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AUDITOR
INFORMAÇÕES GERAIS
1.

Você recebeu o seguinte material:
a) 1 (um) caderno destinado ao rascunho, contendo os
1 (um) enunciado da Prova Discursiva II;
b) 1 (um) caderno destinada à resposta definitiva.

2.

As páginas para rascunho são de uso opcional; portanto,
sem efeito para avaliação.

3.

As folhas de textos definitivos da Prova Discursiva II são o
único documento válido para a avaliação desta prova.

4.

Caso este caderno ou as folhas de textos definitivos da
Prova Discursiva II estejam incompletos ou contenham
qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de
sala que o substitua.

5.

6.

É permitida a consulta a códigos e textos legais, desde que
não comentados, nem anotados ou contendo acórdão ou
remissão à jurisprudência, entendimento doutrinário ou
súmulas e enunciados.
Não serão distribuídas folhas suplementares para
rascunho ou para texto definitivo.

7.

É proibido permanecer com aparelhos eletrônicos (pager,
telefone celular, agenda eletrônica, relógio digital, etc.)
durante o período de realização da prova.

8.

A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluindo o
tempo destinado à identificação – que será feita no
decorrer da prova – e à transcrição dos textos definitivos
para as respectivas folhas.

9.

Ao terminar a prova, o candidato deve chamar o fiscal
mais próximo e devolver-lhe o caderno de textos
definitivos da Prova Discursiva II e deixar o local de prova.

10. O candidato poderá levar consigo este Caderno de Prova,
desde que transcorrido o tempo de 3h30min. (três horas
e trinta minutos) do início da prova.
11. Será anulado o texto definitivo que for escrito a lápis ou
contiver identificação fora do local apropriado.
12. Não será considerado, para efeito de avaliação, qualquer
fragmento de texto que for escrito fora do local
apropriado e/ou que ultrapassar a extensão máxima de
90 (noventa) linhas.

CRITÉRIOS PARA AVALIÇÃO DA PROVA DISCURSIVA
A. QUANTO AO CONTEÚDO
A esta prova, conforme instrução do Edital, serão atribuídos pontos entre 0 e 40.
A subdivisão dos pontos obedecerá ao estabelecido no padrão de resposta, que será disponibilizado com o espelho de correção.
B. QUANTO AOS ASPECTOS MICROESTRUTURAIS
Neste critério serão computados os seguintes erros: 1. acentuação, grafia e crase; 2. impropriedade vocabular; 3. repetição ou
omissão de palavras; 4. estrutura do período; 5. pontuação; 6. uso de conectores; 7. concordância verbal ou nominal; 8. regência
verbal ou nominal; 9. emprego de pronomes; 10. outros.
C. FÓRMULA DE CÁLCULO

NF = A −

12B
TL

NF = nota final | A = soma dos subitens do conteúdo | B = quantidade de erros dos aspectos
microestruturais |TL = total de linhas efetivamente ocupadas
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Enunciado da Prova Discursiva II
Considere a seguinte situação hipotética:
Tendo o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ recebido as “Contas de
Gestão” (processo de contas do Chefe do Executivo) referentes ao exercício de 2007, foram
elas apreciadas por seus contadores e técnicos de controle externo, que levantaram vários
aspectos. Cabe a você elaborar um parecer (relatório) comentando cada uma das situações
apontadas (abaixo relacionadas) à luz da legislação pertinente e da doutrina (quando for o
caso) efetuando recomendações (quando pertinente) e manifestando, ao final, sua opinião
sobre as contas, justificando sua resposta à luz da Lei Orgânica do TCMRJ. As situações
destacadas pelo corpo técnico foram as seguintes:
(A)

a Dívida Ativa constante do Balanço Patrimonial figura pelo valor nominal (inscrito),
não tendo sido constituída qualquer provisão;

(B)

as despesas com pessoal do Poder Executivo (ajustadas para fins de Lei de Responsabilidade Fiscal) representaram 53% da Receita Corrente Líquida – RCL;

(C)

foram celebrados termos de ajustes para pagamento de despesas do exercício anterior
(2006) realizadas sem prévio empenho em um montante correspondente a 0,0001%
do orçamento aprovado para 2007.
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