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Prova I
INSTRUÇÕES
Nome:

No de Inscrição:

1 - Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.
2 - O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS não
poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.
3 - Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra cursiva, para
posterior exame grafológico, se necessário:
" O conhecimento acumulado somado a uma visão de futuro são as bases
para nossas ações presentes".
4 - DURAÇÃO DA PROVA: 4h30min, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE
RESPOSTAS.
5 - Nessa prova há 60 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.
6 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha,
FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua
escolha, sem ultrapassar seus limites.
7 - Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de
uma opção. Evite deixar questão sem resposta.
8 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.
9 - Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,
tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).
10 - Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão
ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 6.11 do edital.
11 - Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala,
quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a
não-observância dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.
12 - Essa prova está assim constituída:
Disciplinas

Questões

Língua Portuguesa

Peso

01 a 20

Direito (Constitucional, Administrativo, Civil e Comercial)

21 a 40

Contabilidade Geral

41 a 60

Boa Prova!

1

LÍNGUA PORTUGUESA

02- Marque a assertiva correta em relação ao texto seguinte:

01- Leia o texto seguinte e marque o item correto.
O restante do planeta, sobretudo os europeus, deverá entender que o governo do presidente reeleito
dos EUA, George W. Bush, continuará a privilegiar a
segurança nacional do país e a utilizar as ferramentas que considera necessárias para garanti-la.

5

A explicação é de Jonh Hulsman, diretor de pesquisas da Fundação Heritage (situada em
Washington), um dos mais influentes centros de
pesquisas conservadores dos EUA, e especialistas em relações transatlânticas e em política externa americana.

Hoje, as palavras-chave no mundo dos negócios são sensatez e relacionamento. A intensificação da crise econômica fortaleceu a imagem
de empresas amadurecidas que souberam
segurar o leme na tempestade de 2002 e agora
retomam o prumo na calmaria de um ano marcado pela recessão.
(Carta Capital, n° 307)

a) A regra de formação de plural de “palavraschave”(A.1) aplica-se também a matéria-prima.
b) A forma verbal da primeira oração poderia vir
flexionada no singular, concordando com “sensatez”(A.2).

(Folha de São Paulo, 5/11/2004)

a) Em "sobretudo os europeus" está implícito um
substantivo no plural: "países" ou "povos" ou
"estados" etc.
b) A oração substantiva que complementa o verbo
"entender" poderia ser também iniciada pela
preposição "de", sem prejuízo da correção do
texto.
c) O pronome em "garanti-la" poderia estar no
plural, concordando com "as ferramentas", sem
prejuízo do sentido.
d) A forma verbal "deverá" poderia ter sido corretamente usada no plural.
e) Com base nos dicionários de Língua Portuguesa, percebemos que a palavra "transatlânticas"
neste contexto nos situa no campo semântico
de navios de grande porte que cruzam oceanos.

c) Se a expressão “da crise econômica”(A.3) for
flexionada no plural, a forma verbal “fortaleceu”
também deverá obrigatoriamente ser flexionada
na terceira pessoa do plural.
d) O emprego de vírgula após "amadurecidas"(A.4), isolando a oração relativa manteria
inalterados o sentido e a estrutura sintática do
período.
e) As expressões "leme na tempestade"(A. 5) e
“prumo na calmaria"(A.6) estão sendo usadas
em sentido denotativo.
03- Marque a assertiva errada em relação ao seguinte
texto:
O momento é de resgatar as essências, guiar-se
pelo bom senso e praticar a ética junto a consumidores, fornecedores, acionistas e comunidade.
Num mundo estarrecido pelas guerras, pelo terrorismo e pelo imperialismo a qualquer preço, ganham admiração o diálogo, a transparência e a
contribuição para uma sociedade melhor. Fora e
dentro do meio empresarial.
(Carta Capital, n° 307)

a) Seria também correto escrever-se: “ O momento é de se resgatarem as essências”.
b) Em “praticar a ética” seria correto empregar-se
um índice de sujeito indeterminado.
c) A preposição em “a consumidores” poderia ser
contraída ao artigo definido masculino plural.
d) A forma “num” como em “num mundo” só
deveria ser empregada em linguagem oral.
e) A forma verbal “ganham” poderia estar corretamente flexionada no singular.
Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual - AFTE - RN - 2004/2005

2

Prova I

04- Marque a assertiva errada
seguinte:

em relação ao texto

c) No que tange ao amplo tema da guerra ao
terror, Bush manteve uma liderança de ao
menos 12 pontos percentuais em todas pesquisas realizadas durante a campanha eleitoral. Em parte, essa tendência se deve a péssima atuação dos democratas durante a
Guerra do Vietnã. Assim, eles estão atrás nas
pesquisas relacionadas à segurança nacional
desde o início da década de 70.
d) Folha - Podemos prever a existência de
novos ataques preventivos dos EUA nos
próximos anos?
Hulsman - Tratam-se de possibilidades que não
podem ser descartadas. Os EUA tem o mais
poderoso aparato militar do planeta e não devem relegar ao segundo plano a opção militar.
Contudo é pouco provável que haja ataques, já
que a situação no Iraque tem-se mostrado bastante complexa. Por outro lado, ações preventivas ainda fazem parte do leque de opções do
governo. Para Bush, numa era em que terroristas podem decidir atacar os EUA com uma
bomba suja carregada de componentes nucleares, não há tempo para esperar uma decisão da
ONU. Deve-se frisar que ela não conseguiu
tomar uma decisão sobre Saddam Hussein em
nove meses de debates e de negociações.
e) Folha - A atual crise iraquiana tem solução
plausível?
Hulsman - Precisamos encontrar interlocutores
legítimos entre os iraquianos, pessoas que
gosam de legitimidade política aos olhos da
população. Não devemos apontar a liderança
iraquiana, pois a população do país deve escolher seus próprios líderes políticos.

O ano de 2003 é marcado pela recessão econômica no Brasil e em vários países do mundo.
Aqui, o clima foi de expectativa em relação a
um novo governo que assumiu o País diante de
5 um grave quadro de desigualdade social. O
Brasil assistiu, estarrecido, no outro lado do
mundo, a uma invasão no Oriente Médio promovida pela dupla Bush/Blair. E o terrorismo só
recrudesceu. De que forma todos esses acon10 tecimentos podem ter influído no imaginário do
executivo brasileiro?
(Carta Capital, n° 307)

a) A substituição de "é marcado"(A.1) por marca-se
mantém a informação original e a correção
gramatical do período.
b) A vírgula depois de “Aqui”(A.3) pode ser dispensada sem prejuízo da correção por tratar-se
de pontuação facultativa.
c) “Expectador” é uma palavra cognata de “Expectativa”, mas ao contrário dessa pode também
ser grafada com “s” na primeira sílaba, sem
alteração de sentido.
d) Se as vírgulas que estão isolando “estarrecido”
(A.6) forem substituídas por travessões, o período permanece correto.
e) A preposição “a” em “a uma invasão”(A.7) caracteriza a escrita formal, culta e, geralmente, é
dispensada se usado um estilo menos formal.
05- Os itens desta questão foram adaptados de uma
entrevista publicada na Folha de São Paulo. Marque o item reproduzido sem erro gramatical, ortográfico ou impropriedade vocabular.
a) Folha - Qual será o impacto da confortável
vitória de Bush sobre as relações internacionais?
John Hulsman - Até a última terça-feira, havia,
em boa parte do planeta, um sentimento de
que a primeira vitória de Bush fora uma anomalia, uma aberração, pois a eleição de 2000 fora
uma experiência francamente bizarra.
b) Sua reeleição, todavia, põe fim à idéia de que
Bush foi um presidente acidental. Independentemente da nacionalidade, as pessoas são
agora compelidas a entender de que as únicas
questões nas quais Bush sempre esteve à
frente de John Kerry nas pesquisas são a política externa e a segurança nacional.
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Nas questões 07 e 08, marque a seqüência do
texto com erro gramatical.

06- Marque o item em que um dos trechos apresenta
erro gramatical.
a) Não se pretende aqui negar o óbvio: que, em
termos de línguas, passado histórico, tradições
culturais, problemas comuns, os povos da América Latina são menos diferentes entre si do que
em outros continentes. / Não se pretende aqui
negar o óbvio: em termos de línguas, passado
histórico, tradições culturais, problemas comuns, os povos da América Latina são menos
diferentes entre si do que em outros continentes.
b) Na Europa, Ásia e África, às vezes, um só país
abriga cem idiomas e etnias distintas. / Na Europa, Ásia e África, por vezes, um só país abriga cem idiomas e etnias distintas.
c) A unidade básica na América Latina não tem
impedido, contudo, que se venha acentuando,
nos últimos tempos, tendência à crescente
diversificação entre o México, a América Central
e o Caribe, de um lado, e a América do Sul, do
outro. / Não obstante a unidade básica a América Latina não tem impedido, contudo, que se
acentuem, nos últimos tempos, tendência à
crescente diversificação entre o México, a América Central e o Caribe, de um lado, e a América
do Sul, do outro.
d) A diferenciação vem-se fazendo mais nítida em
dois setores fundamentais: o grau de instabilidade política e a dependência econômica e
comercial em relação aos Estados Unidos. / As
diferenças vêm-se configurando mais nítidas
em dois setores fundamentais: o grau de instabilidade política e a dependência econômica e
comercial em relação aos Estados Unidos.
e) Até os anos 80, a América Central era o "homem doente" do continente, com o sandinismo
no poder na Nicarágua, a guerrilha fortemente
organizada em El Salvador e a guerra civil com
tinturas de genocídio na Guatemala. / Até os
anos 80, a América Central era o "homem doente" do continente: o sandinismo no poder na
Nicarágua, a guerrilha fortemente organizada
em El Salvador e a guerra civil com tinturas de
genocídio na Guatemala.

07- a) Em 1946, visando impulsionar a liberalização
comercial e combater práticas protecionistas
adotadas desde a década de 30, 23 países,
posteriormente denominados fundadores, iniciaram negociações tarifárias.
b) A primeira rodada de negociações resultou em
45.000 concessões, e o conjunto de normas e
concessões tarifárias estabelecido passou a
ser denominado Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio - GATT.
c) Os membros fundadores, juntamente com
outros países, formaram um grupo em que
elaborou o projeto de criação da Organização
Internacional do Comércio - OIC, sendo os
Estados Unidos um dos países mais atuantes
no convencimento da idéia do liberalismo comercial regulamentado em bases multilaterais.
d) O foro de discussões, que se estendeu de
novembro de 1947 a março de 1948, ocorreu
em Havana, Cuba, e culminou com a assinatura da Carta de Havana, na qual constava a
criação da OIC.
e) O projeto de criação da OIC era ambicioso,
pois, além de estabelecer disciplinas para o
comércio de bens, continha normas sobre
emprego, práticas comerciais restritivas, investimentos estrangeiros e serviços.
(Adaptado de www.desenvolvimento.gov.br)

(Baseado em Rubens Ricupero)
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b)

08- a) A geografia ainda conta, e muito, apesar de
tudo o que se diz sobre a globalização e seu
suposto efeito de anular a distância.
b) Não é novidade que, desde os primórdios
coloniais, os ianques sempre dispensaram,
para o bem e para o mal, atenção prioritária ao
seu entorno físico imediato, boa parte dos
quais – da Flórida e Porto Rico a Louisiana,
Texas, Califórnia – compraram, anexaram ou
associaram.
c) A Doutrina Monroe, a política do big stick, as
guerras contra o México e a Espanha, as repetidas intervenções e ocupações na Nicarágua,
no Haiti, em Cuba e no Panamá tiveram basicamente por cenário essas extensões terrestres e marítimas do norte.
d) Nesse sentido, existe uma linha de continuidade histórica do passado com o padrão recente.
O big stick e as intervenções sobreviveram no
apoio aos "contras", nas operações clandestinas de financiamento e orientação ao combate
musculoso da guerrilha, chegando diretamente
ao uso da força em Granada e no Panamá.
e) Mais ao sul, exceto em episódios como a queda de Allende e, em razão das drogas e da
guerrilha colombiana, os métodos são mais
sutis.

c)

d)

(Baseado em Rubens Ricupero)

09- Marque a paráfrase do texto de Darcy Ribeiro isenta
de erros.
a)

Ao longo da costa brasileira se defrontaram duas
visões de mundo completamente opostas: a selvageria e a civilização. Concepções diferentes de
mundo, da vida, da morte e do amor chocaram-se
cruamente. Aos olhos dos europeus, os indígenas
pareciam belos seres inocentes, que não tinham
noção do "pecado". Mas, com um grande defeito:
eram "vadios", não produziam nada que pudesse
ter valor comercial. Serviam apenas para serem
vendidos como escravos. Com a descoberta de
que as matas estavam cheias de pau-brasil, o
interesse mudou... Era preciso mão-de-obra para
retirar a madeira.
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Duas visões de mundo, a selvageria e a civilização, completamente opostas, se defrontaram ao
longo da costa brasileira. Concepções diferentes
de mundo, da vida, da morte e do amor, se chocaram cruamente. Aos olhos dos europeus, os indígenas pareciam belos seres inocentes, que não
tinham noção do "pecado". Mas, com um grande
defeito: eram "vadios", não produziam nada que
pudesse ter valor comercial. Serviam apenas para
serem vendidos como escravos. Com a descoberta que as matas estavam cheias de pau-brasil, o
interesse mudou... Era preciso mão-de-obra para
retirarem a madeira.
A selvageria e a civilização, duas visões de mundo completamente opostas, se confrontaram ao
longo da costa brasileira; ali se chocaram, cruamente, concepções diferentes de mundo, da vida,
da morte, do amor. À vista dos europeus os indígenas pareciam belos seres inocentes, que não
tinham noção do "pecado". Mas com um grande
defeito: eram "vadios", não produziam nada que
pudesse ter valor comercial. Servia apenas para
ser vendidos como escravos. Com a descoberta
de que as matas estavam cheias de pau-brasil, o
interesse mudou... Era preciso mão-de-obra para
retirar a madeira.
Completamente opostas, duas visões de mundo,
a selvageria e a civilização, defrontaram-se, ao
longo da costa brasileira, fazendo com que concepções diferentes de mundo, da vida, da morte,
do amor se chocasse cruamente. Aos olhos dos
europeus os indígenas pareciam belos seres
inocentes, que não tinham noção do "pecado";
mas com um grande defeito: eram "vadios", não
produziam nada que pudesse ter valor comercial.
Serviam apenas para ser vendidos como escravos. Com a descoberta de que as matas estavam
cheias de pau-brasil, o interesse mudou... Era
preciso mão-de-obra para retirar a madeira.
A selvageria e a civilização visões de mundo
completamente opostas, defrontaram-se ao longo
da costa brasileira. Eram concepções diferentes
do mundo, da vida, da morte, do amor, que chocaram cruamente. Na visão dos europeus, os
indígenas pareciam belos seres inocentes que
não tinham noção do "pecado"! Mas tinham um
grande defeito, pois eram "vadios", não produziam
nada que pudesse ter valor comercial. Serviam
apenas para a venda como escravos. Ao se
descobrir que as matas estavam cheias de paubrasil, o interesse mudou... Era preciso mão-deobra para retirar a madeira.
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As questões 11 e 12 baseiam-se em um modelo
de regulamento de uma associação fictícia. Marque o segmento gramaticalmente correto.

10- Os enunciados seguintes formam um texto. Marque
o que está gramaticalmente correto.
a) Com o avanço da tributação esta-se aprofundando a desigualdade e a exclusão, uma vez
que os ganhos de produtividade em grande
parte tem sido obtidos à custa, dentre outros, da
sonegação tributária, revelando a simbiose
entre marginalidade econômica e marginalidade
social e obrigando as instituições jurídicas do
Estado a concentrar sua atuação na preservação da ordem e da segurança.
b) Com a sonegação, os excluídos dos mercados
de trabalho perdem as condições materiais para
exercer, em toda a sua plenitude, os direitos
humanos de primeira geração e para exigir o
cumprimento dos direitos humanos de segunda
e terceira gerações.
c) Condenados à marginalidade socio-econômica
e, por conseqüência, à condições hobbesianas
de vida, os marginalizados não mais aparecem
como portadores de direitos subjetivos públicos.
d) Nem por isso contudo, são dispensadas das
obrigações estabelecidas pela legislação, especialmente em matéria criminal.
e) Diante da ampliação dos bolsões de miséria
nos centros urbanos, da expansão da criminalidade e da propensão à desobediência coletiva,
as instituições jurídicas e judiciais do Estado,
antes voltadas para o desafio de proteger os
direitos civis e políticos e de conferir eficácia
aos direitos sociais e econômicos, acaba agora
tendendo a assumir papéis eminentemente
punitivos-repressivos.

11- a) O Presidente da Associação Brasileira de
Incentivo ao Esporte, no uso de suas atribuições estatutárias, em cumprimento ao disposto
no art. 14 da Lei nº 9.790/99 e considerando os
princípios da publicidade, da legalidade, da
moralidade e da impessoalidade e da isonomia
a serem observados entre os contratantes e
fornecedores, e ainda como medida de economia a ser observado em suas compras e
contratações, visando a obtenção de melhores
preços, resolve aprovar o presente Manual de
Contratações que irá nortear tais procedimentos.
b) Art. 1º - A aquisição de materiais e contratações de bens e serviços de interesse da Associação, serão efetuadas de acordo com procedimento licitatório de natureza simplificada, de
modo a assegurar a obtenção de melhores
preços e condições e maior agilidade no seu
processamento.
c) Parágrafo Único - As contratações de pessoal
ficam dispensadas do procedimento licitatório,
devendo, porém, observarem os princípios de
seleção especificados em norma própria.
d) Art. 2º - As compras ou aquisições de material
de interesse da Associação, serão realizadas
para atender às necessidades dos setores
interessados e serão precedidas da formalização de processo de pesquisa de preços, com
vistas à obtenção de melhores preços e condições, aliada à qualidade e rendimento do material e que lhe parecer mais vantajosa.
e) Art. 3º - A pesquisa de preço será elaborada
mediante Pedido de Cotação, que será encaminhado a 03 (três) fornecedores do ramo, no
mínimo, por meio de correspondência protocolada, com antecedência de 03 (três) dias, admitindo-se a apresentação de proposta nas
mesmas modalidades.

(Adaptado de Mário Antônio Lobato de Paiva em
www.ambitojuridico.com.br)

Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual - AFTE - RN - 2004/2005

6

Prova I

e) § 1º - Na contratação de bens e serviços de
que se tratam neste Regulamento, fica o contratado obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de
30% (trinta por cento) do valor inicialmente
cotado.

12- a) Art. 4º - Estará dispensada da pesquisa de
preços as despesas miúdas e de pronto pagamento, entendidas como tal as que envolverem compras ou serviços de pequena monta,
cujo valor seja igual ou inferior a 20 (vinte)
salários mínimos.
b) Parágrafo Único - Estará dispensada do procedimento acima, as despesas consideradas
urgentes ou atender situações emergenciais e
aquelas que não houve cotação de preço em
pesquisa anteriormente realizada, bem como
para aquisição de materiais ou produtos de
fabricação própria ou de representante exclusivo.
c) Art. 5º - Recebidas as propostas de Cotação
de Preços, será elaborada uma planilha onde
se demonstrarão os preços ofertados, decidindo-se pela proposta mais vantajosa, devendo
tais documentos serem anexados ao processo
de despesa.
d) Art. 6º - Quando o vencedor da licitação não
retirar o pedido ou ordem de fornecimento no
prazo estabelecido, é facultado à Associação
deferir o objeto da licitação aos demais licitantes, observada a ordem de classificação.

13- Marque o conjunto que preenche devidamente as lacunas do texto.
Lançando hoje o olhar ao vasto espaço varrido pelos furacões, _______ dos desertos mexicanos ______ "poeira de ilhas" do Caribe, o que se vê é uma placidez cálida, ______ por salsas e merengues, calipsos e reggae. O
contraste não poderia ser maior com os roncos subterrâneos, as súbitas ______ antecipadoras de explosões
vulcânicas, ao longo de todo o arco andino, da Venezuela à Colômbia, à Bolívia, ao Peru, ao Equador até a Argentina ao sul. Pelo menos até agora, o fim da guerrilha na América Central aparentemente inaugurou fase de
estabilidade menos precária do que a partida dos ditadores militares sul-americanos. Será ilusório, fugaz, um
descompasso _________ entre norte e sul no eterno retorno do ciclo de turbulência?
(Rubens Ricupero)

a)
b)
c)
d)
e)

que se estendem
que se espalham
que estendem-se
que estende-se
que se estende

a
à
a
a
à

embaladas
envoltas
inebriadas
entorpecidas
embalada
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somente
tão-somente
somente
só
apenas
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14- Marque o item que preenche de forma correta as lacunas do texto seguinte:
Institucionalizada ___ partir das lutas antiabsolutistas, no século 18, e da expansão dos movimentos constitucionalistas, no século 19, ___ democracia representativa foi consolidada ao longo de um processo histórico marcado pelo reconhecimento de três gerações de direitos humanos: os relativos ___ cidadania civil e política, os relativos ___ cidadania social e econômica e os relativos ___ cidadania "pós-material", que se caracterizam pelo direito ___ qualidade de vida, ___ um meio ambiente saudável, ___ tutela dos interesses difusos e ao reconhecimento da diferença e da subjetividade.
(Baseado em Mário Antônio Lobato de Paiva em www.ambitojurídico.com.br)

a)
b)
c)
d)
e)

a, à, à, a, à, à, a, a
a, a, à, à, à, à, a, à
à, a, a, à, à, a, a, à
à, a, a, à, à, à, a, à
a, à, à, a, à, à, a, à

15- Marque o conjunto de palavras que preenche devidamente as lacunas do texto:
Os direitos humanos enfrentam problemas para ____ efetivados. Valores básicos, liberdades públicas,
igualdade ________ e afirmação dos ________ "pós-materiais" _________ com os ________ categóricos
da ________ dos mercados, como a ênfase na produtividade, na competitividade e na liberdade de circulação dos capitais.
(Adaptado de Mário Antônio Lobato de Paiva em www.ambitojuridico.com.br)

a)

ser

substantiva

interesses

colidem

imperativos

transnacionalização

b)

serem

comunitária

lucros

colaboram

modelos

democracia

c)

serem

adjetiva

dividendos

convivem

desejos

modernidade

d)

ser

socializada

bônus

consignam

avanços

justiça

e)

serem

tácita

objetivos

contrapõem-se

intuitos

lógica

16- Marque a opção que não substitui corretamente o
item sublinhado no texto, respeitando-se a ordem
em que ocorrem.
Na medida em que a dinâmica da acumulação
privada e a mobilidade dos capitais já não são
controladas pelo Estado através da tributação, os
direitos humanos, numa visão jurídico-positiva,
encontram-se em fase regressiva. Eles podem até
continuar existindo no plano legal, sobrevivendo,
em termos formais, aos processos de tributação.
Mas não têm mais condições de ser efetivamente
implementados no plano real (se é que o foram,
integralmente, um dia).
(Baseado em Mário Antônio Lobato de Paiva em
www.ambitojuridico.com.br)

a)
b)
c)
d)
e)

Considerando que
por meio
continuarem
já não têm
serem
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18- Assinale a opção que corresponde a erro gramatical
ou de seleção lexical.

17- Assinale a opção em que a estrutura sugerida para
preenchimento da lacuna correspondente provoca
defeito de coesão e incoerência nos sentidos do texto.

As audiências públicas para a(1) elaboração dos
planos de recursos hídricos, de todos os níveis, representam a concretização simultânea(2) da informação e da participação e devem estar(3) integradas ao(4) processo decisório de outorga das águas.
Há necessidade de preverem-se(5) a participação
da sociedade civil no processo decisório das outorgas hídricas, incluindo-se nesta participação os comitês de bacias hidrográficas.

A violência no País há muito ultrapassou todos os
limites. _______1________ dados recentes mostram o Brasil como um dos países mais violentos
do mundo, levando-se em conta o risco de morte
por homicídio. Em 1980, tínhamos uma média de,
aproximadamente, doze homicídios por cem mil
habitantes. ______2______, nas duas décadas
seguintes, o grau de violência intencional aumentou, chegando a mais do que o dobro do índice
verificado em 1980 – 121,6% – , _____3_____,
ao final dos anos 90 foi superado o patamar de 25
homicídios
por
cem
mil
habitantes.
_______4_____, o PIB por pessoa em idade de
trabalho decresceu 26,4%, isto é, em média, a
cada queda de 1% no PIB a violência crescia
mais do que 5% entre os anos 1980 e 1990. Estudos do Banco Interamericano de Desenvolvimento mostram que os custos da violência consumiram, apenas no setor saúde, 1,9% do PIB
entre 1996 e 1997. _____5_____ a vitimização letal se distribui de forma desigual: são, sobretudo,
os jovens pobres e negros, do sexo masculino,
entre 15 e 24 anos, que têm pago com a própria
vida o preço da escalada da violência no Brasil.

(Adaptado de
http://www.esmpu.gov.br/eventos/2003/direito_ambiental.htm)

a)
b)
c)
d)
e)

19- Os fragmentos abaixo compõem um texto, mas
estão desordenados. Ordene-os para que constituam um texto coeso e coerente e indique a opção que apresenta a seqüência correta.
A - Mas é necessário ressaltar que juízes e tribunais com essa configuração, ou seja, real e
efetivamente independentes, somente existem
nos países em que vigora o Estado Democrático de Direito.
B - O Judiciário tem a função de promover a paz
social, restabelecendo a ordem e até mesmo
punindo os infratores, independentemente da
camada social a que pertençam.
C - Essas prerrogativas, isso é, as garantias da
magistratura, não constituem privilégio pessoal
do magistrado, mas direito do cidadão.
D - E é exatamente por isto que os órgãos do
Judiciário, os tribunais e os magistrados devem gozar de prerrogativas para o exercício
dessa missão, sob pena de somente poderem
exercê-la em relação aos pobres e às pessoas
que não tenham qualquer influência políticosocial.
E - Evidentemente esse cidadão, que eventualmente tenha um direito violado, somente terá proclamada a justiça a seu favor se houver juízes e
tribunais independentes, isentos da possibilidade de interferências e pressões indevidas de
quem quer que seja.

(Adaptado de http://www.brasil.gov.br/acoes.htm)

a)
b)
c)
d)
e)

1 – Tanto é assim que
2 – Lamentavelmente
3 – ou seja
4 – Simultaneamente
5 – Se bem que

a)
b)
c)
d)
e)
Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual - AFTE - RN - 2004/2005
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A, C, D, E, B
B, D, C, E, A
C, B, E, A, D
D, A, B, C, E
B, E, C, D, A
Prova I

DIREITO:

20- Marque a versão do fragmento de texto de Delfim
Netto (em Carta Capital) que está em desacordo
com as normas de emprego dos sinais de pontuação.

CONSTITUCIONAL
21- Sobre Poderes do Estado e respectivas funções,
formas de Estado e formas e sistemas de governo, marque a única opção correta.

a) É um pesadelo a Ata da última reunião do Conselho de Política Monetária (Copom)! O parágrafo 26 lembra que as metas inflacionárias são
fixadas pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN) e que, ao BC, resta cumpri-las. Estabelecido esse hedge, o “ambiente” da ata é de um
radicalismo absoluto: obedecê-las, custe o que
custar!
b) É um pesadelo a Ata da última reunião do Conselho de Política Monetária (Copom): o parágrafo 26 lembra que as metas inflacionárias são
fixadas pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN) e que, ao BC, resta cumpri-las. Estabelecido esse hedge, o “ambiente” da ata é de um
radicalismo absoluto: obedecê-las, custe o que
custar!
c) É um pesadelo a Ata da última reunião do Conselho de Política Monetária (Copom). O parágrafo 26 lembra que as metas inflacionárias são
fixadas pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN) e que, ao BC, resta cumpri-las. Estabelecido esse hedge, o "ambiente" da ata é de um
radicalismo absoluto: obedecê-las, custe o que
custar!
d) É um pesadelo a Ata da última reunião do Conselho de Política Monetária (Copom)! O parágrafo 26 lembra que, as metas inflacionárias
são fixadas pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN) e que, ao BC, resta cumpri-las. Estabelecido esse hedge, o “ambiente” da ata é de um
radicalismo absoluto: obedecê-las, custe o que
custar!
e) É um pesadelo a Ata da última reunião do Conselho de Política Monetária (Copom)! O parágrafo 26 lembra que as metas inflacionárias são
fixadas pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN) e que, ao BC, resta cumpri-las. Estabelecido esse hedge, o “ambiente” da ata é de um
radicalismo absoluto. Obedecê-las, custe o que
custar!
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a) A adoção do princípio de separação de poderes, inspirado nas lições de Montesquieu e
materializado na atribuição das diferentes funções do poder estatal a órgãos diferentes, afastou a concepção clássica de que a unidade
seria uma das características fundamentais do
poder político.
b) O Estado unitário distingue-se do Estado federal
em razão da inexistência de repartição regional
de poderes autônomos, o que não impede a
existência, no Estado unitário, de uma descentralização administrativa do tipo autárquico.
c) Em um Estado federal temos sempre presente
uma entidade denominada União, que possui
personalidade jurídica de direito público internacional, cabendo a ela a representação do Estado federal no plano internacional.
d) O presidencialismo é a forma de governo que
tem por característica reunir, em uma única
autoridade, o Presidente da República, a Chefia
do Estado e a Chefia do Governo.
e) Sistema de governo pode ser definido como a
maneira pela qual se dá a instituição do poder
na sociedade e como se dá a relação entre
governantes e governados.
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22- Sobre teoria geral da Constituição e princípio hierárquico das normas, marque a única opção correta.

e) Por ser uma ação objetiva, a declaração de
constitucionalidade, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, tem eficácia contra
todos e efeito vinculante em relação aos Poderes Legislativo e Judiciário e à Administração
Pública federal, estadual e municipal.

a) O método de interpretação constitucional,
denominado
hermenêutico-concretizador,
pressupõe a pré-compreensão do conteúdo
da norma a concretizar e a compreensão do
problema concreto a resolver.
b) A constituição em sentido político pode ser
entendida como a fundamentação lógico-política
de validade das normas constitucionais positivas.
c) O poder constituinte derivado pode modificar as
normas relativas ao processo legislativo das
emendas constitucionais, uma vez que essa
matéria não se inclui entre as cláusulas pétreas
estabelecidas pela Constituição Federal de
1988.
d) Uma norma constitucional de eficácia limitada
possui eficácia plena após a sua promulgação,
porém essa eficácia poderá ser restringida por
uma lei, conforme expressamente previsto no
texto da norma.
e) Em razão da estrutura federativa do Estado
brasileiro, as normas federais são hierarquicamente superiores às normas estaduais, porque
as Constituições estaduais estão limitadas pelas
regras e princípios constantes na Constituição
Federal.

24- Sobre os princípios fundamentais e a organização
dos Poderes na Constituição Brasileira, julgue os
itens a seguir e assinale a opção correta.
a) A fixação dos subsídios dos Ministros de Estado é feita por meio de lei, cuja iniciativa é privativa do presidente da República, em razão do
princípio de separação dos poderes.
b) A medida provisória que implique majoração de
impostos só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se for convertida em lei até o
último dia daquele em que foi editada, não se
aplicando essa regra, ao imposto de renda.
c) Caso sejam declarados vagos os cargos de
presidente e vice-presidente da República,
durante o penúltimo ano dos seus mandatos,
serão realizadas, antecipadamente, as eleições
que ocorreriam no último ano do mandato, cabendo aos eleitos completar o período de mandato de seus antecessores.
d) A competência para julgar ação proposta por
empresa pública federal contra massa falida de
empresa privada será da justiça federal, desde
que essa ação não pleiteie a falência ou a quebra da empresa privada, nas hipóteses reguladas em lei específica.
e) A legitimidade ativa do Ministério Público para a
propositura de ação civil pública com vistas à
proteção do meio ambiente, impede, por expressa determinação constitucional, a legitimação de terceiros para a propositura dessa ação.

23- Sobre controle de constitucionalidade das leis e dos
atos normativos, no direito brasileiro, julgue os itens
a seguir e assinale a opção correta.
a) O controle concentrado pelo Supremo Tribunal
da constitucionalidade de leis federais foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro, em
sede de direito constitucional, a partir da Constituição Federal de 1988.
b) A medida cautelar, em sede de ação direta de
inconstitucionalidade, tem eficácia erga omnes
e, regra geral, será concedida com efeito ex
tunc.
c) Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria qualificada de seus membros,
restringir os efeitos daquela declaração ou fixar
data para que a declaração tenha eficácia.
d) A decisão que julga procedente ou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade é irrecorrível, não cabendo contra ela nenhum recurso ou mesmo a propositura de ação rescisória.
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27- O patrimônio personificado, destinado a um fim específico, que constitui uma entidade da Administração Pública, com personalidade jurídica de direito
público, cuja criação depende de prévia autorização
expressa por lei, se conceitua como sendo

25- Sobre a organização do Estado brasileiro, julgue os
itens a seguir e assinale a opção correta.
a) As terras devolutas localizadas no território
brasileiro, são, por força de disposição constitucional, bens da União.
b) Nos termos da Constituição Federal, a fixação
dos subsídios dos vereadores dependerá, tãosomente, do número de habitantes do município
e do valor do subsídio do Deputado Estadual.
c) A divisão dos Territórios em municípios depende de lei e poderá ser feita, apenas, nos Territórios cuja população seja superior ao limite mínimo estabelecido no texto constitucional.
d) A intervenção da União em um Estado, em
razão de impedimento do livre exercício do
Poder Judiciário estadual, depende de solicitação, ao presidente da República, do Poder
Judiciário impedido, feita pelo presidente do
Tribunal.
e) A administração fazendária e seus servidores
fiscais terão, na forma da lei, dentro das suas
áreas de competência e jurisdição, precedência
sobre os demais setores administrativos.

a)
b)
c)
d)
e)

28- A licitação, conforme previsão expressa na Lei
nº 8.666/93, destina-se à observância do princípio
constitucional da isonomia e, em relação à Administração Pública, a selecionar a proposta que lhe
a)
b)
c)
d)
e)

ofereça melhores condições.
seja mais conveniente.
seja mais vantajosa.
proporcione melhor preço.
atenda nas suas necessidades.

29- Ao servidor público estável do Estado do Rio Grande do Norte, que seja investido em mandato eletivo
federal, ficará afastado do seu cargo efetivo,

ADMINISTRATIVO
26- A autoridade administrativa, que no exercício da sua
competência funcional, cassa a autorização dada a
um administrado, a qual era necessária, para legitimar determinada atividade por ele desempenhada,
pratica ato compreendido, especificamente, nos
seus poderes discricionários, hierárquico e de polícia.

a) sem percepção de sua remuneração.
b) sem perda da sua remuneração.
c) podendo optar entre sua remuneração e o subsídio do mandato.
d) percebendo cumulativamente a sua remuneração e o subsídio do mandato.
e) com a percepção de metade da sua remuneração.

Está incorreta esta assertiva, porque
a) a
cassação
de
autorização
é
ato
necessariamente vinculado.
b) a prática de ato dessa natureza não condiz,
propriamente, com o exercício do poder hierárquico.
c) a prática de ato dessa natureza não condiz,
com o exercício do poder discrionário.
d) a prática de ato dessa natureza não condiz,
com o exercício do poder de polícia.
e) a prática de ato dessa natureza não condiz,
com o exercício dos poderes discricionários e
de polícia.
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um órgão autônomo.
um serviço social autônomo.
uma autarquia.
uma empresa pública.
uma fundação pública.

30- Conta-se apenas para efeito de aposentadoria e
disponibilidade, conforme expressa previsão contida
na LC/RN nº 122/94, que dispõe sobre o regime jurídico do servidor público civil do Estado (RN), o
tempo de licença por motivo de
a)
b)
c)
d)
e)
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gestação.
adoção ou guarda judicial.
desempenho de mandato classista.
atividade política.
convocação para o serviço militar.

Prova I

CIVIL

33- Assinale a opção falsa.

31- Se o devedor a quem compete a escolha se obriga
a pagar ao credor, anualmente, dez valiosas obras
de arte ou dois milhões de reais, a cada ano que
passa

a) Não podem casar padrasto e enteada mesmo
já dissolvido o casamento que originou a afinidade.
b) Com o escopo de evitar núpcias de pessoas que
se acham em poder de outrem, que poderia,
por isso, obter um consentimento não espontâneo, não se recomenda o casamento de tutor
com a pessoa tutelada, enquanto não cessar a
tutela e não estiverem saldadas as contas, sob
pena de o casamento ser realizado sob o regime de separação de bens, salvo se se comprovar que não haverá dano à pupila.
c) No pacto antenupcial, que adotar o regime de
participação final nos aqüestos, não se poderá
convencionar a livre disposição dos bens imóveis, ainda que particulares.
d) O dever de prestação alimentícia transmite-se
causa mortis aos herdeiros do devedor, que por
ela responderão até as forças da herança.
e) O parentesco entre tio-avô e sobrinho-neto é
colateral em 4º grau.

a) deverá manter a escolha efetuada em determinado tempo.
b) estará privado de optar por prestação diversa
no período seguinte.
c) a escolha, que fez num ano, o obrigará a mantê-la no ano seguinte.
d) poderá optar ora pela entrega das obras de
arte, ora pelo pagamento daquela quantia, pois
a lei reconhece o jus variandi na escolha de
prestação sucessiva.
e) deverá fazer um acordo com o credor relativamente à concentração; não havendo unanimidade, o órgão judicante decidirá, findo o prazo
por este fixado para a deliberação, indicando
qual das prestações deverá ser cumprida para
que o devedor se libere.
32- Assinale a opção correta.

34- É medida socioeducativa imposta pela prática de ato
infracional pelo menor,

a) Dá-se a liberação do imóvel hipotecado, convencionalmente, pela perempção legal, ou seja,
pelo decurso de 30 anos do seu registro sem
que haja renovação do direito real de garantia.
b) O dono do prédio dominante tem o dever de
exercer a servidão civiliter modo, evitando o
agravar o prédio serviente, uma vez que a servidão deve ater-se às necessidades do proprietário do imóvel serviente.
c) O usufruto simultâneo não é permitido em nosso ordenamento jurídico.
d) O nu proprietário tem a posse direta porque
concedeu ao usufrutuário o direito de possuir,
conservando apenas a substância da coisa.
e) A renúncia tácita ou presumida do penhor pelo
credor está vedada no direito brasileiro, visto
que requer que ela se dê por ato inter vivos ou
causa mortis, por escrito devidamente formalizado ou por termo nos autos.
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a) o encaminhamento a programa oficial ou
comunitário de promoção à família.
b) a concessão da remissão que pode incluir a
medida de colocação em regime de semiliberdade e a de internação.
c) o afastamento da moradia comum.
d) a participação no Conselho Tutelar.
e) a liberdade assistida.
35- A locação, quanto ao tempo de sua execução, é
contrato
a)
b)
c)
d)
e)
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de transmissão de uso e gozo.
de execução continuada.
bilateral.
consensual.
de execução imediata.

Prova I

COMERCIAL

39- As operações de fusão e incorporação de sociedades

36- Os requisitos previstos em lei para que as pessoas
naturais sejam qualificadas como empresários destinam-se a

a) dependem de aprovação por todos os membros
de cada uma das sociedades envolvidas.
b) constituem formas de reorganizar as relações
societárias.
c) podem ser deliberadas por maioria desde que
haja previsão contratual.
d) facilitam a mudança dos tipos societários.
e) permitem a redução do capital social de qualquer das envolvidas no processo sem que os
credores possam se opor.

a) garantir o cumprimento de obrigações contraídas no exercício de atividade profissional.
b) impedir, em face do registro obrigatório, que
incapazes venham a ser considerados empresários.
c) facilitar a aplicação da teoria da aparência.
d) por conta da inscrição no Registro de Empresas, servirem para dar conhecimento a terceiros
sobre os exercentes da profissão.
e) facilitar o controle dos exercentes de atividades
empresariais.

40- Falência e concordata, institutos jurídicos destinados
à solucionar problemas resultantes de crise empresarial, têm por pressuposto:

37- A obrigação de manter a escrituração das operações comerciais seja em livros seja de forma mecanizada, em fichas ou arquivos eletrônicos,

a) dificuldades de natureza patrimonial temporária.
b) insolvência e insolvabilidade, respectivamente.
c) dificuldades de caixa que produzem atraso no
pagamento de obrigações.
d) comportamentos comerciais temerários dos
responsáveis pelas atividades das sociedades.
e) a tutela do crédito.

a) serve para que, periodicamente, se apure a
variação patrimonial.
b) permite que se apure o cumprimento das obrigações e sua regularidade.
c) serve para preservar informações de interesse
dos sócios das sociedades empresárias.
d) constitui prova do exercício regular de atividade
empresária.
e) facilita a organização de balancetes mensais
para prestação de contas aos sócios.

CONTABILIDADE GERAL
41- A empresa Armazéns Gerais alugou um de seus
depósitos pelo prazo de 25 meses, ao valor mensal
de R$ 800,00, recebendo o valor total na assinatura
do contrato, em primeiro de novembro de 2003.

38- Denomina-se contratos de empresa, ao conjunto de
tipos negociais que

A empresa contabilizou a transação segundo o
princípio da competência de exercício. O procedimento resultou em acréscimo contábil do patrimônio no valor de

a) refletem operações internas típicas de quem
exerce atividade empresária.
b) representam operações para a obtenção de
bens necessários ao exercício da empresa.
c) organizam a captação de recursos, a produção
e a distribuição de bens e serviços em mercados.
d) são fundamentais para o exercício da empresa
excluídos os contratos de trabalho.
e) estão ligados, direta ou indiretamente, ao exercício da empresa.
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a)
b)
c)
d)
e)
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R$ 20.000,00 no Ativo Circulante.
R$ 18.400,00 no Ativo Realizável a Longo Prazo.
R$ 11.200,00 no Ativo Circulante.
R$ 10.400,00 no Ativo Realizável a Longo Prazo.
R$ 1.600,00 no Ativo Circulante.
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44- A empresa Comércio & Serviços Generais S/A,
apresenta as seguintes contas e respectivos saldos,
em 31 de dezembro de 2004.

42- Os seguintes fenômenos ocorreram no mesmo período contábil.
Surgimento de um passivo, sem o correspondente ativo

100

Surgimento de um passivo, pelo acréscimo
de ativo

200

Redução de um passivo, sem desaparecimento de ativo
Redução do valor econômico de um ativo
Acréscimo de ativo sem a intervenção de
terceiros
Recebimento efetivo de subvenções
Pagamento de despesas antecipadas

Contas
Ações de Coligadas
Aluguéis Ativos
Amortização Acumulada
Bancos c/Movimento

300
400

Caixa

500
600
700

Capital a Integralizar

Ao contabilizar os fatos citados, de acordo com os
princípios fundamentais de contabilidade, vamos
encontrar um lucro de

Capital Social
Clientes
Depreciação Acumulada

a) R$ 300,00, de acordo com o princípio da competência.
b) R$ 400,00, de acordo com o princípio do regime
de caixa.
c) R$ 900,00, de acordo com o princípio da competência.
d) R$ 200,00, de acordo com o princípio da prudência.
e) R$ 200,00, de acordo com o princípio da competência.

Despesas a Pagar
Despesas a Vencer
Despesas Gerais
Despesas Pré-Operacionais
Devedores Duvidosos
Duplicatas Descontadas
Duplicatas a Pagar
Duplicatas a Receber
Encargos de Depreciação
Financiamentos
Bancários
Fornecedores

43- A firma Linhas de Comércio Ltda. tem no livro
razão uma conta intitulada “Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa” com saldo credor de
R$ 9.000,00, oriundo do balanço patrimonial de
2002, mas que permanece inalterado ao final do
exercício de 2003.
No balanço patrimonial, que será elaborado com
data de 31.12.03, a empresa deverá demonstrar
as contas “Duplicatas a Receber” e “Clientes”,
com saldo devedor de R$ 350 mil e R$ 200 mil,
respectivamente.
Considerando-se que está comprovada a expectativa de perda provável de 3% dos créditos a receber, a empresa deverá contabilizar uma provisão. Este fato, aliado às outras informações constantes do enunciado, fará com que o lucro da empresa, referente ao exercício de 2003, seja reduzido no valor de
a)
b)
c)
d)
e)

ICMS a Recuperar

saldos
90
300

35 Materiais
140 Mercadorias
Móveis e Utensí215 lios
Produtos Acaba75 dos
Prov. p/Créditos
Liquidação Duvi700 dosa
Provisão para
210 Férias
Provisão para
110 Imposto de Renda
Provisão p/Perdas
55 Investimentos
Receitas a Rece60 ber
176 Receitas a Vencer
Receitas de Ven105 das
Reservas de Capi65 tal
Reservas Estatu70 tárias
230 Reserva Legal
Salários e Orde220 nados

160
240

124 Títulos a Pagar

490

250 Títulos a Receber
110 Veículos
ICMS sobre Ven10 das

200
200

280
180
90
45
80
70
95
140
500
130
125
95
102

50

Elaborando-se o balancete geral de verificação
com os saldos supra indicados, certamente, encontraremos
a) contas patrimoniais com saldos credores, somando R$ 2.465,00.
b) contas patrimoniais com saldos devedores,
somando R$ 2.500,00.
c) contas de natureza devedora, com saldos no
valor de R$ 3.017,00.
d) contas de natureza credora, com saldos no
valor de R$ 3.392,00.
e) saldos devedores e credores, igualmente, no
valor de R$ 3.467,00.

R$ 7.500,00.
R$ 9.000,00.
R$ 16.290,00.
R$ 16.500,00.
R$ 25.500,00.
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45- Ao elaborar seu balanço patrimonial de 31.12.04,
com as contas do balancete apresentado na questão
44, destinando R$ 10,00 para pagamento do imposto
de renda e R$12,00 para dividendos obrigatórios, a
empresa apresentará patrimônio líquido no valor de
a)
b)
c)
d)
e)

b)

R$1.065,00.
R$1.078,00.
R$1.100,00.
R$1.122,00.
R$1.175,00.

46- Assinale a opção que responde corretamente à questão.

c)

São grupos e subgrupos que fazem parte do ativo
no balanço patrimonial:
a) Circulante, Créditos, Diferido, Disponibilidades,
Estoques, Exigível a Longo Prazo, Imobilizado,
Investimentos, Despesas do Exercício Seguinte.
b) Circulante, Créditos a Receber, Diferido, Exigibilidades, Estoques, Imobilizado, Investimentos,
Realizável a Longo Prazo, Despesas do Exercício Seguinte.
c) Circulante, Créditos, Diferido, Disponibilidades,
Estoques, Imobilizado, Investimentos, Realizável a Longo Prazo, Despesas do Exercício
Seguinte.
d) Circulante, Débitos a Receber, Diferido,
Exigibilidades,
Estoques,
Imobilizado,
Financiamentos, Realizável a Longo Prazo,
Despesas do Exercício Seguinte.
e) Circulante, Créditos, Diferido, Disponibilidades,
Estoques, Imobilizado, Investimentos, Realizável
a Longo Prazo, Resultado de Exercícios Futuros.

d)

47- Às 9 horas do dia 25 de novembro, a empresa
Alvoradinha Ltda. praticou o seguinte fato contábil: recebimento, em cheque, de duplicatas no valor de R$ 2.200,00, com incidência de juros à taxa
de 10% (dez por cento). Para contabilizar aludido
fenômeno patrimonial em um único lançamento o
Contador deverá fazê-lo como segue.
a)

Caixa
a Diversos
p/recebimento
desta data, a saber:
a Duplicatas a Receber
valor principal
a Juros Ativos
valor dos juros
incidentes

Caixa
a Diversos
p/recebimento
desta data, a saber:
a Duplicatas a Receber
valor principal
a Juros Ativos
valor dos juros
incidentes
Bancos conta Movimento
a Diversos
p/recebimento
desta data, a saber:
a Duplicatas a Receber
valor principal
a Juros Ativos
valor dos juros
incidentes
Diversos
a Duplicatas a Receber
p/recebimento
desta data, a saber:
Caixa
valor principal
Juros Ativos
valor dos juros
incidentes

e) Bancos Conta Movimento
a Diversos
p/recebimento
nesta data, a saber:
a Duplicatas a Receber
valor principal
a Juros Ativos
valor dos juros
incidentes

2.000,00

200,00 2.200,00

2.200,00

220,00 2.420,00

2.000,00

200,00 2.200,00

2.000,00

200,00 2.200,00

2.200,00

220,00 2.420,00
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49- O movimento de negócios da empresa Comercial
Limitada durante o mês de maio/2004 foi o abaixo
demonstrado, em ordem cronológica.

48- A empresa de Comércio Interior & Cia. possuía
R$ 10 mil em mercadorias, R$ 10 mil em móveis,
R$ 15 mil de dívidas em duplicatas, R$ 2 mil de prejuízos, R$ 12 mil de capital e R$ 5 mil em dinheiro.

1- venda de móveis e utensílios usados: três
unidades por R$ 1.500,00, a prazo;
2- compra de bens para revender: cem unidades
por R$ 21.000,00, a prazo;
3- venda de bens destinados a venda: oitenta
unidades por R$ 19.000,00, a vista;
4- pagamento de dívidas de R$ 6.000,00 com
descontos de 15%, em cheque;
5- recebimento de títulos de R$ 4.000,00 com
descontos de 15%, em dinheiro;
6- compra de bens para revender: 50 unidades por
R$ 12.000,00, a vista; e
7- venda de bens destinados a venda: 60 unidades por R$ 18.000,00.

Em seguida a empresa realizou:
- vendas de mercadorias por R$ 10 mil, pagos a vista;
- compras de mercadorias por R$ 20 mil, com entrada
de R$ 4 mil e duplicatas;
- vendas de mercadorias por R$ 18 mil, com entrada
de R$ 8 mil e duplicatas;
- pagamento de duplicatas de R$ 3 mil, com juros de
R$ 600;
- recebimento de duplicatas de R$ 2.000, com juros
de R$ 400;
- registro do salário de R$ 300, para pagamento posterior;
- elaboração de inventário apurando estoque final de
mercadorias de R$ 9 mil.

Ao contabilizar as operações realizadas e elaborar as demonstrações contábeis cabíveis, a empresa vai demonstrar os seguintes valores:
a)
b)
c)
d)
e)

Ao final do mês a empresa promoveu os ajustes
fiscais de ICMS, que incidem sobre compras e
vendas à alíquota de 12%. O inventário anterior
de mercadorias era de quarenta unidades ao
custo unitário de R$ 200,00 e a alienação dos
móveis usados causou perdas de R$ 380,00.
Com base nas informações supracitadas, após
as contabilizações de praxe, podemos dizer que foram apurados os seguintes valores:

ativo de R$ 34.800,00.
ativo realizável de R$ 34.800,00.
passivo exigível de R$ 28.000,00.
capital circulante líquido de R$ 17.800,00.
patrimônio líquido de R$ 16.500,00.

a) R$ 3.960,00 de ICMS a Recuperar resultante
da carga fiscal.
b) R$ 6.000,00 de rédito líquido do mês.
c) R$ 10.100,00 de estoque final de mercadorias.
d) R$ 11.480,00 de lucro bruto alcançado nas
vendas.
e) R$ 25.520,00 de custo das mercadorias vendidas.
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50- A empresa Beta S/A, pertencendo ao mesmo ramo
de atividade da empresa Alfa S/A, resolveu com ela
estabelecer uma coligação acionária. Para isso adquiriu 20% das ações emitidas por Alfa S/A, pagando R$ 3,50 por unidade, com o cheque 850.013 do
Banco do Brasil S/A.

51- Examinando o Diário Contábil de sua empresa, o
contador deparou-se com o seguinte lançamento
para registrar a alienação de uma máquina usada,
pelo valor contábil atual, recebendo em cheque o
valor obtido.
Brasília, DF, em 01 de outubro de 2004
Bancos c/Movimento
a Máquinas e Equipamentos
Alienação de máquinas usadas, nesta data,
pelo valor contábil, conforme
cheque xxxs2 do Banco BBSA .... 20.000,00

A empresa Alfa S/A tem capital social no valor de
R$ 320.000,00, composto de 100 mil ações, e patrimônio líquido no valor de R$ 340.000,00.
Sabendo-se que o investimento de Beta S/A deverá ser avaliado pelo método da Eqüivalência
Patrimonial, podemos dizer que sua contabilidade
deverá registrar o fato acima da seguinte forma:

Não satisfeito com o que viu o Contador tomou
providências para que referido lançamento fosse
retificado mediante o seguinte registro:

a) Débito de ativo permanente: Ações de Coligadas
64.000,00.
Débito de ativo permanente: Ágio na Aquisição
4.000,00.
Débito de resultado: Perda de Capital – Ágio
2.000,00.
Crédito de ativo circulante: Bancos c/Movimento
70.000,00.
b) Débito de ativo permanente: Ações de Coligadas
64.000,00.
Débito de ativo permanente: Ágio na Aquisição
6.000,00.
Crédito de ativo circulante: Bancos c/Movimento
70.000,00.
c) Débito de ativo permanente: Ações de Coligadas
68.000,00.
Débito de ativo permanente: Ágio na Aquisição
2.000,00.
Crédito de ativo circulante: Bancos c/Movimento
70.000,00.
d) Débito de ativo permanente: Ações de Coligadas
68.000,00.
Débito de resultado: Perda de Capital – Ágio
2.000,00.
Crédito de ativo circulante: Bancos c/Movimento
70.000,00.
e) Débito de ativo permanente: Ações de Coligadas
70.000,00.
Crédito de ativo circulante: Bancos c/Movimento
70.000,00.
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a) Brasília, DF, em 01 de outubro de 2004
Caixa
a Máquinas e Equipamentos
... histórico ........
20.000,00
b) Brasília, DF, em 01 de outubro de 2004
Caixa
a Bancos c/Movimento
... histórico ........
20.000,00
c) Brasília, DF, em 01 de outubro de 2004
Máquinas e Equipamentos
a Bancos c/Movimento
... histórico ........
20.000,00
d) Brasília, DF, em 01 de outubro de 2004
Caixa
a Diversos
a Bancos c/Movimento
... histórico ....... 20.000,00
a Máquinas e Equipamentos
... histórico ...... 20.000,00
40.000,00
e) Brasília, DF, em 01 de outubro de 2004
Diversos
a Bancos c/Movimento
Caixa
... histórico .... 20.000,00
Máquinas e Equipamentos
... histórico ....... 20.000,00
40.000,00
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Área para rascunho

52- Assinalar a opção de resposta que contém a afirmação incorreta.
Os critérios de avaliação dos ativos e de registro
dos passivos são aplicados dentro do regime de
competência e devem seguir orientação no sentido de que evidenciem
a) os créditos ou contas a receber: o valor dos
títulos acrescidos dos juros e atualização devida, menos provisão para reduzí-los ao valor
provável de realização.
b) as exigiblidades ou contas a pagar: os valores
das obrigações, acrescidos de encargos e riscos, incluindo o imposto de renda e dividendos
propostos.
c) os valores mobiliários: o custo de aquisição
acrescido dos juros e atualização devida e reduzidos, por provisão, ao preço de mercado, se
este for menor.
d) os empréstimos e financiamentos sujeitos a
atualização monetária ou pagáveis em moeda
estrangeira: os valores atualizados até a data
do balanço.
e) os resultados de exercícios futuros: o valor
líquido entre as receitas a vencer menos as
contas de despesas correspondentes ou contrapostas a tais receitas.
53- A empresa Comércio de Linhas S/A promove,
anualmente, a depreciação de seus ativos permanentes segundo o costume mercantil, mas
sempre observando o valor residual de 15%.
Este ativo está composto das contas
Móveis e Utensílios
R$ 120.000,00
Veículos
R$ 200.000,00
Edificações
R$ 300.000,00
Terrenos
R$ 100.000,00
Todos esses elementos foram adquiridos há mais
de dois anos, mas estão contabilizados pelo valor
original de aquisição, apenas com as atualizações
decorrentes dos princípios fundamentais de contabilidade.
No exercício de 2003, para fins de encerramento
do exercício social, a empresa deverá contabilizar
encargos de depreciação no valor de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 68.000,00.
R$ 64.000,00.
R$ 57.800,00.
R$ 54.400,00.
R$ 46.800,00.
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56- A pequena empresa Comercial Arruda possui apenas dois empregados: João, com salário bruto mensal de R$ 4.000,00 e Alberto, com salário mensal de
apenas R$ 800,00.

54- Os móveis e utensílios usados, vendidos pelos Armazéns Alfa Ltda. por R$ 4.500,00, renderam um
ganho de capital líquido de R$ 1.500,00. Como ditos
objetos foram adquiridos por R$ 12.000,00 e tinham
vida útil estimada em dez anos, sem valor residual,
isto significa que, por ocasião da operação de venda, esses móveis já estavam depreciados em
a)
b)
c)
d)
e)

Os encargos da folha de pagamento são os seguintes:
• INSS referente ao João: 11%;
• INSS referente ao Alberto: 8%;
• INSS referente ao Empregador: 20%;
• FGTS dos empregados: 8%;
• Foi
concedido adiantamento salarial de
R$ 800,00 para João.
Ao elaborar a folha de pagamento do mês, a empresa vai contabilizar despesas no valor total de

12,5%.
25,0%.
33,3%.
37,5%.
75,0%.

55- Considere os seguintes dados e informações sobre
determinado bem de uso.
• valor de mercado na data da compra
• valor de mercado em 31/12/2004
• valor de aquisição
• valor residual estimado
• data de aquisição
• vida útil estimada:

a)
b)
c)
d)
e)

R$ 25.000,00
R$ 21.000,00
R$ 20.000,00
R$ 2.000,00
01/07/2003
cinco anos

57- A Cia. Souto e Salto tinha prejuízos acumulados
de R$ 40.000,00, mas durante o exercício social
apurou lucro. Desse lucro, após destinar
R$ 80.000,00 para imposto de renda e CSLL, a
empresa distribuiu 10% em participação de debenturistas, no valor de
R$ 4.000,00, 10% em
participação de administradores, no valor de
R$ 3.240,00 e 10% em participação de empregados.

• data de encerramento de exercício

social

31 de dezembro

No exercício de 2004 o aludido bem de uso vai gerar
encargos de depreciação no valor de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 5.400,00.
R$ 5.000,00.
R$ 4.000,00.
R$ 3.600,00.
R$ 1.800,00.

De acordo com as informações acima e com as
normas em vigor, podemos dizer que a Cia. Souto
e Salto, no final da Demonstração de Resultado
do Exercício, vai indicar o lucro líquido do exercício no valor de
a)
b)
c)
d)
e)
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R$ 6.648,00.
R$ 6.144,00.
R$ 5.760,00.
R$ 5.640,00.
R$ 5.344,00.
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R$ 29.160,00.
R$ 29.520,00.
R$ 68.760,00.
R$ 69.160,00.
R$ 69.520,00.

Prova I

59- Assinalar a opção que contém a afirmativa correta.

58- A empresa Aurialvo S/A, que tinha lucros acumulados de R$ 25.000,00 apurou lucro líquido de
R$ 200.000,00, e contabilizou a seguinte destinação
proposta à Assembléia Geral, em ordem alfabética.
Dividendos
Imposto de Renda e CSLL
Participação de Administradores
Participação de Empregados
Reservas de Contingências
Reservas Estatutárias
Reserva Legal
Reversão da reserva de contingências
Reversão da reserva estatutária

a) A lei enumera o mínimo de notas explicativas e
induz sua ampliação, quando for necessário,
para o devido esclarecimento da situação patrimonial, dos resultados do exercício e da formação do capital circulante líquido.
b) A demonstração das Origens e Aplicações de
Recursos procura evidenciar as aplicações de
recursos que ampliem a folga financeira de
curto prazo (capital circulante líquido) e as origens de recursos que consomem essa folga.
c) A demonstração de Fluxo de Caixa visa a mostrar como ocorreram as movimentações de
disponibilidades em um dado período de tempo,
bem como a previsão desse fluxo para os
períodos seguintes.
d) As receitas e despesas são apropriadas ao
período em função da sua incorrência e da
vinculação da despesa à receita, mas sempre
considerando os seus refluxos no caixa ou em
bancos com movimento.
e) A lei define o conteúdo da Demonstração do
Resultado do Exercício que deve ser apresentada na forma dedutiva com os detalhes necessários para definir claramente o lucro ou prejuízo líquido do exercício e por ação, sem confundir-se com a conta de lucros acumulados.

R$
???
R$75.000,00
R$ 8.000,00
R$12.000,00
R$ 6.000,00
R$10.000,00
R$ 5.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.500,00

Sabendo-se que os dividendos foram distribuídos
segundo o lucro ajustado para este fim nos termos legais e que os estatutos não estabeleceram
o percentual devido, podemos dizer que a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados
vai demonstrar um “saldo atual” de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 56.750,00.
R$ 65.500,00.
R$ 70.500,00.
R$ 89.500,00.
R$ 92.000,00.
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60- Para calcular o capital circulante líquido a empresa
Méritos Homéricos S/A dispõe das seguintes informações.
Exerc. xxx1 Exerc.xxx2

Ativo Circulante
Ações de Coligadas
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Depreciação Acumulada
Passivo Circulante
Capital Social
Capital a Realizar
Reserva de Reavaliação
Reservas Estatutárias
Reserva Legal

51.200
2.000
13.000
7.000
1.700
28.000
40.000
5.000
3.000
2.000
3.500

49.000
2.300
11.500
9.300
2.100
17.800
44.100
1.900
1.000
3.000
6.000

Após a elaboração da Demonstração das Origens
e Aplicações de Recursos – DOAR, pode-se ver
que o capital circulante líquido aumentou em
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 2.500,00.
R$ 3.500,00.
R$ 8.000,00.
R$ 5.000,00.
R$ 4.000,00.
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