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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31

QUESTÃO 34

evolução
índice geral
nominal das
de preços
vendas

crescimento
do índice de
preços

ano

vendas
nominais

2007

R$ 20.500

-

100,0

-

2008

R$ 22.400

1,093

105,1

1,051

2009

R$ 23.500

1,049

111,3

1,059

2010

R$ 26.000

1,106

98,3

0,883

2011

R$ 32.000

1,231

109,8

1,117

Para analisar as vendas nos últimos anos, determinada
empresa elaborou a tabela acima, que traz o valor nominal das
vendas e o índice geral de preços, bem como a evolução dessas
grandezas no período de interesse.

Determinada empresa comercial adota o método do custo
médio ponderado variável para avaliar o estoque do produto X.
No início de novembro, o saldo de estoque do produto X era zero.
Durante o mês, foram realizadas operações de compra e venda
conforme descrito a seguir, e sobre todas essas operações incidiu
ICMS de 17%.

C
C
C

compra de 2.000 unidades a R$ 10,00 cada;
compra de 1.000 unidades a R$ 13,00 cada;
venda de 2.500 unidades a R$ 23,00 cada.

De acordo com os dados acima apresentados, o custo da mercadoria
vendida foi igual a

Considerando os dados acima, assinale a opção correta.
A A evolução real das vendas no ano de 2010 foi de 2,51%.
B A evolução real das vendas no ano de 2011 foi superior a 10%.
C O valor das vendas no ano de 2011 a preços de 2007 é igual a
R$ 26.000.
D Nos anos de 2008 e 2009, as vendas apresentaram crescimento
real positivo.
E Nos anos de 2009 e 2010, as vendas cresceram mais que a
inflação registrada em cada ano.

A R$ 20.750,00.
B R$ 29.375,00.
C R$ 27.500,00.
D R$ 26.975,00.
E R$ 22.825,00.
RASCUNHO

QUESTÃO 32

Considerando que, em determinada economia, o retorno de mercado
seja de 9% e o retorno livre de risco seja de 6%, o retorno esperado
de um investimento cujo beta seja igual a 2 será de
A
B
C
D
E

3%.
15%.
12%.
9%.
6%.

QUESTÃO 33

Considerando as diferentes técnicas que podem ser utilizadas para
se analisar financeiramente um orçamento de capital, assinale a
opção correta.
A O valor presente líquido é uma técnica de análise de
orçamentos de capital que não considera o valor do dinheiro no
tempo.
B A taxa interna de retorno é a taxa de desconto com a qual o
valor presente das entradas de caixa excede o valor do
investimento inicial.
C Se a taxa interna de retorno calculada for maior que o custo de
capital, o projeto de investimento deve ser aceito.
D Se o período de payback calculado for menor que o período
máximo aceitável, o projeto de investimento deve ser rejeitado.
E Se o resultado do cálculo do valor presente líquido for menor
que zero, a empresa obterá um retorno maior que seu custo de
capital.
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 37

No mês de outubro, determinada empresa efetuou um
lançamento contábil mediante o qual debitou a conta provisão para
crédito de liquidação provisória (ativo) e creditou duplicatas a
receber (ativo).

Em relação à contabilização da folha de pagamento da empresa,
assinale a opção correta.
A O décimo terceiro salário é um direito do trabalhador
reconhecido contabilmente pelo empregador de forma

Na situação acima descrita, o lançamento contábil decorreu
A da reversão da provisão de crédito de liquidação duvidosa
constituída anteriormente.
B do recebimento de duplicatas que haviam sido consideradas
incobráveis no exercício anterior.

exclusiva nos meses de novembro e dezembro.
B Os encargos sociais da empresa devem ser contabilizados de
acordo com o regime de competência e geram exigibilidades
que se extinguem no momento do recolhimento.
C As férias provisionadas são classificadas como passivos

C da constituição de provisão para crédito de liquidação
duvidosa referente a vendas realizadas a prazo no mês.

contingentes cuja estimativa deve basear-se na folha de

D da baixa de duplicatas consideradas incobráveis.

adicional de férias.

E do reconhecimento de despesa com possíveis perdas de valores
a receber.

pagamento do mês, acrescida do valor correspondente ao
D Os encargos sociais de responsabilidade dos empregados
devem ser contabilizados de acordo com o regime de
competência e geram exigibilidades que se extinguem na data

QUESTÃO 36

do pagamento do salário.

Considerando que uma instituição educacional privada emita os
boletos de cobrança da mensalidade com a oferta de um desconto
de 5% se o cliente (estudante ou responsável) realizar o pagamento
até 5 dias antes da data do vencimento, e que uma mensalidade no
valor de R$ 500,00, com vencimento para 15/12/2012, tenha sido
recebida em 1.º/12/2012, assinale a opção correspondente ao
correto lançamento contábil dessa operação pela referida instituição
educacional.

A

débito

caixa e equivalentes de caixa (ativo circulante)

R$ 500,00

densalidades a receber (passivo circulante)

R$ 475,00

crédito desconto financeiro (resultado)

B

C

D

débito

caixa e equivalentes de caixa (ativo circulante)
desconto financeiro (ativo circulante)

R$ 500,00

débito

R$ 475,00

desconto financeiro (resultado)

R$ 25,00

desconto financeiro (resultado)

R$ 25,00

caixa e equivalentes de caixa (ativo circulante)

crédito mensalidades a receber (ativo circulante)

E

R$ 25,00

débito caixa e/ou bancos (ativo circulante)

débito

desconto financeiro (passivo circulante)
caixa e equivalentes de caixa (ativo circulante)

crédito mensalidades a receber (passivo circulante)

RASCUNHO

R$ 475,00

R$ 500,00

crédito

empresarial reconhecida mensalmente.

R$ 25,00

crédito mensalidades a receber (ativo circulante)

mensalidades a receber (passivo circulante)

E A parcela do INSS descontada do empregado é uma despesa

R$ 475,00
R$ 500,00

R$ 25,00
R$ 475,00
R$ 500,00
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 41

A empresa X, credora de uma duplicata que se encontrava
em cobrança descontada, recebeu de sua agência bancária
informação dando conta do recebimento do valor dessa duplicata.
Nessa situação hipotética, ao contabilizar a referida operação, a
empresa X deverá fazer
A uma partida dobrada, creditando duplicatas descontadas e
debitando a conta bancos – conta movimento (ativo circulante).
B um lançamento contábil de primeira fórmula para creditar a
conta duplicatas a receber e debitar a conta duplicatas
descontadas.
C uma partida dobrada para creditar a conta duplicatas a receber
e debitar a conta bancos (ativo circulante).
D um lançamento contábil de segunda fórmula para creditar a
conta duplicatas descontadas e debitar a conta duplicatas
a receber.
E um lançamento contábil de primeira fórmula para creditar a
conta duplicatas descontadas e debitar a conta duplicatas
a receber.
QUESTÃO 39

débito
crédito

seguros

R$ 300,00

prêmio de seguros a vencer

R$ 2.700,00

banco — conta movimento

R$ 3.000,00

O lançamento acima representa um fato contábil

Duas máquinas registradas no imobilizado de determinada empresa
apresentam as características descritas a seguir.

máquina

data de
aquisição

valor de
aquisição
(R$)

vida útil
(em anos)

valor
residual
(R$)

depreciação
acumulada
(R$) em
31/12/2011

Alfa

2/4/2010

38.000,00

10

5.600,00

5.670,00

Beta

2/1/2011

45.000,00

10

4.200,00

4.080,00

Com base nos dados acima e considerando que a empresa em
questão utilize o método de linha reta e que a máquina Beta tenha
sido vendida em 30/9/2012, assinale a opção correta.
A A despesa de depreciação da máquina Beta a ser reconhecida
na demonstração do resultado do exercício de 2012 foi de
R$ 3.060,00.
B A depreciação acumulada, evidenciada no balanço patrimonial
de 31/12/2012, foi igual a R$ 16.050,00.
C No exercício de 2012, a despesa de depreciação da máquina
Alfa a ser contabilizada foi de R$ 8.910,00.
D No exercício de 2012, a despesa de depreciação da máquina
Alfa a ser contabilizada mensalmente foi de R$ 380,00.
E A despesa de depreciação da máquina Beta a ser reconhecida
na demonstração do resultado do exercício de 2012 foi de
R$ 4.080,00.
RASCUNHO

A misto, pois ocasiona permutação de valores patrimoniais e
modificação na situação líquida do patrimônio.
B modificativo, pois os débitos são iguais aos créditos.
C misto, porque há lançamentos em contas do passivo e do ativo.
D permutativo, pois há lançamentos em contas patrimoniais e de
resultado.
E modificativo, porque é um lançamento de terceira fórmula,
com duas contas debitadas.
QUESTÃO 40

Considerando que, em 1.o/10/2012, determinada empresa tenha
alugado um galpão pelo prazo de doze meses, mediante o
pagamento à vista do valor total de R$ 24.000,00, e que, ao longo
de todo o ano de 2012, a citada empresa não tenha alugado nenhum
outro bem, é correto afirmar que a
A despesa de aluguel do ano de 2012 foi de R$ 18.000,00.
B despesa antecipada de aluguel, em 31/12/2012, foi de
R$ 18.000,00.
C despesa antecipada de aluguel, em 31/12/2012, foi de
R$ 6.000,00.
D despesa de aluguel do ano de 2012 foi de R$ 24.000,00.
E despesa antecipada de aluguel, em 31/12/2012, foi de
R$ 24.000,00.
– 10 –
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QUESTÃO 42

QUESTÃO 44

As contas que representam o capital próprio de uma entidade
contábil incluem as contas

Uma pequena indústria recebeu incentivos de um programa
governamental de apoio à micro e pequena empresa, que lhe
permite não pagar impostos durante os primeiros cinco anos de

A caixa e equivalentes de caixa; capital social; reserva legal;
reserva para contingência.

atividades, desde que divulgue a demonstração do valor adicionado
em cada exercício. Em 2012, essa indústria comprou insumos no

B caixa; capital social; investimentos em coligadas; participações

valor total de R$ 200.000,00 e vendeu toda a produção por
R$ 700.000,00. Os gastos relativos aos salários somaram

permanentes.
C capital social; reserva estatutária; reserva legal; reserva de

R$ 130.000,00, sendo R$ 60.000,00 referentes ao pessoal da
produção. A depreciação do período foi de R$ 25.000,00. Do lucro

lucro a realizar.
D banco – conta movimento; caixa; capital social; fundo de

apurado, 50% foram retidos como reserva e os outros 50%,
distribuídos como dividendos.

comércio.
E banco – conta movimento; caixa e equivalentes de caixa;
capital social; reservas de lucros.

Nessa situação hipotética, considerando a demonstração do
valor adicionado correspondente ao exercício de 2012, é correto

QUESTÃO 43

afirmar que

balancetes de verificação de 31/11/2012 (valores em R$ mil)
contas

A o valor adicionado distribuído pela indústria foi superior a

saldos
empresa A

empresa B

empresa C

devedor

credor

devedor

credor

devedor

ativo

3.600

1.300

2.100

1.400

1.000

credor
600

passivo

2.700

4.700

700

900

400

500

resultado

3.500

3.800

800

1.300

700

1.000

total

9.800

9.800

3.600

3.600

2.100

2.100

Considerando os balancetes simplificados representados na tabela
acima, de três empresas hipotéticas que atuam no mesmo segmento,
assinale a opção correta.

R$ 450.000,00.
B a indústria distribuiu menos que R$ 100.000,00 de valor
adicionado para os acionistas.
C o valor adicionado líquido distribuído aos empregados foi
superior a R$ 180.000,00.
D a indústria adicionou o valor bruto de R$ 700.000,00.
E o valor líquido adicionado pela indústria, no primeiro
exercício, foi superior a R$ 700.000,00.
RASCUNHO

A Em termos absolutos, a alteração na situação líquida da
empresa A é melhor que a alteração na situação líquida da
empresa B.
B Em termos percentuais, a alteração na situação líquida da
empresa A é melhor que a alteração na situação líquida
da empresa C.
C Em termos percentuais, a alteração na situação líquida da
empresa B é melhor que a alteração na situação líquida
da empresa A.
D Em termos absolutos, a alteração na situação líquida da
empresa C é melhor que a alteração na situação líquida
da empresa B.
E Em termos absolutos, a alteração na situação líquida da
empresa A é melhor que a alteração na situação líquida
da empresa C.
– 11 –
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Dados para as questões 45 e 46

Balancete de verificação, classificado por ordem crescente de
saldos de contas, para as questões 47 e 48

Cia. Naviraí
balancete de verificação não ajustado - 30/10/2012
contas
bancos - conta movimento
capital

R$
6.000,00
12.000,00

contas

R$ mil

caixa e equivalentes de caixa

23

tributos a recuperar

30

obrigações sociais e trabalhistas

31

contas a pagar

5.900,00

reservas de lucros

48

depreciação acumulada móveis

4.000,00

intangível

52

depreciação acumulada prédios

2.100,00

provisões para danos ambientais (longo prazo)

55

obrigações fiscais

68

empréstimos e financiamentos

83

ativo realizável a longo prazo

95

despesa de salários

11.800,00

despesa propaganda

2.800,00

despesas diversas
empréstimo longo prazo
material de consumo

700,00
12.700,00
1.200,00

empréstimos e financiamentos (longo prazo)

144

estoques

152

móveis

26.700,00

fornecedores

157

prédios

10.600,00

imobilizado

240

receita de serviços

29.000,00

clientes

468

capital social

474

receitas antecipadas
valores a receber

4.300,00
10.200,00

QUESTÃO 45

Considerando o balancete não ajustado da Cia. Naviraí, assinale a
opção correta.
A
B
C
D

A soma dos saldos devedores é de R$ 76.100,00.
As contas patrimoniais com saldo credor somam R$ 36.700,00.
As contas de resultado com saldo credor somam R$ 33.300,00.
As contas patrimoniais com saldo devedor somam
R$ 54.700,00.
E A soma dos saldos credores é de R$ 59.800,00.

QUESTÃO 47

De acordo com os dados do balancete em apreço, os valores do
ativo circulante e do patrimônio líquido correspondem,
respectivamente, a
A
B
C
D
E

R$ 673.000,00 e R$ 577.000,00.
R$ 768.000,00 e R$ 522.000,00.
R$ 768.000,00 e R$ 577.000,00.
R$ 643.000,00 e R$ 474.000,00.
R$ 673.000,00 e R$ 522.000,00.

RASCUNHO

QUESTÃO 46

Considere que os seguintes dados sejam usados para o ajuste do
balancete da Cia. Naviraí.

C
C
C
C
C

da receita antecipada, R$ 2.500,00 foram serviços prestados no
período;
material de consumo utilizado no mês = R$ 700,00;
despesa de salário do mês = R$ 1.100,00;
despesa de depreciação = R$ 2.600,00 (móveis) e R$ 1.200,00
(prédio);
juros do empréstimo, a serem pagos no vencimento do
principal = R$ 500,00.

Na situação descrita, após os ajustes contábeis, o balancete da Cia.
Naviraí apresentará
A
B
C
D
E

R$ 47.200,00 em ativos imobilizados.
R$ 16.200,00 em ativos circulantes.
R$ 20.900,00 em despesas.
R$ 22.000,00 em passivos exigíveis (circulante e não circulante).
R$ 40.000,00 de situação líquida (ativo – passivo).
– 12 –
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QUESTÃO 51

De acordo com os dados do balancete em questão, os valores do

R$

passivo circulante e do ativo não circulante correspondem,

despesa não operacional

respectivamente, a

devolução de vendas

1.000,00

devolução de compras

2.000,00

estoque inicial

5.000,00

A R$ 394.000,00 e R$ 387.000,00.
B R$ 394.000,00 e R$ 292.000,00.

500,00

lucro líquido antes IR e CSLL

10.000,00

despesas operacionais

28.000,00

C R$ 292.000,00 e R$ 335.000,00.

compras do período

32.000,00

D R$ 339.000,00 e R$ 335.000,00.

receita líquida

70.500,00

E R$ 339.000,00 e R$ 387.000,00.
QUESTÃO 49

De acordo com dados da tabela acima, levantados para a
elaboração de uma demonstração de resultado de determinada

De acordo com o pronunciamento conceitual básico (R1), do

empresa, o valor do

Comitê de Pronunciamentos Contábeis, as características
qualitativas fundamentais da informação contábil-financeira útil são

A confiabilidade e representação fidedigna.
B confiabilidade e tempestividade.
C relevância e confiabilidade.
D relevância e representação fidedigna.
E comparabilidade e confiabilidade.

A lucro bruto é de R$ 49.500,00.
B estoque final é de R$ 3.000,00.
C estoque final é de R$ 5.000,00.
D custo da mercadoria vendida é de R$ 35.000,00.
E custo da mercadoria vendida é de R$ 37.000,00.
RASCUNHO

QUESTÃO 50

Assinale a opção correta de acordo com o pronunciamento
conceitual básico (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

A Um passivo é uma obrigação passada, cuja liquidação resultará
na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios.
B O objetivo do relatório contábil-financeiro de propósito geral
é fornecer informações contábil-financeiras úteis aos
investidores e credores.
C Os relatórios contábil-financeiros de propósito geral devem ser
elaborados para se chegar ao valor da entidade que reporta a
informação.
D O valor do patrimônio líquido deve corresponder à soma do
valor de mercado das ações da entidade.
E Os relatórios contábil-financeiros de propósito geral devem
atender todas as informações de que os usuários possam
necessitar.
– 13 –
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QUESTÃO 54

Se uma máquina com vida útil de 120.000 horas de funcionamento,

R$

adquirida por R$ 90.000,00 em janeiro de 2009 e, imediatamente,

acréscimos no ativo circulante

incorporada ao imobilizado de uma empresa, tiver funcionado

alienação do intangível

durante 6.000 horas no ano de 2012, então a taxa de depreciação e

aquisição de imobilizado

60.000,00

o valor da depreciação dessa máquina, em 2012, foram,

decréscimos no passivo circulante

12.000,00

respectivamente, de

depreciação/amortização do período

20.000,00

lucro líquido

80.000,00

pagamento de empréstimo longo prazo

50.000,00

tomada de financiamentos

40.000,00

A 20% e R$ 16.800,00.
B 20% e R$ 18.000,00.
C 25% e R$ 22.500,00.

30.000,00
3.000,00

De acordo com dados da tabela acima, levantados para a elaboração

D 5% e R$ 4.500,00.

da demonstração do fluxo de caixa de determinada empresa, o caixa

E 5% e R$ 6.000,00.

líquido

QUESTÃO 53

No mês de dezembro de 2012, em uma empresa hipotética,
ocorreram os fatos descritos a seguir.

A gerado pelas atividades operacionais foi de R$ 58.000,00.
B gerado pelas atividades operacionais foi de R$ 160.000,00.
C consumido

C

despesa de janeiro de 2013, paga em dezembro de
2012 = R$ 1.000,00;

C

despesa de dezembro de 2012, a ser paga em janeiro
de 2013 = R$ 2.000,00;

C

pelas

atividades

de

financiamento

foi

de R$ 50.000,00.
D consumido pelas atividades de financiamento foi de
R$ 110.000,00.
E consumido pelas atividades de investimento foi de
R$ 37.000,00.

despesa de dezembro de 2012, paga em novembro
RASCUNHO

de 2012 = R$ 4.000,00;

C

receita de janeiro de 2013, recebida em dezembro
de 2012 = R$ 5.000,00;

C

receita de dezembro de 2012, a ser recebida em janeiro
de 2013 = R$ 6.000,00;

C

receita de dezembro de 2012, recebida em dezembro
de 2012 = R$ 8.000,00.

De acordo com os princípios de contabilidade, na situação
hipotética acima descrita, o resultado da empresa em dezembro de
2012 foi igual a
A R$ 12.000,00.
B R$ 14.000,00.
C R$ 6.000,00.
D R$ 8.000,00.
E R$ 10.000,00.
– 14 –
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A perda em um imobilizado decorrente do teste de recuperabilidade
significa que

UnB/CESPE – TRE/MS
QUESTÃO 58

Ao funcionário público federal estável aprovado em novo concurso
público, para outro órgão, mas não habilitado no estágio probatório

A o valor de aquisição excedia o valor da depreciação.

desse novo cargo aplica-se, para que retorne ao cargo por ele

B o valor contábil excedia o valor recuperável.

anteriormente ocupado, o instituto da

C o valor recuperável excedia o valor contábil líquido.
D o valor em uso excedia o valor contábil.

A recondução.

E o valor de venda líquido excedia o valor contábil.

B readaptação.

QUESTÃO 56

C reversão.

Acerca dos requisitos para a investidura em cargo público, assinale

D reintegração.

a opção correta.

E redistribuição.

A Vinte por cento das vagas de todos os concursos públicos

QUESTÃO 59

devem ser reservadas aos portadores de deficiência, vedada
qualquer alegação de incompatibilidade entre a deficiência e

Com base na Lei n.º 8.112/1990, assinale a opção correta.

o cargo.
B Para ser investido em cargo público, o candidato deve ter, ao
menos, o ensino fundamental completo.
C As universidades podem prover seus cargos com professores
estrangeiros.
D A idade mínima para a investidura em cargo público é
dezesseis anos.
E A investidura em o cargo público é concretizada com a
publicação da nomeação no Diário Oficial.
QUESTÃO 57

Considere que Lucas tenha tomado posse no seu primeiro cargo
efetivo no serviço público federal e que esteja em exercício há seis
meses. Com relação à situação funcional de Lucas, assinale a opção
correta à luz da Lei n.º 8.112/1990.

A O servidor pode ausentar-se do serviço por dois dias para votar
em outro estado da Federação.
B Ao servidor estudante será concedido horário especial, quando
comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da
repartição, independentemente de compensação de horário.
C O afastamento do servidor por motivo de doença profissional
é considerado como efetivo exercício.
D A licença-prêmio por assiduidade será concedida apenas aos
servidores aprovados no estágio probatório.
E O servidor público convocado para o serviço militar
obrigatório deverá, para que não fique configurado o abandono
de cargo, requerer licença para tratar de assuntos particulares,

A Enquanto estiver no período de estágio probatório, Lucas não
poderá ocupar cargos em comissão.

devendo retornar ao serviço no prazo máximo de trinta dias
após o término do período do serviço obrigatório.

B Lucas poderá tirar licença para desempenho de mandato
classista.
C Lucas poderá tirar licença para tratar de assuntos particulares

QUESTÃO 60

A Lei n.º 8.112/1990 aplica-se

pelo prazo de três anos consecutivos, sem direito à
remuneração.
D Lucas irá adquirir estabilidade após dois anos de efetivo
exercício no cargo.
E Caso Lucas esteja cursando faculdade e tenha de mudar de
localidade no interesse da administração, ele terá direito a
matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer
época, independentemente de vaga.

A aos servidores públicos das empresas públicas.
B aos servidores públicos das autarquias.
C aos servidores temporários.
D aos servidores públicos efetivos do Distrito Federal.
E aos servidores públicos militares.
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QUESTÃO 61

Paulo, servidor público federal, requereu exoneração de
seu cargo efetivo. O departamento de recursos humanos do órgão,
ao analisar a situação funcional do servidor a fim de preparar o ato

UnB/CESPE – TRE/MS
QUESTÃO 63

Acerca do processo disciplinar e das responsabilidades do servidor
público federal, assinale a opção correta.

exoneratório, constatou que Paulo havia recebido, meses antes, uma
gratificação em duplicidade. Constatado o equívoco, Paulo foi
notificado a devolver a verba recebida indevidamente.
Com base na situação hipotética acima, assinale a opção correta.
A Caso Paulo não quite o débito em sessenta dias, seu nome será
inscrito em dívida ativa.
B A autoridade máxima do órgão poderá determinar que se
proceda ao arresto dos vencimentos de Paulo, até o limite do
valor da dívida.
C Paulo tem o prazo de noventa dias, a contar da notificação,
para quitar o débito, sob pena de responder a processo
administrativo disciplinar.
D Paulo não é obrigado a devolver o valor, dado seu caráter de

A A obrigação de reparar dano ocasionado por ato do servidor
não se estende a seus sucessores, visto que a pena não poderá
passar da pessoa do acusado.
B A penalidade prevista para a acumulação ilegal de cargos é
a demissão.
C A abertura de sindicância não interrompe a prescrição.
D Será extinta a pena de servidor aposentado que tenha
praticado, em atividade, ato punível com demissão.
E A responsabilidade administrativa do servidor não será
afastada no caso de absolvição criminal, qualquer que seja seu
fundamento, visto que vigora no Brasil a independência de

verba alimentar.
E Paulo não poderá ser exonerado enquanto não quitar a dívida.
QUESTÃO 62

Considere que determinada servidora pública federal ocupante de
cargo efetivo no Superior Tribunal de Justiça pretenda cursar um

instâncias.
As questões de 64 a 70 a seguir devem ser respondidas
com base no Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do
Mato Grosso do Sul (TRE/MS).

mestrado, em sua área de atuação, em uma renomada universidade
do exterior. A partir dessa situação, assinale a opção correta à luz
da Lei n.º 8.112/1990.
A Caso seja beneficiada com o afastamento para estudo no
exterior, a referida servidora não poderá ser exonerada antes de

QUESTÃO 64

Considerando que determinado advogado tenha sido nomeado juiz
do TRE/MS, assinale a opção correta.

decorrido período igual ao que esteve afastada, ressalvada a
hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu
afastamento.
B Para se ausentar do país com a finalidade de estudar no
exterior, a servidora deverá obter prévia autorização do
ministro das Relações Exteriores.
C Caso conclua o mestrado no prazo de dois anos previsto em lei,
a referida servidora poderá se afastar novamente para cursar o

A O período máximo de permanência desse advogado no cargo
é de dois biênios consecutivos, devendo haver um intervalo de
dois anos para nova investidura.
B O tempo de serviço nesse cargo é contado a partir da data da
nomeação.

doutorado na mesma instituição ou similar, com a condição de

C Se ele afastar-se das atividades por motivo de licença, o

que retorne ao Brasil e permaneça em efetivo exercício no

período da licença não será computado no biênio para o qual

cargo pelo prazo mínimo de seis meses.
D Caso seja nomeada para servir em organismo internacional de
que o Brasil participe, essa servidora poderá acumular a
remuneração recebida no exterior com os vencimentos do
cargo efetivo.
E A servidora poderá requerer afastamento para estudo
no exterior pelo prazo máximo de dois anos.

foi nomeado.
D A nomeação desse advogado deveu-se a uma indicação da
assembleia legislativa do estado.
E O advogado foi nomeado pelo presidente do tribunal de justiça
do estado.
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QUESTÃO 65

O procurador regional eleitoral

UnB/CESPE – TRE/MS
QUESTÃO 68

A respeito das exceções de incompetência, do impedimento e da
suspeição, assinale a opção correta.

A será substituído, em caso de afastamento por motivo de
licença, pelo juiz eleitoral mais antigo.
B possui a competência para emitir pareceres em todos os feitos
contenciosos e nos administrativos, ainda que não envolvam
matéria eleitoral.
C tem direito a voto nas deliberações do tribunal.
D não pode requerer arquivamento de inquérito policial.
E deve manifestar-se, em relação aos conflitos de competência
submetidos ao tribunal, por escrito.

A A exceção de incompetência deve ser arguida até quinze dias
após a expiração do prazo para a defesa.
B Qualquer interessado pode arguir a suspeição de servidor
da secretaria do tribunal.
C Juiz do tribunal pode declarar-se suspeito ou impedido,
devendo, obrigatoriamente, fazê-lo por despacho nos autos.
D As deliberações do tribunal sobre incompetência, impedimento
e suspeição serão tomadas publicamente.
E Quando a arguição de suspeição de juiz eleitoral é julgada
procedente, o presidente do tribunal deve exonerá-lo do cargo

QUESTÃO 66

Acerca das sessões do TRE/MS, assinale a opção correta.
A De cada sessão deve ser lavrada ata circunstanciada, sendo

que ocupa.
QUESTÃO 69

No que se refere aos conflitos de competência e de atribuições e às
consultas, representações e reclamações, assinale a opção correta.

vedado qualquer tipo de retificação após a sua lavratura.
B O secretário das sessões do tribunal é o juiz eleitoral de menor
antiguidade.
C Os trabalhos das sessões obedecem a uma ordem, podendo o
procurador regional eleitoral submeter ao conhecimento do
tribunal qualquer outra matéria.
D É vedado ao tribunal realizar sessões reservadas.
E No início do ano eleitoral, o presidente do tribunal deve fazer
publicar, em resolução, as sessões ordinárias e extraordinárias
a serem realizadas ao longo do ano.
QUESTÃO 67

No que se refere aos processos no TRE/MS, assinale a opção

A A petição ou representação sobre conflitos de competência
devem ser dirigidas ao corregedor regional eleitoral.
B Não cabe recurso da decisão dos conflitos de atribuição e de
competência.
C O conflito de jurisdição pode ser suscitado por qualquer das
autoridades em divergência, por meio de petição.
D O interessado pode suscitar, mediante representação, o conflito
de atribuição pela prática da atividade administrativa.
E O tribunal conhecerá de consultas sobre casos concretos, no
prazo de quarenta e oito horas.
QUESTÃO 70

No que se refere aos recursos eleitorais, assinale a opção correta.

correta.
A Os recursos eleitorais têm efeito suspensivo.
A Qualquer advogado pode consultar autos que tenham tramitado
em segredo de justiça.
B As intimações do tribunal devem ser realizadas pessoalmente.
C No conhecimento e julgamento dos feitos, devem-se conhecer
e julgar primeiramente os conflitos de competência.
D É vedado ao tribunal declarar a inconstitucionalidade de ato de
poder público.
E Os processos objeto de pedido de vista têm preferência na
composição da pauta, que deve ser afixada no átrio do tribunal.

B No processamento dos recursos, as normas dos Códigos de
Processo

Civil

e

de

Processo

Penal

aplicam-se

subsidiariamente.
C Do despacho de juízes eleitorais não cabe recurso para o
tribunal regional eleitoral.
D Os recursos parciais de um mesmo município devem ser
julgados ao mesmo tempo em uma mesma sessão no tribunal.
E Quando o tribunal se reunir em conselho para a lavratura de
acórdão, o prazo para interposição de recurso começa a correr
da sua publicação na imprensa oficial.
– 17 –

