de conversibilidade, enquanto as contas do passivo
devem ser dispostas em ordem crescente de grau de
exigibilidade.
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QUESTÃO 36

Quanto ao gerenciamento de acesso e segurança do SIAFI,
assinale a opção correta.
A O acesso para registro de documentos ou para consultas ao
SIAFI será autorizado a partir do momento da posse do
servidor em cargo público.
B Para viabilizar o cadastramento dos usuários ao SIAFI, cada
órgão da administração direta do governo federal deve
indicar, formalmente, ao Serviço Federal de Processamento
de Dados (SERPRO) um servidor para ser responsável pelo
processo de cadastramento dos usuários do sistema no
respectivo órgão.
C É permitida a utilização do SIAFI na modalidade de uso
parcial por parte dos órgãos e entidades do Poder Executivo
que integram os orçamentos fiscal e da seguridade social.
D Somente será reconhecido como dado oficial, para efeito de
divulgação ou publicação, aquele extraído do SIAFI e
devidamente autenticado pelo titular da unidade responsável
ou pelo titular da Secretaria do Tesouro Nacional.
E A conformidade diária, por razões de segurança, não poderá
ser dada por operador que registre documentos no SIAFI,
ainda que autorizado pelo titular da respectiva unidade
gestora.
QUESTÃO 37

Sabendo-se que a conta única do Tesouro Nacional é o mecanismo
que permite a movimentação online de recursos financeiros dos
órgãos e entidades ligadas ao SIAFI em conta unificada, é correto
afirmar que
A a operacionalização da conta única é efetuada por meio de
documentos registrados no SIAFI.
B a conciliação bancária da conta única é de responsabilidade
do Banco Central do Brasil.
C o encerramento das contas será efetuado mediante
entendimento entre a unidade gestora e a Secretaria do
Tesouro Nacional.
D as entidades não integrantes do orçamento fiscal e da
seguridade social poderão efetuar aplicações financeiras na
conta única do Tesouro Nacional.
E apenas na modalidade de pagamento a ordem bancária deverá
conter no campo conta corrente da unidade gestora emitente
a expressão “única”.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 40

Acerca do Plano de Contas adotado por todas as unidades gestoras
integrantes do SIAFI, assinale a opção correta.
A O Plano de Contas da administração pública federal é
representado por um conjunto de títulos, organizados e
codificados com o propósito de sistematizar e uniformizar os
registros contábeis dos atos e fatos dos governos federal,
estadual e municipal.
B A execução contábil relativa aos atos e fatos de gestão
financeira, orçamentária e patrimonial, por parte dos órgãos
e entidades da administração pública federal, obedece ao
Plano de Contas elaborado e mantido de acordo com os
padrões estabelecidos.
C Compete ao Conselho de Gestão Fiscal instituído pela Lei de
Responsabilidade

Fiscal

criar,

extinguir,

especificar,

desdobrar, detalhar e codificar as contas.
D Os indicadores são utilizados para definir o uso das contas
pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de acordo
com as restrições legais, fiscais e normativas inerentes.
E A conta contábil (código variável) permite o tratamento de
informações conforme a individualização exigida pela conta
objeto do detalhamento.
QUESTÃO 39

A respeito da tabela de eventos, instrumento utilizado pelas
unidades gestoras no preenchimento das telas e documentos de
entrada no SIAFI, assinale a opção correta.
A A tabela de eventos é parte integrante do plano de contas,
sendo o SERPRO o órgão responsável por sua manutenção.
B As unidades gestoras devem utilizar para o registro de suas
transações diárias os códigos da tabela de eventos existentes
no SIAFI.
C Caso não encontre na tabela o evento que expresse com
bastante clareza a transação a ser processada, a unidade
gestora pode criar o evento e informar imediatamente a
unidade setorial de contabilidade.
D Ao efetuar registro contábil sem a utilização de evento, a
unidade gestora deverá contabilizar por meio de débito (D) e
crédito (C), inclusive no caso de receitas e despesas.
E O código de evento segue a mesma estrutura das contas
constantes do plano de contas, sendo observada, no entanto,
a correspondência com os sistemas de contas envolvidos na
transação.
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Com relação à estrutura e às características do Sistema Integrado
de Administração Financeira para Estados e Municípios
(SIAFEM), assinale a opção correta.
A O SIAFEM, como instrumento de informação, apoia as
funções gerenciais de planejamento, tomada de decisão e
controle operacional, abrangendo apenas os órgãos da
administração pública direta.
B A comercialização e as atividades de implantação e
atendimento pós-venda do sistema SIAFEM são realizadas
mediante contratos de franquia entre o SERPRO e empresas
privadas.
C O SIAFEM permite o controle, de forma integrada, dos
segmentos que compõem os processos de arrecadação,
tributação e fiscalização dos estados, permitindo maior
controle da arrecadação e gerando informações e subsídios
para evitar evasão de receitas.
D O SIAFEM permite a elaboração da proposta orçamentária
em nível de detalhamento físico, utilizando os conceitos de
plano interno, classificação funcional programática, esfera
orçamentária e item de programação.
E O SIAFEM é um sistema desenvolvido pelo SERPRO, com
base no SIAFI, para simplificar e uniformizar a execução
orçamentária, financeira e contábil dos estados e municípios.
QUESTÃO 41

Acerca da estrutura conceitual para a elaboração e apresentação
das demonstrações financeiras — Resolução CFC n.o 1.121/2008
—, assinale a opção correta.
A Os quatro principais atributos que tornam as demonstrações
contábeis úteis para os usuários são a pontualidade, a
relevância, a confiabilidade e a primazia da essência sobre a
forma.
B O equilíbrio entre o custo e o benefício, uma das
características qualitativas das demonstrações contábeis,
consiste em contrabalançar a elaboração dos demonstrativos
com as necessidades comuns da maioria dos usuários.
C As informações contábeis são relevantes quando podem ser
prontamente entendidas pelos usuários, os quais devem ter
conhecimento razoável do negócio, das atividades
econômicas e de contabilidade, além de terem disposição de
estudar as informações com razoável diligência.
D Uma importante implicação da característica qualitativa da
confiabilidade é que os usuários devem ser informados das
práticas contábeis seguidas na elaboração das demonstrações
contábeis, de quaisquer mudanças nessas práticas e também
do efeito de tais mudanças.
E As demonstrações contábeis devem ser preparadas conforme
o regime de competência, que considera as transações
passadas envolvendo o pagamento e o recebimento de caixa
ou outros recursos financeiros e, também, as obrigações de
pagamento no futuro e os recursos que serão recebidos no
futuro.
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QUESTÃO 42

QUESTÃO 44

Ainda com relação à estrutura conceitual para a elaboração e
apresentação das demonstrações financeiras — Resolução CFC n.o
1.121/2008 —, assinale a opção correta.
A Uma característica essencial para a existência de um passivo
é que a entidade tenha uma obrigação futura.
B As despesas, geralmente, tomam a forma de um desembolso
ou redução de ativos, monetários ou não monetários.
C Ganhos não surgem no curso das atividades ordinárias da
entidade, embora representem aumentos nos benefícios
econômicos.
D Segundo o conceito financeiro, capital é sinônimo de
capacidade produtiva da entidade baseada, por exemplo, nas
unidades produtivas.
E Itens doados a uma entidade não satisfazem a definição de
ativo, pois não é possível reconhecer ativos que não foram
adquiridos ou produzidos pela entidade.
QUESTÃO 43

A mecânica contábil se baseia no método das partidas
dobradas, no qual toda transação é reconhecida mediante dois
registros: um lançamento a débito e outro a crédito. Pode haver
mais de um lançamento a débito e(ou) crédito.

fato contábil
receita de 2009
receita de 2008
receita de 2009
receita de 2010
despesa de 2008
despesa de 2009
despesa de 2009
despesa de 2010

valor
(em R$)
40.000
20.000
20.000
20.000
10.000
20.000
10.000
10.000

recebimento/
pagamento em
2009
2009
2010
2009
2008
2008
2009
2009

Considerando os dados mostrados na tabela acima e o regime da
competência, é correto inferir que o resultado
A em 2008 foi prejuízo de R$ 10.000,00.
B em 2009 foi prejuízo de R$ 10.000,00.
C em 2009 foi lucro de R$ 30.000,00.
D em 2009 foi lucro de R$ 40.000,00.
E em 2010 foi lucro de R$ 30.000,00.
RASCUNHO

Suzter et al. Contabilidade geral: introdução à contabilidade
societária. São Paulo: Altas, 2008 (com adaptações).

Tendo como referência inicial o fragmento de texto acima, assinale
a opção correta a respeito das transações e dos lançamentos
contábeis correspondentes.
A Para a contabilização de ICMS sobre venda no valor de
R$ 464,00, deve ser feito um lançamento a débito de ICMS
sobre vendas e a crédito de ICMS a recolher, no mesmo valor
e mês da ocorrência.
B O recebimento de um valor como adiantamento de um pedido
a ser entregue em 60 dias deve ser registrado como débito em
caixa e crédito em receita, no mesmo valor recebido, no mês
em que o cliente formalizar a encomenda.
C O ato de compra de um equipamento realizada em
1.º/11/2009, a prazo, em cinco parcelas mensais de
R$ 2.000,00, deve ser registrado com uma partida de segunda
fórmula com débito de R$ 10.000,00 em conta do ativo e
créditos em contas do passivo não-circulante.
D Prêmio pago em 20/1/2010, com cheque no valor de
R$ 4.000,00, referente ao seguro anual contra incêndios de
um galpão de 2.000 m2, deve ser registrado no diário contábil
na mesma data, por meio de débito em despesas incorridas
com seguros anuais e crédito em banco – conta movimento.
E Um cheque de cliente no valor de R$ 500,00, recebido em
10/12/2009 para liquidação de uma duplicata vencida em
janeiro/2009 e baixada contra perdas com incobráveis em
junho do mesmo ano, deve ser registrado com lançamento a
débito de banco – conta movimento e crédito em clientes.
Cargo 1: Analista em Gestão Administrativa – Qualificação: Contador
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QUESTÃO 45

QUESTÃO 47

contas de resultado
aluguel

valor (em R$)
3.200

compras

124.800

devolução de compras

3.200

devolução de vendas

2.500

fretes sobre compras

6.000

propaganda

4.300

receitas financeiras

6.400

salários

14.800

seguro sobre compras
vendas

600
190.000

Uma empresa comercial levantou os saldos em suas contas
de resultado no final de 2009, mostrados na tabela acima. O estoque
inicial dessa empresa era de R$ 38.000,00 e o estoque final de
R$ 25.000,00.
Com base nessas informações e nos princípios fundamentais de
contabilidade, assinale a opção que apresenta corretamente os
resultados, em reais, do líquido do período, do custo da mercadoria
vendida do período e do resultado financeiro líquido,
respectivamente.
A
B
C
D
E

Assinale a opção correta em relação aos custos considerados
diretamente atribuíveis a um item do imobilizado, de acordo com
os procedimentos contábeis recomendados pelo CFC.

30.400, 140.000 e 3.900.
30.400, 141.200 e 6.400.
31.600, 141.200 e 3.900.
31.600, 138.400 e 30.400.
46.300, 138.400 e 30.400.

QUESTÃO 46

A Odebrecht e a PETROBRAS anunciaram a compra da
Quattor pela Braskem, criando um gigante com faturamento de
R$ 30,4 bilhões, capacidade anual de produção de 15,6 milhões de
toneladas de produtos petroquímicos e químicos intermediários e
6,6 mil funcionários. A nova empresa será apresentada ao mercado
com um discurso parecido com o ouvido em outras megafusões: é
preciso criar campeões nacionais para competir com os gigantes
estrangeiros.
O Estado de São Paulo. Caderno B, p. 8, 5/1/ 2010 (com adaptações).

A custos de abertura de nova instalação
B custos administrativos e outros custos indiretos
C custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço
(incluindo propaganda e atividades promocionais)
D custos da transferência das atividades para novo local ou para
nova categoria de clientes (incluindo custos de treinamento)
E custos com testes para verificar se o ativo está funcionando
corretamente, após dedução das receitas líquidas provenientes
da venda de qualquer item produzido enquanto se coloca o
ativo nesse local e condição
QUESTÃO 48

Com relação aos tipos de sociedades e suas características, assinale
a opção correta.
A Limitam-se a três os tipos de sociedades, conforme o Código
Comercial: em nome coletivo, de capital e indústria e em
comandita simples.
B Quando integralizado o capital da sociedade por quotas, os
sócios respondem solidariamente com os patrimônios pessoais
por eventuais execuções ou penhoras dirigidas contra a
sociedade.
C Em caso de falência, os sócios de sociedades constituídas por
quotas de responsabilidade limitada não respondem pela parte
que faltar para preencher o pagamento das quotas não
liberadas.
D Na sociedade em comandita simples, os sócios com
responsabilidade ilimitada, chamados comanditados, podem
exercer funções de gerência e ter seu nome compondo o nome
da sociedade.
E Em situação de falência, os investidores de sociedades
anônimas têm sua responsabilidade limitada, respondendo
apenas pelo preço de mercado das ações subscritas e
integralizadas.
RASCUNHO

Com referência ao texto acima e ao tema que ele aborda, assinale
a opção correta.
A Quando se incorpora uma empresa, ocorre aumento do capital
da incorporadora igual ao valor dos bens e direitos recebidos
da incorporada.
B Em uma aquisição de uma empresa por outra, o goodwill será
dado pela diferença entre o valor total pago na aquisição contra
o valor contábil líquido dos ativos e passivos constantes da
empresa adquirida.
C Nas operações de fusão, realizadas entre partes independentes
e vinculadas à efetiva transferência de controle, os ativos e
passivos da sociedade decorrente da fusão terão de ser
contabilizados pelo seu valor de mercado.
D No método de compra (purchase method), os ativos adquiridos
e as obrigações assumidas são registrados por seus valores
históricos corrigidos, e a diferença entre esses valores e o valor
pago é registrado como goodwill.
E As normas contábeis brasileiras não admitem o
reconhecimento de uma combinação de negócios, por tratar-se
de uma operação ou outro evento por meio do qual um
adquirente obtém o controle de um ou mais negócios,
independentemente da forma jurídica da operação.
Cargo 1: Analista em Gestão Administrativa – Qualificação: Contador

– 11 –

UnB/CESPE – SAD_PE
QUESTÃO 49

QUESTÃO 51

Considerando os princípios fundamentais de contabilidade e a boa
prática contábil, assinale a opção correta.
A A reparação e a manutenção de um ativo, de acordo com as
recomendações do fabricante, evitam a necessidade de
depreciá-lo.
B Não deve ser considerada, para a determinação da vida útil de
um ativo, a obsolescência técnica proveniente de melhorias na
produção.
C Com algumas exceções, como as pedreiras e os locais usados
como aterro, os terrenos têm vida útil ilimitada e, portanto, não
são depreciados.
D De acordo com a convenção da consistência, para o cálculo do
valor a ser depreciado, deve ser utilizado método de linha reta,
que resulta em despesa constante durante toda a vida útil do
ativo.
E Caso ocorra alteração significativa no padrão de consumo
previsto de determinado imobilizado, o método de depreciação
não deve ser alterado, a mudança deve ser reconhecida como
redução ao valor recuperável.
QUESTÃO 50

conta
disponível
estoque
demais ativos circulantes
ativo circulante
ativo realizável a longo prazo
Ativo imobilizado e intangível
ativo não circulante
ativo total
fornecedores
contas a pagar curto prazo
passivo circulante
passivo não circulante
passivo total
patrimônio líquido

31/12/2009
13.800
40.000
25.000
78.800
12.500
75.000
87.500
166.300
35.000
12.500
47.500
60.000
107.500
58.800

A partir da Constituição Federal de 1988 (CF), são três as peças que
passaram a integrar o processo e o ciclo orçamentário: Plano
Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei
Orçamentária Anual (LOA). Com relação ao sistema orçamentário
brasileiro, assinale a opção correta.
A Em Pernambuco, dado que a LOA não permite dispositivo
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, a
abertura de créditos suplementares e a contratação de
operações de créditos dependerão de lei específica.
B Independente da Lei Complementar Federal, o governador do
Estado de Pernambuco enviará o projeto de lei do Plano
Plurianual até seis meses antes do encerramento do primeiro
exercício financeiro do seu mandato.
C Os órgãos e as entidades da área de assistência social e saúde
de Pernambuco, que possuem classificação funcionalprogramática específica, devem ter suas dotações
orçamentárias estabelecidas no orçamento estadual da
seguridade social.
D O orçamento de investimentos, que integra a LOA, contempla,
de forma exclusiva, as despesas de capital, ou seja, as dotações
para o planejamento e a execução de obras, bem como para os
programas especiais de trabalho e a aquisição de instalações.
E A CF concebe duas modalidades de planos: os chamados
planos de desenvolvimento econômico e social, que assumem
papel determinante para o setor público e indicativo para o
setor privado, e o PPA, que, voltado à programação da
administração pública, serve como guia anual para as
autorizações orçamentárias.
RASCUNHO

Considerando a tabela acima, que mostra os valores agregados, em
reais, de uma empresa hipotética e admitindo aproximações até a
segunda casa decimal, assinale a opção correta.
A O índice de liquidez corrente é igual a 1,66 e o de liquidez
geral é igual a 0,82.
B O índice de liquidez seca é igual a 0,89 e o de liquidez geral é
igual a 0,85.
C O índice de liquidez seca é igual a 0,82 e o índice de liquidez
corrente é igual a 0,95.
D O índice de liquidez corrente é igual a 1,66 e o índice de
liquidez seca é igual a 0,85.
E O índice de liquidez geral é igual a 0,85 e o índice de liquidez
seca é igual a 0,82.
Cargo 1: Analista em Gestão Administrativa – Qualificação: Contador
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QUESTÃO 52

Acerca da elaboração, do acompanhamento e da fiscalização do
orçamento público federal, assinale a opção correta.
A O presidente da República pode enviar ao Congresso Nacional
mensagem que modifique o projeto de lei orçamentária, desde
que não esteja concluída a votação da parte cuja alteração
estiver sendo proposta.
B Apesar do fortalecimento do Poder Legislativo após a CF, o
Congresso Nacional pode delegar ao presidente da República
a elaboração de legislação, incluída a edição de medida
provisória que verse sobre os PPAs, as diretrizes orçamentárias
e os orçamentos.
C O Poder Judiciário pode elaborar sua proposta orçamentária
independentemente dos limites estabelecidos na LDO, dada a
sua autonomia financeira e administrativa, assegurada pela CF.
Essa proposta deve ser encaminhada ao Congresso Nacional
pela Presidência da República.
D O Poder Legislativo pode apresentar emendas para aumentar
as despesas do orçamento mediante a anulação de outras
despesas ou a reestimativa de receitas. As emendas aos
projetos de LOA, compatíveis com o PPA e a LDO, podem
incidir sobre dotações para pessoal, serviços da dívida e
transferências constitucionais para os entes da Federação.
E A LDO determina o que o projeto de lei orçamentária anual
deve conter, como deve estar organizado e como deve ser
apresentado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo. Entre
as regras para elaboração do orçamento do ano seguinte,
determinadas pela LDO, destaca-se a inclusão dos recursos
necessários para aplicação mínima em ações e serviços
públicos de saúde.
QUESTÃO 53

A lei orçamentária é organizada na forma de créditos
orçamentários, aos quais estão consignadas dotações. Se houver
necessidade de autorizações para despesas não computadas ou
insuficientemente dotadas, poderão ser abertos créditos adicionais.
A respeito desse assunto, assinale a opção correta.

QUESTÃO 54

Acerca da despesa pública, assinale a opção correta.
A O aumento das despesas orçamentárias com a elevação de
capital de empresas industriais, mediante subscrição de ações
representativas do seu capital social, corresponde a acréscimo
das despesas correntes do governo.
B A União pode realizar cooperação financeira, por meio de
subvenção social, com empresa privada, visando à prestação de
serviços essenciais na área de educação, independentemente de
legislação especial.
C Um exemplo de instrumento utilizado para pagamento de
suprimento de fundos na administração pública é o cartão de
pagamento do governo federal, que, por ter características de
cartão corporativo, é emitido em nome da unidade gestora,
sendo vedado o seu uso para pagamento de despesa de caráter
sigiloso.
D O pagamento das despesas relativas ao uso de telefone em
determinado órgão público pode ser realizado por meio do
empenho ordinário, pois não se pode determinar, a priori, o
montante exato a ser pago. No caso de despesas parceladas,
mas previamente conhecidas, o pagamento ao fornecedor de
serviço público deverá ser realizado por meio do empenho
global.
E Os restos a pagar são as despesas autorizadas, pendentes de
pagamento até trinta dias antes do encerramento do exercício
financeiro e inscritas contabilmente como obrigações a pagar
no exercício subsequente. São consideradas despesas
processadas quando já tiver transcorrido o estágio do empenho
e despesas não processadas quando os serviços para os quais
estão previstas ainda se encontrarem em execução.
RASCUNHO

A Caso ocorra uma comoção intestina em Pernambuco, o Poder
Executivo local poderá fazer uso de créditos ilimitados do
orçamento público, sem prévia autorização legislativa.
B Diante da existência de superávit financeiro apurado em
balanço patrimonial do atual exercício financeiro, o governo de
Pernambuco poderá, independentemente de autorização
legislativa, utilizar o saldo positivo para abertura de crédito
adicional no orçamento vigente.
C Se uma forte enchente atingisse a região metropolitana de
Recife, o presidente da República, por meio da edição de
medida provisória, poderia abrir crédito especial, alterando a
LOA, para atendimento a essa situação de calamidade pública
local.
D Se, ao longo do último exercício financeiro, tivesse havido
excesso de arrecadação em Pernambuco, o Poder Executivo
estadual, em situação devidamente justificada, poderia ter
utilizado o excesso de arrecadação para reforço de dotação
orçamentária, por meio da abertura de crédito suplementar, até
o limite correspondente a 20% do fixado na lei orçamentária.
E Caso o governo de Pernambuco, para executar os recursos
repassados pelo governo federal destinados à construção de
unidades habitacionais para famílias de baixa renda no estado,
decidisse criar uma secretaria extraordinária de habitação, e
não houvesse previsão da existência desse órgão no momento
da aprovação da LOA, o Poder Executivo poderia abrir
créditos extraordinários para a criação dessa nova secretaria.
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QUESTÃO 55

categoria econômica

despesas de capital

despesas correntes
total

QUESTÃO 57

grupo da despesa
investimentos

despesas
liquidadas
(R$)
311.487,50

inversões financeiras

2.361.111,10

outras despesas correntes

16.373.702,92

pessoal e encargos sociais

20.029.430,77

Cumprindo determinação da LRF, ao final do segundo
quadrimestre de 2009, o governo de Pernambuco publicou o
demonstrativo consolidado da despesa com pessoal. Com base
nesse relatório, foram extraídas as informações da tabela a seguir,
referentes à despesa com pessoal, em R$ milhares, de
setembro/2008 a agosto/2009.

despesa com pessoal

39.075.732,29

despesas
liquidadas

A tabela acima, extraída do Portal da Transparência do governo de
Pernambuco, apresenta os gastos da unidade gestora Diretoria
Administrativa Financeira, correspondentes a valores liquidados no
período de 1/2009 a 12/2009. A partir das informações dessa tabela
e considerando as categorias e os estágios da despesa pública,
assinale a opção correta.

despesa bruta com pessoal

7.663.608

despesas não computadas

2.113.398

despesa líquida com pessoal

5.550.209

A As despesas pagas ultrapassaram o montante de R$ 39.075,29.
B Para que tenha sido cumprida a legislação pertinente, as
despesas autorizadas no período não podem ter sido superiores
ao montante de R$ 39.075.732,29.
C O empenho realizado pela unidade gestora em questão foi igual
ou superior a R$ 39.075.732,29.
D O valor de R$ 311.487,50, gasto com investimentos, é
referente a empresa de economia mista subordinada à
Secretaria de Administração.
E Apresentadas na tabela, outras despesas correntes,
correspondem a despesas orçamentárias com o pagamento de
juros, comissões e outros encargos decorrentes de atrasos no
pagamento de gastos correntes.

% da despesa total com pessoal sobre RCL

QUESTÃO 56

Acerca de controle interno e supervisão ministerial, assinale a
opção correta.
A As empresas supranacionais estão submetidas ao controle
interno e externo, desde que a União participe, de forma
majoritária, do seu capital social.
B A execução da atividade de auditoria contábil e a de programas
de competência dos órgãos de controle interno destinam-se
somente aos órgãos da administração direta.
C O campo de abrangência da supervisão ministerial é mais
amplo que o da função controle interno, pois esta se restringe
aos casos de controle deliberativo, ao passo que a supervisão
ministerial se aplica a quaisquer casos de uso de recursos
públicos.
D Os três poderes devem manter, de forma integrada, sistema de
controle interno, sendo uma de suas finalidades avaliar o
cumprimento das metas previstas no PPA e a execução dos
programas de governo e dos orçamentos da União.
E A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) apresentou uma nova
tendência em relação ao controle interno e à supervisão
ministerial, ao estabelecer que o relatório de gestão fiscal deve
ser assinado pelas autoridades responsáveis pela administração
financeira e pelo controle interno, além de ter dispensado o
Ministério Público da União e dos estados da publicação do
relatório de gestão fiscal.
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receita corrente líquida (RCL)

10.464.926
53,04%

Fonte: E-Fisco/PE divulgado no portal da transparência de PE.

A partir dos dados apresentados na tabela e considerando os limites
estabelecidos na LRF para despesas com pessoal, assinale a opção
correta.
A Em atendimento ao que dispõe a LRF, os valores dos contratos
de terceirização de mão de obra referentes à substituição de
servidores e empregados públicos são contabilizados como
outras despesas de pessoal.
B Pernambuco ultrapassou o limite prudencial de despesas com
pessoal, estando, portanto, impedido de criar cargo, emprego
ou função e de conceder reajuste aos seus servidores.
C Entre os gastos contabilizados no montante da despesa bruta
com pessoal, deve estar o destinado ao pagamento de
incentivos à demissão voluntária.
D Os gastos com inativos e pensionistas estão excluídos da
despesa total com pessoal, mas são computados na apuração do
limite prudencial da despesa líquida com pessoal.
E Devido ao excesso de despesa com pessoal em relação à RCL,
Pernambuco ficou impedido de alterar a estrutura de carreira
dos servidores públicos da administração direta, no último ano.
RASCUNHO

– 14 –

UnB/CESPE – SAD_PE
QUESTÃO 58

O Código de Administração Financeira do Estado de Pernambuco
disciplina a administração financeira no que se refere à elaboração,
aprovação e execução do orçamento, bem como suas repercussões
sobre o patrimônio estadual. Para tanto, estabelece que
I

a extinção da dívida flutuante poderá ser processada por meio
da anulação ou prescrição dos restos a pagar.
II o servidor infrator das normas da legislação financeira, quando
incorrer em atos sujeitos a penalidades genéricas, responderá
a inquérito para apuração de seu procedimento doloso.
III a prestação de contas é o demonstrativo de aplicação de
recursos organizado pelo próprio responsável ou entidade
beneficiária, acompanhado dos documentos comprobatórios.
IV a dívida consolidada é toda e qualquer obrigação contraída
pelo estado, em decorrência de financiamentos ou
empréstimos, mediante a celebração de contratos que
representem compromisso assumido em um exercício para
resgate em exercício subsequente.
Assinale a opção correta.
A Apenas um item está certo.
B Apenas os itens I e III estão certos.
C Apenas os itens I e IV estão certos.
D Apenas os itens II, III e IV estão certos.
E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 60

Acerca da lei das parcerias público-privadas (PPPs), assinale a
opção correta.
A Na contratação de PPP, o Estado pode delegar suas funções de
regulação e do exercício de política, desde que respeitada a
eficiência constitucional no cumprimento das missões da
administração pública e do emprego dos recursos da sociedade.
B A PPP pode ser entendida como uma nova modalidade de
concessão, considerando-se que, na concessão patrocinada, a
administração direta, tal como ocorre na concessão comum,
transfere, mediante contrato, a prestação do serviço público
para empresa particular, a qual recupera seu investimento com
a cobrança de tarifas dos usuários.
C Dado que a contraprestação pecuniária consiste no
financiamento privado do investimento realizado pelo setor
público, a administração pública assume a responsabilidade de
repartir o risco do investimento com o parceiro privado.
D Na contraprestação dos contratos de PPP, a administração
pública está impedida de outorgar direitos sobre bens públicos
dominicais, podendo, no entanto, realizar a cessão de créditos
tributários e outorga de direitos em face da administração
pública.
E As cláusulas dos contratos de PPP devem dispor do prazo de
vigência do contrato, compatível com a amortização dos
investimentos realizados, não inferior a dez nem superior a
cinquenta anos, incluída eventual prorrogação, devendo ser
garantida a preservação da atualidade da prestação dos
serviços.
RASCUNHO

QUESTÃO 59

Com relação a tomadas e prestações de contas, assinale a opção
correta.
A No âmbito do estado de Pernambuco, ordenadores da despesa
estadual estão sujeitos a tomadas de contas e, só por ato do
respectivo Tribunal de contas poderão ser liberados de sua
responsabilidade.
B Na esfera federal, a assinatura de contratos de gestão com as
organizações sociais, submetidas à prestação de contas, ocorre
por decreto específico, que cria uma nova figura jurídica de
direito público.
C O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco tem jurisdição
própria e privativa para julgar as contas dos administradores e
demais responsáveis por bens e valores públicos, excluídos dos
fundos e as das autarquias.
D A instauração da tomada de contas especial deve ser realizada
de forma contínua na administração pública,
independentemente das medidas administrativas tomadas
internamente pelo controle interno visando ao ressarcimento de
desvio de recursos ao erário.
E No âmbito federal, o dirigente de unidade administrativa ou
gerente responsável pela gestão de programa governamental
estão dispensados da apresentação dos processos de contas,
pois estão submetidos, periodicamente, ao processo de contas
agregado.
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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

Costuma ser de indiferença, de maneira geral, a atitude que os cidadãos adotam em relação à
elaboração e ao processo de negociação da peça orçamentária entre os Poderes Executivo e Legislativo. Por
envolver números aparentemente frios e conter tecnicalidades muitas vezes indecifráveis para o cidadão
comum, o Orçamento Público, onde estão dispostas as receitas e os gastos administrados pelo Estado,
parece uma figura de ficção que somente interessa e é inteligível para os que são responsáveis pela sua
elaboração/aprovação/execução. É nessa arena, entretanto, que são tomadas decisões sobre os objetivos
de gasto do Estado e dos recursos necessários para o seu financiamento, que afetarão, para melhor ou pior,
a vida dos cidadãos.
Fabrício Oliveira. Economia e política das finanças públicas
no Brasil. S.Paulo: Hucitec, 2009, p. 83 (com adaptações).

Uma parte importante de toda a riqueza do nosso país é arrecadada pelo Estado por meio de
impostos, taxas e contribuições. A aplicação desses recursos deveria (e deve) garantir os direitos de cidadãos
e cidadãs, mas a decisão de como e onde gastar não depende somente de necessidades e prioridades.
Depende também da disputa de interesses existente entre os mais variados setores e os grupos sociais. E
essa disputa influi na elaboração do orçamento público, quando é decidido o que realmente os governos vão
realizar — nos municípios, nos estados e no país.
INESC. O orçamento público a seu alcance. Brasília: INESC, 2006, p. 9.

Considerando que os fragmentos de texto acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.
CONTROLE SOCIAL DO ORÇAMENTO PÚBLICO
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

<
<
<

especificar os princípios orçamentários que viabilizam a participação popular no orçamento público e o seu controle social;
transparência da gestão fiscal, controle e fiscalização dos gastos públicos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal;
participação da sociedade no processo e ciclo orçamentário.
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RASCUNHO – QUESTÃO 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cargo 1: Analista em Gestão Administrativa – Qualificação: Contador

– 17 –

UnB/CESPE – SAD_PE
QUESTÃO 2

A demonstração do fluxo de caixa, nos moldes em que é apresentada atualmente, é nova no campo
do conhecimento contábil. As suas primeiras aparições datam dos anos 80 do século passado e vieram
substituir a demonstração de origens e aplicações de recursos. Os países que determinaram tal substituição
consideram que o fluxo de caixa possui maior utilidade, além de o seu entendimento ser mais simples.
B. M. Salotti, M. M. Yamamoto, Divulgação voluntária da demonstração dos fluxos de caixa no mercado de capitais
brasileiro. In: Revista Contabilidade e Finanças, USP, v. 19, n.º 48, p. 37-49, set.-dez.2008 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
< obrigatoriedade de evidenciação;
< finalidade da demonstração do fluxo de caixa;
< conceito de caixa e equivalentes de caixa;
< estrutura da demonstração do fluxo de caixa: fluxos de atividades;
< diferenças entre os métodos de evidenciação da demonstração do fluxo de caixa.

RASCUNHO – QUESTÃO 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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