TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EDITAL N° 01/2013
NIVEL SUPERIOR - VERSÃO A
ANALISTA JUDICIÁRIO -AREA ESPECIALIDADE CONTABILIDADE
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas numeradas seqüencialmente, contendo 60 (sessenta) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (08 questões), Noções de Informática (04 questões),
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei N° 8.112/90 e alterações), Regimento Interno do Tribunal
Regional do Estado do Amazonas (04 questões), Conhecimentos específicos (40 questões) e 01 (uma) questão
discursiva.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
V. A resposta para a questão discursiva deverá ter no máximo 15 linhas
VI. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo
recursal contra gabarito.
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XIV.É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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PORTUGUÊS
Prazeres mútuos
(Danuza Leão)
É normal, quando você vê uma criança bonita, dizer “mas
que linda”, “que olhos lindos”, ou coisas no gênero. Mas esses
elogios, que fazemos tão naturalmente quando se trata de uma
criança ou até de um cachorrinho, dificilmente fazemos a um
adulto. Isso me ocorreu quando outro dia conheci, no meio de
várias pessoas, uma moça que tinha cabelos lindos. Apesar da
minha admiração, fiquei calada, mas percebi minha dificuldade,
que aliás não é só minha, acho que é geral. Por que eu não
conseguia elogiar seus cabelos?
Fiquei remoendo meus pensamentos (e minha dificuldade),
fiz um esforço (que não foi pequeno) e consegui dizer: “que
cabelos lindos você tem”. Ela, que estava séria, abriu um
grande sorriso, toda feliz, e sem dúvida passou a gostar um
pouquinho de mim naquele minuto, mesmo que nunca mais
nos vejamos.
Fiquei pensando: é preciso se exercitar e dizer coisas boas
às pessoas, homens e mulheres, quando elas existem. Não sei
a quem faz mais bem, se a quem ouve ou a quem diz; mas por
que, por que, essa dificuldade? Será falta de generosidade?
Inveja? Inibição? Há quanto tempo ninguém diz que você está
linda ou que tem olhos lindos, como ouvia quando criança?
Nem mesmo quando um homem está paquerando uma mulher
ele costuma fazer um elogio, só alguns, mais tarde, num
momento de intimidade e quando é uma bobagem, como “você
tem um pezinho lindo”. Mas sentar numa mesa para jantar pela
primeira vez, só os dois, e dizer, com naturalidade, “que olhos
lindos você tem”, é difícil de acontecer.
Notar alguma coisa de errado é fácil; não se diz a ninguém
que ele tem o nariz torto, mas, se for alguém que estiver em
outra mesa, o comentário é espontâneo e inevitável. Podemos
ouvir que a alça do sutiã está aparecendo ou que o rímel
escorreu, mas há quanto tempo você não ouve de um homem
que tem braços lindos? A não ser que você seja modelo ou miss
- e aí é uma obrigação elogiar todas as partes do seu corpo-, os
homens não elogiam mais as mulheres, aliás, ninguém elogia
ninguém.
E é tão bom receber um elogio; o da amiga que diz que
você está um arraso já é ótimo, mas, de uma pessoa que você
acabou de conhecer e que talvez não veja nunca mais, aquele
elogio espontâneo e sincero, é das melhores coisas da vida.
Fique atenta; quando chegar a um lugar e conhecer
pessoas novas, alguma coisa de alguma delas vai chamar a
sua atenção e sua tendência será, como sempre, ficar calada.
Pois não fique. Faça um pequeno esforço e diga alguma coisa
que você notou e gostou; o quanto a achou simpática, como
parece tranqüila, como seu anel é lindo, qualquer coisa. Todas
as pessoas do mundo têm alguma coisa de bom e bonito,
nem que seja a expressão do olhar, e ouvir isso, sobretudo de
alguém que nunca se viu, é sempre muito bom.
Existe gente que faz disso uma profissão, e passa a vida
elogiando os outros, mas não é delas que estamos falando.
Só vale se for de verdade, e se você começar a se exercitar
nesse jogo e, com sinceridade, elogiar o que merece ser
elogiado, irá espalhando alegrias e prazeres por onde passar,
que fatalmente reverterão para você mesma, porque a vida
costuma ser assim.
Apesar de a vida ter me mostrado que nem sempre é
assim, continuo acreditando no que aprendi na infância, e isso
me faz muito bem.
(disponível em: http://www1 .folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0611200502.htm )

1) O texto é uma crônica em que a autora defende seu
posicionamento em relação a um tema. Pode ser
entendida como sua tese a seguinte ideia:
a) É preciso fazer elogios com mais frequência.
b) As pessoas conseguem elogiar as crianças, mas não os
adultos.
c) É mais fácil perceber o que há de errado do que o que
há de bom.
d) A necessidade de conhecer pessoas novas e elogiá-las.

2) O modo pelo qual as palavras se relacionam no texto é
determinante para a construção de sentidos. Assim, no
fragmento “Apesar da minha admiração, fiquei calada,”,
é possível notar que a expressão “apesar da” assume
valor:
a) explicativo
b) concessivo
c) conclusivo
d) consecutivo
3) Sobre os comentários entre parênteses, no segundo
parágrafo, só não é possível afirmar o seguinte:
a) Apresentam informações acessórias.
b) Reforçam o tom informal do texto.
c) São marcados pela subjetividade.
d) São essenciais à coerência do texto.
4) Observe o seguinte fragmento do texto:
“não se diz a ninguém que ele tem o nariz torto, mas, se
for alguém que estiver em outra mesa,”
Para construir sua crítica, a autora utilizou, na primeira
oração desse trecho, um tipo específico de voz verbal.
Sobre essa voz é correto afirmar que:
a) se trata da passiva.
b) se trata da ativa.
c) tem caráter reflexivo.
d) tem caráter recíproco.
5) O modo subjuntivo pode transportar o leitor para uma
realidade hipotética. Assinale a opção que apresenta
um trecho em que a autora faça uso desse modo verbal.
a) “Mas esses elogios, que fazemos tão naturalmente” (1o
parágrafo)
b) “Fiquei remoendo meus pensamentos” (2o parágrafo)
c) “se for alguém que estiver em outra mesa,” (4oparágrafo)
d) “Fique atenta” (6o parágrafo)
6) A linguagem cumpre funções que dependem da
intenção do emissor e da relação que se pretende
estabelecer com o receptor, dentre outros aspectos.
No trecho “Faça um pequeno esforço e diga alguma
coisa que você notou e gostou;”, percebe-se a seguinte
função da linguagem:
a) emotiva, marcada pelo sentimento do emissor.
b) conativa, voltada para o interlocutor.
c) referencial, destacando-se o objetivo da autora.
d) metalinguística, priorizando-se o próprio código.
7) No penúltimo parágrafo do texto, ocorre a expressão
“com sinceridade”. Sobre ela, só não é correto
afirmar que:
a) exerce a função sintática de adjunto adverbial.
b) possui certa mobilidade na oração em que está inserida.
c) se relaciona, semanticamente, com o verbo “elogiar”.
d) não tem obrigatoriedade de estar entre vírgulas.
8) Ao observar o último parágrafo do texto, percebem-se
vários elementos coesivos. Assi nale a opção que apresenta
um comentário morfológico ou sintático incorreto sobre
um desses elementos.
a) “ter me mostrado aue nem” (Trata-se de uma conjunção
subordinativa integrante.)
b) “no aue aprendi” (Trata-se de um pronome relativo que
exerce a função sintática de objeto direto.)
c) “e isso me faz muito” (Trata-se de uma conjunção
coordenativa que contribui para a progressão textual.)
d) “e isso me faz muito” (Trata-se de um pronome
demonstrativo com papel anafórico.)

IBFC 02 - VERSÃO A

1

INFORMÁTICA
9) Assinale a alternativa que apresenta corretamente os
conceitos, ou diferenças, entre Internet e Intranet:
a) A Intranet é uma rede de computadores aberta, de uma
empresa ou organização.
b) A internet normalmente é usadas para armazenar
conteúdo interno relacionado à empresa, como
informações sobre políticas da empresa ou benefícios
aos funcionários.
c) Não existe necessidade de configuração especial no
Internet Explorer para o acesso a uma Intranet de uma
empresa.
d) Uma Intranet usa os mesmos protocolos que a Internet
e pode conter os mesmos tipos de conteúdo.
10) Nas versões anteriores do Windows, o gerenciamento
de arquivos significava organizá-los em pastas e
subpastas diferentes. No Windows 7, pode-se usar
para organizar e acessar arquivos, independentemente
de onde eles estejam armazenados, o recurso técnico
denominado:
a) enciclopédia.
b) livraria.
c) coleção.
d) biblioteca.
11) Referente aos conceitos básicos de Redes de
Computadores e de Internet, identifique a alternativa
que apresenta o principal protocolo utilizado na rede
das redes, a Internet:
a) TCP/lP
b) TCP/FTP
c) FTP/l P
d) ISO/OSI
12) Dada a planilha Microsoft Excel 2010 abaixo, identifique
a alternativa que apresenta o resultado da fórmula
=MÉDIA(SOMA(A1:B2);C2;C1)
A

B

C

1

12

52

112

2

31

15

111

a)
b)
c)
d)

15) De acordo com o texto do Estatuto dos Servidores
Públicos Civis da União (Lei Federal n° 8.112/1990),
excluem-se do teto remuneratório as seguintes
vantagens, EXCETO:
a) Adicional noturno.
b) Gratificação natalina.
c) Gratificação por encargo de curso ou concurso.
d) Adicional pela prestação de serviço extraordinário.
16) Analise as seguintes afirmativas, de acordo com
a Lei Federal n° 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal:
I. Nos processos administrativos é absolutamente vedada
a cobrança de despesas processuais.
II. A omissão do dever de comunicar o impedimento de
atuar em processo administrativo constitui falta grave,
para efeitos disciplinares.
III. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos
relevantes devidamente justificados, a avocação
temporária de competência atribuída a órgão
hierarquicamente inferior.
NÃO está correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
ESTADO DO AMAZONAS
171 NÃO é atribuição do Corregedor do Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas:
a) Investigar se, no âmbito da jurisdição dos juízos eleitorais
de primeira instância, há crimes eleitorais a reprimir e se
as denúncias já oferecidas têm curso normal.
b) Verificar se há erros, abusos ou irregularidades
que devam ser corrigidos, evitados ou sanados,
determinando, por provimento, as medidas cabíveis.
c) Orientar os Juizes Eleitorais, relativamente à
regularidade dos serviços nos respectivos Juízos e
Cartórios.
d) Impor pena disciplinar aos servidores da Secretaria,
inclusive a de demissão, na forma da lei.
18) Da decisão sobre o conflito de competência:
a) Não caberá nenhuma espécie de recurso.
b) Não caberá recurso, salvo embargos de declaração.
c) Caberá agravo regimental.
d) Caberá recurso inominado.

110
112
111
113

19) A ação penal eleitoral de competência originária do
Tribunal Regional Eleitoral observará o procedimento
previsto:
a) Na Lei Federal n° 4.737/1965, que instituiu o Código
Eleitoral.
131 NÃO se interrompem as férias do servidor público
b) No Decreto-lei n° 3.689/1941, que disciplina o Código
federal por motivo de:
de Processo Penal.
a) Serviço militar ou eleitoral.
c)
Na Lei Federal n° 8.038/1990, que institui normas
b) Comoção interna.
procedimentais para os processos que especifica,
c) Convocação para júri.
perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo
d) Remoção do servidor para outra sede.
Tribunal Federal.
d) Na Lei Federal n° 9.504/1997, que estabelece normas
14) Antônio, servidor público federal, recusou-se a atualizar
para as eleições.
seus dados cadastrais, solicitados pelo serviço de
pessoal competente. O servidor:
a) Não está,sujeito a penalidade alguma, pois a recusa em 20) “Defender a jurisdição do Tribunal”. Essa competência
prevista expressamente no Regimento Interno do
atender À solicitação não consta do rol de penalidades
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas é
prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
atribuição do:
União.
a) Procurador Regional Eleitoral.
b) Estará sujeito à pena de advertência.
b) Corregedor Regional Eleitoral.
c) Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias,
c) Presidente do Tribunal Regional Eleitoral.
cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a
determinação.
d) Vice-Presidente do Tribunal Regional Eleitoral.
d) Será submetido a processo administrativo disciplinar de
rito sumário.
REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS
DA UNIÃO (LEI N° 8.112/90 E ALTERAÇÕES)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Aemissão de certificado de ação somente será permitida
depois de cumpridas as formalidades necessárias ao
funcionamento legal da companhia. Com base na Lei
6.404/76, os certificados das ações serão escritos em
vernáculo e conterão as declarações:
I. Denominação da companhia, sua sede e prazo de
duração.
II. O valor do capital social, a data do ato que o tiver fixado,
o número de ações em que se divide e o valor nominal
das ações, ou a declaração de que não têm valor
nominal.
III. Nas companhias com capital autorizado, o limite da
autorização, em número de ações ou valor do capital
social.
IV. O número de ações ordinárias e preferenciais das
diversas classes se houver as vantagens ou preferências
conferidas a cada classe e as limitações ou restrições a
que as ações estiverem sujeitas.
V. O número de ordem do certificado e da ação, e a espécie
e classe a que pertence.
VI. Os direitos conferidos às partes beneficiárias se houver.
VII. A época e o lugar da reunião da assembleia-geral
ordinária.
VIII. A data da constituição da companhia e do arquivamento
e publicação de seus atos constitutivos.
IX. O nome do acionista.
X. O débito do acionista e a época e o lugar de seu
pagamento, se a ação não estiver integralizada.
XI. A data da emissão do certificado e as assinaturas de
dois diretores, ou do agente emissor de certificados.
Indique a alternativa com as sentenças corretas:
a) Todas estão corretas.
b) Estão corretas I, IV, V, VI, VII, VIII, IX e XI, apenas.
c) Estão incorretas II, III, IV, VII e XI, apenas.
d) Apenas as sentenças III e XI estão incorretas.
22) Estabeleça a Lei das S/As que a companhia aberta que
tiver mais de 30% (trinta por cento) do valor do seu
patrimônio líquido representado por investimentos em
sociedades controladas deverá elaborar e divulgar,
juntamente com suas demonstrações financeiras,
demonstrações consolidadas. Das demonstrações
financeiras consolidadas serão excluídas:
I. As participações de uma sociedade em outra.
II. Os saldos de quaisquer contas entre as sociedades.
III. As parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou
prejuízos acumulados e do custo de estoques ou do
ativo circulante que corresponderem a resultados, ainda
não realizados, de negócios entre as sociedades.
Indique alternativa correta:
a) Estão corretas a I, II e III.
b) Estão corretas a II e III.
c) Apenas a III está incorreta.
d) Todas estão incorretas.

23) Tratando do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), e do pronunciamento Contábil Básico (R1) sobre
a Estrutura Conceituai para Elaboração e Divulgação
de Relatório Contábil-Financeiro, analise as afirmativas
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinle
a alternativa que apresenta a sequencia correta de
cima para baixo:
( ) 0 objetivo da elaboração e divulgação de relatório
contábil-financeiro de propósito geral constitui o pilar
da Estrutura Conceituai. Outros aspectos da Estrutura
Conceituai - como o conceito de entidade que reporta a
informação, as características qualitativas da informação
contábil-financeira útil e suas restrições, os elementos
das demonstrações contábeis, o reconhecimento, a
mensuração, a apresentação e a evidenciação - fluem
logicamente desse objetivo.
( ) 0 regime de caixa retrata com propriedade os efeitos
de transações e outros eventos e circunstâncias sobre
os recursos econômicos e reivindicações da entidade
que reporta a informação nos períodos em que ditos
efeitos são produzidos, ainda que os recebimentos e
pagamentos em caixa derivados ocorram em períodos
distintos. Isso é importante em função de a informação
sobre os recursos econômicos e reivindicações da
entidade que reporta a informação, e sobre as mudanças
nesses recursos econômicos e reivindicações ao longo
de um período, fornecer melhor base de avaliação da
performance passada e futura da entidade do que a
informação puramente baseada em recebimentos e
pagamentos em caixa ao longo desse mesmo período.
( ) O objetivo do relatório contábil-financeiro de propósito
geral é fornecer informações contábil-financeiras
acerca da entidade que reporta essa informação
(reporting entity) que sejam úteis a investidores
existentes e em potencial, a credores por empréstimos
e a outros credores, quando da tomada decisão
ligada ao fornecimento de recursos para a entidade.
Essas decisões envolvem comprar, vender ou manter
participações em instrumentos patrimoniais e em
instrumentos de dívida, e a oferecer ou disponibilizar
empréstimos ou outras formas de crédito.
Com base nas afirmações acima, assinale a alternativa
correta.
a) V, V, V.
b) F, V, F.
c) F, F, V.
d) V, F, V.
24) Estabeleça a Lei 4.320/64 que o Ativo Financeiro
compreenderá:
a) Os créditos e valores realizáveis independentemente de
autorização orçamentária e os valores numerários.
b) Os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou
alienação independa de autorização legislativa.
c) As dívidas fundadas e outros pagamentos independente
de autorização orçamentária.
d) As dívidas fundadas e outras que dependam de
autorização legislativa para amortização ou resgate.
25) Com base na Lei 8.666/93, os órgãos e entidades da
Administração Pública que realizam frequentemente
licitações manterão registros cadastrais para efeito
de habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no
máximo:'
a) 06 meses.
b) 12meses.
c) 18 meses.
d) 24 meses.
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26) ADemonstração do Fluxo de Caixa é um relatório contábil
que tem por fim evidenciar as transações ocorridas em
determinado período e que provocaram modificações no
saldo de conta caixa (Ribeiro - 2012). Trata-se:
a) De uma
demonstração customizada dos
atos
administrativos que envolvem os fluxos de receitas e
despesas ocorridos durante um determinado período,
devidamente registrados a débito (entrada) e a crédito
(saída) de caixa.
b) De uma
demonstração padronizada dos
atos
administrativos que envolvem os fluxos de receitas e
despesas ocorridos durante um determinado período,
devidamente registrados a crédito (entrada) e a débito
(saída) de caixa.
c) De uma
demonstração harmoniosa dos
fatos
administrativos que envolvem os fluxos de receitas e
despesas ocorridos durante um determinado período,
devidamente registrados a crédito (entrada) e a débito
(saída) de caixa.
d) De uma
demonstração
sintetizada dos
fatos
administrativos que envolvem os fluxos de dinheiro
ocorridos durante um determinado período, devidamente
registrados a débito (entrada) e a crédito (saída) de caixa.
27) Tratando dos princípios de contabilidade, faça a devida
relação da coluna A com a coluna B e assinale a
alternativa correta:______________________
___________________Coluna A__________________
1- Entid a d e .
2- C o n t in u id a d e .
3- O p o rtu n id a d e .
4- Registro p e lo v a lo r original.
5- C o m p e t ê n c ia .
6- P ru d ê n cia .

Coluna B
Pressupõe que a entidade continuará em operação no
futuro e. portanto, a mensuração e a apresentação dos
componentes do patrimônio levam em conta esta
circunstância.

Aj

B)

Refere-se ao processo de mensuração e apresentação
dos componentes patrimoniais para produzir informações
integras e tempestivas.

Cj

Determina a adoção do menor valor para os componentes
do ativo e do maior para os do passivo, sempre que se
apresentem alternativas igualmente válidas para a
quantificação das mutações patrimoniais que alterem o
patrimônio líquido.

D)

Determina que os efeitos das transações e outros eventos
sejam reconhecidos nos períodos a que se referem,
independentemente do recebimento ou pagamento.

Ej

Determina que os componentes do patrimônio devam ser
inicialmente registrados pelos valores originais das
transações, expressos em moeda nacional

F)

Reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e
afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos
patrimônios existentes, independentemente de pertencer a
uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou
instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem
fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o
Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios
ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição

a)
b)
c)
d)
4

2/A;6/E; 1/F; 3/C; 4/E; 5/B.
1/A;2/C; 3/B; 4/D; 5/E; 6/F.
2/A;6/C; 1/F; 3/B; 4/E; 5/D.
2/B;6/A; 1/D; 3/C; 4/E; 5/B.

28) Os elementos essenciais do registro contábil são:
(a) A data da ocorrência da transação.
(b) A conta debitada.
(c) A conta creditada.
(d) O histórico da transação de forma descritiva ou por meio
do uso de código de histórico padronizado, quando se
tratar de escrituração eletrônica, baseado em tabela
auxiliar inclusa em plano de contas.
(e) O valor da transação.
(f) O número de controle para identificar os registros
eletrônicos que integram um mesmo lançamento
contábil.
Assinale a alternativa com a seqüência correta:
a) a, b, c, d, e, f.
b) a, c, d, e, f, b.
c) b, f, c, d, e, a.
d) f, e, d, c, b, a.
29) São características do registro e da informação contábil
no setor público, devendo observância aos princípios e
às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público:
VII.
I. Comparabilidade.
Objetividade.
VIII.
II. Compreensibilidade.
Representatividade,
IX.
III. Confiabilidade.
Tempestividade.
X.
IV. Fidedignidade.
Uniformidade.
XI.
V. Parcialidade.
Utilidade.
XII.
VI. Integridade.
Verificabilidade.
XIII.
Visibilidade.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas estão corretas.
b) Três estão incorretas.
c) Apenas uma está incorreta.
d) Todas estão incorretas.
30) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V)
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequencia correta de cima para baixo.
( ) Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades
de direito publico, compreendendo os impostos, as
taxas e contribuições nos termos da constituição e das
leis vigentes em matéria financeira, destinado-se o seu
produto ao custeio de atividades gerais ou especificas
exercidas por essas entidades.
( )São Receitas Correntes as receitas tributárias, de
contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial,
de serviços e outras e, ainda, as provenientes de
recursos financeiros recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado, quando destinadas a atender
despesas classificáveis em Despesas Correntes.
( ) São Receitas de Capital as provenientes da realização
de recursos financeiros oriundos de constituição de
dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos;
os recursos recebidos de outras pessoas de direito
público ou privado, destinados a atender despesas
classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o
superávit do Orçamento Corrente.
( ) Classificam-se como Transferências Correntes as dotações
para despesas as quais não corresponda contraprestação
direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições
e subvenções destinadas a atender à manifestação de
outras entidades de direito público ou privado.
( )São Transferências de Capital as dotações para
investimentos ou inversões financeiras que outras
pessoas de direito público ou privado devam realizar,
independentemente de contraprestação direta em bens
ou serviços, constituindo essas transferências auxílios
ou contribuições, segundo derivem diretamente da Lei
de Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem
como as dotações para amortização da dívida pública.
Aponte a alternativa correta:
a) V, F, V, F, F.
b) V, V, V, V, V.
c) F, V, F, V, F.
d) F, V, F, F, V.
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31) A Lei 4.320/64 estabelece a classificação das inversões
financeiras, cujas dotações são destinadas a:
I. Aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em
utilização.
II. Aquisição de títulos representativos do capital de
empresas ou entidades de qualquer espécie, já
constituídas, quando a operação não importe aumento
do capital.
III. Constituição ou aumento do capital de entidades
ou empresas que visem a objetivos comerciais ou
financeiros, inclusive operações bancárias ou de
seguros.
Indique a alternativa correta:
a) Apenas a I está incorreta.
b) Apenas a III está correta.
c) I, II e III estão incorretas.
d) I, II e III estão corretas.
32) Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser
adotada a licitação na modalidade de pregão, que será
regida pela Lei:
a) 5.172/66.
b) 10.406/02.
c) 10.520/02.
d) 4.320/64.
33) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V)
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequencia correta de cima para baixo:
( ) O patrimônio é o objetivo da contabilidade.
( ) Direitos são os valores que a empresa tem que pagar
para terceiros.
( ) Obrigações são os valores que a empresa tem a receber
de terceiros.
( )A representação gráfica do patrimônio se dá em forma
deT.
( )O s elementos patrimoniais devidamente equacionados
poderão apresentar três situações líquidas patrimoniais
diferentes: ativo maior que o passivo; ativo menor que o
passivo e; ativo igual ao passivo.
( ) Patrimônio líquido é o mesmo que situação líquida.
Embora sejam duas expressões utilizadas como
sinônimos, nos meios contábeis há momento em que o
uso de uma é mais adequado que o uso da outra.
Aponte a alternativa correta:
a) F, F, F, V, V, V.
b) F, F, F, F, F, V.
c) V, V, V, F, F, F.
d) V, V, V, F, V, F
34) As contas de resultado são as que representam as
variações patrimoniais. Dividem-se em contas de
despesas e contas de receita. Abaixo há uma lista,
após analisá-la, indique a alternativa que demonstra
respectivamente as contas de despesas.
1 . Impostos.
2. Café e lanches.
3. Contribuições previdenciárias
4. Material de expediente.
5. Descontos obtidos.
6. Vendas de mercadorias.
7. Material de limpeza.
8. Salários.
9. Descontos concedidos.
Assinale a alternativa correta:
a) 1, 2, 3, 5,6, 7,8, 9 e 10.
b) 1, 2, 3, 4,7, 8,9 e 10.
c) 1, 2, 3, 4,5, 6,7 e 10.
d) 1,3, 4, 6,7, 8
e 9.
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35) Os acontecimentos que ocorrem na empresa e que não
provocam alterações no patrimônio são denominados:
a) Fatos modificativos.
b) Fatos mistos.
c) Fatos administrativos
d) Atos administrativos.
36) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V)
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequencia correta de cima para baixo.
( ) 0 livro diário quanto à finalidade é obrigatório, sendo
exigido pela legislação civil, comercial, tributária,
societária e também pela Interpretação Técnica ITG
2000 do CFC.
( )Cada Estado, por meio de legislação própria, poderá
determinar a obrigatoriedade da adoção e escrituração
de vários livros, tais como registro de entradas, registro
de saídas, registro de inventário, registro de apuração
do ICMS e etc.
( )O s livros facultativos são os livros que as entidades
utilizam sem que haja exigência legal. Podem servir de
suporte para o registro nos livros diários e razão e são
denominados também livros auxiliares.
Assinale a alternativa correta:
a) V, F, F.
b) F, V, V.
c) V, V, V.
d) F, F, F.
37) O livro contas correntes, quanto à sua utilidade,
natureza e finalizada, nesta ordem, está classificado
como:
a) Principal, cronológico, obrigatório.
b) Principal, sistemático, facultativo.
c) Auxiliar, cronológico/sistemático, facultativo.
d) Auxiliar, cronológico, obrigatório.
38) Os elementos essenciais do lançamento são:
I. Local e data da ocorrência do fato.
II. Conta a ser debitada.
III. Conta a ser creditada.
IV. Histórico.
V. Valor.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas estão corretas.
b) Estão corretas I, II, III e V, apenas.
c) Estão corretas I,IV e V, apenas.
d) Apenas IV está incorreta.
39) O enunciado abaixo se refere a uma das quatro fórmulas
de lançamento. Leia com atenção e indique a alternativa
correspondente:
“Aparecem no lançamento, mais de uma conta no débito
e mais de uma no crédito.”
Assinale a alternativa correta:
a) Primeira fórmula.
b) Segunda fórmula.
c) Terceira fórmula.
d) Quarta fórmula.
40) É comum o pagamento de juros pelo atraso no
cumprimento de obrigações como duplicatas e
impostos (Ribeiro -2012). Normalmente, essas despesas
são contabilizadas em contas com as seguintes
intitulações:
I. Despesas de juros.
II. Juros passivos.
III. Juros pagos.
Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas a I.
b) I, II e III.
c) Apenas a II.
d) Apenas a III.
ERSÃOA
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41) A conta “descontos concedidos” é conta de despesa
operacional e integra:
a) A fórmula do CMV.
b) A fórmula do RCM.
c) O grupo das receitas financeiras.
d) O grupo das despesas financeiras.
42) Complete a lacuna com a alternativa correspondente.
O ___________ incide sobre a circulação de mercadorias e
sobre a prestação de serviços de transportes interestadual
e intermunicipal, comunicações e fornecimento de energia
elétrica.
Assinale a alternativa correta:
a) IPI.
b) ISS.
c) ICMS.
d) PIS.
43) Tratando dos tributos, analise as afirmativas abaixo,
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a
alternativa que apresenta a sequencia correta de cima
para baixo.
( )São contribuintes da COFINS sobre Faturamento
as pessoas jurídicas de direito privado, inclusive as
pessoas a elas equiparadas pela legislação do imposto
de renda, exceto as microempresas e as empresas de
pequeno porte optantes pelo regime do Simples.
( )A legislação tributária trata da contribuição do PIS
juntamente ao Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PASEP).
( ) O PIS e a COFINS são duas modalidades de tributos que
as empresas em geral devem recolher mensalmente ao
Governo Federal.
( )A conta ISS a recolher pertence ao passivo circulante
e representa a obrigação que a empresa tem para
recolher o referido tributo, à administração municipal,
no mês seguinte ao da ocorrência do seu fato gerador.
a) V, V, V, V.
b) V, F, V, F.
c) F, V, F, V.
d) F, V, F, F.
44) “Consiste no principal instrumento utilizado para
registro, acompanhamento e controle da execução
orçamentária, financeira e patrimonial do Governo
Federal.”
O enunciado acima se refere ao:
a) LOA.
b) SIAFI.
c) LDO.
d) SIASG.
45) O Sistema de Cotação Eletrônica permitirá o
encaminhamento eletrônico de propostas de preços,
com possibilidade de apresentação de lances
sucessivos, em valor:
a) Superior ao último preço registrado, durante o período
indicado no pedido de cotação eletrônica de preços.
b) Inferior ao último preço registrado, durante o período
indicado no pedido de cotação eletrônica de preços.
c) Superior ao penúltimo preço registrado, durante o
período indicado no pedido de cotação eletrônica de
preços.
d) Inferior ao penúltimo preço registrado, durante o período
indicado no pedido de cotação eletrônica de preços.
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46) Tratando da instrução e procedimentos para a
utilização do sistema de cotação eletrônica de preços,
analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro
(V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta
a sequencia correta de cima para baixo.
( )O s pedidos de cotação eletrônica de preços serão
divulgados
no
site
www.comprasnet.gov.br
e
encaminhados,
por
correspondência
eletrônica,
para um quantitativo de fornecedores que garantam
competitividade, escolhidos de forma aleatória pelo
sistema eletrônico, entre aqueles registrados na
correspondente linha de fornecimento e que tenham
indicado possibilidade de entrega no município onde
esteja localizado o órgão promotor da cotação.
( )N o pedido de cotação eletrônica de preços deverá
constar a especificação do objeto a ser adquirido, as
quantidades requeridas, observados a respectiva
unidade de fornecimento, as condições da contratação, o
endereço eletrônico onde ocorrerá a cotação eletrônica,
a data e horário de sua realização.
( )As referências de horários, no pedido de cotação
eletrônica de preços e durante a sessão pública virtual,
observarão o horário de Brasília - DF, o qual será
registrado no sistema e na documentação pertinente.
( )A participação em cotação eletrônica dar-se-á,
exclusivamente, após a digitação da senha privativa do
fornecedor e subsequente encaminhamento, por meio
do sistema, de proposta de preço e de lances, em data
e horário previstos no pedido de cotação eletrônica.
( ) Durante o transcurso da sessão pública virtual de
cotação eletrônica, os fornecedores participantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance
que tenha sido apresentado pelos demais participantes,
vedada a identificação do detentor do lance.
( ) A etapa de lances da cotação eletrônica será encerrada
a qualquer instante após apresentação de aviso de
fechamento iminente, observado o período de tempo
máximo de trinta minutos, aleatoriamente determinado
pelo sistema, imediatamente após o encerramento da
cotação eletrônica, o sistema divulgará a classificação,
indicando as propostas ou lances de menor valor, até o
máximo de cinco.
Assinale a alternativa correta;
a) F, V, F, F, F, V.
b) F, F, V, V, V, F.
c) V, F, F, F, V, F.
d) V, V, V, V, V, V.
47) A finalidade do Sistema Integrado de Administração de
Serviços Gerais é:
a) Integrar os órgãos da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional.
b) Integrar os órgãos da Administração Pública Federal
indireta, autárquica e fundacional.
c) Integrar os órgãos da Administração Pública Federal
direta e indireta, autárquica e fundacional.
d) Integrar os órgãos da Administração Pública Federal
indireta, autárquica e sociedades de economia mista.
48) O objetivo da demonstração do fluxo de caixa é
apresentar as transações que correspondem as
entradas e saídas de recursos financeiros na empresa,
obviamente, que as transações que não movimentam
dinheiro não devem integrá-la. São eventos dessa
natureza, isto é, que não integram a DFC:
I. Aumento do capital com o aproveitamento de reservas.
II. Aumento do capital com conversão de obrigações de
curto ou de longo prazo.
III. Aumento de capital com integralização em bens do ativo
imobilizado.
IV. Transferências de valores do exigível em longo prazo
para o passivo circulante e do realizável a longo prazo
para ao ativo circulante.
Aponte a alternativa correta:
a) Estão incorretas apenas a II e a IV.
b) Apenas a IV está incorreta.
c) Todas estão corretas.
d) Estão corretas apenas a I, a III e a IV.
VER SÃ O A

49) As informações contidas na demonstração do valor
adicionado derivam das contas de resultado e também
algumas contas patrimoniais. As contas de resultado
que serão consultadas para a elaboração da DVA são
aquelas que representam as despesas, os custos e as
receitas, observado o princípio da:
a) Prudência.
b) Competência.
c) Oportunidade.
d) Continuidade.
50) Com base no teste de solvência de Kanitz e no
termômetro de solvência abaixo, responda a alternativa
correta:

SOLVENTE

Com base nas demonstrações financeiras abaixo,
responda as questões 51 a 53.
Descrição

31/12/2010

Ativo Total

RS

892.703,00

Ativo Circulante

RS

604.726,00

Ativo Não Circulante

RS

287.977,00

Ativo Realizável a Longo Prazo

RS

37.654,00

Investimentos

RS

8,00

Imobilizado

RS

224.226,00

Intangível

RS

26.089,00

Passivo Total

RS

892.703,00

Passivo Circulante

RS

248.453,00

Passivo Não Circulante

RS

116.026,00

Patrimônio Líquido Consolidado

RS

528.224,00

Capital Social Realizado

RS

226.293,00

Reservas de Capital

RS

2.091,00

Reservas de Lucros

RS

291.056,00

Lucros/Prejuizos Acumulados

RS

■

Ajustes de Avaliação Patrimonial

RS

8.784,00

INDEFINIDA

INSOLVENTE
a) Uma empresa com resultado do teste de solvência de
Kanitz entre 0 (zero) e -5 (menos cinco) se encontra em
situação insolvente.
b) Uma empresa com resultado do teste de solvência de
Kanitz entre -3 (menos três) e 02 (dois) se encontra em
situação solvente.
c) Uma empresa com resultado do teste de solvência de
Kanitz entre 0 (zero) e -5 (menos cinco) se encontra em
situação indefinida.
d) Uma empresa com resultado do teste de solvência de
Kanitz entre 0 (zero) e 03 (três) se encontra em situação
solvente.

DRE
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços

RS 1.013.486,00

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos

-RS

511.554,00

RS

501.932,00

-RS

248.563,00

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

RS

253.369,00

Resultado Financeiro

RS

10.098,00

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

RS

263.467,00

-RS

51.454,00

RS

212.013,00

Resultado Bruto
Despesas/Receitas Operacionais

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro
Lucro/Prejuizo Consolidado do Período

51) A Rentabilidade do Capital Próprio ou Retorno do
Patrimônio Líquido é de:
a) 40,14%.
b) 9,74%.
c) 191,87%.
d) 95,02%.
52) O Retorno do Ativo ou Rentabilidade do Ativo Total é de:
a) 1,14.
b) 23,75%.
c) 0,56.
d) 12,58%.
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53) Assinale a alternativa correta:
a) A Liquidez Corrente da empresa mostra que não existe
capacidade de pagamento das obrigações de curto
prazo, pois para cada $1,00 de dívidas com terceiros
possui apenas $0,90 de ativos circulantes.
b) A Liquidez Geral da empresa mostra que não existe
capacidade de pagamento das obrigações totais, pois
para cada $1,00 de dívidas totais com terceiros possui
apenas $0,76 de ativos de curto e longo prazo.
c) A Liquidez Geral da empresa mostra que existe
capacidade de pagamento das obrigações totais, pois
para cada $1,00 de dívidas com terceiros possui $1,00
de ativos de curto e longo prazo.
d) A Liquidez Corrente da empresa mostra que existe
capacidade de pagamento das obrigações de curto
prazo, pois para cada $1,00 de dívidas com terceiros
possui $2,43 de ativos circulantes.
A Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido é um relatório contábil que visa evidenciar as
variações ocorridas em todas as contas que compõem
o Patrimônio Líquido em um determinado período.
Analise a DMPL de uma Cia de Capital Aberto, abaixo,t
e responda as questões 54 e 55.

DD

DOUONSTRAÇÂOi MUTAÇÕES P A M O N IO U P ■ 100011
Descriçifl

(apitai Reservasde Reservas
Outros P,L
Sorial (apitai de turro LPA Resultados (onsolidido

SMiriais

I I

Mtvk
LurfrejuízáipW fcríé
Outros t e t o A kipte
CoiáuiíMíleteeríis
Absorçlode PrejuízosAcuiruliàs
SaldosPniÉ

II

l]

l]

ÍJ 6

■1,1

1

1

■1.1

0

4715

D SI

31

l

D

0

0

0 ■4745

l]

0

0

l
0
I I

1115

D

II

21

1

1

tifi

6.715

0

1

6,315 1,561

1

SI

615,752

0

54) Assinale a alternativa correta:
a) O valor do saldo final das Reservas de Lucro está
incorreto, pois o % mínimo de saldo é de 20% do Capital
Social.
b) A transferência do valor das reservas de lucro está
correta, pois esta conta tem como um dos objetivos a
cobertura do prejuízo apresentado no período.
c) A empresa não poderia pagar dividendos no período,
pois obteve prejuízo e não lucro.
d) O saldo final do PL Consolidado está incorreto, pois
com a cobertura do prejuízo acumulado o valor seria de
$622.737,00.
55) Assinale a alternativa incorreta:
a) O valor do saldo final da conta Capital Social está
correto, pois não houve aumentos no período.
b) O valor do saldo final da conta Reserva de Capital está
correto, pois a transferência de valores no período não
depende do lucro ou prejuízo apresentado.
c) O Contador deveria ter transferido o valor da Conta
Reservas de Capital para cobertura do prejuízo
apresentado.
d) O saldo final da conta LPA está correto, pois de acordo
com as normas da CVM esta conta deve ter valor nulo.
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56) Com base nos princípios orçamentários, assinale a
alternativa incorreta:
a) A Unidade ou Totalidade determina existência de
orçamento único para cada um dos entes federados União, Estados, Distrito Federal e Municípios - com a
finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos
dentro da mesma pessoa política.
b) A Universalidade determina que a LOA de cada ente
federado deverá conter todas as receitas e despesas
de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
c) A Exclusividade estabelece que a LOA não conterá
dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação
da despesa, inclusive, faz parte dessa proibição a
autorização para abertura de crédito suplementar e a
contratação de operações de crédito, nos termos da lei.
d) O Princípio do Orçamento Público obriga registraremse receitas e despesas na LOA pelo valor total e bruto,
vedadas quaisquer deduções.
57) Princípio Orçamentário, o
fazer ou deixar de fazer
expressamente autorizar,
ditames da lei. Trata-se do
a) Da Transparência.
b) Da Publicidade.
c) Da Competência.
d) Da Legalidade.

qual cabe ao Poder Público
somente aquilo que a lei
ou seja, se subordina aos
Princípio:

58) Depreciação é um método utilizado para cálculo do
valor de um bem tangível. Sabendo que determinado
Bem imobilizado a seu custo histórico possui valor de
$60.000,00 e uma vida útil de 10 anos, o valor do saldo
contabilizado no ativo após 06 (seis) anos de uso é de:
a) $24.000,00.
b) $36.000,00.
c) $60.000,00.
d) $6.000,00.
59) O campo das finanças está intimamente relacionado com
a economia (Gitman 2003). O princípio econômico básico
usado na administração financeira___________________
- o princípio de que as decisões financeiras devem ser
tomadas e as ações, praticadas somente quando os
benefícios adicionais excedem os custos adicionais.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna.
a) É a análise Vertical.
b) É a análise Horizontal.
c) É a análise Marginal.
d) É a análise Gerencial.
60) A execução da despesa orçamentária se dá em três
estágios, na forma prevista na Lei n° 4.320/1964:
empenho, liquidação e pagamento. Os Empenhos
podem ser classificados em:
I. Ordinário: é o tipo de empenho utilizado para as
despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo
pagamento deva ocorrer de uma só vez.
II. Estimativo: é o tipo de empenho utilizado para as
despesas cujo montante não se pode determinar
previamente, tais como serviços de fornecimento de
água e energia elétrica, aquisição de combustíveis e
lubrificantes e outros.
III. Especial: é o tipo de empenho utilizado para despesas
contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a
parcelamento, como, por exemplo, os compromissos
decorrentes de aluguéis.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas as classificações estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) Apenas II e III estão corretas.
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________________________________________ QUESTÃO DISCURSIVA_______________________
Quais são os Balanços exigidos pela lei na 4320 de 1964 e o que cada um deles demonstrará?
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