CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRORESERVA EM EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO
EDITAL Nº 1 DO CONCURSO PÚBLICO 1/2014 – CAU/RJ - NORMATIVO

Código

104

ANALISTA
FINANCEIRO

Data e horário da prova: Domingo, 6/4/2014, às 14 horas
INSTRUÇÕES
•

•
•

Você receberá do fiscal:
o um caderno de questões das provas objetiva e de redação contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de
resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta, e 1 (um) tema para a redação;
o um cartão de respostas ótico personalizado; e
o uma folha de respostas de redação.
Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e as codificações do cartão de respostas ótico e da folha de respostas da prova
de redação estão corretas.
Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas, com a sua caligrafia usual, a
seguinte frase:

A melodia de seu cântico.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as provas objetiva e de redação, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse
tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico e o preenchimento da folha de respostas da prova de redação.
Somente será permitido levar o caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início das provas.
Somente após decorrida 1 (uma) hora do início das provas, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e a folha de respostas da prova de redação e
retirar-se da sala.
Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas e a folha de respostas da prova de redação devidamente assinados.
Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do IADES: máquina
fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman; aparelho portátil de armazenamento e de
reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro
equipamento similar.
Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA AS PROVAS OBJETIVA E DE REDAÇÃO
•
•
•
•
•

Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas da prova objetiva e na folha de respostas da prova de redação. Caso haja algum dado
incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas.
Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa.
O cartão de respostas ótico e a folha de respostas da prova de redação não podem ser dobrados, amassados, rasurados ou manchados e nem podem conter
nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela
correspondente.
Marque as respostas assim:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 26 a 50

QUESTÃO 26 _______________________
Acerca dos atos administrativos, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

O ato administrativo, mesmo desprovido de
motivação, continua válido.
A competência, elemento essencial do ato
administrativo, é modificável por mera conveniência
do administrador, ainda que essa hipótese não esteja
prevista na lei.
Quando o ato administrativo produzir efeitos na
esfera individual, não dotará da presunção de
legitimidade.
Os atos internos têm o condão de atingir todos os
administrados entre o território brasileiro.
Atos administrativos são espécies do gênero ato
jurídico.

QUESTÃO 27 _______________________
Com relação aos princípios inerentes
administrativo, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

ao

direito

Desde a promulgação da Constituição Federal de
1988, o princípio da eficiência encontra lugar, no
texto constitucional, como um dos pilares para o bom
funcionamento da máquina pública.
Sendo a Administração Pública, públicos deverão ser
seus atos, sem exceção.
Ao administrador é vedado agir de modo a beneficiar
ou prejudicar alguém, sob pena de afronta ao
princípio da impessoalidade.
Para a atuação do administrador público, precede a
existência de lei autorizativa.
O princípio da moralidade, em que pese revelar-se
importante no mundo dos fatos, não apresenta
respaldo constitucional quando se trata de princípios
administrativos.

QUESTÃO 28 _______________________
A respeito da Administração Pública direta e indireta,
assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)

(D)
(E)
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A Federação brasileira se organiza por meio de uma
gestão tripartite.
A autonomia política dada aos entes federados lhes
confere a capacidade de criar seus próprios
ordenamentos jurídicos.
Vindo quaisquer dos entes políticos a exercer a
atividade administrativa por meio de seus órgãos,
estará agindo de maneira descentralizada.
Na descentralização, existe apenas uma pessoa
jurídica.
Os entes federados que compõem a Administração
têm sua atuação regida, em sua grande maioria, pelas
normas de direito privado.
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QUESTÃO 29 ______________________

QUESTÃO 33 _______________________

A respeito da análise dos órgãos e dos agentes públicos,
assinale a alternativa correta.

De acordo com o princípio da prudência, conforme
Resolução CFC no 750/1993, assinale a alternativa correta.

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

O Ministério da Fazenda, visto isoladamente, tem
capacidade para figurar no polo ativo de demandas
judiciais.
Os órgãos denominados simples se diferenciam dos
compostos por não se subdividirem em outros
órgãos.
Quanto à atuação funcional, os órgãos são
classificados como independentes, autônomos,
superiores e subalternos.
O conceito de agente público é restrito.
Os empregados públicos se submetem ao regime
estatutário.

QUESTÃO 30 ______________________
Em relação aos conselhos fiscais de
regulamentadas, assinale a alternativa correta.

profissões

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 34 _______________________
Acerca dos fatos contábeis, assinale a alternativa correta.
(A)

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

São consideradas autarquias federais.
Fazem parte de Administração direta.
Possuem autonomia administrativa, mas não
financeira.
Possuem personalidade jurídica de direito privado.
Os conselhos regionais são criados por lei estadual
ou distrital.

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

QUESTÃO 31 ______________________
A respeito da análise dos poderes administrativos, assinale a
alternativa correta.
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

O agente que pratica atos fora de sua competência
comete desvio de finalidade.
O agente que, por ação ou omissão, pratica ato
visando a interesses pessoais, e não ao bem comum,
estará agindo com estrito e direto excesso de poder, o
que é vedado por lei.
O exercício do poder discricionário está
excepcionalmente desvinculado do princípio da
legalidade.
Para a doutrina majoritária, o poder vinculado é
aquele que a lei confere à Administração para a
prática de ato de sua competência, determinando os
elementos e os requisitos necessários para a sua
formação.
As normas do direito brasileiro são editadas pelo
poder regulamentar.

QUESTÃO 32 ______________________
É correto afirmar que, doutrinariamente, se constitui como
elemento do ato administrativo a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

imperatividade.
tipicidade.
finalidade.
nulidade.
autoexecutoriedade.
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Diante de alternativas igualmente válidas, deve-se
adotar o menor valor para os componentes do Ativo e
o maior valor para os componentes do Passivo.
Uma receita, mesmo que ainda não recebida, deve
ser reconhecida na apuração do resultado do
exercício em que ocorreu.
Diante de opções igualmente aceitáveis, deve-se
sempre escolher aquela que resulte em maior
Patrimônio Líquido.
O registro de um bem no patrimônio, mesmo quando
adquirido em moeda estrangeira, deve ser efetuado
pelo seu equivalente em moeda nacional.
O registro de um bem no patrimônio deve ser
efetuado observando-se a tempestividade e a
integridade.

Os fatos contábeis se classificam em fato
permutativo e fato modificativo.
Um fato modificativo sempre resulta no aumento do
Patrimônio Líquido da entidade.
O pagamento de uma duplicata após o vencimento,
com incidência de juros, é um fato contábil misto.
Os fatos permutativos podem ser fatos aumentativos
ou diminutivos.
Um fato contábil que resulta na diminuição de uma
conta do Ativo e de uma conta do Passivo é um fato
modificativo.

QUESTÃO 35 _______________________
Assinale a alternativa que classifica corretamente as contas
contábeis quanto à natureza do saldo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Contas patrimoniais: duplicatas a pagar; duplicatas a
receber; móveis e equipamentos.
Contas de resultado: receita de vendas; custo das
mercadorias vendidas; Patrimônio Líquido.
Contas devedoras: contas do Ativo; contas de
despesa; contas de receita.
Contas credoras: contas do Passivo Exigível; contas
do Patrimônio Líquido; contas de receita.
Contas patrimoniais: contas do Ativo; contas do
Passivo; contas do Patrimônio Líquido.

QUESTÃO 36 _______________________
Dada a Equação Patrimonial em que Ativo = Passivo +
Patrimônio Líquido, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Código 104 – Analista Financeiro

Ativo Circulante = Passivo Circulante.
Ativo Circulante = Passivo Circulante + Passivo não
Circulante.
Ativo não Circulante = Ativo Circulante + Passivo
Circulante.
Ativo Total = Passivo Circulante + Passivo não
Circulante.
Ativo Circulante = Passivo Total – Ativo não
Circulante.
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QUESTÃO 37 ______________________
Acerca da estrutura e composição do Balanço Patrimonial,
assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

As contas representativas de obrigações são dispostas
no lado esquerdo do Balanço.
Direitos são classificados no Ativo Circulante,
enquanto Bens são classificados no Ativo
Imobilizado.
O Passivo Exigível é uma das fontes de recursos da
entidade.
Os recursos aportados pelos sócios da entidade são
classificados no Ativo Circulante.
Bens e Direitos de baixa liquidez são classificados no
Passivo não Circulante.

QUESTÃO 38 ______________________
A demonstração de Fluxo de Caixa da firma Padrão S.A,
elaborada pelo método direto, evidenciou que o fluxo de
caixa gerado no exercício foi $ 3.560. Considere as
informações a seguir.
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento: $ 1.890.
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento: $ 680.
Com base nas informações dessa situação hipotética, assinale
a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A empresa amortizou empréstimos no valor de
$ 1.890.
No fluxo de caixa das atividades operacionais, os
recebimentos superaram os pagamentos em $ 4.770.
O fluxo de caixa gerado pelas atividades
operacionais totalizou $ 2.550.
A empresa não realizou investimentos no período.
A empresa distribuiu lucros no montante de $ 680 no
período.

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

QUESTÃO 40 _______________________
O parágrafo 1o do art. 11 da Lei no 4.320/1964 classifica as
receitas correntes em: tributária; patrimonial; industrial; de
contribuições; agropecuária; de serviços e transferências
correntes. Com base nessa informação, assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

Acerca dos estágios pelos quais toda despesa pública deve
passar, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

QUESTÃO 39 ______________________
Considere o Balanço Patrimonial de um ente público
(previsto na Lei no 4.320/1964) a seguir.

(D)

Balanço Patrimonial –Exercício 20X1

(E)

Ativo
Circulante

PASSIVO
97.000

Passivo
Circulante

O empenho cria para o Estado uma obrigação de
pagamento, sendo também uma garantia para o
fornecedor do bem ou serviço.
O pagamento da despesa pública antecede a
liquidação.
O pagamento da despesa pública consiste na
verificação do direito adquirido pelo credor, tendo
por base documentos comprobatórios do crédito.
Excepcionalmente, uma despesa pode ser realizada
sem o prévio empenho, não ficando a autoridade
competente desobrigada de realizar o empenho
posteriormente.
Os estágios da despesa pública são: fixação,
empenho, pagamento e liquidação, nessa ordem.

65.000

QUESTÃO 42 _______________________

142.000
207.000

Considere que um título foi liquidado, quatro meses antes do
vencimento, à taxa nominal de juros de 60% ao ano, juros
simples. Sabendo que o valor do desconto bancário, ou “por
fora”, é Df = 600,00, o valor nominal do título e o desconto
racional, ou “por dentro”, são, respectivamente,

Disponível

72.000

Realizável
Ativo
Permanente
Ativo Real

25.000
Passivo
175.000 Permanente
272.000 Passivo Real

Ativo
Compensado

Saldo Patrimonial 65.000
Passivo
120.000 Compensado
120.000

TOTAL

392.000 TOTAL

392.000

Acerca do Resultado Financeiro do exercício, assinale a
alternativa correta.
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São classificadas como receitas originárias: receita
tributária, receita de contribuições e transferências
correntes.
São classificadas como receitas tributárias: impostos,
taxas, contribuições de melhoria e contribuições
sociais e econômicas.
São classificadas como receitas derivadas: receita
patrimonial e receita de serviços.
Receitas de contribuição são receitas tributárias.
Os tributos são classificados como receitas
derivadas.

QUESTÃO 41 _______________________

(C)

ATIVO

O Resultado Financeiro não é apurado no Balanço
Patrimonial, mas sim no Balanço Financeiro.
Houve déficit financeiro de $ 65.000.
O Resultado Financeiro corresponde ao saldo
patrimonial de $ 65.000.
Houve superávit financeiro de $ 32.000.
O saldo patrimonial corresponde ao Passivo Real a
escoberto de $ 65.000.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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$ 3.000,00 e $ 700,00.
$ 3.000,00 e $ 650,00.
$ 3.000,00 e $ 500,00.
$ 4.000,00 e $ 700,00.
$ 4.000,00 e $ 500,00.
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QUESTÃO 43 ______________________

QUESTÃO 47 _______________________

Ao longo da execução orçamentária, a dotação para atender o
programa Saúde Básica revelou-se insuficiente. A respeito
desse caso hipotético, assinale a alternativa correta.

Um financiamento de $ 100.000 foi contratado por um
período de 10 meses, com taxa de juros de 3% ao mês, pelo
Sistema de Amortização Constante (SAC).

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

O Poder Executivo poderá autorizar a abertura de
crédito adicional suplementar.
Como a despesa já estava prevista na lei
orçamentária, o Poder Executivo poderá solicitar ao
Poder Legislativo autorização para abertura de
crédito adicional extraordinário.
Poderá ser aberto crédito adicional suplementar,
desde que autorizado na própria lei orçamentária ou
em lei especial.
Por ser uma despesa de caráter especial, não há
necessidade de autorização prévia do Poder
Legislativo para suplementar a dotação existente.
O gestor do programa deverá solicitar a abertura de
crédito adicional especial.

n

Sistema de Amortização Constante (SAC)
Amortização
do saldo
Saldo
Juros
devedor
Prestação
devedor

0

-

-

-

100.000,00

...

...

...

...

...

10

0,00

Total 16.500,00 100.000,00

116.500,00

QUESTÃO 44 ______________________

Considerando as informações apresentadas, assinale a
alternativa correta.

A vinculação entre planejamento e orçamento, conforme
previsto na Constituição Federal de 1988 e na Lei de
Responsabilidade Fiscal, é uma característica básica do
orçamento

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

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

tradicional.
base-zero.
programa.
de desempenho.
participativo.

(E)

A prestação é constante.
Os juros são crescentes.
O valor da 6a prestação (n=6) é $ 10.000.
Após o pagamento da 5a prestação (n=5), o saldo
devedor é $ 60.000.
O valor dos juros embutidos na 8a prestação (n=8) é
$ 900.

QUESTÃO 48 _______________________

QUESTÃO 45 ______________________

Assinale a alternativa em que a despesa pública é
apresentada segundo a classificação funcional.

Acerca da proposta orçamentária elaborada pelo Ministério
Público, assinale a alternativa correta.

(A)

36000 – Ministério da Saúde.
36212 – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

(B)

10 – Saúde.
304 – Vigilância Sanitária.

(C)

3.0.00.00.00 – Despesas Correntes.
3.1.00.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais.

(D)

90 – Aplicações Diretas.
11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.

(E)

001 – Programa.
1.001 – Projeto.

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Deverá ser encaminhada ao Poder Executivo, que é o
responsável pela consolidação de todas as propostas
orçamentárias.
Deverá ser encaminhada diretamente ao Congresso
Nacional para aprovação.
Deverá ser encaminhada ao Poder Judiciário que a
anexará à sua proposta orçamentária para envio
conjunto ao Congresso Nacional.
Independe de aprovação do Congresso Nacional, já
que o Ministério Público não está subordinado ao
Poder Executivo.
Deverá ser encaminhada ao Poder Executivo para
consolidação e aprovação, visto que o Ministério
Público não possui autonomia administrativa e
financeira.

QUESTÃO 46 ______________________
Restos a pagar do exercício classificam-se como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Receita Orçamentária no Balanço Orçamentário.
Ingressos Extraorçamentários no Balanço Financeiro.
Receita Orçamentária no Balanço Financeiro.
Despesa
Extraorçamentária
no
Balanço
Orçamentário.
Ingressos
Extraorçamentários
no
Balanço
Patrimonial.
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QUESTÃO 49 _______________________
O guia PMBOK (Project Management Book of Knowledge)
organiza os processos de gerenciamento de projetos em nove
áreas de conhecimento. A área em que se definem os
processos utilizados para identificar a extensão do trabalho
requerido para a construção do produto do projeto e sua
conclusão denomina-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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escopo.
tempo.
custo.
riscos.
integração.
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QUESTÃO 50 ______________________
O tributo cobrado em razão do exercício regular do poder de
polícia denomina-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

impostos.
taxas.
contribuição de melhoria.
fiança.
caução.
Área livre
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