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Muitas das habilidades exclusivas aos seres humanos são desenvolvidas durante o período da
adolescência. E foram essas capacidades que ajudaram nossa espécie a sobreviver ao longo da evolução.
Com a adolescência, ganhamos um tempo extra, além da infância, para organizar o cérebro: dos 11 aos 20
anos. Esse tempo a mais de reordenação cerebral permitiu que a espécie humana desenvolvesse uma
capacidade intelectual incrível. Sem a adolescência, os humanos não passariam de uns bobos incoerentes
dotados de um cérebro enorme.
É só olhar uma criança aos 10 anos e uma pessoa aos 20. No final da adolescência, conseguimos
articular pensamentos e levantar hipóteses a partir de abstrações, algo que é tremendamente difícil para uma
criança de 10 anos, acostumada a pensar em termos mais concretos. Com 20 anos, somos capazes de
estabelecer objetivos de longo prazo e esperar que eles aconteçam. Para uma criança, o tempo não passa.
Elas precisam obter recompensas imediatamente. Essas habilidades que vêm com a adolescência – abstração,
planejamento, além de uma boa dose de autonomia – são importantes para garantir nossa sobrevivência na
vida adulta.
O cérebro atinge o tamanho que terá na vida adulta aos 12 anos nas meninas e aos 14 nos garotos.
Desde antes do nascimento até essa idade, nossos neurônios construíram ligações uns com os outros,
estabeleceram novos caminhos para as informações circularem dentro do cérebro. Na adolescência, esse
grande emaranhado de massa cinzenta precisa ser reorganizado. Muitas dessas conexões são desligadas.
Outras são ativadas.
Tantas alterações afetam a capacidade dos adolescentes de prever consequências. Por isso, eles
costumam ser impulsivos. Mudanças no nível de dopamina, uma substância que transporta as informações
entre os neurônios, também podem explicar as alterações na personalidade. Ela inibe o funcionamento de
algumas regiões do cérebro que controlam o prazer. Isso explica por que os adolescentes procuram
experiências arriscadas. Eles precisam compensar a sensação de tédio causada pela supressão das atividades
dessas áreas. Essa também é a raiz do comportamento de contestação e rebeldia.
Nos Estados Unidos e na Europa, as aulas em algumas escolas começam mais tarde porque a direção
leva em consideração que o relógio biológico dos adolescentes está sempre desajustado. Em se tratando de
adultos e nas crianças, ele é perfeitamente programado para 24 horas. Para os adolescentes, parece que está
sempre funcionado atrasado, com 25 ou 26 horas. É por isso que eles querem ficar acordados até mais tarde e
não conseguem acordar cedo.
Precisamos igualmente entender que não é possível mudar a disposição dos adolescentes para correr
riscos. O que podemos e precisamos fazer é alertá-los para as atitudes muito perigosas, como fazer sexo sem
proteção. Temos de lembrar que os adolescentes existem para tornar nossa espécie bem-sucedida. Não para
fazer a vida dos adultos mais fácil.
BAINBRIDGE, David. Revista Época. Seção Ciência e Tecnologia. 20/07/2009

01. As sequências discursivas presentes no texto Para que serve a adolescência são de natureza:
A) descritiva
B) narrativa
C) argumentativa
D) conversacional
E) explicativa
02. Para levar o leitor a aceitar seus pontos de vista, o autor do texto:
A) preocupou-se apenas em construir uma mensagem clara.
B) valeu-se somente do seu conhecimento acerca do tema.
C) partiu de duas proposições para chegar necessariamente a uma terceira.
D) recorreu a afirmações apoiadas em dados concretos.
E) citou autoridades no assunto, com o intuito de corroborar sua tese.
03. De acordo com o texto Para que serve a adolescência:
A) o tamanho do cérebro não determina a capacidade intelectual.
B) só a partir da adolescência o cérebro começa a crescer.
C) na infância, o cérebro é inoperante, isto é, não tem nenhuma utilidade.
D) todas as habilidades do ser humano são adquiridas na adolescência.
E) quem não vive uma adolescência feliz torna-se um adulto bobo.
04. Na progressão do texto, a expressão “Por isso” (linha 19) tem a função de:
A) generalizar o que foi dito.
B) inserir uma conclusão.
C) introduzir um argumento mais forte que o anterior.
D) preparar o leitor para um argumento contrário ao anterior.
E) introduzir uma ilustração do que foi dito.

05. No trecho “Outras são ativadas.” (linha 18), suprimiu-se a palavra conexões a bem do estilo. Esse recurso estilístico
caracteriza uma espécie de:
A) metáfora
B) metonímia
C) pleonasmo
D) elipse
E) silepse
06. Não há relação de natureza coesiva entre as palavras ou expressões da opção:
A) “Muitas das habilidades...” (linha 1)\ “... essas capacidades...” (linha 2)
B) ... “recompensas ...” (linha 11)\ “Essas habilidades...” (linha 11)
C) “... dos 11 aos 20 anos.” (linhas 3 e 4)\ “Esse tempo...” (linha 4)
D) “... dopamina” (linha 20)\ “Ela...” (linha 21)
E) “... adolescentes...” (linha 30)\ “ l(os)...” (linha 31)
07. São respectivamente grafadas com Ç, SS e SC tal como “evolução” (linha 2), “massa” (linha 17) e “adolescência” (linha 2):
A) gan__o, alma__o, ví__era
B) esca___ez, conce___ão, fa___ínio
C) propen__ão, so___ego, o__ilar
D) ascen__ão, rece___o, mi__anga
E) exce___ão, obse__ão, su___itar
08. São acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo:
A) espécie, infância
B) possível, relógio
C) incrível, adolescência
D) substância, construíram
E) nível, áreas
09. Reconheça as palavras que preenchem as lacunas do texto que se segue:
Quando se estuda a adolescência, é de _________ iniciar-se pelas atitudes ____________ comuns aos indivíduos nessa
faixa etária. Eis ___________ quase todas as teorias acabam analisando mais as ___________ de comportamento dos
jovens e menos o que as motiva.
A) prache, extravagantes, por que, distorções
B) praxe, estravagantes, porque, distorsões
C) praxe, extravagantes, por que, distorções
D) prache, estravagante, por que, distorções
E) praxe, extravagante, porque, distorsões
10. Não raro, a palavra “cérebro” (linha 3) é pronunciada indevidamente célebro. Marque a opção em que as duas palavras
estão materializando pronúncias errôneas:
A) dignitário, afear
B) freada, empecilho
C) bandeja, cabeleireiro
D) infligir, privilégio
E) advinhar, degladiar
11. O a que antecede o substantivo adolescência deve receber acento indicativo de crase:
A) Durante a adolescência, o cérebro passa por mudanças radicais.
B) O texto faz alusão a adolescência.
C) Compreender a adolescência é prerrogativa de poucos.
D) Não se deve considerar a adolescência uma fase negra da vida.
E) Até a adolescência tem seus encantos.
12. O verbo PARECER, presente no trecho “... parece que...” (linha 27), está flexionado de acordo com as normas de
concordância verbal em:
A) As ideias do texto parece agradarem a todos.
B) As conclusões do autor parecem serem absurdas.
C) As afirmações do texto parece surpreender os leitores.
D) As situações descritas parecem estarem presentes na vida de todos.
E) As explicações do autor parece justificar as excentricidades dos adolescentes.
13. Marque a opção que contém as possíveis substituições das formas verbais em destaque:
I.
Devem existir explicações cientificas para o comportamento dos adolescentes.
II.
Os pais se desesperam, quando percebem que estão existindo problemas no relacionamento com seus filhos
adolescentes.
III.
Se existiram problemas na adolescência, por certo faltou compreensão dos adultos.
A) Deve haver, estão havendo, houve
C) Deve haver, está havendo, houveram
E) Devem haver, estão havendo, houveram

B) Devem haver, está havendo, houve
D) Deve haver, está havendo, houve.

14. A palavra “porque” (linha 25) preenche corretamente a lacuna da opção:
A) O adolescente não sabe ________ é tão incompreendido.
B) Apenas ________ são impulsivos, os adolescentes são discriminados.
C) Sendo mais atentos, podemos compreender _______ os adolescentes são impulsivos.
D) Nem sempre os adultos compreendem ________ os adolescentes precisam compensar a sensação de tédio.
E) O adolescente se sente entediado muitas vezes sem saber __________.

15. Considerando o que determina a norma culta relativamente à concordância nominal, marque a opção que completa as
lacunas do texto a seguir:
As pessoas que estão atravessando a adolescência ficam sempre __________ desconfiadas de que os adultos as
perseguem. Por isso, fazem uma força ________ para serem poupadas de com eles conviver. Evitando enfrentar situações
em que tenham de proferir _________ injúrias, os adolescentes permanecem o mais ____________ calados.
A) meio, monstra, bastantes, possível
B) meia, monstro, bastante, possíveis
C) meio, monstro, bastantes, possível
D) meia, monstra, bastante, possível
E) meio, monstro,bastante, possível
16. Está corretamente pontuado:
A) Quando chamamos o adolescente de aborrecente estamos praticando além de um grande desrespeito, a desfaçatez de
desconsiderar que, um dia dominados pelas mesmas emoções vivemos esse complicado momento da existência
humana.
B) Quando chamamos o adolescente de aborrecente estamos praticando além de um grande desrespeito a desfaçatez de
desconsiderar que, um dia, dominados pelas mesmas emoções vivemos, esse complicado momento da existência
humana.
C) Quando chamamos o adolescente de aborrecente estamos praticando, além de um grande desrespeito, a desfaçatez de
desconsiderar que um dia, dominados pelas mesmas emoções vivemos esse complicado momento da existência
humana.
D) Quando chamamos o adolescente de aborrecente, estamos praticando além de um grande desrespeito, a desfaçatez de
desconsiderar que um dia dominados pelas mesmas emoções vivemos esse complicado momento da existência
humana.
E) Quando chamamos o adolescente de aborrecente, estamos praticando, além de um grande desrespeito, a desfaçatez de
desconsiderar que, um dia, dominados pelas mesmas emoções, vivemos esse complicado momento da existência
humana.
17. Só uma palavra em destaque está corretamente classificada quanto à classe gramatical:
A) “Muitas das habilidades...” (linha 1) - advérbio
B) “... que ajudaram...” (linha 2) - conjunção integrante
C) “... para uma criança...” (linhas 8 e 9) - preposição
D) “... algumas escolas...” (linha 25) – adjetivo
E) “entender que...” (linha 30) - pronome relativo
18. Na expressão “... uns bobos...” (linha 5), o artigo indefinido uns foi empregado:
A) com o intuito de apresentar ao leitor um ser ainda não conhecido.
B) para deixar bem marcada uma comparação.
C) como uma forma de dar ênfase ao substantivo bobos.
D) de forma aleatória, podendo assim ser trocado pelo artigo os.
E) para dar ao substantivo bobos um sentido vago.
19. Todas as afirmativas relacionadas à prática da redação oficial estão corretas, exceto:
A) Representação é o instrumento por meio do qual um servidor se dirige a uma autoridade pública, para solicitar a
concessão de um direito, sob o amparo da lei.
a
B) A forma de tratamento para o cargo de diretor é V. S .
C) Não se usa o ponto entre a casa do milhar e a da centena no numeral que indica ano.
D) A forma de tratamento V.Exa. não pode ser abreviada quando o destinatário é o chefe do Poder Executivo.
E) Quando um requerimento é indeferido pela segunda vez, faz-se um terceiro a uma instância administrativa superior, com
o nome de recurso.
20. Sobre o OFÍCIO, não está correto o que se afirma em:
A) A procedência e a data devem ser alinhadas à direita.
B) Todos os parágrafos devem ser numerados.
C) É também utilizado por particulares.
D) Tem formato uniforme.
E) Do vocativo, deve constar apenas o cargo da autoridade a quem se dirige e nunca o seu nome civil.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. A empresa Alfa devia à empresa Beta duplicatas no valor de R$ 100,00. Para liquidar a dívida, devolveu a mercadoria
comprada, acrescidos 6% de juros a serem pagos em 60 dias. O registro, de forma simplificada, na contabilidade de Beta,
é:
diversos
a diversos
mercadorias
100,00
A)
juros a receber
6,00
a duplicatas a receber
100,00
a juros ativos
6,00
mercadorias
106,00
a diversos
B)
a duplicatas a pagar
100,00
a juros a pagar
6,00

C)

D)

E)

diversos
a mercadorias
duplicatas a pagar
juros a pagar
diversos
a mercadorias
duplicatas a receber
juros a receber
Mercadorias
a diversos
a duplicatas a receber
juros a receber

106,00
100,00
6,00
106,00
100,00
6,00
106,00
100,00
6,00

22. O ativo permanente imobilizado é formado:
A) Apenas por bens intangíveis e direitos da entidade utilizados em suas atividades.
B) Por todos os bens tangíveis e intangíveis, além dos direitos de longo prazo da entidade.
C) Apenas por bens tangíveis utilizados no desenvolvimento de suas atividades.
D) Por bens e direitos da entidade utilizados no desenvolvimento de suas atividades.
E) Somente por bens depreciáveis utilizados no desenvolvimento das atividades da entidade.
23. A contrapartida das contas de provisão são contas do(de):
A) Ativo.
B) Receita.
C) Passivo.
D) Reservas.
E) Resultado.
24. Uma empresa comprou, em novembro de 2009, material de expediente para utilização nos próximos seis meses,
registrando o valor da compra, integralmente, em conta de despesas. O Princípio Contábil não-observado foi o:
A) Da Competência.
B) Da Oportunidade.
C) Da Prudência.
D) Do Registro pelo Valor Original.
E) Entidade.
25. Os dados abaixo foram extraídos de um balancete:
Compras
Custo de bens do ativo imobilizado vendidos
Despesas comerciais
Despesas gerais
ICMS sobre vendas
Mercadorias
Receita de venda de bens do ativo imobilizado
Vendas
Estoque final de mercadoria
Desconsidere impostos sobre compras.
O lucro operacional é de:
A) (40);
C) 90;
E) 170.

100
10
50
110
80
100
20
400
50

B) 10;
D) 100;

26. Quando o contador registra, no fim do exercício, uma variação cambial para atualizar a dívida em moeda estrangeira;
quando faz uma provisão para crédito de liquidação duvidosa; ou quando faz um lançamento de ajuste do estoque ao preço
de mercado, está apenas:
A) Cumprindo a sua obrigação profissional;
B) Executando o regime contábil de competência;
C) Cumprindo o princípio fundamental da prudência;
D) Cumprindo o princípio fundamental da entidade;
E) Seguindo a convenção do conservadorismo.
27. No sistema contábil abaixo apresentado, só faltaram as despesas incorridas no período. Todavia, considerando as regras
do método das partidas dobradas, podemos calcular o valor dessas despesas.
Componentes
Capital
Receitas
Dívidas
Dinheiro
Clientes
Fornecedores
Prejuízos anteriores
Máquinas

Valores (R$)
1.300,00
1.000,00
1.800,00
1.100,00
1.200,00
1.350,00
400,00
1.950,00

Com base nos elementos apresentados, podemos afirmar que o valor das despesas foi de:
A) R$ 200,00;
B) R$ 400,00;
C) R$ 800,00;
D) R$ 1.200,00;
E) R$ 1.400,00.
28. Uma empresa apresenta os seguintes saldos contábeis, desconsiderando os aspectos tributários: Estoque Inicial R$
1.400,00; Compras R$ 1.700,00; Devolução de Vendas R$ 400,00; Estoque Final R$ 1.600,00; Devolução de Compras R$
400,00; Receita com Vendas de Mercadorias R$ 2.600,00; Despesas Administrativas R$ 260,00; Despesas Financeiras R$
240,00. Considerando estes saldos, o Custo das Mercadorias Vendidas e o Resultado Operacional Bruto, respectivamente,
são:
A) R$ 1.100,00 e R$ 1.100,00;
B) R$ 1.500,00 e R$ 600,00
C) R$ 1.100,00 e R$ 600,00;
D) R$ 1.500,00 e R$ 1.00,00;
E) R$ 1.300,00 e R$ 900,00.
29. Numa sociedade composta de três sócios, no caso de morte de um deles:
A) A sociedade fica, automaticamente, dissolvida.
B) A sociedade, para prosseguir, depende de autorização judicial.
C) Para a continuidade das atividades da sociedade é necessária haver apenas uma consulta ao judiciário.
D) Os sócios remanescentes podem prosseguir com a sociedade, juntamente com os herdeiros do de cujus, se tal constar
de cláusula contratual societária.
E) Os sócios sobrevindos deverão, em qualquer hipótese, ser consultados da conveniência da dissolução da sociedade.
30. Com relação a lançamentos contábeis, indique a opção correta.
A) Na única forma de retificação de lançamento contábil, que é o estorno, o histórico do lançamento deverá precisar o
motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de origem.
B) O estorno consiste em lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando-o totalmente.
C) O lançamento de estorno promove a regularização de conta indevidamente debitada ou creditada, através da
transposição do valor para a conta mais adequada.
D) O lançamento de estorno é aquele que vem, posteriormente, complementando o histórico original, sem, contudo,
aumentar ou reduzir o valor anteriormente registrado.
E) O lançamento de estorno tem o objetivo de retificar o lançamento original.
31. Os seguintes fenômenos ocorreram no mesmo período contábil.
- Surgimento de um passivo, sem o correspondente ativo
- Surgimento de um passivo, pelo acréscimo de ativo
- 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

R$ 100
R$ 200
R$ 300
R$ 400
R$ 500
R$ 600
R$ 700

Ao contabilizar os fatos citados, de acordo com os princípios fundamentais de Contabilidade, vamos encontrar um lucro de:
A) R$ 300,00, de acordo com o principio da competência.
B) R$ 400,00, de acordo com o principio do regime de caixa.
C) R$ 900,00, de acordo com o principio da competência.
D) R$ 200,00, de acordo com o principio da prudência.
E) R$ 200,00, de acordo com o principio da competência.
32. Uma determinada empresa contratou assinatura de periódicos para o período de doze meses, com vigência de 01.08.2008
a 31.07.2009, por R$ 720,00 pagos à vista. O valor referente à despesa de assinatura de periódicos de 2008 foi de:

A) R$ 300,00.

B) R$ 240,00.

C) R$ 220,00.
E) R$ 320,00.

D) R$ 260,00.

33. O lançamento contábil correto da realização de desconto de duplicatas, em 29 de dezembro de 2009, com vencimento em
60 dias é:
Duplicatas Descontadas
A)
Encargos Financeiros a Apropriar
a Clientes
Bancos conta Movimento
B)
Encargos Financeiros a Apropriar
a Clientes
Duplicatas Descontadas
C)
Bancos conta Movimento
a Encargos Financeiros a Apropriar
Bancos conta Movimento
D)
Encargos Financeiros a Apropriar
a Duplicatas Descontadas
Banco conta Movimento
E)
Duplicata descontada
a clientes

34. Observe os dois balancetes abaixo:
Contas
Caixa
Capital Social
Despesa com Pessoal
Despesas Gerais
Duplicata a Pagar
Estoque de Matéria-Prima
Estoques de Mercadorias
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Provisão para Devedores Duvidosos
Receita com Vendas de Mercadorias
Salários a Pagar
Títulos a Receber
Veículos

Saldo Junho 2009
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.000,00
70.000,00
6.000,00
9.000,00
11.000,00
6.000,00
5.000,00
11.000,00
30.000,00
5.000,00
13.000,00
15.000,00
27.000,00
72.000,00

Saldo Julho 2009
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

3.000,00
70.000,00
8.000,00
17.000,00
12.000,00
15.000,00
10.000,00
13.000,00
30.000,00
0,00
19.000,00
18.000,00
7.000,00
80.000,00

Comparando-se os dois balancetes apresentados, verifica-se que, entre os meses de junho e julho de 2009, o valor do
Ativo da empresa:
A) Reduziu em R$ 3.000,00.
B) Reduziu em R$ 4.000,00.
C) Reduziu em R$ 5.000,00.
D) Cresceu em R$ 10.000,00.
E) Cresceu em R$ 21.000,00.
35. A correta aplicação do Princípio da Competência deve ser precedida da observância ao Princípio da:
A) Consistência.
B) Continuidade.
C) Integridade.
D) Materialidade.
E) Prudência.
36. Quando da apuração do Resultado do Exercício, é correto afirmar que:
A) As contas de compensação, ou seja, as receitas, as despesas diferidas e as de compensações no exercício, serão
encerradas.
B) As contas de resultado, ou seja, as despesas incorridas e as receitas auferidas no exercício, serão encerradas.
C) As contas de resultado, ou seja, as receitas antecipadas, as despesas antecipadas, as receitas e as despesas do
exercício, serão encerradas.
D) As contas transitórias, ou seja, as receitas, as despesas, as receitas antecipadas e despesas antecipadas, serão
encerradas.
E) As contas patrimoniais representam bens, direitos e obrigações.
37. Marque a alternativa correta em relação ao Capital Social:
A) É um componente do Patrimônio Líquido da Entidade e representa os recursos iniciais que seus sócios ou acionistas
colocam à disposição desta, podendo também estar representado por recursos adicionais, oriundos dos mesmos ou dos
novos sócios ou acionistas, ou da parcela de recursos gerados pela Entidade e, formalmente, a ela integrados.
B) É um componente do Patrimônio Líquido que chamamos de conta unilateral; uma vez constituída, não pode ter reduzido
o seu valor, sendo que, para as situações em que se faz necessária a sua alteração, esta deve ser efetivada nas contas
de Reserva de Capital.
C) É um componente do Patrimônio Líquido que indica a parcela do Capital Subscrito, integralizado ou não pelos sócios à
empresa, estando representado por recursos auferidos de terceiros.
D) É um componente que deve ser sempre constituído e formado exclusivamente por dinheiro.
E) É um componente do Patrimônio Líquido que só pode ser alterado quando houver a retirada ou o ingresso de um novo
sócio ou acionista.
38. No caso de um bem recebido em doação, a aplicação do Princípio do Registro pelo Valor Original resulta no registro do
bem:
A) Pelo valor simbólico de uma unidade monetária.
B) Pelo valor de mercado na data da doação.
C) Pelo valor autorizado pela Secretaria da Receita Federal.
D) Pelo custo de aquisição pago pelo doador.
E) Pelo valor efetivo na data da compra.

39. Dado o Balanço Patrimonial abaixo, qual o percentual do Capital Próprio e de Terceiros, respectivamente:
ATIVO
Ativo Circulante
R$
Caixa

R$

Banco conta Movimento R$

5.000,00
1.500,00

PASSIVO
Passivo Circulante R$
Fornecedores

6.700,00

R$

2.700,00

2.000,00 Empréstimos a Pagar R$

4.000,00

Clientes

R$

1.500,00

Ativo Permanente

R$

5.000,00

Patrimônio Líquido

R$

3.300,00

Veículos

R$

5.000,00

Capital Social

R$

3.300,00

Total do Ativo

R$ 10.000,00

Total do Passivo

A) 33% : 67%.
C) 196% : 67%.
E) 150% : 70%.

R$ 10.000,00

B) 49% : 203%.
D) 106% : 52%.

40. Uma das atividades iniciais para a elaboração da contabilidade é a planificação das contas necessárias à revelação de
todos os componentes patrimoniais, bem como suas variações. Esse planejamento denomina-se:
A) Demonstrações financeiras.
B) Plano de metas.
C) Plano de diretrizes orçamentárias.
D) Plano de contas.
E) Elenco de contas.
41. Em 20.03.2004, foi apropriada a folha de pagamento, referente ao mês de março, para pagamento até o quinto dia útil do
mês seguinte, conforme quadro abaixo:
Salários
Gratificações
Salário-Família (estatutário)
INSS
IRRF
Outros Consignatários
Líquido

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

10.000,00
25.000,00
500,00
4.000,00
5.000,00
1.000,00
25.500,00

Empenhando e liquidando as despesas, têm-se os seguintes valores de Crédito Disponível, Crédito Empenhado e Crédito
Liquidado:
A)
B)
C)
D)
E)

R$
R$
R$
R$
R$

25.500,00
29.500,00
30.500,00
35.500,00
10.000,00

R$
R$
R$
R$
R$

35.500,00
35.500,00
29.500,00
25.500,00
29.500,00

e
e
e
e
e

R$
R$
R$
R$
R$

10.000,00.
30.500,00.
35.500,00.
30.500,00.
25.500,00

42. O balanço orçamentário elaborado por um ente da federação era:
RECEITA
Receitas Correntes
Tributária
Outras Receitas Correntes
Receitas de Capital
Operações de Crédito
Outras Receitas de Capital
TOTAL

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

150.000,00
125.000,00
25.000,00
200.00,00
90.000,00
110.000,00
350.000,00

DESPESA
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Despesas de Capital
Investimentos
Amortização da Dívida
TOTAL

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

150.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
25.000,00
75.000,00
250.000,00

Analisando o quadro acima, a resposta correta é:
A) O resultado de capital foi um déficit de R$ 200.000,00.
B) Houve um superávit de R$ 100.000,00.
C) Houve uma capitalização de R$ 200.000,00.
D) O resultado corrente foi de R$ 100.000,00.
E) Houve um déficit de R$ 100.000,00.

43. Considera-se obrigatória de caráter continuado, a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo
normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a:
A) Dois exercícios.
B) Dois semestres.
C) Dois trimestres.
D) Três exercícios.
E) Quatro exercícios.
44. De acordo com o regime contábil adotado pela Contabilidade Pública no Brasil:
A) As despesas compreendem os desembolsos, os compromissos e os encargos, quando imputados no resultado.
B) As receitas e despesas extra-orçamentárias integram o resultado patrimonial do exercício.
C) O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
D) O reconhecimento da receita ocorre somente com o lançamento, que permite a identificação do devedor.
E) O sistema financeiro orçamentário está relacionado com os ingressos (entradas) e os dispêndios (saídas) de recursos,
ou seja, com o registro dos recebimentos e pagamentos de natureza orçamentária e extra-orçamentária.
45. De acordo com a Lei nº 4.320/64, assinale a opção que indica o correto preenchimento das lacunas:
___________ demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas;
___________ demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza
extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para
o exercício seguinte;
___________ demonstrará o Ativo Financeiro, o Ativo permanente, o Passivo Financeiro, o Passivo Permanente, o Saldo
Patrimonial e as Contas de Compensação;
__________ evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária,
e indicará o resultado patrimonial do exercício.
1.
2.
3.
4.

O Balanço Financeiro.
O Balanço Orçamentário.
O Balanço Patrimonial.
A Demonstração das Variações Patrimoniais.

A) 1 – 2 – 3 – 4
C) 1 – 2 – 4 – 3
E) 1 – 3 – 2 – 4

B) 2 – 1 – 3 – 4
D) 2 – 1 – 4 – 3

46. A principal finalidade de uma auditoria independente é:
A) Elaboração de demonstrações contábeis.
B) Confirmação dos registros e demonstrações contábeis.
C) Conferência física dos elementos do ativo.
D) Elaboração e avaliação dos registros contábeis.
E) Verificar se os sistemas funcionam da forma como estão previstos.
47. São exemplos de procedimentos para identificar eventos subsequentes:
A) Revisão dos procedimentos que a administração estabeleceu para assegurar que eventos subsequentes sejam
identificados.
B) Leitura de atas de assembléia de acionistas ou cotistas, de reunião dos conselhos de administração e fiscal, da diretoria,
bem como de comitês executivos e de auditoria realizadas após o fim do período.
C) Leitura das demonstrações contábeis intermediárias posteriores àquelas auditadas.
D) Indagação sobre assuntos discutidos nas reuniões e para os quais ainda se dispõe de atas.
E) Todas as anteriores.
48. O controle interno representa em uma organização o conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com o objetivo de
proteger os ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios da
empresa.
Das afirmativas abaixo, indicar a alternativa incorreta:
A) Os objetivos dos controles internos são, entre outros, assegurar que as várias fases do processo decisório, o fluxo de
informações e a implementação das decisões se revistam da necessária confiabilidade;
B) A auditoria interna tem autoridade total para exigir que sejam adotadas as melhorias recomendadas nos controles
internos;
C) O processo de avaliação do controle interno consta, basicamente, de três etapas: levantamento geral do sistema, sua
avaliação e testes;
D) Os controles internos dividem-se em: controles contábeis, administrativos e operacionais;
E) O auditor interno não deve divulgar evidências indicativas de irregularidade, apuradas no decorrer do trabalho antes de
sua completa averiguação.
49. A amostragem de auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria com base em testes. Ainda com relação à
amostragem de auditoria, podemos dizer que:
A) A amostragem é uma técnica apropriada apenas para os testes substantivos.
B) O auditor independente deverá trabalhar com método estatístico na execução de seus trabalhos.
C) Ao adotar um método estatístico ou não estatístico, o auditor independente deve projetar e selecionar uma amostra de
auditoria, aplicar a essa amostra procedimentos de auditoria e avaliar os resultados.
D) Numa primeira auditoria, é preferível o uso de amostragem não estatística, considerando a experiência do auditor
independente, pois os resultados serão mais confiáveis.
E) O exame da totalidade das operações de uma entidade denomina-se amostragem de auditoria.

50. A segregação de funções é um dos procedimentos de atividades de controle para resguardar que as diretrizes da
administração sejam seguidas. Indique qual das funções a seguir estaria atendendo ao procedimento de segregação de
funções, no processo de recebimento de caixa, se acumulada sob responsabilidade do mesmo indivíduo:
A) Autoridade para aprovar e registrar créditos em contas de clientes.
B) Autoridade para efetuar fechamentos de caixa.
C) Ser responsável pelo cálculo da provisão para devedores duvidosos.
D) Poder efetuar a baixa de créditos considerados incobráveis.
E) Autoridade para efetuar devoluções de vendas.
51. O auditor deve avaliar o sistema contábil e de controles internos de uma entidade para determinar:
A) a relevância, o risco de auditoria e a avaliação da aplicação dos procedimentos de auditoria.
B) a natureza, a oportunidade e a extensão da aplicação dos procedimentos de auditoria.
C) os riscos inerentes, os de controle e os de detecção da aplicação dos testes de auditoria.
D) as estimativas contábeis, a aplicação dos procedimentos de auditoria e o risco de controle.
E) a relevância dos saldos, o risco de detecção e a avaliação do controle de qualidade.
52. Não é de competência da auditoria interna examinar a:
A) integridade, adequação e eficácia dos controles internos.
B) eficácia das informações físicas, contábeis e financeiras.
C) adequação dos controles internos e das informações físicas.
D) integridade das informações operacionais, financeiras e físicas.
E) eficiência e eficácia do parecer dos auditores independentes.
53. O acompanhamento para verificar os procedimentos de contagem física de barras de ouro, no cofre de um determinado
banco, é denominado:
A) investigação.
B) conferência.
C) inspeção.
D) revisão.
E) cálculo.
54. O teste referente à constatação, pelo auditor, de que os orçamentos para aquisição de ativos são revisados e aprovados
por um funcionário adequado, denomina-se:
A) de revisão analítica.
B) de observância.
C) substantivo.
D) de abrangência.
E) documental.
55. Um auditor independente, ao efetuar o teste de auditoria nos contratos de seguros, constatou que todas as apólices
estavam em vigor conforme relatório entregue pelo contador da Cia. Siderúrgica Ferro e Aço S.A. Dois dias após o
encerramento dos trabalhos de auditoria, uma explosão ocorre em uma das principais caldeiras da empresa e o auditor é
convocado pelo conselho de administração do cliente para esclarecimentos, já que a cobertura de seguros não era
suficiente para o sinistro ocorrido. Apesar de ter efetuado o teste quanto à vigência das apólices, o auditor não atentou em:
A) verificar o grau de risco de eventual sinistro dos imobilizados.
B) avaliar o montante segurado com o valor dos imobilizados.
C) verificar as medidas preventivas tomadas pela empresa.
D) avaliar a real situação financeira da companhia seguradora.
E) verificar detalhadamente as informações fornecidas para a seguradora.
56. Os atos administrativos:
A) São sempre dotados de auto-executoriedade, o que dispensa a necessidade da Administração recorrer ao Judiciário na
hipótese de descumprimento pelo particular.
B) São dotados de presunção de legitimidade, o que impede o exame da sua legalidade no âmbito do Poder Judiciário.
C) Sujeitam-se ao exame do Poder Judiciário no que diz respeito aos aspectos de legalidade.
D) Podem ser revistos pela própria Administração ou revogados pelo Poder Judiciário, quando não observados os critérios
de conveniência ou oportunidade.
E) Sujeitam-se à análise do Poder Judiciário, apenas no que diz respeito aos critérios de conveniência e oportunidade.
57. De acordo com a Lei Federal de Licitações, constituem hipóteses de dispensa de licitação a:
A) Inviabilidade de competição, especialmente para a contratação de serviços técnicos de natureza singular, desde que
comprovada a notória especialização do contratado.
B) Contratação com pessoa diversa da vencedora do certame original, de remanescente de obra, serviço ou fornecimento,
em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem da licitação anterior e aceitas as mesmas
condições oferecidas pelo licitante vencedor.
C) Alienação de bens móveis, desde que contenha prévia autorização legislativa.
D) Contratação de serviços de publicidade e divulgação.
E) Contratação de profissional do setor artístico, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
58. A União contratou empresa para construção de um determinado número de unidades habitacionais e, no curso do contrato,
verificou a necessidade de contingenciamento de parte dos recursos orçamentários alocados para a execução da obra.
Diante de tal circunstância, a União:
A) Estará obrigada a cumprir o contrato para a execução de todas as unidades habitacionais, tendo em vista o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório.

B) Poderá rescindir o contrato, unilateralmente, mas não alterá-lo para reduzir quantitativamente seu objeto, sob pena de
burla ao procedimento licitatório.
C) Poderá, desde que assim consentido pela contratada, alterar o contrato para suprimir até 25% (vinte e cinco por cento)
do seu valor original.
D) Poderá, independentemente da concordância da contratada, com base no poder que tem a Administração de alterar
unilateralmente os contratos administrativos, efetuar as supressões necessárias, sem limitações percentuais, desde que
comprove a correspondente ausência superveniente de recursos orçamentários.
E) Poderá, unilateralmente, suprimir até 25% (vinte e cinco por cento) do valor original do contrato, somente podendo
exceder esse montante com a anuência da contratada.
59. Da sindicância poderá resultar:
A) Sustação do andamento do inquérito administrativo, aplicação da penalidade de suspensão convertida em multa e
destituição de cargo público.
B) Arquivamento do processo administrativo disciplinar, aplicação das penalidades de suspensão de até sessenta dias e de
demissão.
C) Arquivamento do processo, aplicação da penalidade de advertência e instauração do processo administrativo disciplinar.
D) Aplicação das penalidades de suspensão de até 90 dias ou de demissão e instauração do inquérito administrativo.
E) Desarquivamento do processo administrativo disciplinar para instauração do inquérito administrativo e aplicação das
penalidades de advertência e suspensão de até trinta dias.
60. Pelos danos causados por seus agentes a terceiros, a responsabilidade civil do Estado é, hoje, tida como:
A) Objetiva passível de regresso.
B) Objetiva não passível de regresso.
C) Subjetiva passível de regresso.
D) Subjetiva não passível de regresso.
E) Dependente de culpa do agente.
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