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- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
- contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova Discursiva e da Prova de Redação.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
C D E
- Ler o que se pede na Prova Discursiva e na Prova de Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO
- Preencha os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Objetiva, com caneta esferográfica de material transparente e
tinta preta ou azul.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova Discursiva e da Prova de Redação será corrigido.
- Você deverá transcrever a Prova Discursiva e a Prova de Redação, a tinta, na folha apropriada.
- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de
Respostas, e fazer a Prova Discursiva e a Prova de Redação (rascunho e transcrição) na folha correspondente.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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1.
CONHECIMENTOS GERAIS

Conclui-se corretamente do texto:
(A)

Houve dificuldades, reconhecidas ainda hoje, em
caracterizar com rigor as inovações perpetradas durante o Renascimento por um grupo de artistas italianos, que se diferenciavam dos demais em razão de
seus conhecimentos empíricos.

(B)

As divergências entre historiadores e críticos referentes à periodização adequada e às características
do Renascimento italiano acentuam as dificuldades
em reconhecer a genialidade e a importância de
alguns artistas nele incluídos.

(C)

A ausência de conhecimentos mais sólidos, com
base no saber acadêmico contido nos livros em
latim, cerceava a participação de grupos de artistas
nas corporações de ofícios existentes na Itália durante a época renascentista.

(D)

Torna-se mais importante o reconhecimento das características e da genialidade dos artistas do Renascimento italiano do que a preocupação em estabelecer limites precisos de tempo para explicar todo
o florescimento artístico dessa época.

(E)

As características inovadoras das obras de alguns
artistas do Renascimento italiano que se mantinham
independentes, quer da tradição artesanal quer do
conhecimento acadêmico, isolam-nos inteiramente
no contexto artístico desse período.

Língua Portuguesa
Atenção:

Leia o texto abaixo para responder às questões de
números 1 a 5.

Figuras históricas perdem seus contornos quando se
tornam valores absolutos e até sua própria existência chega a
ser posta em dúvida. Caso exemplar é o de William
Shakespeare, cuja importância cresceu tanto que, a partir do
século XVIII, começou-se a questionar se ele era realmente o
autor de seus dramas.
Algo semelhante aconteceu com o Renascimento. De
início, o termo indicava a arte produzida na Itália entre os
séculos XV e XVI, exemplar para todos os artistas que se seguiram. Em meados do XIX, quando começava a perder força
como paradigma estético, assumiu um significado muito mais
amplo e indeterminado. Historiadores, como Jules Michelet
(1855) e o suíço Jacob Burckhardt (1860), defendem suas
teorias, mas a periodização encontra dificuldades. Os limites de
um período histórico costumam ser marcados por fatos
concretos, de datação consensual. Em arte, as transições são
muito mais fluidas. Com Renascimento e renascimentos na
arte ocidental (1957) o historiador da arte alemão Erwin
Panofsky tentou pôr ordem nessa proliferação de renascenças:
o que distingue o Renascimento italiano das retomadas
anteriores, segundo ele, é a consciência de que o antigo já não
existe, da necessidade de recriá-lo.
Afinal, o que faz da arte italiana dos séculos XV e XVI
algo tão especial? Leon Battista Alberti, o teórico mais importante da primeira fase do Renascimento, identifica por nome, no
prólogo de seu tratado Da pintura (1436), um grupo bem
pequeno de artistas, todos florentinos. Foram eles, segundo o
teórico, que fizeram reviver uma arte que, como a antiga, se
inspirava diretamente na natureza. Mas, enquanto os antigos
tiveram muitos mestres para imitar, eles precisaram reinventar.
"Nós", diz Alberti, incluindo-se no grupo, "descobrimos artes e
ciências jamais ouvidas e vistas."
Outro teórico define esses inventores como "mestres de
artes mistas e de engenho". Artes, na Florença da época, eram
as corporações de artesãos e comerciantes que governavam a
cidade desde o século XIV. Além delas, com maior prestígio
(se não com maior poder) havia as artes liberais, que se
aprendiam pelos livros e não pela experiência prática. Os
"mestres de artes mistas" não eram uma coisa nem outra. Já
não se identificavam com o saber artesanal de pai para filho;
tampouco com o saber escolar dos acadêmicos. Buscavam
conhecimentos empíricos, quando necessário (engenharia, fundição dos metais, fabricação de cores), embora não se restringissem a nenhuma das profissões tradicionais. Em sua maioria,
não liam latim, mas dispunham de tratados de ótica e de geometria traduzidos e consultavam cientistas e matemáticos
sempre que fosse preciso. Eram leitores vorazes da nova
literatura em vulgar (Dante, Petrarca, Boccaccio) e estudavam
história. A cultura deles se definia em função dos projetos em
que estavam envolvidos − uma igreja, um monumento, um
quadro. Enfim, não eram nem artesãos nem filósofos. Pela primeira vez na história, eram artistas.
(Adaptado de: Lorenzo Mammi. Bravo!, 191, julho de 2013, p.
16-21)
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_________________________________________________________

2.

Pela primeira vez na história, eram artistas.
A frase final do texto deve ser entendida como
(A)

tese que se mostrou coerente ao se referir às ideias
o
apresentadas no 2 parágrafo.

(B)

retomada dos exemplos e das teorias apresentadas
no desenvolvimento, o que garante a coesão textual.

(C)

repetição enfática, que se apresenta como uma síntese das ideias discutidas no texto.

(D)

conclusão que constitui um fecho coeso do que foi
desenvolvido no último parágrafo.

(E)

exposição de um fato inconteste, que vem confirmar
a importância da arte renascentista.

_________________________________________________________

3.

Identifica-se relação de causa e consequência entre os
seguintes fatos apontados no texto:
(A)

presença de um grupo de pintores em Florença e a
busca por conhecimento referente aos projetos em
que estariam envolvidos.

(B)

aumento da importância literária de Shakespeare e
questionamentos a respeito da autoria de suas
obras.

(C)

desconhecimento da língua latina e leitura de obras
de Dante, Petrarca e Boccaccio.

(D)

questionamentos a respeito da correta datação do
Renascimento italiano e as características das obras
produzidas nesse período.

(E)

busca por temas e formas ainda não explorados na
arte renascentista e conhecimento disseminado da
obra de escritores do mesmo período.
TRT15-Conhecimentos Gerais3
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4.

Quanto ao desenvolvimento textual, afirma-se corretamente:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Atenção:

o

O autor do texto deixa implícita, no 1 parágrafo, sua
concordância com a hipótese de que William
Shakespeare não deve ter sido realmente o criador
de tantos dramas que marcaram sua época.

Todos os dias, acompanhamos na televisão, nos jornais
e revistas as catástrofes climáticas e as mudanças que estão
ocorrendo, rapidamente, no clima mundial. Nunca se viram
mudanças tão rápidas e com efeitos devastadores como têm

Apesar de evidente intenção esclarecedora das
informações contidas no parágrafo final, à semelhança de verbete de dicionário a respeito da Florença
do século XV, elas perdem importância diante da
constatação de que os artistas não se consideravam
ligados a nenhum ofício.

ocorrido nos últimos anos.
Pesquisadores do clima mundial afirmam que este aquecimento global está ocorrendo em função do aumento da emissão de gases poluentes, principalmente derivados da queima de
combustíveis fósseis (gasolina, diesel etc.) na atmosfera. Esses

o

No 2 parágrafo, defende-se a ideia central de que,
em razão da ausência de limites temporais precisos
para a produção artística, resulta impossível para os
teóricos perceber diferenças temáticas entre os
representantes de determinada época.

gases (ozônio, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e

Há semelhança nos pontos de vista emitidos tanto
o
pelo historiador alemão citado no 2 parágrafo, que
publicou sua obra no século XX, quanto pelo teórico
florentino, cuja obra data do século XV.

radiação infravermelha emitida pela Terra, dificultando a disper-

O confronto entre as teorias defendidas por historiadores nos séculos XIX e XX, a respeito de limites
temporais para as manifestações artísticas renascentistas, estabelece parâmetros para a correta
identificação da autoria dos dramas de William
Shakespeare.

gem o solo e irradiam calor na atmosfera. Como esta camada

monóxido de carbono) formam uma camada de poluentes de
difícil dispersão, causando o famoso efeito estufa. Esse fenômeno ocorre, porque esses gases absorvem grande parte da
são do calor.
O desmatamento e a queimada de florestas e matas
também colaboram para esse processo. Os raios do Sol atinde poluentes dificulta a dispersão do calor, o resultado é o
aumento da temperatura global. Embora este fenômeno ocorra
de forma mais evidente nas grandes cidades, já se verificam

_________________________________________________________

5.

Artes, na Florença da época, eram as corporações de
artesãos e comerciantes que governavam a cidade desde
o século XIV. Além delas, com maior prestígio (se não
com maior poder) havia as artes liberais, que se aprendiam pelos livros e não pela experiência prática. Os "mestres de artes mistas" não eram uma coisa nem outra. Já
não se identificavam com o saber artesanal de pai para
filho; tampouco com o saber escolar dos acadêmicos.

suas consequências no aquecimento global.
(Adaptado de: http://www.suapesquisa.com/geografia/ aquecimento_global.htm)

6.

(B)

(C)

(D)

(E)

A nova classe de "mestres de artes mistas" não
eram de nenhuma corporação ou das artes liberais,
onde havia tanto o saber artesanal como o contido
nos livros acadêmicos.
Os "mestres de artes mistas" se diferenciavam dos
demais por não se enquadrarem no espírito das
corporações, de saber artesanal, nem mesmo
naquele das artes liberais, cujo saber era aprendido
nos livros.
Nem o saber artesanal de pai para filho, nem o
escolar dos acadêmicos, que se aprendiam nos
livros, não personalizavam os "mestres de artes
mistas", que não tinham nem um nem mesmo o
outro.
Quem não se identificava ainda mais com o saber
artesanal ou com o saber escolar dos acadêmicos,
sem ser uma coisa nem outra, chamados como "os
mestres de artes mistas".
Caso os chamados "mestres de artes mistas", que
não eram uma coisa nem outra, que se identificavam
com o conhecimento de pai para filho nem mesmo
com os acadêmicos.
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Como esta camada de poluentes dificulta a dispersão do
calor, o resultado é o aumento da temperatura global.
Na frase acima, o conectivo como tem o valor
de ......, podendo ser substituído sem prejuízo do sentido e
da correção por ...... .
As lacunas são completadas corretamente em:

Considerando-se o parágrafo acima, o segmento grifado
recebe redação alternativa em que se mantêm igualmente
o sentido original e a coesão, com a devida correção, em:
(A)

Leia o texto abaixo para responder às questões de
números 6 a 10.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

conformidade
comparação
causa
comparação
causa

–
–
–
–
–

por que
porque
tanto que
tanto que
porque

_________________________________________________________

7.

Todos os dias, acompanhamos na televisão, nos jornais e
revistas as catástrofes climáticas e as mudanças que estão ocorrendo, rapidamente, no clima mundial.
Trocando o verbo acompanhamos por acompanhávamos, a frase acima fica reescrita corretamente na voz
passiva analítica em:
(A)

Todos os dias, foram acompanhadas pela televisão as
catástrofes climáticas e as mudanças que têm ocorrido, rapidamente, no clima mundial.

(B)

Todos os dias, acompanham-se pela televisão as
catástrofes climáticas e as mudanças que estavam
ocorrendo, rapidamente, no clima mundial.

(C)

Todos os dias, eram acompanhadas pela televisão
as catástrofes climáticas e as mudanças que estavam ocorrendo, rapidamente, no clima mundial.

(D)

Todos os dias, são acompanhadas pela televisão as
catástrofes climáticas e as mudanças que ocorrem,
rapidamente, no clima mundial.

(E)

Catástrofes climáticas e as mudanças que ocorrem,
rapidamente, no clima mundial.
3
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8.

Pesquisadores do clima mundial afirmam que este aquecimento global está ocorrendo em função do aumento da emissão de
gases poluentes, principalmente derivados da queima de combustíveis fósseis (gasolina, diesel etc.) na atmosfera. Esses gases
(ozônio, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e monóxido de carbono) formam uma camada de poluentes de difícil
dispersão, causando o famoso efeito estufa. Esse fenômeno ocorre, porque esses gases absorvem grande parte da radiação
infravermelha emitida pela Terra, dificultando a dispersão do calor.
Esses gases e Esse fenômeno referem-se, respectivamente, a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

9.

raios do Sol
camada de poluentes
dispersão do calor
aquecimento global
gases poluentes

–
−
−
−
–

camada de poluentes.
difícil dispersão.
efeito estufa.
difícil dispersão.
efeito estufa.

Os raios do Sol podem atingir o solo e irradiar calor na atmosfera, informam os pesquisadores à população.
Reescrevendo a frase e substituindo-se os termos em negrito pelos pronomes pessoais, o correto é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10.

Os raios do Sol podem atingi-lo e irradiar calor na atmosfera, informaram-lhe os pesquisadores.
Os raios do Sol podem lhe atingir e irradiar calor na atmosfera, a informamos pesquisadores.
Os raios do Sol podem atingir-lhe e irradiar calor na atmosfera, informam-na os pesquisadores.
Os raios do Sol podem atingir-lhe e irradiar calor na atmosfera, informam-lhes os pesquisadores.
Os raios do Sol podem o atingir e irradiar calor na atmosfera, lhes informam os pesquisadores.

O aumento da temperatura vem provocando a morte de várias espécies animais e vegetais mas desequilibrando vários
ecossistemas. E a isso somarmos o desmatamento onde vem ocorrendo, em florestas de países tropicais, e a tendência é
aumentar as regiões desérticas do planeta Terra. Embora não é só isso, esse o aumento da temperatura faz com que ocorra
maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando catástrofes climáticas.
As frases acima encontram-se reescritas com coerência e correção em:
(A)

O aumento da temperatura vem provocando a morte de várias espécies animais e vegetais e desequilibrando vários
ecossistemas. Portanto a isso somarmos o desmatamento que vem ocorrendo, em florestas de países tropicais, a
tendência é aumentar as regiões desérticas do planeta Terra. Por que não é só isso, esse aumento da temperatura faz
com que ocorra maior evaporação das águas dos oceanos onde potencializa catástrofes climáticas.

(B)

O aumento da temperatura vem provocando a morte de várias espécies animais e vegetais e desequilibrando vários
ecossistemas. Se a isso somarmos o desmatamento que vem ocorrendo em florestas de países tropicais, a tendência é
aumentar as regiões desérticas do planeta Terra. Mas não é só isso, esse aumento da temperatura faz com que ocorra
maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando catástrofes climáticas.

(C)

O aumento da temperatura vem provocando a morte de várias espécies animais e vegetais, onde desequilibra vários
ecossistemas. Caso a isso somarmos o desmatamento que vem ocorrendo em florestas de países tropicais, a tendência é
aumentar as regiões desérticas do planeta Terra. Portanto não é só isso, esse aumento da temperatura faz com que
ocorra maior evaporação das águas dos oceanos e potencialize catástrofes climáticas.

(D)

O aumento da temperatura vem provocando a morte de várias espécies animais e vegetais e desequilibrando vários
ecossistemas. Se a isso somarmos o desmatamento onde vem ocorrendo, em florestas de países tropicais, a tendência é
aumentar as regiões desérticas do planeta Terra. Contudo não é só isso, esse aumento da temperatura faz com que
ocorra maior evaporação das águas dos oceanos, onde se potencializam catástrofes climáticas.

(E)

O aumento da temperatura vem provocando a morte de várias espécies animais e vegetais quando desequilibra vários
ecossistemas. Onde a isso somarmos o desmatamento que vem ocorrendo, em florestas de países tropicais, a tendência é
aumentar as regiões desérticas do planeta Terra. Por que não é só isso, esse aumento da temperatura faz com que ocorra
maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando catástrofes climáticas.
a

Regimento Interno do TRT da 15 Região
11.

a

Um procedimento correicional pode ser instaurado pelo TRT da 15 Região ex officio, a requerimento das partes e de qualquer
interessado ou por determinação do Tribunal. É aspecto atinente a esse procedimento
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12.

a

As Seções Especializadas do TRT da 15 Região serão compostas pelos Desembargadores do Trabalho. A SDC − Seção de
a
Dissídios Coletivos é constituída pelo Presidente do Tribunal e pelo Vice-Presidente Judicial, a 1 SDI − Seção de Dissídios
a
a
Coletivos pelo Corregedor-Geral, a 2 SDI − Seção de Dissídios Coletivos pelo Vice-Corregedor Regional, a 3 SDI − Seção de
Dissídios Coletivos pelo Vice-Presidente Administrativo, além de, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

impossibilidade de realização de correição parcial.
possibilidade do pedido de instauração ser verbal.
obrigatoriedade da suspensão do ato motivador do pedido.
possibilidade de interposição de agravo regimental pelo corrigente se não conformado com a decisão do Corregedor.
o
obrigatoriedade do cumprimento da decisão do Corregedor pelo Juiz de 1 Grau, sob pena de solidariedade.

13, 12, 12 e 13 Desembargadores.
13, 12, 12 e 12 Desembargadores.
12, 12, 12 e 12 Desembargadores.
13, 13, 13 e 13 Desembargadores.
12, 13, 13 e 13 Desembargadores.
TRT15-Conhecimentos Gerais3
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13.

a

Os servidores do TRT da 15 Região têm a sua disposição
a Escola Judicial. É elegível para os cargos de Diretor e
Vice-Diretor o
(A)

Presidente de Câmara.

(B)

Vice-Presidente Administrativo.

(C)

Vice-Presidente Judicial.

(D)

Corregedor Regional.

(E)

Vice-Corregedor Regional.

17.

_________________________________________________________

Matemática
14.

Certo número de cestas básicas foram compradas para
distribuir para alguns funcionários de uma empresa, sendo
que cada funcionário que recebe a cesta receberá uma
única cesta. Se as cestas fossem distribuídas para todos
os funcionários do setor A, sobrariam 12 cestas. Se elas
fossem distribuídas para todos os funcionários do setor B,
faltariam 8 cestas. Se fossem distribuídas para todos os
funcionários do setor C, não faltariam nem sobrariam cestas básicas. Nas circunstâncias descritas, o total de funcionários dos setores A, B e C dessa empresa, juntos, é
igual ao

O Sr. José teve a grata notícia de sua aprovação em concurso público. Conhecedor de seus deveres, sabe que sua
investidura ocorrerá com a posse. Nos termos da Lei, é
regra atinente à posse
(A)

sua ocorrência no prazo de 30 dias contados do
resultado do concurso.

(B)

em se tratando de servidor em licença para desempenho de mandato classista, o prazo para sua ocorrência será contado do término do impedimento.

(C)

a obrigatoriedade nos casos de nomeação e de provimento.

(D)

independe de prévia inspeção médica legal, condição exigida para a entrada em exercício.

(E)

o previsto no termo de posse pode ser alterado de
ofício nos termos previstos em lei.

_________________________________________________________

18.

A Lei prevê, além do vencimento que poderão ser pagos
ao servidor, indenizações, gratificações e adicionais. É regra atinente a essas vantagens o
(A) pagamento de auxílio-moradia ser uma espécie de
gratificação.
(B)

(A)

triplo do número de cestas básicas compradas,
menos 4.

cabimento de ajuda de custo a servidor afastado em
virtude de mandato eletivo.

(C)

(B)

triplo do número de cestas básicas compradas,
mais 4.

não cabimento de diárias se o deslocamento da
sede constituir exigência permanente do cargo.

(D)

(C)

número de cestas básicas compradas, menos 4.

(D)

número de cestas básicas compradas, mais 4.

cabimento de auxílio-moradia se o deslocamento do
servidor ocorrer por força de nomeação para cargo
efetivo.

(E)

dobro do número de cestas básicas compradas,
mais 20.

(E)

cálculo da ajuda de custo feito sobre a remuneração
do servidor, não podendo exceder a importância
correspondente a 2 meses.

__________________________________________________________________________________________________________________

15.

Rafael possui uma coleção de 48 CDs e 31 DVDs, parte
dos quais ele destinará para doação. Da coleção ele ficará
com 20 CDs e 10 DVDs, destinando o resto para doação.
A doação será feita em caixas contendo sempre ao menos
1 CD e 1 DVD, não sendo necessário que o número de
CDs de uma caixa seja igual ao de DVDs que ela contenha. Além disso, todas as caixas para doação devem
conter, entre si, o mesmo número de CDs e de DVDs. Nas
condições descritas, o maior número possível de caixas
para doação será igual a
(A)

9.

(B)

7.

(C)
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(D)

6.

(E)

11.

Noções de Administração Geral/Pública
19.

(B)

uso racional e econômico dos insumos na produção
de bens e serviços.

(C)

impacto final das ações, ou seja, o grau de satisfação das necessidades e dos desejos da sociedade
pelos serviços prestados pela organização.

(D)

grau de alcance dos indicadores de resultados estabelecidos no planejamento estratégico da organização.

(E)

resultado da avaliação de desempenho e grau de
satisfação com os serviços disponibilizados.

_________________________________________________________

_________________________________________________________
o

Lei n 8.112/1990
16.

O conceito de eficiência na gestão pública corresponde ao
(A) grau de alcance das metas; é uma medida de resultados para avaliar o desempenho da administração.

O Sr. João, portador de deficiência, sempre alimentou o
sonho de trabalhar em prol da sociedade. Para a satisfação desse desejo, optou por prestar concurso público para
um cargo cujas atribuições são compatíveis com a deficiência da qual é portador. Nos termos da Lei, para o
Sr. João, e para todos aqueles nessa condição, em relação às vagas oferecidas no concurso, os editais deverão
reservar

20.

Considere as afirmativas abaixo acerca da gestão por
competências.

I. Grupo focal é um dos instrumentos utilizados para
identificação das competências necessárias a uma
organização e consiste em uma entrevista coletiva.

II. A primeira etapa da gestão por competências corresponde à definição de missão, visão de futuro e
objetivos estratégicos da organização.

III. O mapeamento das competências corresponde ao
critério de alocação dos colaboradores da organização na sua estrutura.

(A)

10%.

Esta correto o que se afirma APENAS em

(B)

até 10%.

(C)

15%.

(D)

até 20%.

(E)

20%.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

TRT15-Conhecimentos Gerais3
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II e III.
I e III.
I e II.
I.
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24.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Contabilidade Geral
Atenção: Para responder às questões de números 21 a 26,
considere abaixo os saldos finais das contas no
biênio 2011/2012 da Cia Interplanetária.

Contas

2011

2012

Aplicações Financeiras de Longo Prazo

1.000

1.800

Capital Social

2.400

4.100

(A)

R$ 1.400.

(B)

R$ 1.200.

(C)

R$ 1.500.

(D)

R$ 1.100.

(E)

R$ 1.300.

_________________________________________________________

25.

O valor das Despesas pagas em 2012 corresponde a

Clientes

2.300

4.000

(A)

R$ 1.100.

CMV

1.200

2.900

(B)

R$ 1.200.

Depreciações Acumuladas

100

200

Despesas Administrativas

300

650

(C)

R$ 1.300.

Despesas de Depreciações

100

100

(D)

R$ 1.400.

(E)

R$ 1.500.

Despesas de Vendas
Despesas Financeiras

160

490

140

360

1.500

1.800

600

750

1.400

1.900

1.400

1.600

800

1.900

Fornecedores

1.200

2.800

Imobilizados

Disponibilidades
Dividendos a Pagar
Duplicatas Descontadas
Provisões para Contingências Judiciais de Longo Prazo
Estoques

2.100

2.400

Impostos e Contribuições a Pagar

400

500

Participações Societárias Permanentes
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa
−– PCLD

500

1.500

100

200

Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuições

400

500

Reservas
Resultado com Participações Societárias Avaliadas por Equivalência Patrimonial

600

1.350

Vendas

21.

0

500

3.500

6.000

_________________________________________________________

26.

27.

Os valores do Ativo Circulante e do Passivo Circulante de
2012 são, respectivamente,
(A)

R$ 3.500 e R$ 3.600.

(B)

R$ 3.600 e R$ 4.500.

(C)

R$ 4.500 e R$ 5.450.

(D)

R$ 5.450 e R$ 5.500.

(E)

R$ 7.500 e R$ 5.950.

22.

R$ 1.200.

(B)

R$ 1.500.

(C)

R$ 1.600.

(D)

R$ 1.800.

(E)

R$ 2.000.

_________________________________________________________

23.

Considerando que em 2010 o Estoque Final era zero, as
compras de 2011 corresponderiam a

(A)

1,23.

(B)

1,03.

(C)

0,94.

(D)

0,42.

(E)

0,30.

A Cia Plutão tinha registrado em seus Ativos uma Participação Societária Permanente de 3% do Capital total da
CIA "A", sem nenhum outro tipo de relacionamento entre
as empresas. Ao final de 2011, a empresa investida, ao apurar um Lucro Líquido substancial destina e distribui aos
seus acionistas, dividendos no valor de R$ 100.000. A Cia
Plutão ao receber seus dividendos deverá reconhecer um
(A)

débito em conta de Ativo Não Circulante.

(B)

crédito na conta Resultado de Equivalência Patrimonial.

(C)

débito em uma conta de Ganhos de Capital.

(D)

crédito em uma conta de Receita Operacional.

(E)

débito em conta de Participação Societária Permanente.

_________________________________________________________

O Resultado Líquido do exercício de 2011 corresponde a
(A)

O índice de Liquidez Geral em 2012 corresponde a

_________________________________________________________

_________________________________________________________

28.

A Cia Venturosa controlada da Cia Felicidade, vende
a prazo para sua investidora, Estoques no valor de
R$ 500.000, obtendo nessa operação um Lucro de
R$ 150.000. Ao final do período, ao iniciar o processo de
Consolidação o contador verifica que a Cia Felicidade
repassou a terceiros 60% desses Estoques obtendo,
nessa operação, um Lucro de R$ 100.000, mantendo
ainda em seus Ativos o restante dos Estoques adquiridos
de sua controlada.
Estando as empresas sujeitas ao processo de consolidação, ao efetuar os registros do consolidado deve o
contador considerar um valor não realizado nos estoques
de

(A)

R$

800.

(A)

R$ 210.000.

(B)

R$ 1.900.

(B)

R$ 150.000.

(C)

R$ 2.000.

(C)

R$ 140.000.

(D)

R$ 2.400.

(D)

R$ 100.000.

R$ 2.900.

(E)

R$ 60.000.

(E)
6

Na elaboração do Fluxo de Caixa pelo método indireto, o
resultado ajustado corresponde a
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29.

A Cia Holanda produz e vende, por R$ 1.000 a unidade, o
produto “A”. Para produzir e vender este produto, incorre
na estrutura de custos e despesas abaixo.
Custos
variáveis
p/unidade

Despesas Variáveis de Venda p/unidade

Total dos
Custos Fixos

Despesas
Fixas Totais

R$ 400

R$ 100

R$ 480.000

R$ 20.000

33.

(A)

variável e é alocado aos serviços prestados pelo
custeio baseado em atividades.

(B)

Em um determinado período, a empresa estabelece como
objetivo diminuir seu endividamento em R$ 300.000 e ainda gerar um lucro de R$ 100.000, mantendo a mesma
estrutura de custos e despesas. Para alcançar seus objetivos, a empresa deveria produzir e vender, em unidades,

variável e é alocado aos serviços prestados pelo
custeio pleno.

(C)

fixo e é alocado aos serviços prestados pelo custeio
variável.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)

fixo e é alocado aos serviços prestados pelo custeio
por absorção.

(E)

fixo e é identificado diretamente aos processos
julgados.

1.200.
1.600.
1.800.
2.000.
1.000.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

30.

Na elaboração da Demonstração do Valor Adicionado
(DVA), os juros incidentes sobre Empréstimos Contraídos
pela entidade são evidenciados
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

como Insumos Financeiros adquiridos de terceiros.
em item próprio na distribuição do Valor Adicionado.
no item valor adicionado atribuído à transferência.
como valores transferidos de terceiros.
na avaliação do valor adicionado bruto.

_________________________________________________________

Contabilidade Governamental
31.

Sobre os princípios contábeis aplicados ao setor público,
considere:

I. O princípio da competência determina que, uma variação no valor do Patrimônio Líquido relativa a medicamentos hospitalares deve ser reconhecida no
período em que tais medicamentos foram consumidos na prestação de serviços pela entidade pública.

II. O ajuste a valor presente dos direitos, dos títulos de
créditos e das obrigações prefixadas fere o princípio do registro pelo valor original.

III. A agregação dos patrimônios da União, Estados e
Municípios no processo de consolidação das demonstrações contábeis resulta em uma nova entidade em conformidade com o princípio da entidade.

34.

Em 31/12/2012, uma entidade pública governamental
apresentava as seguintes contas com seus respectivos
saldos (valores expressos em milhares de reais):
Conta
Títulos e Valores Mobiliários
Redução ao Valor Recuperável de Investimentos
Prêmios de Seguros a Apropriar
Pessoal a Pagar

Saldo
42.000,00
500,00
3.000,00
450.000,00

Participações Permanentes
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a
Curto Prazo

240.000,00

Financiamentos a Curto Prazo − Interno

430.000,00

Encargos Sociais a Pagar

600.000,00

Empréstimos a Curto Prazo − Interno

780.000,00

Dívida Ativa Tributária
Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas

18.000,00

55.000,00
320.000,00

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto
Prazo

600.000,00

Créditos Tributários a Receber

800.000,00

Créditos por Danos ao Patrimônio
Créditos de Transferências a Receber
Clientes
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda
Nacional

35.000,00

8.000,00
750.000,00
10.000,00
25.000,00

Está correto o que se afirma APENAS em

Bens Móveis

1.200.000,00

(A)
(B)

Bens Imóveis

1.480.000,00

(C)
(D)
(E)

I.
I e II.
II.
II e III.
III.

_________________________________________________________

32.

A depreciação do prédio onde são realizadas as audiências de um Tribunal Regional do Trabalho, apurada com
base no método das quotas constantes, é um custo

De acordo com a NBC T 16.7, as demonstrações contábeis das entidades do setor público, para fins de consolidação, devem ser levantadas na mesma data, admitindose a defasagem de até três meses, desde que, sejam divulgadas em notas explicativas

Benefícios Previdenciários a Pagar

850.000,00

Arrendamento Operacional a Pagar

110.000,00

Almoxarifado

225.000,00

Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a
Terceiros
Adiantamentos a Fornecedores

12.000,00
4.000,00

Com base nestas informações, é correto afirmar que o
Patrimônio Líquido, em 31/12/2012, era, em milhares de
reais,

(A)

as características das entidades do setor público
incluídas na consolidação.

(A)

206.500,00.

(B)

os efeitos dos eventos relevantes entre as diferentes
datas.

(B)

174.500,00.

(C)

os procedimentos adotados na consolidação.

(C)

96.500,00.

(D)

a natureza e os montantes dos ajustes efetuados.

(E)

os dados cadastrais das entidades do setor público
incluídas na consolidação.

(D)

130.500,00.

(E)

1.406.500,00.
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35.

Uma entidade pública realizou gastos com serviços de
terceiros – pessoa jurídica referente à obtenção de um
software, não integrante de um hardware, para controle
das suas atividades, sendo eles:

38.

−
−
−
−
−
−

− construção do software pelo valor de R$ 1.200.000,00.
− testes para verificação da adequação do funcionamento do software no valor de R$ 240.000,00.
Em 01/11/2012, data em que o ativo foi colocado em
condições de uso e que a entidade iniciou a sua utilização,
a estimativa do valor residual do ativo foi zero e da sua
vida útil de 8 anos. Considerando que, para o cálculo da
amortização do ativo, é usado o método linear, é correto
afirmar que a variação patrimonial diminutiva, em 2012,
decorrente deste software foi, em reais,
(A)

1.200.000,00.

(B)

1.440.000,00.

(C)

25.000,00.

(D)

12.500,00.

(E)

30.000,00.

Considere as informações extraídas do Balanço Orçamentário, referentes ao exercício financeiro de 2012, de uma
entidade pública:
Previsão Atualizada da Receita: R$ 8.700.000,00.
Receita Arrecadada: R$ 8.750.000,00.
Dotação Atualizada: R$ 8.600.000,00.
Despesas Empenhadas: R$ 8.500.000,00.
Despesas Liquidadas: R$ 8.150.000,00.
Despesas Pagas: R$7.900.000,00.

Considere, ainda, as seguintes transações realizadas no
exercício financeiro de 2012:
−
−
−

Recebimento de Depósito Caução: R$ 350.000,00.
Pagamento de Restos a Pagar Processados: R$ 480.000,00.
Inscrição de Dívida Ativa Tributária: R$ 80.000,00.

Com base nestas informações, em 2012 e em reais, o
Saldo em Espécie, conforme evidenciado no Balanço
Financeiro, foi aumentado em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

800.000,00.
120.000,00.
670.000,00.
470.000,00.
720.000,00.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

36.

39.

O reconhecimento de juros incorridos, em conformidade
com o regime de competência, referentes à dívida fundada
externa gera o seguinte lançamento contábil:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

I. Pagamento de obrigações trabalhistas, no valor de
R$ 900.000,00, reconhecidas como passivo no mês
de setembro de 2013.

D − Crédito Disponível
C − Crédito Empenhado a Liquidar

II. Reconhecimento da despesa com seguros no valor
de R$ 120.000,00. Tal despesa foi paga antecipadamente em agosto de 2013.

D – Controle da Disponibilidade de Recursos
C − Disponibilidade por Destinação de Recursos

III. Aquisição de material de consumo no valor de
R$ 330.000,00, cujo pagamento ocorreu em novembro de 2013.

D − Juros e Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos Obtidos
C − Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

IV. Prestação de serviços pelo valor de R$ 860.000,00,
cujo recebimento ocorreu em novembro de 2013.

V. Recebimento de R$ 110.000,00 de créditos inscritos em dívida ativa não tributária no exercício financeiro de 2012.

D − Empréstimos e Financiamentos Concedidos
C − Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Estas transações, em outubro de 2013, provocaram um
aumento no Ativo, em reais, de

D − Receita a Realizar
C − Receita Realizada

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

37.

Considere as transações ocorridas no mês de outubro de
2013 em uma determinada entidade pública:

Um processo trabalhista, cuja saída de recursos do governo para liquidar a obrigação é possível e cuja estimativa do montante da obrigação não seja confiável, gera

1.070.000,00.
170.000,00.
290.000,00.
210.000,00.
280.000,00.

_________________________________________________________
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(A)

o reconhecimento de uma Provisão Trabalhista no
Balanço Patrimonial.

(B)

o reconhecimento do passivo Pessoal a Pagar no
Balanço Patrimonial.

(C)

a evidenciação de uma Provisão em Notas Explicativas.

(D)

a evidenciação de um Passivo Contingente em Notas Explicativas.

(E)

a evidenciação de Contas a Pagar no Balanço Patrimonial.

40.

No desempenho de suas atribuições, os responsáveis pelo controle interno da União identificaram uma ilegalidade
quanto à licitação para contratação de serviços terceirizados de limpeza em um órgão do Poder Judiciário. Neste
caso, conforme disposições constitucionais, eles devem
(A)

aplicar multa proporcional ao dano causado ao erário.

(B)

dar ciência ao Tribunal de Contas da União.

(C)

julgar as contas do ordenador da despesa como irregulares.

(D)

denunciar a ilegalidade ao Ministério Público.

(E)

encaminhar parecer ao Poder Legislativo.
TRT15-An.Jud.-Contabilidade-E
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45.
Contabilidade Tributária
41.

(A)

deem isenções a tributos da competência dos Estados.

(B)

incidam sobre importação de produtos estrangeiros.

(C)

incorram sobre a propriedade territorial rural.

(D)

recaiam sobre operações de crédito, câmbio e seguro.

(E)

fixem alíquotas diferenciadas para desestimular propriedades improdutivas.

O sócio titular da empresa Omega Ltda − ME detém 50%
desta empresa, que fatura R$ 350.000,00 por ano. Também detém 20% da empresa Expansão S.A., que fatura
R$ 6.800.000,00 por ano. Pode-se afirmar, com estes dados que:
(A)
(B)

46.

todas as empresas, independente da forma jurídica,
devem manter escrituração contábil para atender as
normas da Receita Federal, em relação ao Imposto
de Renda e à Contribuição Social.

(C)

somente as Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte estão desobrigadas da apresentação da escrita contábil ao fisco.

(D)

todas as construtoras que optarem pela tributação
pelo regime especial tributário do patrimônio de afetação estão obrigadas a manter a escrituração contábil.

(E)

as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
presumido e as empresas optantes pelo simples estão desobrigadas da escrituração contábil.

José Santos Nascimento
Maria Souza
José Santos Nascimento
José Santos Nascimento
Antonio
Augusto
Responsável

Omega está desenquadrada das condições de Microempresa.

(C)

Omega não alcança o faturamento mínimo para enquadramento como S.A.

(D)

Expansão se enquadra, tanto como microempresa,
como empresa de pequeno porte.

(E)

Omega e Expansão estão dentro dos limites estabelecidos para os enquadramentos apresentados.

de telefonia fixa em residências.

(B)

em relação de emprego.

(C)

de exportação de serviços para o exterior do país.

(D)

sobre o valor dos depósitos à vista.

(E)

de transporte ferroviário.

Em relação à destinação da CIDE − Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, considere:

II. Financiamento de projetos ambientais relacionados
com a indústria do petróleo e do gás.

III. Financiamento de programas de infraestrutura de
transportes.
Está correto o que se afirma em

01.11.2013
02.11.2013

Nota
Fiscal
no 1.000

Valor
R$ 1.000,00

o

R$ 4.000,00

o

n 1.001

03.11.2013

n 1.002

R$ 3.500,00

04.11.2013

no 1.003

R$

05.11.2013

no 1.004

R$ 5.550,00

500,00

(A)

todas as notas fiscais sofreriam retenção na fonte de
6,15%.

(B)

todas as notas fiscais sofreriam retenção na fonte de
4,65%.

(C)

nenhuma nota fiscal sofreria a retenção na fonte de
6,15%.

(D)

a nota fiscal 1.003 de José Santos Nascimento
sofreria a retenção de 6,15%, calculada sobre o
valor total de R$ 5.000,00.

(E)

a nota de número 1.004 sofreria retenção na fonte
de 6,15%.

_________________________________________________________

Auditoria

I. Pagamento de subsídios a preços ou transporte de
álcool combustível, de gás natural e seus derivados
e de derivados de petróleo.

Data

Em relação à retenção dos tributos federais na fonte, é
correto afirmar que

O Imposto sobre serviços NÃO incide sobre a prestação
de serviços
(A)

Considere os dados apresentados na tabela abaixo.
Cliente

Expansão está dentro das condições estabelecidas
para enquadramento como Microempresa.

_________________________________________________________

44.

(B)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

43.

somente as empresas constituídas sobre a forma de
Sociedade por Ações estão obrigadas a escrituração
contábil.

A união NÃO pode instituir tributos que

_________________________________________________________

42.

Em relação à escrituração contábil, é correto afirmar que:
(A)

47.

A empresa Solution S.A. tem faturado nos últimos três
anos, R$ 3.000.000,00 por mês. Em dezembro de 2012
perdeu o cliente Evolution S.A., que mantinha compras
anuais de R$ 4.500.000,00. Divulgou para o mercado, em
dezembro de 2012, em suas projeções, que terá crescimento nos próximos 5 anos de 15%. O departamento
comercial apresentou informações para os usuários internos da empresa Solution, afirmando que não há expectativas de mudança nas vendas. Diante dos fatos apresentados as demonstrações contábeis de:

(A)

I, apenas.

(A)

2012 estão afetadas de forma material.

(B)

II, apenas.

(B)

2013 estão afetadas de forma material.

(C)

II e III, apenas.

(C)

2012 estão afetadas pela relevância.

(D)

I, II e III.

(D)

2012 e 2013 não sofrem influência ou impacto.

(E)

III, apenas.

(E)

2012 e 2013 estão afetadas pela materialidade dos
fatos.
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48.

São formas de burla pela Administração, de controles que
aparentemente estão funcionando com eficácia:

51.

I. Registrar lançamentos fictícios no livro diário, em
especial no final do período contábil, de forma a
modificar os resultados operacionais ou alcançar
outros objetivos.

O auditor da empresa Seringueira S.A. elaborou exame
seletivo nas notas fiscais emitidas, para confirmação do
saldo de Contas a Receber e da Receita do período.
Referido procedimento
(A)

é suficiente para confirmação dos saldos, por expressar o perfil da população inteira.

(B)

é um meio eficiente de constituir uma amostragem
em auditoria.

III. Omitir, antecipar ou atrasar o reconhecimento, nas

(C)

demonstrações contábeis, de eventos e operações
que tenham ocorrido durante o período das demonstrações contábeis que estão sendo apresentadas.

não é um meio eficiente de obter evidência de auditoria.

(D)

é um meio eficiente de obter evidência de auditoria,
mas não podem ser projetados para a população inteira.

(E)

não é um meio de evidências previsto nas normas
de auditoria, sendo vedada a utilização.

II. Ajustar indevidamente as premissas e alterar os julgamentos utilizados para estimar saldos contábeis.

IV. Contratar operações complexas, que são estruturadas para refletir erroneamente a situação patrimonial ou o desempenho da entidade.
Está correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

I, II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
III e IV, apenas.
I, III e IV, apenas.

52.

_________________________________________________________

49.

NÃO é um indicador de possível tendenciosidade da
Administração, com relação a estimativas contábeis:
(A)

(B)

mudanças em estimativa contábil ou no método de
elaboração da demonstração contábil, quando a
Administração fez uma avaliação subjetiva de que
houve mudança nas circunstâncias.
utilização das premissas da própria entidade para
estimativas contábeis do valor justo, quando eles
são inconsistentes com premissas do mercado
observáveis.

(C)

seleção ou elaboração de premissas significativas
que produzem uma estimativa pontual favorável para
os objetivos da Administração.

(D)

dimensionamento da provisão para contingências tributárias fundamentada na posição de probabilidade
de sucesso dos processos apresentada pelos advogados da empresa.

(E)

seleção de estimativa pontual, que pode indicar um
padrão de otimismo ou pessimismo.

_________________________________________________________

50.

A empresa Wiinfo S.A. elabora projetos de implementação
de softwares fiscais. Os projetos são controlados por sistema de acompanhamento de projetos, que controla as fases
e as horas aplicadas. O sistema foi construído de forma a
dar a situação atual do projeto, não guardando as posições
diárias. As receitas são apropriadas de acordo com o percentual de conclusão das fases. Para confirmar a veracidade da contabilização das receitas, deve o auditor externo:
(A)

(B)
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aceitar a posição apresentada pela empresa, visto
não ter como verificar a veracidade da apropriação
da receita.
solicitar à empresa a retenção das informações para
sua revisão ou efetuar a revisão no período em que
as informações estiverem disponíveis.

(C)

invalidar a auditoria dos valores registrados em receita, em função de não ter como evidenciar a veracidade.

(D)

limitar o escopo do trabalho, uma vez que não são
possíveis trabalhos alternativos para validação, nem
procedimentos alternativos.

(E)

recusar os trabalhos de auditoria, exigindo a mudança nos controles internos e o arquivamento da posição diária de todos os projetos, independente do
custo proporcionado.

A empresa Union S.A. após ter publicado suas demonstrações contábeis e o relatório de auditoria externa percebeu
que o inventário físico de bens patrimoniais, encerrado
após a publicação das demonstrações, constatou a necessidade de contabilizar a baixa de R$ 4.500.000,00 de bens
que já não tinham mais utilidade ou condições de uso e
estavam registrados no Ativo Imobilizado. A direção determinou a abertura das demonstrações e a contabilização
dos ajustes. O ajuste, representa do lucro líquido 50%.
Nestas condições, deve o auditor externo
(A)

divulgar ao mercado que seus trabalhos foram realizados até data anterior aos novos fatos e as demonstrações contábeis, juntamente com o respectivo relatório foram emitidos com os fatos apresentados até esta data.

(B)

executar os procedimentos de auditoria necessários
nas circunstâncias das alterações e emitir relatório
restrito à Administração sobre potenciais reflexos,
cabendo a Administração decidir se deve republicar
as demonstrações e o novo relatório de auditoria.

(C)

aplicar os procedimentos de auditoria necessários
nas circunstâncias das alterações, revisar as providências tomadas pela Administração para garantir
que todos os que receberam as demonstrações contábeis juntamente com o respectivo relatório foram
informados da situação e, se necessário, apresentar
novo relatório de auditoria.

(D)

restringir-se aos trabalhos executados no período
entre o início dos trabalhos e a divulgação das demonstrações contábeis, sendo de responsabilidade
da Administração da Empresa o não reconhecimento
dos fatos tempestivamente.

(E)

emitir comunicado ao mercado que os trabalhos foram executados conforme informações apresentadas pela empresa e que não foi possível refazer os
trabalhos em função da empresa não ter concordado
com a complementação de honorários para execução do trabalho complementar.

_________________________________________________________

Administração Orçamentária e Financeira
53.

No âmbito federal, o sistema de planejamento e orçamento compreende as atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, programas e orçamentos, e
de realização de estudos e pesquisas socioeconômicas.
o
Assim, nos termos da Lei n 10.180/2001 integra o sistema, como órgão central,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a Controladoria Geral da União.
o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
o Ministério da Fazenda.
as unidades de planejamento e orçamento dos Ministérios.
a Secretaria de Orçamento Federal − SOF.
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54.

A classificação institucional reflete a estrutura de alocação
dos créditos orçamentários e está estruturada em níveis
hierárquicos. No âmbito do Governo Federal, o código da
classificação institucional compõe-se de cinco dígitos.
Assim, é correto afirmar que os

56.

(A)

suplementar.

(A)

dois primeiros dígitos são reservados à identificação
do órgão e os demais, à unidade orçamentária.

(B)

imobilizado.

(B)

dois primeiros dígitos são reservados à identificação
da função e os demais, à subfunção de governo.

(C)

especial.

(C)

três primeiros dígitos são reservados à identificação
da unidade orçamentária e os demais, ao programa
de governo.

(D)

extraordinário.

(E)

obras e instalações.

(D)

três primeiros dígitos são reservados à identificação
dos órgãos da Administração direta e os demais à
Administração indireta.

(E)

_________________________________________________________

57.

As despesas de capital empenhadas somam

dois primeiros dígitos identificam os órgãos do Poder
Executivo e os demais dígitos, às entidades da
Administração indireta.

(A)

260.

(B)

230.

Considere que determinado município no exercício de 2012
inscreveu em dívida ativa R$ 180.000 referente a impostos
sobre propriedade predial e territorial urbana – IPTU, e até
agosto de 2013 havia recebido 70% do valor inscrito.
Assim, sob o aspecto orçamentário, tais valores recebidos
são classificados como origem de receita

(C)

160.

(D)

210.

(E)

180.

_________________________________________________________

55.

O crédito adicional aberto no valor de R$ 140, nos termos
o
da Lei Federal n 4.320/1964, classifica-se na modalidade

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

tributária.
patrimonial.
imobiliária.
outras receitas correntes.
de capital.

_________________________________________________________

58.

_________________________________________________________

Atenção:

Considere o aspecto orçamentário e as informações abaixo para responder às questões de números 56 a 59.

O município de Águas Frias do Norte durante a execução de
seu orçamento do exercício 2012 realizou as seguintes operações:
a. No mês de agosto de 2012 foi aberto um crédito adicional no valor de R$ 140, destinado a aquisição de um
terreno para construção do hospital público, utilizando
recursos por excesso de arrecadação, cuja despesa
NÃO havia dotação orçamentária específica.

59.

c. Receitas arrecadadas e despesas empenhadas no exercício de 2012.
Valor
R$

Rendimentos de Aplicações Financeiras .........................
Operações de Crédito de Longo Prazo............................

50
150

Aluguel de imóvel ............................................................

40

Alienação de Bens Imóveis .............................................
Multas e Juros de Mora ...................................................
Impostos e Taxas ............................................................
Total ...............................................................................

90
30
340
700

Despesas Empenhadas − 2012 .....................................
Água, Luz e Telefone ......................................................
Manutenção de Veículos .................................................
Aquisição de um terreno .................................................
Amortização de parcela de empréstimo de longo prazo ..
Juros e encargos da dívida de longo prazo .....................
Locação de imóveis.........................................................
Folha de Pagamento .......................................................
Total ...............................................................................

60
70
110
70
30
50
160
550
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(A)

460.

(B)

240.

(C)

420.

(D)

370.

(E)

430.

_________________________________________________________

b. Do total das despesas correntes empenhadas no exercício de 2012 foi pago no próprio exercício o valor de R$ 250.

Receitas arrecadadas − 2012

As receitas correntes arrecadadas somam

Valor das despesas correntes empenhadas no exercício
de 2012 e não pagas inscrito em restos a pagar
(A)

40.

(B)

120.

(C)

70.

(D)

140.

(E)

90.

_________________________________________________________

60.

Determinado Estado Brasileiro realizou despesas com aquisição, mediante procedimento licitatório, de 10 ambulâncias no valor de R$ 45.000,00 cada, destinadas aos hospitais públicos. A classificação econômica da despesa e a
modalidade licitação, estabelecida em função dos limites
o
da Lei n 8.666/1993, referem-se, respectivamente,
(A)

capital − cotação de preços.

(B)

imobilizado − concorrência.

(C)

capital − pregão.

(D)

equipamentos e material permanente − convite.

(E)

capital − tomada de preços.
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PROVA DISCURSIVA
Instruções gerais:
Conforme Edital publicado, capítulo IX, item 8, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva que, na Folha de Resposta Definitiva:
a) for assinada fora do local apropriado;
b) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato;
c) for escrita à lápis, em parte ou em sua totalidade;
d) estiver em branco;
e) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível.
Deverão ser rigorosamente observados os limites de linhas da Folha de Resposta Definitiva.
Em hipótese alguma será considerada pela Banca Examinadora a redação escrita neste rascunho.
Redija seu texto final na Folha de Resposta Definitiva da Prova Discursiva.

Considere as informações sobre a aquisição de um arquivo deslizante modular por um Tribunal Regional do Trabalho:
− 23/10/X1: Empenho da despesa referente à aquisição de um arquivo deslizante modular por R$ 68.000,00 (preço à vista).
− 01/11/X1: Entrega do arquivo pelo fornecedor e liquidação da despesa.
− 14/11/X1: Empenho da despesa referente à instalação do arquivo deslizante modular por R$ 2.000,00 (preço à vista).
− 01/12/X1: Instalação do arquivo deslizante pelo prestador de serviços e liquidação da despesa.
− 01/12/X1: O arquivo foi colocado em condições de uso e começou a ser utilizado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Nesta mesma
data, a vida útil estimada do ativo foi de (10 dez) anos e seu valor residual de R$ 10.000,00.
− 31/12/X1: Reconhecimento da depreciação do arquivo referente a dezembro de X1 com base no método das quotas constantes.
− 31/12/X1: Após reconhecimento da depreciação, a entidade pública realizou o teste de impairment do ativo, cujo valor recuperável,
nesta data, era R$ 69.100,00.
Com base nestas informações e sabendo que o Tribunal Regional do Trabalho NÃO adota o método da Reavaliação, determine o valor:
a. do ativo no reconhecimento inicial e justifique a sua resposta.
b.
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líquido contábil do ativo em 31/12/X1. Explicite a linha de raciocínio empregada e os cálculos necessários.
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PROVA DE REDAÇÃO
Atenção:
−

Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas.

−

Conforme Edital do Concurso, será atribuída nota ZERO à Prova de Redação que for assinada, na folha de respostas definitiva, fora do campo
de assinatura do candidato, ou apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato.

−

NÃO é necessária a colocação de Título na Prova de Redação.

−

Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova de Redação.

Alguns dos hábitos mais tradicionais estão se perdendo ou sendo trocados por outros que acentuam o individualismo e o
distanciamento pessoal.
A mesa, por exemplo, que é um elemento de aglutinação e de trocas de experiências não só nos momentos de refeição,
está desaparecendo por falta de lugar.
Os edifícios são planejados com minúsculos cômodos onde só cabe o essencial, e muitas vezes nem isso. Em
contrapartida, contam com áreas comuns como piscinas, salão de festas, playgrounds, sob o argumento de que deve haver uma
convivência entre os moradores. Mas quem determinou que deve haver esta convivência?
(Adaptado de: Milton Sabbag Jr., O Espaço Opressor, em Aziz Ab’Sáber, Leituras Indispensáveis, v. 1, São Paulo: Ateliê Editorial,
2008, p. 32 e 33.)

Com base no trecho acima, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre:
A dinâmica das relações pessoais diante da remodelação das áreas coletivas e dos espaços privados
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