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- Verifique se este caderno:
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- contém a prova discursiva.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão objetiva existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão objetiva que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:
- ler o que se pede na Prova Discursiva e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

- Marque as respostas das questões objetivas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você deverá transcrever toda a prova discursiva no caderno apropriado. Os rascunhos não serão

considerados em nenhuma hipótese.
- Você terá o total de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões, preencher a Folha de Respostas

e fazer a Prova Discursiva (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas e

seu caderno de Respostas da Prova Discursiva.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS

Atenção: As questões de números 1 a 15 referem-se ao texto
seguinte.

Exclusão social

A humanidade tem dominado a natureza a fim de tornar

a vida cada vez mais longa e mais cômoda. Essas vantagens se

expandiram para um número crescente de seres humanos.

Graças à combinação dessas duas tendências, os homens

imaginaram que seria possível construir uma utopia em que

todos teriam acesso a tudo: todos, pelas mudanças sociais; a

tudo, por causa dos avanços técnicos. No século XX, numa

demonstração de arrogância, muitos chegaram a marcar o ano

2000 como a data da inauguração dessa utopia.

Neste início de século, vemos que a técnica superou as

expectativas. Os seres humanos dispõem de uma variedade de

bens e serviços inimagináveis até há bem pouco tempo, que

aumentaram substancialmente a esperança de vida, ampliaram

o tempo livre a ser usufruído e ainda oferecem a possibilidade

de realizar sonhos de consumo. Mas a história social não cum-

priu a parte que lhe cabia no acordo, e uma parcela conside-

rável da humanidade ficou excluída dos benefícios. Ainda mais

grave: o avanço técnico correu a uma velocidade tão grande

que passou a aumentar a desigualdade e a ameaçar a estabili-

dade ecológica do planeta. A exclusão deixou de ser vista como

uma etapa a ser superada: é um estado ao qual bilhões de

seres humanos – os excluídos da modernidade – estão

condenados.

Na modernidade técnica, o processo social, tanto entre

os capitalistas mais liberais quanto entre os socialistas mais

ortodoxos, é analisado do ponto de vista econômico, ignorando-

se ou relegando-se a um segundo plano os aspectos sociais e

os éticos. Já no século XIX, na luta pela abolição da escra-

vidão, Joaquim Nabuco procurava encarar o processo social

sob três óticas: a moral, a social e a econômica. Mais de um

século passado, é urgente retomar essa visão triangular, se se

deseja superar a barbárie da exclusão.

(Cristovam Buarque. Admirável mundo atual. S. Paulo: Gera-
ção Editorial, 2001, pp. 188 e 328)

1. Neste início de século, vemos que a técnica superou as
expectativas.

A afirmação acima, que abre o segundo parágrafo do texto,

(A) desmente a afirmação anterior de que estariam ocor-
rendo avanços técnicos significativos ao longo do
século XX.

(B)) expande a afirmação anterior de que muitas vanta-
gens tecnológicas estariam atingindo um número
crescente de seres humanos.

(C) confirma a afirmação anterior de que os homens
estão sendo capazes de construir uma utopia
acessível a todos.

(D) desmente a afirmação anterior de que a humanidade
vem dominando mais e mais as forças da natureza.

(E) expande a afirmação anterior de que as mudanças
sociais estariam beneficiando um número crescente
de seres humanos.

2. No primeiro parágrafo, a utopia de que trata o autor teria
como característica essencial

(A) o acesso de muitos homens aos benefícios práticos
da tecnologia.

(B) uma melhor expectativa de vida, independente do
estágio da ciência.

(C)) o desfrute plenamente socializado das conquistas
tecnológicas.

(D) a proposição de uma nova era tecnológica a partir
do ano de 2000.

(E) a confiança presunçosa no domínio absoluto do
homem sobre a natureza.

_________________________________________________________

3. Considere as seguintes afirmações:

I. Na expressão todos teriam acesso a tudo, o autor
dá ênfase ao que há de absoluto nas pretensões
dos criadores da referida utopia.

II. Com a frase a história social não cumpriu a parte
que lhe cabia no acordo, o autor denuncia o
processo de exclusão.

III. Com a frase a exclusão deixou de ser vista como
uma etapa a ser superada, o autor deixa claro que
houve, enfim, uma ampla inclusão social.

Considerando-se o contexto, está correto o que se afirma
SOMENTE em

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

_________________________________________________________

4. Ao se referir ao escritor Joaquim Nabuco, no terceiro
parágrafo, o autor do texto deseja demonstrar que

(A)) é antiga a luta para que a inclusão social dos opri-
midos se dê do modo mais abrangente possível.

(B) vem de longe a idéia de que o progresso tecnológico
encaminha a solução das questões sociais.

(C) aquele escritor, já no século XIX, propunha-se a en-
frentar a barbárie do desequilíbrio ecológico do
planeta.

(D) são antigas as lutas pela abolição do trabalho for-
çado, caracterizadas pela plena confiança nas van-
tagens da tecnologia.

(E) vem de longe a idéia de que a exclusão social só ocor-
re quando o avanço tecnológico é pouco relevante.

_________________________________________________________

5. A humanidade tem dominado a natureza a fim de tornar a
vida cada vez mais longa e mais cômoda.

Na frase acima,

I. a transposição para outra voz verbal implicará em
substituir-se tem dominado por tem sido dominada.

II. a substituição de A humanidade por Os homens im-
plicará, obrigatoriamente, alteração na voz verbal.

III. a expressão a fim de tornar a vida tem sentido
equivalente ao de a fim de que a vida se torne.

Está correto o que se afirma SOMENTE em

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) II e III.
(E)) I e III.
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6. Estão plenamente respeitadas as normas de concordância
verbal na frase:

(A) Segundo o autor, têm ocorrido a combinação de
duas vantagens, que se dão quando a longevidade e
o conforto humanos se expandem.

(B) A velocidade dos avanços tecnológicos que todos
temos testemunhado trazem consigo não apenas
vantagens, mas a aceleração da exclusão social.

(C)) Superaram-se, sim, no campo da técnica, todas as
expectativas, mas também se registre que as desi-
gualdades sociais se agravaram.

(D) Tanto aos capitalistas mais liberais quanto aos so-
cialistas mais ortodoxos parecem de pouca impor-
tância o que não diz respeito ao campo estrito da
economia.

(E) Já se constituem de bilhões de pessoas a parcela da
humanidade a que não atendem os benefícios dos
avanços tecnológicos.

_________________________________________________________

7. Está correta a articulação entre os tempos e modos
verbais na frase:

(A)) No século XIX, a luta de muitos abolicionistas in-
cluía, entre as metas que perseguiam, a de que
viessem a integrar-se os planos da ética, da
economia e do progresso social.

(B) Percebeu-se, já na luta dos abolicionistas do século
XIX, que eles incluíssem entre suas metas a
integração que deverá haver entre os planos da
ética, da economia e do progresso social.

(C) Era de se espantar que muitos abolicionistas do
século XIX, que têm incluído entre suas metas um
progresso em vários níveis, já consideravam o
desenvolvimento sob uma ótica mais complexa do
que a nossa.

(D) Essa visão triangular, que o autor nos recomenda
que retomássemos, consiste em que eram aten-
didas, simultaneamente, as questões sociais, morais
e econômicas.

(E) Joaquim Nabuco tinha a convicção de que a almeja-
da visão triangular permitisse que tivessem sido ple-
namente atendidas todas as necessidades humanas.

_________________________________________________________

8. São evidentes os avanços tecnológicos, ninguém duvida
dos avanços tecnológicos, mas não se deve atribuir aos
avanços tecnológicos a propriedade de já representarem
aquele pleno desenvolvimento social que não cabe aos
avanços tecnológicos produzir.

Evitam-se as abusivas repetições da frase acima substi-
tuindo-se os segmentos sublinhados, respectivamente, por:

(A) duvida deles  /  não se os deve atribuir-se  /  não
lhes cabe

(B)) deles duvida  /  não se lhes deve atribuir  /  não lhes
cabe

(C) os duvida  /  não se deve atribuí-los  /  não lhes cabe

(D) duvida deles  /  não se deve atribuí-los  /  não os cabe

(E) deles duvida  /  não se deve atribuir-lhes  /  não os cabe

9. Está correto o emprego de ambas as expressões subli-
nhadas na frase:

(A) O autor do texto, de cuja convicção é que estamos
longe do desenvolvimento social, desconfia dos
avanços tecnológicos com os quais muita gente
demonstra plena admiração.

(B) A modernidade técnica, na qual o autor faz suas res-
trições, não trouxe consigo o desenvolvimento social
pelo qual tantos aspiram.

(C) Muita gente acredita de que a tecnologia serve a to-
dos, quando o que os fatos têm demonstrado é de
que ela acaba servindo aos mesmos privilegiados de
sempre.

(D)) O escritor a cujo nome se faz referência no texto foi
um dos expoentes do movimento abolicionista bra-
sileiro, ao qual aderiram muitos outros homens
ilustres do século XIX.

(E) É tal a velocidade em cuja vêm ocorrendo os avan-
ços tecnológicos que os homens nem têm tempo
para pensar nos excluídos, naqueles para quem
essa velocidade não beneficia.

_________________________________________________________

10. Há falta ou ocorrência indevida do sinal de crase no
período:

(A) Não se estenderam os benefícios da tecnologia àque-
les que sempre viveram à margem do progresso.

(B)) Ao pensamento do autor opõem-se àqueles que
preferem a exclusividade à universalização dos
benefícios trazidos pela tecnologia.

(C) É sobretudo à luz da ética e da política que se revela
claramente a exclusão que tem sido imposta à
grande maioria da população do planeta.

(D) Não se devem levar àqueles que estão excluídos
informações falsas, como a de que os avanços
tecnológicos servem a todas as pessoas.

(E) Quando se atribui a não importa quem seja algum
direito exclusivo, a essa exclusividade correspon-
derão muitas exclusões.

_________________________________________________________

11. Mas a história social não cumpriu a parte que lhe cabia no

acordo, e uma parcela considerável da humanidade ficou

excluída dos benefícios.

Uma outra redação da frase acima, que mantenha a
correção da forma e a coerência do sentido, pode ser:

(A) Uma parcela considerável da humanidade ficou ex-
cluída dos benefícios, tanto assim que a parte que
lhe cabia no acordo deixou de ser cumprido pela
história social.

(B) Conquanto não tenha sido cumprida pela história
social o que lhe cabia como parte do acordo, ex-
cluiu-se os benefícios de uma parcela considerável
da humanidade.

(C)) Ficou excluída dos benefícios uma parcela conside-
rável da humanidade, uma vez que a história social
deixou de cumprir a parte que lhe cabia no acordo.

(D) Dado que a história social, que não cumpriu a parte
que lhe cabia no acordo, eis que se achou excluída
dos benefícios uma parcela considerável da huma-
nidade.

(E) Tendo em vista que não cumpriu sua parte no acordo,
a história social excluiu do que lhe cabia os benefícios
de uma parcela considerável da humanidade.
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12. A exclusão é um estado ao qual bilhões de seres estão

condenados.

Mantém-se a expressão sublinhada na frase acima caso
se substitua

(A) um estado por um sem-número de circuns-
tâncias desfavoráveis.

(B) um estado por uma conjunção de fatores.

(C) estão condenados por se encontram imersos.

(D) estão condenados por não devem conformar-se.

(E)) estão condenados por se vêem destinados.
_________________________________________________________

13. Está inteiramente correta a pontuação do seguinte
comentário sobre o texto:

(A)) O tema da exclusão, que está no centro desse texto,
representa-se em muitas outras páginas do autor,
que, entre outros cargos, ocupou o de reitor da UNB.

(B) A exclusão é sem dúvida, um tema da modernidade,
quando as ilusões da globalização fazem crer que
estejamos todos, incluídos no desenvolvimento inter-
nacional.

(C) Entre as ilusões da modernidade, estão os sonhos
de consumo, acalentados por muitos, principalmen-
te, por aqueles que pouco acesso têm, ao mercado
globalizado.

(D) Quem é que não sonha com mais tempo livre, no
entanto, esse é um privilégio reservado aos que des-
frutam de fato, dos benefícios do progresso tecno-
lógico.

(E) Ter muito tempo livre para os mais pobres, pode
significar ter pouco trabalho; menos condições de
ganhar seu sustento, ou que dirá de sonhar com o
consumo...

_________________________________________________________

14. A expressão relegando-se a um segundo plano, utilizada
no terceiro parágrafo, preencherá adequadamente a
lacuna da frase:

(A) Passei a me dedicar ainda mais a ela e,  ...... meus
sonhos mais altos, desisti definitivamente de ir tra-
balhar no exterior.

(B) O diretor da empresa surpreendeu seu assessor ...... ,
fingindo passar-se por ele, o atrevido.

(C) Ele percebeu que as metas traçadas eram ambicio-
sas demais, e imaginou outras, ...... aquelas que de
fato não poderia cumprir.

(D)) ...... , muitas mulheres, como as da antiga Atenas,
vivem por seus maridos e filhos.

(E) Há muita gente que, ...... seu pudor, não hesita em
proclamar bem alto suas supostas virtudes.

15. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se
numa forma do plural para preencher de modo correto a
lacuna da frase:

(A) Desde que ...... (passar) a haver ganhos com o
progresso tecnológico, cresceram nossos sonhos de
consumo.

(B) Quem, entre os bilhões de excluídos, ...... (poder)
deixar de sonhar com as miragens do capitalismo?

(C) Não sabemos exatamente a quais poderosos ......
(caber) culpar por esse perverso processo de
exclusão social.

(D) De nada ...... (adiantar), para os excluídos, sonhar
com as vantagens de um progresso que não foi
planejado para eles.

(E)) É preciso que se ...... (estender) a quem esteja ex-
cluído oportunidades reais de afirmação social.

_________________________________________________________

16. O número decimal 13 convertido ao sistema básico binário
será igual a

(A)) 1101.
(B) 0101.
(C) 1011.
(D) 1010.
(E) 1001.

_________________________________________________________

17. Na linguagem da informática, um soquete de conexão
para um periférico na placa-mãe de um computador é
genericamente conhecido por

(A) SDRAM.
(B)) SLOT.
(C) EPROM.
(D) STICK.
(E) BIOS.

_________________________________________________________

18. Para instruir o Windows XP a receber atualizações
importantes é necessário acionar o ícone  “Atualizações
automáticas”, original e diretamente  localizado no

(A) menu Arquivo do Windows Explorer.
(B) menu Configurar.
(C)) Painel de controle.
(D) menu Ferramentas do Internet Explorer.
(E) menu Configurações do Painel de controle.

_________________________________________________________

19. A inversão de letras maiúsculas e minúsculas em um texto
selecionado pode ser acionada automaticamente no Word,
na sua configuração original e padrão, por intermédio do
acesso, em primeira instância, ao menu

(A) Configurar página.
(B) Editar.
(C) Ferramentas.
(D) Exibir.
(E)) Formatar.

_________________________________________________________

20. É uma opção direta e originalmente disponível em Opções
da Internet no menu Ferramentas do Internet Explorer:

(A) Código fonte.
(B) Localizar.
(C) Tela inteira.
(D)) Limpar histórico.
(E) Configurar página.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Com relação à contabilidade pública, analise:

I. A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros,
o montante dos créditos orçamentários vigentes, a
despesa empenhada e a despesa realizada, à conta
dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis.

II. A escrituração sintética das operações financeiras e
patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas
simples.

III. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício
e por credor, sem necessidade de distinção entre
as despesas processadas e as não processadas.

IV. As alterações da situação líquida patrimonial, que
abrangem os resultados da execução orçamentária,
bem como as variações independentes dessa exe-
cução e as superveniências e insubsistência ativas e
passivas, constituirão elementos da conta patrimonial.

É correto o que consta APENAS em

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

_________________________________________________________

Instruções: Para responder às questões de números 22 a 25
considere as informações abaixo, extraídas das de-
monstrações financeiras da Cia. Quadratura do Cír-
culo, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2005.

Ativo Circulante...............................................   230.000,00
Ativo Permanente ...........................................   350.000,00
Passivo Circulante ..........................................   150.000,00
Passivo Exigível a Longo Prazo .....................     90.000,00
Patrimônio Líquido..........................................   360.000,00
Lucro Bruto .....................................................   240.000,00
Custo das Mercadorias Vendidas ...................   560.000,00
Índice de liquidez geral ...................................              1,25
Taxa de rentabilidade sobre o ativo total ........              10%

22. O Ativo Realizável a Longo Prazo da companhia corres-
ponde, em R$, a

(A) 20.000,00
(B) 40.000,00
(C) 50.000,00
(D) 60.000,00
(E)) 70.000,00

_________________________________________________________

23. O grupo Resultado de Exercícios Futuros, classificado no
Passivo, é de valor, em R$, igual a

(A) 20.000,00
(B) 30.000,00
(C) 40.000,00
(D)) 50.000,00
(E) 60.000,00

_________________________________________________________

24. O lucro líquido do exercício correspondeu, em R$, a

(A)) 65.000,00
(B) 64.000,00
(C) 63.000,00
(D) 60.000,00
(E) 58.000,00

25. Sabendo que o estoque médio de mercadorias da com-
panhia foi igual a R$ 112.000,00 e considerando o ano
comercial, o prazo médio de renovação dos estoques
correspondeu, em número de dias, a

(A)) 72
(B) 75
(C) 78
(D) 80
(E) 85

_________________________________________________________

26. Dadas as informações abaixo sobre fatos contábeis ocor-
ridos na Cia. Céu de Brigadeiro num determinado exercício:

Aquisição de imobilizado à vista......................  230.000,00
Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo ..    50.000,00
Lucro líquido do exercício ...............................  340.000,00
Resultado negativo da equivalência
patrimonial.......................................................    20.000,00
Despesas de depreciação...............................    15.000,00
Proposta de dividendos a serem
pagos no exercício seguinte............................    38.000,00
Aumento de capital com incorporação
de reservas .....................................................    73.000,00

Considerando apenas estas informações, o total das
origens que constará da Demonstração de Origens e
Aplicações de Recursos será, em R$, igual a

(A) 448.000,00
(B) 413.000,00
(C)) 375.000,00
(D) 360.000,00
(E) 355.000,00

_________________________________________________________

Instruções: Para responder às questões de números 27 a 30
considere os dados abaixo, retirados da planilha de
consolidação dos balanços patrimoniais da
controladora Cia. Tupã e de sua controlada, Cia.
Tupi, sabendo que a investidora possui 60% das
ações da investida.

Ativo Cia. Tupã Cia. Tupi

Disponível 250.000,00 60.000,00

Clientes 430.000,00 150.000,00

Estoques 270.000,00 90.000,00

Investimentos-Cia. Tupi 160.000,00

Imobilizado 690.000,00 200.000,00

Total do Ativo 1.800.000,00 500.000,00
Passivo Cia Tupã Cia Tupi

Fornecedores 500.000,00 120.000,00

Contas a Pagar 300.000,00 80.000,00

Capital 600.000,00 210.000,00

Reservas 400.000,00 90.000,00

Total do Passivo 1.800.000,00 500.000,00

Informações adicionais:

A Cia. Tupi vendeu mercadorias no valor de
R$ 100.000,00 para sua controladora, auferindo um lucro
de 40% sobre o preço de venda. A aquisição foi efetuada
a prazo pela Cia. Tupã e o vencimento da respectiva
duplicata somente se dará no exercício seguinte. Até o
final do exercício corrente, a controladora vendeu somente
metade do lote adquirido de sua controlada.

27. O valor do Ativo Consolidado do grupo, em R$, montou a

(A) 2.300.000,00
(B) 2.140.000,00
(C) 2.100.000,00
(D) 2.040.000,00
(E)) 2.020.000,00
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28. Deve ser excluído dos estoques no Balanço Consolidado
do grupo o lucro não realizado, em R$, no valor de

(A) 10.000,00
(B) 15.000,00
(C)) 20.000,00
(D) 30.000,00
(E) 40.000,00

_________________________________________________________

29. O valor da participação dos minoritários a ser evidenciado
no Balanço Consolidado do grupo corresponde, em R$, a

(A) 132.000,00
(B)) 120.000,00
(C) 112.000,00
(D)   96.000,00
(E)   84.000,00

_________________________________________________________

30. O Patrimônio Líquido Consolidado, em reais, foi equiva-
lente a

(A) 1.300.000,00
(B) 1.180.000,00
(C) 1.120.000,00
(D) 1.020.000,00
(E)) 1.000.000,00

_________________________________________________________

31. Em relação ao ciclo orçamentário anual, é correto afirmar
que

(A) a elaboração da lei orçamentária anual deve
preceder à da Lei das Diretrizes Orçamentárias.

(B)) a Lei das Diretrizes Orçamentárias deve conter as
despesas de capital do exercício seguinte.

(C) somente os Poderes Executivo, Legislativo e Judi-
ciário, segundo a Constituição Federal de 1988, têm
autonomia para elaborar a proposta orçamentária.

(D) a competência para a coordenação, consolidação e
elaboração da proposta orçamentária da União é da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

(E) a competência privativa para encaminhar o projeto
de lei orçamentária anual da União ao Congresso
Nacional é da Secretaria de Orçamento e Finanças
(SOF).

_________________________________________________________

32. Os créditos adicionais são classificados como especiais
quando destinados

(A) a reforço de dotação orçamentária.

(B)) a despesas para as quais não haja dotação
orçamentária específica.

(C) a despesas urgentes e imprevistas, em caso de
guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

(D) ao pagamento de restos a pagar.

(E) ao pagamento do serviço da dívida flutuante.
_________________________________________________________

33. Os créditos suplementares

(A) não precisam, necessariamente, ter vigência adstrita
ao exercício financeiro em que forem abertos.

(B) estão dispensados de classificação da despesa cor-
respondente.

(C) não precisam ser autorizados por lei.

(D)) serão autorizados por lei e abertos por decreto do
Poder Executivo.

(E) podem ser abertos independentemente de indicação
de fonte de receita para financiá-los.

34. O número de anos subseqüentes à sua elaboração para o
qual deverão estar previstos investimentos no Plano Plu-
rianual é de

(A)) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7
(E) 8

_________________________________________________________

35. Em relação ao projeto de lei orçamentária anual, é correto
afirmar que

(A) deverá conter sumário geral da receita, por funções,
e da despesa, por fontes.

(B) a receita pública da União deverá ser registrada pelo
seu valor líquido, já deduzidas as transferências
constitucionais.

(C) consignará dotações globais destinadas a atender
indiferentemente a despesas de pessoal, material,
serviços de terceiros, transferências ou quaisquer
outras.

(D)) deve obedecer aos princípios de unidade, universa-
lidade e anualidade.

(E) não precisa contemplar os gastos com a seguridade
social.

_________________________________________________________

36. A dívida fundada da administração pública compreende os

(A) restos a pagar, excluídos os serviços da dívida.

(B) serviços da dívida a pagar.

(C)) compromissos de exigibilidade superior a doze meses.

(D) depósitos.

(E) débitos de tesouraria.
_________________________________________________________

37. Pertencem ao exercício financeiro

(A)) as despesas nele legalmente empenhadas.

(B) as receitas que a ele competirem.

(C) apenas as despesas pagas que tenham sido empe-
nhadas no próprio exercício.

(D) as importâncias inscritas na dívida ativa.

(E) todas as despesas pagas.
_________________________________________________________

38. Analise:

I. A sigla SIDOR significa Sistema Integrado de Da-
dos Orçamentários.

II. O SIDOR é administrado pela Secretaria do Tesou-
ro Nacional (STN), órgão vinculado ao Ministério da
Fazenda.

III. O SIAFI é administrado pela Secretaria de Orça-
mento e Finanças (SOF), órgão vinculado ao Minis-
tério do Planejamento.

IV. É através do SIAFI que é feito o acompanhamento e
a fiscalização da execução orçamentária da União.

É correto o que consta em

(A) I e II, apenas.
(B)) I e IV, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III, apenas.
(E) I, II, III e IV.
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39. É ingresso de recursos classificado como receita de capi-
tal, de acordo com as normas estatuídas pela Lei
no 4.320/64,

(A) a receita de laudêmio.

(B) o recebimento de contribuições de melhoria sobre
conservação de bens públicos.

(C)) o resultado da alienação de bens móveis e imóveis.

(D) os juros da dívida ativa.

(E) as multas por atraso no pagamento de impostos.
_________________________________________________________

40. É correto afirmar:

(A) É permitida a realização de despesa sem prévio
empenho em casos excepcionais, através de de-
creto do Poder Executivo.

(B) O empenho da despesa poderá exceder o limite dos
créditos concedidos à unidade orçamentária, desde
que autorizado pelo Poder Legislativo.

(C) O empenho da despesa consiste na verificação do
direito adquirido pelo credor tendo por base os títu-
los e documentos comprobatórios do respectivo cré-
dito.

(D) A liquidação consiste no despacho exarado por auto-
ridade competente, determinando que a despesa se-
ja paga.

(E)) Os juros pagos sobre a dívida pública interna são
classificados como despesas correntes.

_________________________________________________________

41. No que tange à prestação de contas dos entes públicos,
analise:

I. A regra geral, embora haja algumas exceções, é de
que os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio
conclusivo sobre as contas no prazo de sessenta
dias de seu recebimento.

II. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Exe-
cutivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício,
no respectivo Poder Legislativo, e no órgão técnico
responsável pela sua elaboração, para consulta e
apreciação pelos cidadãos e instituições da socie-
dade.

III. As contas do Chefe do Ministério Público serão
apresentadas separadamente das contas dos Che-
fes do Poder Executivo, do Legislativo e do
Judiciário.

IV. A prestação de contas envolve apenas os gastos
realizados no âmbito de cada Poder (Executivo, Ju-
diciário e Legislativo), nela não devendo constar
quaisquer considerações sobre o desempenho da
arrecadação em relação à previsão constante do
orçamento, que devem ser objeto de um relatório
próprio.

É correto o que consta em

(A)) I e II, apenas.

(B) I e III, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) II, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

42. Dados extraídos dos registros contábeis e fiscais da Cia.
Dominium, pessoa jurídica tributada pelo imposto de renda
com base no lucro real, relativos ao 4o trimestre de 2005:

Lucro líquido do exercício antes do imposto de
renda ...............................................................  240.000,00
Contribuição social sobre
o lucro líquido (provisão) .................................    30.000,00
Receita de dividendos .....................................    25.000,00
Provisões indedutíveis ....................................    47.000,00
Reversões não tributáveis de provisões..........    23.000,00

O lucro real correspondente a esse trimestre, em R$, foi de

(A) 317.000,00
(B) 294.000,00
(C)) 269.000,00
(D) 245.000,00
(E) 239.000,00

_________________________________________________________

43. Dados extraídos dos registros fiscais e contábeis da Cia.
Expresso Sul, empresa tributada com base no lucro real,
relativos ao 2o semestre de 2005:

Lucro do exercício antes da contribuição  so-
cial sobre o lucro.............................................  230.000,00
Baixa de reserva de reavaliação não
computada em conta de resultado..................    55.000,00
Resultado positivo da equivalência
patrimonial ......................................................    85.000,00
Doações indedutíveis......................................    10.000,00
Base de cálculo negativa de período
de apuração anterior.......................................    96.000,00

Sabendo que a alíquota da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido é 9%, o valor devido pela companhia rela-
tivo ao referido semestre, em R$, será de

(A)   9.765,00
(B) 10.260,00
(C) 13.050,00
(D)) 13.230,00
(E) 13.950,00

_________________________________________________________

44. A Cia. Estrela da Manhã iniciou suas atividades no mês de
agosto de 2005 e apurou saldo credor na conta corrente
de ICMS, a ser recolhido para a Fazenda Estadual, no
valor de R$ 171.000,00. No mesmo mês, efetuou
aquisição de mercadorias tributadas no valor de
R$ 600.000,00. Não houve devolução de compras e nem
de vendas. Sabendo que a alíquota do ICMS foi de 18%
para todas as operações, o valor das vendas tributadas
nesse mesmo mês, em R$, montou a

(A)) 1.550.000,00
(B) 1.500.000,00
(C) 1.450.000,00
(D) 1.400.000,00
(E) 1.350.000,00

_________________________________________________________

45. A Cia. Montes Claros é contribuinte do PIS no regime cu-
mulativo. Os seguintes fatos foram registrados em sua
contabilidade do mês de setembro de 2005:

Receita bruta de vendas .................................  420.000,00
ICMS sobre vendas.........................................    80.000,00
Devolução de vendas......................................    30.000,00
Ganho de capital na venda de imobilizado .....    50.000,00
Receita financeira ...........................................    20.000,00

A base de cálculo do PIS nesse mês, em R$, foi

(A) 330.000,00
(B) 380.000,00
(C) 390.000,00
(D) 400.000,00
(E)) 410.000,00
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46. É fato contábil a ser computado na base de cálculo da
COFINS no regime de incidência não cumulativa:

(A) receitas financeiras de aplicações de renda fixa.

(B) IPI sobre vendas.

(C) descontos condicionais sobre vendas.

(D)) crédito na aquisição de mercadorias.

(E) crédito sobre despesas financeiras incorridas.

_________________________________________________________

47. Sobre custos de produção, é correto afirmar:

(A) No sistema de custeio variável, o principal determi-
nante do valor do lucro operacional da pessoa jurí-
dica é o seu volume de produção.

(B) No custeio por absorção, somente os custos variá-
veis são alocados aos estoques de produtos em pro-
cesso e de produtos acabados.

(C)) A margem de contribuição unitária é a diferença
entre o preço de venda da mercadoria e a soma de
seus custos e despesas variáveis por unidade.

(D) As perdas decorrentes de fatos aleatórios, fora de
controle da empresa, devem ser computadas no
custo das mercadorias vendidas através de rateio.

(E) No custeio padrão, variações favoráveis no preço de
aquisição de matérias-primas implicam variações
também favoráveis na quantidade utilizada das mes-
mas na produção.

_________________________________________________________

48. Considere:

Despesa Empenhada Corrente
a Despesa Liquidada Corrente − Material de Consumo 20.000,00

O lançamento contábil acima, efetuado por um órgão pú-
blico, foi escriturado no sistema

(A) patrimonial, para indicar a aquisição de material de
consumo.

(B)) orçamentário, para indicar a liquidação do empenho.

(C) financeiro, para indicar o pagamento da despesa
empenhada.

(D) financeiro, para indicar a liquidação da despesa
empenhada.

(E) orçamentário, para indicar o empenho da despesa.
_________________________________________________________

49. No sistema patrimonial, a entrada de bens permanentes
no setor de patrimônio do órgão público é registrado pelo
lançamento:

(A)) Ativo Permanente
a Variação Ativa − Mutação Patrimonial

(B) Crédito Disponível Capital - Ativo Permanente
a Despesa Empenhada Capital − Ativo Permanente

(C) Despesa Empenhada Capital − Ativo Permanente
a Despesa Liquidada Capital − Ativo Permanente

(D) Despesa Paga Capital − Ativo Permanente
a Despesa Liquidada Capital − Ativo Permanente

(E) Despesa Liquidada Capital − Ativo Permanente
a Despesa Paga Capital − Ativo Permanente

50. Um capital no valor de R$ 80.000,00 é aplicado a uma
taxa de juros simples, durante 8 meses, resultando em um
montante igual a R$ 96.000,00 no final do período.
Aplicando outro capital no valor de R$ 100.000,00, durante
um certo período de tempo t, com a mesma taxa de juros
simples anterior, o montante apresentado no final do
período seria igual a R$ 115.000,00. Então, t é igual a

(A) 4 meses.

(B) 5 meses.

(C)) 6 meses.

(D) 7,5 meses.

(E) 10 meses.
_________________________________________________________

51. Uma duplicata é descontada em um banco 45 dias antes de
seu vencimento com a utilização de uma taxa de desconto
igual a 2% ao mês para qualquer tipo de operação utilizada
e segundo a convenção do ano comercial. Seja DF o valor
do desconto, caso a operação seja o desconto comercial
simples, e DD o valor do desconto, caso a operação seja o
desconto racional simples. Verificou-se que (DF − DD) é
igual a R$ 19,80. Então, o valor nominal da duplicata é

(A)) R$ 22.660,00

(B) R$ 23.320,00

(C) R$ 24.380,00

(D) R$ 24.720,00

(E) R$ 25.750,00
_________________________________________________________

52. Um investidor aplica no início de um determinado ano o
valor de R$ 20.000,00 e resgata depois de um ano o
montante total relativo a esta aplicação. Se a taxa real de
juros referente a esta aplicação foi igual a 5% e a taxa de
inflação correspondente ao período de aplicação foi de
10%, o investidor resgatou

(A) R$ 21.800,00

(B) R$ 22.000,00

(C) R$ 22.200,00

(D) R$ 23.000,00

(E)) R$ 23.100,00
_________________________________________________________

53. Antônio comprou um automóvel no valor à vista de
R$ 25.000,00, dando 20% deste valor como entrada e o
restante em 10 prestações mensais e iguais, à taxa de
24% ao ano, com capitalização mensal, vencendo a
primeira um mês após a data da compra. Foi adotado o
Sistema Francês de Amortização (Sistema Price) e o Fator
de Recuperação de Capital correspondente é igual a
0,1113. O saldo devedor da dívida, logo após o paga-
mento da primeira prestação, é de

(A) R$ 18.360,00

(B)) R$ 18.174,00

(C) R$ 18.000,00

(D) R$ 17.960,00

(E) R$ 17.800,00
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54. Um imóvel é adquirido por uma pessoa que assume o
compromisso de pagar toda a dívida em 50 prestações
mensais, vencendo a primeira um mês após a data da
aquisição. Sabe-se que foi utilizado o Sistema de
Amortização Constante (SAC) à taxa de juros de 2% ao
mês e que o valor da vigésima prestação é R$ 3.564,00. O
respectivo valor da dívida na data da aquisição do imóvel
era igual a

(A) R$ 120.000,00

(B) R$ 115.000,00

(C) R$ 112.000,00

(D)) R$ 110.000,00

(E) R$ 102.000,00
_________________________________________________________

55. No Relatório de Gestão Fiscal à que se refere o art. 54 da
Lei Complementar no 101/2001 (Lei da Responsabilidade
Fiscal) NÃO

(A) deve constar a despesa total com pessoal, distin-
guindo a realizada com inativos e pensionistas.

(B) devem constar as dívidas consolidada e mobiliária.

(C) devem constar as operações de crédito, inclusive
por antecipação de receita.

(D)) deve constar o recebimento de garantias.

(E) deve constar o montante das disponibilidades de cai-
xa em trinta e um de dezembro.

_________________________________________________________

56. É considerada uma das condições de elegibilidade do
Governador de Estado, Deputado Federal e do Senador, a
idade mínima, respectivamente, de

(A) trinta e cinco anos, trinta anos e vinte e um anos.

(B)) trinta anos, vinte e um anos e trinta e cinco anos.

(C) vinte e um anos, trinta anos e trinta e cinco anos.

(D) trinta e cinco anos, vinte e um anos e trinta anos.

(E) trinta anos, trinta e cinco anos e vinte e um anos.
_________________________________________________________

57. Considere as seguintes atribuições:

I. Dividir a Zona em Seções Eleitorais.

II. Expedir diploma aos eleitos para cargos municipais.

III. Processar e julgar originariamente os registros de
candidatos a membros das Assembléias Legisla-
tivas.

IV. Expedir títulos eleitorais e conceder transferência de
eleitor.

Competem aos Juízes Eleitorais as indicadas APENAS
em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C)) I e IV.

(D) II e III.

(E) II e IV.

58. No que se refere aos princípios administrativos, considere:

I. Constitui requisito inafastável de eficácia e mora-
lidade da ação administrativa a divulgação oficial do
ato para conhecimento público e início de seus
efeitos externos.

II. Todo agente público deve realizar suas atribuições
com presteza, perfeição e rendimento funcional.

As proposições citadas correspondem, respectivamente,
aos princípios da

(A) moralidade e finalidade.

(B) eficiência e impessoalidade.

(C) moralidade e continuidade do serviço público.

(D) publicidade e imperatividade.

(E)) publicidade e eficiência.
_________________________________________________________

59. De acordo com a Lei no 8.112/90, com relação às respon-
sabilidades, é certo que:

(A) Em regra, não há responsabilidade civil decorrente
de ato comissivo culposo praticado pelo servidor.

(B) Em regra, não há responsabilidade civil decorrente
de ato omissivo culposo praticado pelo servidor.

(C) A obrigação de reparar o dano estende-se aos su-
cessores e contra eles será executada, podendo
exceder o limite do valor da herança recebida.

(D)) Tratando-se de dano causado a terceiros, respon-
derá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação
regressiva.

(E) A responsabilidade penal abrange somente os cri-
mes imputados ao servidor nessa qualidade, exce-
tuando-se as contravenções penais.

_________________________________________________________

60. Quanto à composição do Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo, é correto afirmar que

(A) vagando o cargo de Presidente, assumirá o Vice-
Presidente, que procederá à nova eleição na sessão
imediatamente seguinte à vacância, observando o
período máximo de quinze dias.

(B) um dos seus juízes será eleito para a Presidência,
para servir por dois anos, contados da eleição.

(C) dois dos seus Juízes serão indicados em listas trí-
plices pela OAB/SP, dentre seis advogados de notá-
vel saber jurídico e idoneidade moral, nomeados pe-
lo Presidente do Tribunal de Justiça.

(D) os substitutos dos Membros efetivos do Tribunal se-
rão indicados, em número igual ao de cada cate-
goria, pelo Presidente e pelo Corregedor Regional
Eleitoral.

(E)) os juízes substitutos terão os mesmos direitos, ga-
rantias, prerrogativas, deveres e impedimentos dos
Juízes titulares.
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PROVA DISCURSIVA −−−− REDAÇÃO

Discorra sobre as demonstrações contábeis exigidas pela Lei no 4.320/64 para os entes públicos, abordando os itens abaixo.

− Quais são essas demonstrações?

− Que informações cada uma delas fornece ao usuário?

− Quais são as principais diferenças entre elas?

− Uma demonstração fornece informações que são utilizadas em outra? Essas demonstrações estão vinculadas a que sistemas
contábeis utilizados pelos entes públicos?
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