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Viva a dona Maria
Pesquisas confirmam que a mulher é melhor ao volante que o homem.
Na próxima vez que você, leitor do sexo masculino, disputar espaço com uma mulher no trânsito, pense duas vezes
antes de soltar aquela frase machista: “Vai pra casa, dona Maria!”. A quantidade de pesquisas que atestam a superioridade
feminina ao volante é impressionante. Pelo menos no que diz respeito à capacidade de evitar acidentes. O mais recente
desses levantamentos, feito por uma firma paulista especializada em vistoria de automóveis acidentados, mostra que as
mulheres causam apenas 25% das ocorrências. E, em geral, as batidas são pequenas. Essas duas razões estão fazendo com
que elas sejam contempladas com descontos maiores na hora de fazer o seguro do carro. A mesma pesquisa traça um
perfil do motorista ideal: mulher, com mais de 35 anos, casada e mãe de filhos pequenos.
De acordo com um estudo feito pelo professor de estatística David Duarte Lima, da Universidade de Brasília, a
proporção de mortes em decorrência de acidentes de trânsito é de quatro homens para uma mulher. Cerca de 80% das
ocorrências graves são causadas por imprudência. Incluem-se aqui aquelas práticas execráveis como dirigir embriagado,
abusar da velocidade e andar colado ao veículo da frente. “Esse é o comportamento típico de homens que começam a
dirigir”, afirma o psicólogo Salomão Rabinovich, diretor do Centro de Psicologia Aplicada ao Trânsito, Cepat, de São
Paulo. Para a maioria dos marmanjos, o carro é uma continuidade de seu próprio ser, uma forma de afirmar a virilidade.
Por isso mesmo, as campanhas publicitárias enfatizam tanto o papel do automóvel como um instrumento de sedução.
Ao pisar fundo, eles se sentem mais potentes, mais desejáveis. As mulheres, por seu turno, costumam ter apenas uma
visão utilitária do automóvel. Isso não impede, no entanto, que elas também extravasem suas neuroses ao volante. “Em
geral, as mulheres são muito fominhas quando estão na direção”, admite a piloto de corridas Valéria Zoppello.
Os especialistas são unânimes em afirmar que elas poderiam evitar os pequenos acidentes se treinassem um
aspecto no qual apresentam grande deficiência – o reflexo. E se prestassem mais atenção aos trajetos. Muitos dos
acidentes envolvendo mulheres acontecem porque as motoristas tentam virar à direita ou à esquerda repentinamente,
sem dar chance ao carro de trás de frear a tempo. Além disso, elas estão abusando do telefone celular enquanto
dirigem – o que é uma infração prevista no Código Nacional de Trânsito. Conhecer as características gerais de homens e
mulheres ao volante só tem sentido se um estiver disposto a copiar o que o outro tem de melhor. Do contrário, a
discussão cairá no vazio sexista. O piloto Luiz Carreira Junior, colega de competições de Valéria Zoppello, é quem dá a
receita. “Os homens teriam a ganhar se fossem tão prudentes quanto as mulheres. E elas seriam melhores motoristas se
fossem mais atentas ao que acontece à sua volta”, diz ele.
(Disponível em: http://veja.abril.com.br/101199/p_210.html. Acesso em: 20/04/2014.)

01
Analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) Com relação à tipologia textual, esse texto pode ser classificado como narrativo-argumentativo.
( ) O título da reportagem não se refere a uma mulher em especial, mas a todas aquelas que dirigem.
( ) O texto mostra que os homens não demonstram um comportamento machista em relação às mulheres.
( ) Os homens dirigem embriagados, abusam da velocidade e andam colados ao veículo da frente.
A sequência está correta em
A) V, V, F, V.
B) V, V, F, F.
C) F, V, F, V.
D) F, V, V, F.
E) F, F, V, F.

02
Relacione adequadamente as classes gramaticais às respectivas classificações das palavras destacadas.
1. Vocativo.
( ) “Na próxima vez que você, leitor do sexo masculino, disputar espaço com uma mulher no
trânsito, pense duas vezes antes de soltar aquela frase machista:...” (1º§)
2. Aposto.
( ) “Incluem-se aqui aquelas práticas execráveis como dirigir embriagado, abusar da velocidade e andar colado ao veículo da frente.” (2º§)
3. Adjetivo.
( ) “Vai pra casa, dona Maria!” (1º§)
4. Adjunto adverbial. ( ) “Muitos dos acidentes envolvendo mulheres acontecem porque as motoristas tentam virar
à direita ou à esquerda repentinamente,...” (3º§)
A sequência está correta em
A) 1, 2, 3, 4.
B) 2, 1, 4, 3.
C) 2, 3, 1, 4.
D) 3, 2, 1, 4.
E) 3, 4, 1, 2.
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“Os especialistas são unânimes em afirmar que elas poderiam evitar os pequenos acidentes se treinassem um aspecto no
qual apresentam grande deficiência – o reflexo. E se prestassem mais atenção aos trajetos. Muitos dos acidentes
envolvendo mulheres acontecem porque as motoristas tentam virar à direita ou à esquerda repentinamente, sem dar
chance ao carro de trás de frear a tempo. Além disso, elas estão abusando do telefone celular enquanto dirigem – o que é
uma infração prevista no Código Nacional de Trânsito. Conhecer as características gerais de homens e mulheres ao volante
só tem sentido se um estiver disposto a copiar o que o outro tem de melhor. Do contrário, a discussão cairá no vazio
sexista. O piloto Luiz Carreira Junior, colega de competições de Valéria Zoppello, é quem dá a receita. ‘Os homens teriam a
ganhar se fossem tão prudentes quanto as mulheres. E elas seriam melhores motoristas se fossem mais atentas ao que
acontece à sua volta’, diz ele.”
No último parágrafo do texto, os conectores destacados representam, respectivamente,
A) adição, explicação, adição e tempo.
D) adição, explicação, tempo e concessão.
B) tempo, explicação, adição e tempo.
E) tempo, explicação, adição e concessão.
C) adição, explicação, explicação e tempo.

04
Algumas pessoas não atribuem a vírgula à sua devida importância e pensam que empregá-la em um texto é, apenas,
um mero detalhe. No entanto, a sua colocação, supressão ou deslocamento pode alterar o sentido daquilo que se
deseja comunicar. Analise as seguintes orações.
I. Os motoristas, que são violentos, partem para a agressão no trânsito e são desrespeitosos.
II. O bom motorista respeita a faixa de segurança, os pedestres, o sinal e as leis de trânsito em geral.
Assinale a alternativa que justifica corretamente o emprego da vírgula em cada uma dessas orações.
A) Assinalar a omissão de termos (elipses) e separar objeto direto pleonástico.
B) Assinalar a omissão de termos (elipses) e separar uma oração adjetiva explicativa.
C) Separar o objeto direto pleonástico e a oração subordinada adverbial intercalada à principal.
D) Separar uma oração adjetiva explicativa e os termos coordenados, ou seja, que exercem a mesma função sintática.
E) Separar a oração subordinada adverbial intercalada à principal e os termos coordenados, ou seja, que exercem a
mesma função sintática.

05
Observe o emprego das palavras destacadas nas frases a seguir.
• Quando elas dirigem, ficam meio nervosas.
• As crianças estavam sós no carro.
• Ela mesma se dirigiu ao DETRAN.
• Os carros custam caro.
Acerca das regras de concordância que justificam o emprego dos termos anteriores, analise.
I. A palavra “meio” é um advérbio, razão pela qual não se flexionou.
II. A palavra “sós” é um adjetivo, por isso concorda com o sujeito.
III. A palavra “mesma” sempre concorda com o substantivo e o pronome a que se refere.
IV. A palavra “caro” é um advérbio, razão pela qual não se flexionou.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III e IV.
D) I, III e IV, apenas.
B) I, II e IV, apenas.
E) II, III e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.

06
Geralmente, as pessoas confundem o uso do acento grave, indicativo de crase, com o fenômeno linguístico. Em qual
das situações o acento NÃO deveria ter sido utilizado, visto que não ocorre crase?
A) Não gosto de dirigir à noite.
D) Dedicou-se àquilo que gostava, dirigir.
B) Fugiu daquele trânsito às pressas.
E) O motorista dirigiu-se à criança nervoso.
C) Não responderei à Vossa Excelência.
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Observe a transitividade dos verbos: “comunicar”, “desejar” e “aspirar”. Assinale a alternativa em que esses verbos
estão de acordo com as normas de regência da língua culta.
A) Comuniquei-o de que não desejava substituí-lo no DETRAN, pois jamais aspirei tal cargo.
B) Comuniquei-lhe de que não desejava substituí-lo no DETRAN, pois jamais aspirei tal cargo.
C) Comuniquei-o de que não desejava substituir-lhe no DETRAN, pois jamais aspirei tal cargo.
D) Comuniquei-lhe de que não desejava substituí-Io no DETRAN, pois jamais aspirei a tal cargo.
E) Comuniquei-o de que não desejava substituir-lhe no DETRAN, pois jamais aspirei a tal cargo.

08
Relacione adequadamente a classificação das orações subordinadas substantivas às respectivas orações.
1. Subjetiva.
( ) Cada situação permite que se aprenda algo novo.
2. Objetiva direta.
( ) Só quero uma coisa: que tires a tua carteira.
3. Objetiva indireta.
( ) Tenho esperança de que o trânsito melhore.
4. Completiva nominal.
( ) É importante que todos colaborem.
5. Predicativa.
( ) Meu desejo é que sejas classificado.
6. Apositiva.
( ) Lembrei-me de que já estava errado.
A sequência está correta em
A) 1, 6, 3, 5, 2, 4.
B) 2, 6, 4, 1, 5, 3.
C) 1, 2, 3, 4, 5, 6.
D) 6, 5, 4, 3, 2, 1.
E) 2, 6, 4, 1, 3, 5.
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“Damos o nome de figuras de linguagem às formas linguísticas usadas para exprimir o pensamento de modo original,
criativo. As figuras de linguagem exploram o sentido conotativo das palavras ou expressões, realçam a sonoridade de
palavras e frases e, até mesmo, organizam a frase, afastando-a, de algum modo da estrutura gramatical padrão, a fim de
dar destaque a algum de seus elementos.”
(José de Nicola e Ernani Terra. Gramática de hoje. São Paulo: Scipione, 2008. p. 371).
Diante do exposto, marque a resposta em que a figura de linguagem corresponde à frase apresentada.
A) Pedro é uma tartaruga no trânsito. – metáfora
B) No trânsito, João corre como um doido. – comparação
C) Paulo sofreu um acidente e passou desta para melhor. – hipérbato
D) Enquanto dirigia, Maria comeu uma caixa de chocolate. – catacrese
E) Quando foi ao DETRAN, Maria chorou rios de lágrimas. – eufemismo

10
Esta semana, uma revista de automóveis trouxe o lançamento de um novo modelo de carro e publicou o seguinte
comunicado: “Ele pode ser adquirido na cor verde-clara, já vem com porta-copo e alto-falante de série”. Marque a
alternativa que apresenta corretamente o plural dos substantivos compostos.
A) verde-claras / porta-copos / alto-falantes
D) verdes-claras / porta-copos / altos-falantes
B) verde-clara / portas-copos / alto-falantes
E) verdes-claras / portas-copos / altos-falantes
C) verde-claras / porta-copos / altos-falantes

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
11
Utilizando a ferramenta Microsoft Office PowerPoint 2007 (configuração padrão), o procedimento para adicionar um
filme que está armazenado no computador em uma apresentação é na guia
A) Animações, no grupo Animações, clicar na seta abaixo de Filme, clicar em Adicionar Arquivo e selecionar o filme a ser
adicionado.
B) Inserir, no grupo Clipes de Mídia, clicar na seta abaixo de Filme, clicar em Filme do Arquivo e selecionar o filme a ser
adicionado.
C) Design, no grupo Importação Externa, clicar na seta abaixo de Filme, clicar em Adicionar Arquivo e selecionar o filme a
ser adicionado.
D) Design, no grupo Ilustrações, clicar na seta abaixo de Adicionar Filme, clicar em Filme do Arquivo e selecionar o filme a
ser adicionado.
E) Inserir, no grupo Ilustrações e Vídeos, clicar na seta abaixo de Adicionar Filme, clicar em Filme do Arquivo e selecionar
o filme a ser adicionado.
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No Painel de Controle do Sistema Operacional Microsoft Windows 7 (configuração padrão – modo de exibição: ícones
pequenos), a opção utilizada para alterar as configurações de rede do computador é:
A) Personalização.
D) Central de Facilidade de Acesso.
B) Painel de Redes.
E) Central de Rede e Compartilhamento.
C) Firewall do Windows.

13
No Sistema Operacional Microsoft Windows 7, ao clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta “DETRAN” e
selecionar a opção propriedades, é exibida a seguinte tela:

Diante do exposto, analise.
I. Para alterar o ícone da pasta deve-se selecionar a guia Personalizado.
II. As opções para modificar as permissões da pasta estão na guia Compartilhamento.
III. O local onde a pasta está armazenada pode ser visualizado na guia Geral.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.

E) I e III.

14
Observe a planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão).

Considere a sequência de eventos:
1. inserir na célula A4 a fórmula =POTÊNCIA(A1;B1);
2. inserir na célula A5 a fórmula =RAIZ(C2);
3. inserir na célula A6 a fórmula =SOMA(A2:B2);
4. inserir na célula A7 a fórmula =SE(A4>A5;SOMA(A1:C1);MÁXIMO(A4:A6)).
Após realizar tais eventos na ordem proposta, é correto afirmar que o resultado da célula A7 será
A) 7.
B) 45.
C) 60.
D) 75.
E) 80.
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Considere a planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão).

Para calcular o total geral de veículos em todos estados e a média de veículos do tipo “Caminhão”, deve-se aplicar,
respectivamente, as fórmulas:
A) =SOMA(B2:F5) e =MÉDIA(B4:F4)
D) =SOMA(B4:F4) e =MÉDIA(B2:F5)
B) =SOMA(B2:F5) e =MÉDIA(B5:F5)
E) =SOMA(B5:F5) e =MÉDIA(B2:F5)
C) =SOMA(A2:F5) e =MÉDIA(B2:B5)

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA
16
A rede hidrográfica do estado de Rondônia é representada pelo rio Madeira e seus afluentes, que formam bacias
significativas para a economia e sociedade do estado da região Norte brasileira. Sobre a hidrografia de Rondônia,
NÃO é correto afirmar que
A) o rio Mamoré nasce na Bolívia e recebe o rio Beni, ocasião em que forma também a linha fronteiriça do Brasil com a
Bolívia, sendo navegável a embarcações de médio calado em qualquer época do ano.
B) o rio Guaporé, em todo o seu percurso, determina a linha fronteiriça entre o Brasil e a Bolívia, apresentando
condições de navegabilidade para embarcações de pequeno e médio calados na época da vazante.
C) a bacia do Mamoré ocupa extensa área dentro de Rondônia e, juntamente com a bacia do Guaporé, forma uma rede
hidroviária de grande importância para o Estado, que utiliza a hidrovia como seu principal meio de transporte e
comunicação.
D) o rio Madeira é considerado o principal afluente do rio Amazonas, sendo formado pelos rios Guaporé, Mamoré e
Beni, que são originários dos planaltos andinos, possuindo dois trechos distintos em seu curso, denominados Alto e
Baixo Madeira.
E) a bacia do Jamari tem significação estratégica por ser responsável pela demarcação da linha divisória dos limites
internacionais entre Brasil e Bolívia no extremo Oeste do estado, além de possuir grande número de cachoeiras e
corredeiras que dificultam a navegação, mas ofertam grande potencial hidroelétrico.

17
“A cheia dos rios Madeira e Purus, que deixaram sete municípios em estado de emergência, preocupam os donos de
embarcações que transportam cargas para Porto Velho, em Rondônia. Segundo o presidente do Sindicato das Empresas
de Navegação, Claudomir Carvalho, a enchente atípica do rio Madeira está fazendo com que a viagem para Porto Velho
que era feita em 8 dias, esteja demorando 11 dias para ser concluída.”
(Vasconcelos, Jéssica. Enchente anormal do rio Madeira afeta economia do Amazonas. A Crítica.com. em 27/02/2014).

Sobre a navegabilidade do rio Madeira, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A navegabilidade acontece na região denominada de Baixo Madeira, que segue da Cachoeira de Santo Antônio até a
sua foz, no rio Amazonas.
B) De Porto Velho até sua foz no rio Amazonas, o Madeira é navegável, seguindo, desta forma, até Belém, capital do
estado do Pará, durante todo o ano.
C) O trecho do rio até as proximidades de Porto Velho não apresenta condições de navegabilidade devido à grande
quantidade de cachoeiras existentes.
D) Pelo rio circula grande parte da carga existente entre Porto Velho e Manaus, capital do Estado do Amazonas,
incluindo produtos fabricados nas indústrias da Zona Franca de Manaus.
E) Percurso denominado Alto Madeira segue da nascente do rio, na Cordilheira dos Andes, no Equador, entrando no
Brasil pelo Sul do estado com diversas cachoeiras e altíssimos desníveis até Porto Velho.
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Sobre a história da formação de Rondônia, analise.
I. Antes de receber a nomeação atual, era denominado território federal de Guaporé, tendo sido formado com terras
dos estados do Amazonas e Mato Grosso.
II. Foi elevada a condição de unidade federada do Brasil por meio da Constituição de 1988, juntamente com os então
territórios do Amapá e Roraima.
III. Sua colonização mais intensa ocorreu no final do século XIX, quando nordestinos se dirigiram ao estado para
trabalhar nas minas de cassiterita.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) II, apenas.
D) III, apenas.
E) II e III, apenas.

19
O Porto de Porto Velho começou a ser construído em 20 de abril de 1973, pelo Departamento Nacional de Portos e
Vias Navegáveis do Ministério dos Transportes. Hoje, as operações no principal Porto do estado são realizadas pelos 3
terminais deste Porto, que é administrado pela Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia (SOPH),
A) do governo federal do Brasil.
B) do município de Porto Velho.
C) do governo do estado de Rondônia.
D) uma empresa privada do estado de Rondônia.
E) numa parceria entre os governos de Rondônia e do Amazonas.

20
Um dos casos mais emblemáticos da política nos últimos anos foi a condenação e prisão do senador Ivo Cassol (PP-RO)
pelo Supremo Tribunal Federal, por crime de fraude em licitações, ocorrido na época em que era prefeito do município
de
A) Cacoal.
B) Vilhena.
C) Ji-Paraná.
D) Porto Velho.
E) Rolim de Moura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21
“O grande objetivo da Contabilidade é prover seus usuários, em geral, com o máximo possível de informações sobre o
patrimônio de uma entidade e suas mutações.”
(Iudícibus et al, 2010, p. 11.)
“________________________________ são usuários que possuem duplo interesse nas informações contábeis: primeiramente porque se baseiam nas mesmas para arrecadar tributos; e, em segundo lugar, interessam-se pelos dados econômicos das unidades microeconômicas para que, devidamente agregados e tratados estatisticamente, possam fornecer
bases adequadas para análises econômicas.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) Pessoas físicas
D) Administradores e diretores executivos
B) Sócios, acionistas e proprietários
E) Governo e economistas governamentais
C) Bancos e emprestadores de recursos

22
Uma empresa contratou um seguro contra incêndios em 30 de junho de 2013, cuja vigência é de 01 de julho de 2013 a
30 de junho de 2014. O valor do prêmio pago foi de R$ 4.800,00. De acordo com o regime de competência de exercícios
e considerando que o período contábil da empresa coincide com o ano-calendário, qual é o lançamento contábil correto
a ser realizado na empresa no dia 31 de dezembro de 2013, para apropriar a parcela da despesa do prêmio que beneficiou o exercício?
A) D – Seguros Pagos Antecipadamente
4.800,00
C – Caixa
4.800,00
B) D – Seguros Pagos Antecipadamente
4.800,00
C – Despesas de Seguros
4.800,00
C) D – Despesas de Seguros
2.400,00
C – Seguros Pagos Antecipadamente
2.400,00
D) D – Caixa
2.400,00
C – Seguros Pagos Antecipadamente
2.400,00
E) D – Despesas de Seguros
4.800,00
C – Caixa
4.800,00
Cargo: Analista em Trânsito – Contador (05-M)
Prova aplicada em 08/06/2014 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org a partir do dia 09/06/2014.

-7-

CONCURSO PÚBLICO – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA – DETRAN/RO
23
“O Patrimônio Líquido pode ser definido como a diferença entre o Ativo e o Passivo de uma entidade em determinado
momento.”
(Iudícibus et al, 2010.)
Constitui-se em uma das fontes do Patrimônio Líquido:
A) Valores devidos a terceiros.
B) Empréstimos de instituições financeiras.
C) Investimentos dos sócios, acionistas ou proprietários.
D) Bens e direitos de uma entidade, expressos em moeda.
E) Valores intangíveis de uma entidade, tais como marcas e patentes.

24
Uma empresa iniciou suas atividades em março de 2014.
OPERAÇÃO

ATIVO
Caixa

PASSIVO
5.000,00

A
OPERAÇÃO

B
OPERAÇÃO

C
OPERAÇÃO

D

Total
ATIVO
Caixa
Mercadorias

5.000,00

Total
ATIVO
Caixa
Mercadorias
Móveis
Total
ATIVO
Caixa
Mercadorias
Móveis
Total

7.000,00

4.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00
2.000,00
7.000,00
1.500,00
2.500,00
2.000,00
6.000,00

Patrimônio Líquido
Capital
Total
PASSIVO
Fornecedores
Patrimônio Líquido
Capital
Total
PASSIVO
Fornecedores
Patrimônio Líquido
Capital
Total
PASSIVO
Fornecedores
Patrimônio Líquido
Capital
Total

5.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
7.000,00
2.000,00
5.000,00
7.000,00
1.000,00
5.000,00
6.000,00

Acerca das operações que deram origem a cada situação patrimonial no primeiro mês de funcionamento da empresa,
marque V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) Operação A – Integralização de Capital em dinheiro, no valor de 5.000,00.
( ) Operação B – Aquisição de Mercadorias no valor de 2.500,00, para pagamento a prazo.
( ) Operação C – Aquisição de Móveis com pagamento à vista no valor de 2.000,00.
( ) Operação D – Pagamento de parte da dívida com Fornecedores, no valor de 1.000,00.
A sequência está correta em
A) V, V, F, V.
B) V, F, V, V.
C) V, F, V, F.
D) F, V, F, V.
E) F, F, V, V.

25
“A contabilização da receita sob o enfoque patrimonial (variação patrimonial aumentativa), assim como a da despesa sob o
enfoque patrimonial (variação patrimonial diminutiva), é regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
por meio da Resolução CFC nº 750/1993, que consagra os princípios de contabilidade, que são de observância obrigatória
no exercício da profissão contábil, constituindo condição de legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade.
Ressalta-se que a Contabilidade Aplicada ao Setor Público constitui ramo da ciência contábil e deve observar os princípios
de contabilidade, que representam a essência das doutrinas e teorias relativas a essa ciência, consoante o entendimento
predominante nos universos científico e profissional do país.”
(MCASP, 2012, p. 4.)
Constituem-se em Princípios Contábeis, EXCETO:
A) Princípio da Entidade.
B) Princípio da Prudência.
C) Princípio da Continuidade.

D) Princípio do Regime de Caixa.
E) Princípio do Registro pelo Valor Original.
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Uma empresa apresentou as seguintes informações ao final do Ano 2.
CONTAS
Clientes
Mercadorias
Fornecedores
Receita de Vendas
Custo das Mercadorias Vendidas

SALDOS
ANO 2
ANO 1
20.000,00
16.000,00
22.000,00
14.000,00
24.000,00
12.000,00
150.000,00
90.000,00
-

Considerando o método direto para cálculo do caixa gerado pelas operações do fluxo de caixa, os valores de recebimento de vendas e pagamento de fornecedores referentes ao Ano 2 são, respectivamente,
A) 146.000,00 e 86.000,00.
D) 154.000,00 e 78.000,00.
B) 146.000,00 e 98.000,00.
E) 154.000,00 e 110.000,00.
C) 150.000,00 e 90.000,00.

27
“A Contabilidade Pública é o ramo da Ciência Contábil que aplica na Administração Pública as técnicas de registro dos atos
e fatos administrativos, apurando resultados e elaborando relatórios periódicos, considerando as normas de Direito Financeiro (Lei nº 4.320/64), os princípios gerais de finanças públicas e os princípios de contabilidade.”
(Haddad e Mota, 2010.)
Nesse sentido, são funções da Contabilidade Pública estudar, registrar, controlar e demonstrar, EXCETO:
A) A execução da receita orçamentária.
D) Os atos administrativos da fazenda pública.
B) A execução da despesa orçamentária.
E) O patrimônio de todos os funcionários públicos.
C) O patrimônio público e suas variações.

28
“Para o setor público, o Princípio do(a) ______________________ é base indispensável à integridade e à fidedignidade
dos registros contábeis dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública, observadas
as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. A integridade e a fidedignidade dizem respeito à
necessidade de as variações serem reconhecidas na sua totalidade, independentemente do cumprimento das formalidades legais para sua ocorrência, visando ao completo atendimento da essência sobre a forma. Para atender a este
princípio, a contabilidade não pode se restringir ao registro dos fatos decorrentes da execução orçamentária, devendo
registrar, tempestivamente, todos os fatos que promovam alteração no patrimônio, como, por exemplo, é verificado em
fatos que não decorrem de previsão e execução do orçamento, como incêndios ou catástrofes.” Assinale a alternativa
que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) Entidade
D) Oportunidade
B) Prudência
E) Registro pelo Valor Original
C) Competência

29
De acordo com art. 165, as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I. o plano plurianual;
II. as diretrizes orçamentárias; e,
III. os orçamentos anuais.
Segundo o disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que a lei orçamentária anual compreenderá
A) metas e prioridades da Administração Pública, incluindo despesas de capital para o exercício financeiro subsequente.
B) somente as despesas de capital e as delas decorrentes que estejam relacionadas aos programas de duração continuada.
C) de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e
outras dela decorrentes.
D) dispositivos que orientem a elaboração da Lei Diretrizes Orçamentárias, estabelecendo políticas de aplicação das
agências financeiras de fomento.
E) o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos das empresas que o Estado detenha a maioria do capital com direito
a voto e o orçamento da seguridade social.
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A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), determina que o governo deve divulgar o orçamento
público de forma ampla à sociedade; publicar relatórios sobre a execução orçamentária e a gestão fiscal; disponibilizar,
para qualquer pessoa, informações sobre a arrecadação da receita e a execução da despesa. Nesse sentido, a Lei de
Responsabilidade Fiscal está dispondo sobre a aplicação do Princípio Orçamentário da
A) Legalidade.
B) Anualidade.
C) Publicidade.
D) Exclusividade.
E) Transparência.

31
“Os ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário e não integram a Lei Orçamentária
Anual. O Estado é mero depositário desses recursos, que constituem passivos exigíveis e cujas restituições não se sujeitam
à autorização legislativa.”
(MCAPSP, Parte I, 2012, p. 10.)
Constitui-se em um exemplo de ingresso extraorçamentário:
A) Alienação de bens.
B) Operação de crédito.
C) Depósito em caução.

D) Arrecadação tributária.
E) Transferência corrente.

32
“Recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas de
manutenção ou funcionamento relacionadas a uma finalidade pública específica, mas que não correspondam a uma
contraprestação direta em bens e serviços a quem efetuou a transferência.” Assinale a alternativa que apresenta a
origem da categoria econômica “receitas correntes” que corresponde ao conceito anterior.
A) Receitas tributárias.
D) Outras receitas correntes.
B) Receitas de serviços.
E) Receitas de contribuições.
C) Transferências correntes.

33
“A realização da receita se dá em três estágios: o lançamento, a arrecadação e o recolhimento.”

(MCASP, 2012, p. 34.)

Em relação aos estágios ou etapas das receitas orçamentárias, é correto afirmar que
A) as etapas não possuem ordem cronológica a ser seguida e desconsideram o modelo de orçamento adotado no país.
B) algumas receitas orçamentárias não passam pelo estágio do lançamento, como é o caso de uma doação em espécie
recebida pelos entes públicos.
C) o recolhimento pode ser definido como o ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e
a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta.
D) a arrecadação constitui-se na transferência de valores arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela
administração e controle de arrecadação e programação financeira.
E) o lançamento corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou devedores, por meio
dos agentes arrecadadores ou instituições financeiras autorizadas pelo ente.

34
Duas pessoas resolveram constituir uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada e o Contrato Social apresenta
a seguinte cláusula: o capital social é de R$ 500.000,00, dividido em 500.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada
uma, a ser integralizadas da seguinte forma, pelos sócios:
I. Sócio “X” – 250.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, totalizando R$ 250.000,00, sendo que 210.000 quotas, totalizando
R$ 210.000,00, serão integralizadas, neste ato, em moeda corrente do país, e 40.000 quotas, totalizando R$ 40.000,00,
serão integralizadas no prazo de 120 dias, em moeda corrente do país.
II. Sócio “Y” – 250.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, totalizando R$ 250.000,00, sendo que 140.000 quotas, totalizando
R$ 140.000,00, serão integralizadas, neste ato, em moeda corrente do país, e 110.000 quotas, totalizando R$ 110.000,00,
serão integralizadas no prazo de 180 dias, em moeda corrente do país.
Após os registros contábeis da subscrição e integralização parcial do capital subscrito, conforme descrito no Contrato
Social, a conta Capital Social a Integralizar deverá apresentar um saldo
A) credor de R$ 350.000,00.
D) devedor de R$ 150.000,00.
B) credor de R$ 500.000,00.
E) devedor de R$ 210.000,00.
C) devedor de R$ 140.000,00.
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“As Receitas Orçamentárias de Capital aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentárias, a fim de atingirem as finalidades públicas.”
(MCASP, 2012.)
Em relação às origens da categoria econômica “receitas de capital”, é correto afirmar que
A) transferências de capital são recursos financeiros provenientes da colocação de títulos públicos ou da contratação de
empréstimos obtidas junto a entidades públicas ou privadas, internas ou externas.
B) as receitas patrimoniais que não atendam às especificações das espécies definidas, bem como os recursos de transferências que ocorram a nível intragovermental são classificadas como Outras Receitas de Capital.
C) amortização de empréstimos representa o retorno de recursos anteriormente emprestado pelo Poder Público, entretanto, os juros recebidos associados a esses empréstimos são classificados como Receitas Correntes.
D) a receita decorrente da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público só poderá ser utilizada para
financiar despesas correntes, excluindo-se as destinadas aos regimes previdenciários geral e próprio dos servidores
públicos.
E) operações de crédito são recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados
para atender despesas em investimentos, a fim de satisfazer finalidade pública específica; sem corresponder a contraprestação direta ao ente transferidor.

36
Analise as afirmativas.
I. “_________________ é o detalhamento das Categorias Econômicas Receitas Correntes e Receitas de Capital, com
vistas a identificar a natureza da procedência das receitas no momento em que ingressam no Orçamento Público.”
II. “__________________ permite qualificar com maior detalhamento o fato gerador das receitas.”
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores.
A) Alínea / Subalínea
D) Categoria econômica / Rubrica
B) Transferência / Dedução
E) Receita originária / Receita derivada
C) Origem da receita / Espécie

37
“O reconhecimento da receita orçamentária ocorre no momento da arrecadação, conforme art. 35 da Lei nº 4.320/64 e
decorre do enfoque orçamentário dessa Lei, tendo por objetivo evitar que a execução das despesas orçamentárias
ultrapasse a arrecadação efetiva.”
(MCASP, p. 29.)
NÃO devem ser reconhecidas como receitas orçamentárias os recursos
A) correntes advindos de multas.
D) tributários decorrentes de contribuições sociais.
B) patrimoniais advindos de concessões.
E) de capital decorrentes da alienação de bens públicos.
C) financeiros advindos de superávit financeiro.

38
“Toda ação do Governo está estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos
no Plano Plurianual (PPA) para o período de 4 anos. Conforme estabelecido no art. 3º da Portaria MOG nº 42/1999, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estabelecerão, em atos próprios, suas estruturas de programas,
códigos e identificação, respeitados os conceitos determinações nela contidos. [...] Programa é o instrumento de
organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um
objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou
(MCASP, 2012, p. 56.)
demanda da sociedade. [...]”
As ações correspondem ao instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa,
podendo ser orçamentárias ou não orçamentárias, sendo as ações orçamentárias classificadas, conforme a sua natureza,
em: projetos, atividades e operações especiais. São despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou
aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a
forma de bens ou serviços:
A) Projetos.
D) Operações especiais.
B) Produtos.
E) Apoio a políticas públicas.
C) Atividades.
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O grupo de natureza da despesa é um agregador de despesas com as mesmas características quanto ao objeto de
gasto. Marque a alternativa que apresenta um grupo de natureza das despesas classificado na categoria econômica
de despesas correntes.
A) Investimentos.
D) Amortização de dívidas.
B) Alienação de bens.
E) Juros e encargos da dívida.
C) Inversões financeiras.

40
O orçamento anual pode ser alterado por meio de créditos adicionais, que são as autorizações de despesas não
computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária. Conforme o art. 41 da Lei nº 4.320/64, os créditos
adicionais são classificados em: suplementares, especiais e extraordinários. Em relação aos créditos adicionais, é
correto afirmar que
A) os suplementares só podem ser abertos por meio de alteração da Lei Orçamentária Anual, que é feita por decreto do
poder executivo, sem dependência de autorização legislativa ou da exposição de justificativa.
B) os créditos adicionais especiais visam o atendimento às despesas urgentes e imprevisíveis, como guerras ou calamidades
públicas, podendo dessa forma serem abertos somente por meio da autorização legislativa e sua inclusão no orçamento.
C) o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias não podem ser considerados como fontes para abertura de créditos adicionais especiais e
suplementares.
D) a abertura de créditos adicionais extraordinários está condicionada à existência de recursos provenientes do excesso de
arrecadação ou do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.
E) o crédito suplementar incorpora-se ao orçamento, adicionando-se à dotação orçamentária que deva reforçar, enquanto
que os créditos especiais e extraordinários conservam sua especificidade, demonstrando as despesas realizadas à conta
dos mesmos, separadamente.

41
“A etapa do planejamento da despesa orçamentária abrange, de modo geral, toda a análise para a formulação do plano e
ações governamentais que serviram de base para a fixação da despesa orçamentária; a descentralização/movimentação
de créditos; a programação orçamentária e financeira; e, o processo de licitação e contratação.”
(MCASP, 2012.)
Em relação à descentralização dos créditos orçamentários, assinale a alternativa correta.
A) São formas de transferências, tendo em vista que modificam a programação ou o valor das dotações orçamentárias já
existentes, por meio da obrigatória abertura de créditos adicionais suplementares.
B) Constitui em transposição, uma vez que alteram a unidade orçamentária, ou seja, a classificação institucional detentora
do crédito orçamentário aprovado na lei orçamentária ou em créditos adicionais.
C) Ocorre quando for efetuada movimentação do total do orçamento, modificando as classificações institucional, funcional,
programática e econômica, para que outras unidades administrativas possam executar a despesa orçamentária.
D) As dotações serão empregadas sem a obrigatoriedade da consecução do previsto pelo programa de trabalho pertinente, e sendo executadas por outro órgão ou entidade, devem ser modificadas a classificação funcional e a estrutura
programática.
E) A execução de despesas da competência de órgãos e unidades do ente da Federação poderá ser descentralizada ou
delegada, no todo ou em parte, a órgão ou entidade de outro ente da Federação, desde que se mostre legal e tecnicamente possível.

42
As variações patrimoniais são transações que resultam em alterações nos elementos patrimoniais da entidade do
setor público, mesmo em caráter compensatório, afetando, ou não, o seu resultado. Todas as alterações ocorridas no
patrimônio são denominadas variações patrimoniais e podem ser classificadas em quantitativas ou qualitativas.
Constitui-se em um exemplo de variação patrimonial qualitativa:
A) Consumo de material.
D) Apropriação de despesa de pessoal.
B) Arrecadação de impostos.
E) Contratação de operação de crédito.
C) Doação de bens a terceiros.
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O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial
da entidade pública. São apresentados no Balanço Patrimonial para representar a situação da entidade pública, EXCETO:
A) Ativo.
D) Ingressos de Receitas.
B) Passivo.
E) Contas de Compensação.
C) Patrimônio Líquido.

44
“O §1º do art. 8º da Lei nº 4.320/1964 define que os itens da discriminação da receita, mencionados no art. 11 dessa lei,
serão identificados por números de código decimal. Convencionou-se denominar este código de natureza de receita.
Assim, a natureza de receita é a menor célula de informação no contexto orçamentário para as receitas públicas; por isso,
contém todas as informações necessárias para as devidas alocações orçamentárias. A fim de possibilitar identificação
detalhada dos recursos que ingressam nos cofres públicos, esta classificação é formada por um código numérico de 8
dígitos que subdivide-se em seis níveis – categoria econômica, origem, espécie, rubrica, alínea e subalínea.”
(MCASP, 2012, p. 12-14.)

De acordo com a Lei nº 4.320/64, as receitas orçamentárias são divididas nas seguintes categorias econômicas: receitas
correntes e receitas de capital. Os códigos correspondentes às referidas categorias econômicas são:
A) Código 1 – Receitas Correntes; e, Código 2 – Receitas de Capital.
B) Código 3 – Receitas Correntes; e, Código 4 – Receitas de Capital.
C) Código 5 – Receitas Correntes; e, Código 6 – Receitas de Capital.
D) Código 1.1 – Receitas Correntes; e, Código 2.2 – Receitas de Capital.
E) Código 3.1 – Receitas Correntes; e, Código 2.1 – Receitas de Capital.

45
Conforme disposto na Lei nº 4.320/64, em seu art. 60, “é vedada a realização de despesa sem prévio empenho”.
(Brasil, Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.)

Em relação ao empenho, é correto afirmar que
A) empenho ordinário é o tipo de empenho utilizado para as despesas, cujo montante não se pode determinar previamente.
B) empenho estimativo é o tipo de empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas
a parcelamento.
C) é o ato emanado de autoridade competente que consiste na reserva financeira para que o Estado efetue o pagamento
de obrigação pendente.
D) empenho global é o tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo
pagamento deva ocorrer de uma só vez.
E) caso o valor do empenho exceda o montante da despesa realizada, o empenho deverá ser anulado parcialmente ou,
quando o objeto do contrato não tiver sido cumprido deverá ser anulado totalmente.

46
Considerando o que dispõe a Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, acerca da gestão patrimonial, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) É vedada a aplicação das disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores
públicos, em empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Público, inclusive a suas empresas
controladas.
( ) É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio
público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social,
geral e próprio dos servidores públicos.
( ) É nulo de pleno direito o ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem prévio depósito judicial do valor
da indenização.
( ) A empresa controlada pelo setor público que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas
de desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerencial e orçamentária, embora não possua gerência
financeira.
A sequência está correta em
A) V, V, V, F.
B) V, V, F, F.
C) V, F, V, F.
D) F, F, V, V.
E) F, F, F, V.
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A Lei nº 10.520/2002 institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, modalidade de licitação
denominada Pregão. Acerca da referida modalidade licitatória, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Na fase preparatória do Pregão haverá a definição do seu objeto, que deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição.
B) Poderá ser adotada a licitação na modalidade Pregão para a aquisição de bens e serviços comuns, considerados aqueles
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações
usuais de mercado.
C) A equipe de apoio deverá ser integrada exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da
administração, preferencialmente entre aqueles que possuam nível superior nas áreas de Administração, Ciências
Contábeis ou Direito.
D) É vedada a exigência de pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não
serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso.
E) O pregoeiro e a respectiva equipe de apoio serão designados pela autoridade competente, dentre os servidores do
órgão ou entidade promotora da licitação, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a
análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao
licitante vencedor.

48
Considerando as definições trazidas pela Lei nº 1.638/2006, que dispõe sobre a reestrutura e reorganização do Plano
de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RO, analise.
I. O Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração é o conjunto de normas e procedimentos que regulam a vida funcional
do servidor e é estruturado em Grupo Ocupacional, Carreira, Categoria, Níveis, Classes, Referências e Especialidades.
II. Carreira é o conjunto de categorias funcionais ou cargos públicos de natureza permanente, reunido segundo a
correlação e afinidades, quanto à natureza do trabalho ou o grau de conhecimento.
III. Vantagem de natureza especial é o conjunto de retribuição pecuniárias devidas ao servidor pelo efetivo exercício do
cargo, escalonadas em classes e referências.
IV. Progressão funcional é a passagem do servidor de uma para outra referência imediatamente posterior, dentro da
classe ou outra classe imediatamente posterior do mesmo grupo ocupacional.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e II.
B) I e IV.
C) II e III.
D) III e IV.
E) I, II e III.

49
“Paulo pretende concorrer a um cargo público específico no estado de Rondônia. Ocorre que Paulo é considerado
deficiente físico, pois possui cegueira total em um dos olhos (visão monocular). Pedro, seu irmão, ciente da situação,
desestimula Paulo a concorrer à vaga, sustentando que o cargo específico pretendido exige visão binocular.”
Observado o caso apresentado, segundo as disposições da LC nº 68/92, é correto afirmar que
A) é assegurado a Paulo o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos, cujas atribuições
sejam compatíveis com sua deficiência.
B) no caso apresentado, Paulo poderá se inscrever no certame e, sendo aprovado, poderá tomar posse no cargo
pretendido, desde que não concorra na condição de pessoa com deficiência física.
C) tanto a Constituição Federal, quanto a legislação estadual garantem à pessoa com deficiência percentual mínimo das
vagas em qualquer dos cargos públicos postos em disputa, independentemente da deficiência.
D) embora a Constituição Federal adote políticas de inclusão da pessoa com deficiência, a legislação do estado de
Rondônia elenca um rol de cargos que não podem ser ocupados por pessoas com deficiência física.
E) as pessoas portadoras de deficiência física podem se inscrever em concurso público para provimento de cargos e,
caso o cargo escolhido não seja compatível com a deficiência, poderão ser aproveitas em outros cargos ou funções, a
livre escolha da administração pública.
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“Denomina-se _________________ a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de ______ pela unidade administrativa, a qual afixará,
em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até _______ horas da apresentação das propostas.”
De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações), acerca das modalidades de licitação, assinale a
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
A) Convite / 3 / 24
D) Tomada de preço / 5 / 24
B) Convite / 5 / 72
E) Tomada de preço / 4 / 72
C) Concorrência / 3 / 48
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PROVA DISCURSIVA
ORIENTAÇÕES GERAIS
 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma redação.
 Para a Prova Discursiva, o candidato deverá formular texto com extensão mínima de 20 (vinte) e, no máximo, de 30
(trinta) linhas.
 A Prova Discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de corpo transparente, de ponta
grossa e de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em
caso de candidato na condição de pessoa com deficiência que esteja impossibilitado de redigir textos, como também
no caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para este fim, nos termos do Edital. Nesse caso, o
candidato será acompanhado por um fiscal do IDECAN devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto,
especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.
 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não
haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou grafadas por outro meio que não o determinado no item anterior,
bem como no caso de identificação em local indevido.
 Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado
ou que não atingir a extensão mínima ou ultrapassar a extensão máxima permitida.
 A Prova Escrita Discursiva terá o valor de 10 (dez) pontos.
 Para efeito de avaliação da Prova Discursiva serão considerados os seguintes elementos de avaliação:
ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO)
Critérios

Elementos da Avaliação

Aspectos Formais e Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão,
Aspectos Textuais paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição das ideias.
Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento proposto e ao
Aspectos Técnicos
conteúdo programático proposto.
TOTAL DE PONTOS

Total de pontos
por critério
4 pontos
6 pontos
10 pontos

“O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que tem por finalidade apresentar a situação patrimonial da empresa
em dado momento.”
(Iudícibus et al., 2010, p. 162.)
Segundo a Lei nº 6.404/76:
Art. 178 – No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de
modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia.
§ 1º – No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados,
nos seguintes grupos:
I – ativo circulante; e
II – ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.
No ativo não circulante, a referida lei aponta como um dos grupos o ativo intangível, que, na verdade, representa um
desmembramento do ativo imobilizado.
Disserte sobre o que são ativos intangíveis, quais os elementos devem ser classificados nele e porque podem ser
considerados como desmembramento do ativo imobilizado.
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REDAÇÃO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo.
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de
alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.
4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha
de Texto Definitivo (Prova Discursiva).
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término
da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha e 01 (uma) Prova Discursiva constituída
de 01 (uma) redação. Leia-o atentamente.
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) e uma única
resposta correta.
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito)
e Folha de Texto Definitivo (Prova Discursiva) que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam
incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal
ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da
unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site
www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao
Concurso Público no site www.idecan.org.br.
- A interposição de recursos deverá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com
acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme
disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público.

