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- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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2 TRERO-Conhecimentos Gerais1 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Gramática e Interpretação de Texto da 

Língua Portuguesa 

 

Atenção: Considere o poema abaixo para responder às ques-
tões de números 1 e 2. 

 
 

Só é meu 

O país que trago dentro da alma. 

Entro nele sem passaporte 

Como em minha casa. 

Ele vê a minha tristeza 

E a minha solidão. 

Me acalanta. 

Me cobre com uma pedra perfumada. 

Dentro de mim florescem jardins. 

Minhas flores são inventadas. 

As ruas me pertencem 

Mas não há casas nas ruas. 

As casas foram destruídas desde a minha infância. 

Os seus habitantes vagueiam no espaço 

À procura de um lar. 

Instalam-se em minha alma. 

Eis porque sorrio 

Quando mal brilha meu sol. 

Ou choro 

Como uma chuva leve 

Na noite. 

 
(...) 

 

Só é meu 

O mundo que trago dentro da alma. 

(Trecho de Um poema de Marc Chagall. Trad. Ma-
nuel Bandeira. Estrela da vida inteira. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2008) 

 
 
1. Infere-se corretamente do poema que 
 

(A) as consequências das guerras podem ser devasta-
doras para a imaginação poética. 

 

(B) os imigrantes passam a vagar sem destino diante do 
exílio forçado. 

 

(C) o poeta encontra amparo em um lugar que só existe 
na sua imaginação. 

 

(D) o isolamento subjetivo é uma característica típica 
daqueles perseguidos por seus próprios países. 

 

(E) os elementos da natureza podem trazer conforto 
para as desilusões ocasionadas pela vida urbana. 

2. Dentro de mim florescem jardins. 
 

 O elemento grifado acima exerce a mesma função sin-
tática do grifado em: 
 
(A) Os seus habitantes vagueiam no espaço. 
 
(B) Ele vê a minha tristeza. 
 
(C) Mas não há casas nas ruas. 
 
(D) Me cobre com uma pedra perfumada. 
 
(E) As ruas me pertencem. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção: Considere o texto abaixo para responder às questões 
de números 3 a 6. 

 
 

Pintor, gravador e vitralista, Marc Chagall estudou artes 

plásticas na Academia de Arte de São Petersburgo. Seguindo 

para Paris em 1910, ligou-se aos poetas Blaise Cendrars, Max 

Jacob e Apollinaire − e aos pintores Delaunay, Modigliani e La 

Fresnay. 

A partir daí, trabalhou intensamente para integrar o seu 

mundo de reminiscências e fantasias na linguagem moderna 

derivada do fauvismo e do cubismo. 

Na década de 30, o clima de perseguição e de guerra 

repercute em sua pintura, onde surgem elementos dramáticos, 

sociais e religiosos. Em 1941, parte para os EUA, onde sua 

esposa falece (1944). Chagall mergulha, então, em um período 

de evocações, quando conclui o quadro "Em torno dela", que se 

tornou uma síntese de todos os seus temas. 

 
(Adaptado de: educação.uol.com.br/biografias/marc-chagall.html) 

  
3. No texto, evita-se a repetição do termo onde (3

o
 pará-

grafo), substituindo o segmento onde surgem por: 
 
(A) em que apresenta. 
 
(B) cuja apresenta. 
 
(C) que apresentam. 
 
(D) que passa a apresentar. 
 
(E) na qual apresenta-se. 

_________________________________________________________ 
 

4. Para manter as relações de sentido e a correção grama-
tical do texto, o termo derivada (2

o
 parágrafo) NÃO pode 

ser substituído por:  
 

(A) provida. 
 
(B) advinda. 
 
(C) proveniente. 
 
(D) originária. 
 
(E) oriunda. 

_________________________________________________________ 
 

5. ... para integrar o seu mundo de reminiscências e fan-

tasias... 
 
 Traduz corretamente o sentido do termo destacado acima: 
 

(A) projeções. 
 
(B) lembranças. 
 
(C) ilusões. 
 
(D) pesares. 
 
(E) delírios. 
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6. ... quando conclui o quadro “Em torno dela”... 
 
 O verbo que, no contexto, exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está em: 
 

(A) ... Marc Chagall estudou artes plásticas na Academia de Arte de São Petesburgo. 
 
(B) A partir daí, trabalhou intensamente para... 
 
(C) o clima de perseguição e de guerra repercute em sua pintura... 
 
(D) ... onde surgem elementos dramáticos, sociais e religiosos. 
 
(E) Em 1941, parte para os EUA... 

 
 
7. No âmbito da arte contemporânea, a pintura de Chagall ...... pela importância que tem nela o elemento temático, de fundo 

onírico, que, por sua vez, ...... as profundas raízes afetivas e culturais do artista. Sua obra, moderna, ...... todas as conquistas 

formais da arte contemporânea. 
(Adaptado de: educação.uol.com.br/biografias/marc-chagall.html) 

 
 
 Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada: 
 

(A) se destaca − refletem − assimila  
(B) destaca − refletem − assimilava  
(C) destaca-se − refletiam − assimilaram  
(D) destaca − refletia − assimilara  
(E) se destaca − reflete − assimilou 

 
 
8. Leia a tirinha abaixo. 
 
 

    
(http://joaoemarianopaisdalinguaportuguesa.blogspot.com.br/2010/01/ 

historias-em-quadrinhos.html) 
 
 
 A respeito da tirinha, considere: 
 
 I. O efeito humorístico da tirinha se constrói a partir do empréstimo de atributos humanos a algo abstrato. 
 
 II. No primeiro quadro, a redação também estaria correta do seguinte modo: Espera-se que o ano que começa seja 

melhor do que o anterior. 
 
 III. Identifica-se, na tirinha, crítica às pessoas que se resignam diante dos acontecimentos. 
 
 IV. Infere-se da tirinha que as pessoas costumam se sentir infelizes na virada do ano. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I e III. 
 
(B) I e IV. 
 
(C) II e III. 
 
(D) II, III e IV. 
 
(E) I, II e III. 

 
 
9. As pessoas ficam na expectativa de um futuro diferente; ......, suas atitudes é que deveriam ser diferentes. 
 
 Preenche corretamente a lacuna da frase acima o que se encontra em: 
 

(A) embora  
(B) conquanto  
(C) todavia  
(D) porquanto  
(E) desde que 
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Noções de Informática 
 

Atenção: Considere as instruções abaixo para responder às 
questões de números 10 a 14. 

 
 

Maria trabalha no Tribunal Regional Eleitoral de Rondô-

nia e foi solicitada a executar as seguintes tarefas: 
 
1. Fazer um orçamento dos pentes de memória abaixo 

usando uma planilha contendo o preço apresentado 

por 3 fornecedores e apontar o menor preço dentre 

eles: 

− Memória Kingston p/ Notebook 1GB DDR3 

1333MHz. 

− Memória Kingston 2GB 1333 DDR3 DIMM 

KVR1333D3S8N9/2G. 

− Memória Kingston Value Notebook 8GB DDR3 

1333MHz. 
 
2. Salvar a planilha com senha em um pen drive. 
 
3. Configurar uma rede sem fio para que os diversos 

computadores portáteis e desktops possam ter aces-

so à Internet por meio de um computador central e 

possam imprimir usando uma impressora ligada a 

esse computador. Ela deve considerar que os com-

putadores portáteis e desktops que serão conectados 

não possuem dispositivos embutidos para conectá-

los à rede sem fio. Além disso, o computador central 

tem uma placa de rede, mas não possui nenhum 

equipamento para ligá-lo à Internet. Deve considerar 

também que o dispositivo que faz a conversão de 

sinais binários para analógicos possibilitando a cone-

xão com a Internet e o dispositivo que distribui o sinal 

da Internet via wireless estão próximos, mas em 

locais separados. 

 
 
10. Para realizar a tarefa 1, Maria criou a planilha abaixo no 

LibreOffice Calc em português: 
 
 

 A B C D E 

1 Produto 
Forne-
cedor 1 

Forne-
cedor 2 

Forne-
cedor 3 

Menor 
Valor 

2 
Memória Kingston 
p/ Notebook 1GB 
DDR3 1333MHz 

R$ 89,00 R$ 55,56 R$ 56,40 R$ 55,56 

3 

Memória Kingston 
2GB 1333 DDR3 
DIMM KVR1333 
D3S8N9/2G 

R$ 117,53 R$ 115,49 R$ 99,75 R$ 99,75 

4 
Memória Kingston 
Value Notebook 8GB 
DDR3 1333 MHz 

R$ 299,90 R$ 288,00 R$ 240,00 R$ 240,00 

 
 
 Na célula E2, Maria digitou uma fórmula para retornar o 

menor valor contido na faixa de células de B2 a D2. A 
fórmula correta digitada na planilha do Calc foi 
 
(A) =MÍN(B2:D2) 
 
(B) =MÍN(B2;D2) 
 
(C) =MÍNIMO(B2:D2) 
 
(D) =MÍNIMO(B2;D2) 
 
(E) =MÍNIMOVAL(B2:D2) 

11. As memórias orçadas na tarefa 1 são do tipo I  e o 

valor 1333 equivale II   da memória. 
 
 As lacunas I e II são preenchidas correta e, res-

pectivamente, com 
 

(A) ROM − à velocidade. 
 
(B) EEPROM − ao tamanho. 
 
(C) SSD − à velocidade. 
 
(D) CACHE − à frequência. 
 
(E) RAM − à frequência. 

_________________________________________________________ 
 

12. Para executar a tarefa 2 na planilha criada no LibreOffice 
Calc, considerando que a planilha ainda não havia sido 
salva, Maria clicou no menu Arquivo, na opção Salvar 
Como e, na janela que se abriu, deu o nome ao arquivo, 
...... e clicou no botão Salvar. Apareceu uma janela na 
qual Maria digitou e confirmou a senha e clicou no botão 
OK. 

 

 A lacuna é corretamente preenchida com 
 
(A) marcou a caixa Salvar com senha. 
 
(B) clicou em Ferramentas e, em seguida, na opção 

Opções Gerais. 
 
(C) clicou em Configurações e, em seguida, na opção 

Salvar com senha. 
 
(D) marcou a caixa Somente Salvar com Senha. 
 
(E) clicou em Opções, em seguida, na opção Salvar 

com senha. 
_________________________________________________________ 
 

13. Após instalar todos os dispositivos de rede necessários à 
realização da tarefa 3, para acessar as opções para 
configurar uma conexão de rede, conectar um computador 
portátil à rede, ver o status da rede ou diagnosticar e 
reparar problemas na rede, Maria deve entrar no Painel 
de Controle do Windows 7, clicar na opção Rede e 
Internet e, em seguida, clicar na opção  
 
(A) Configurações de Rede e Internet. 
 
(B) Central de Rede e Compartilhamento. 
 
(C) Configurações de Rede sem Fio. 
 
(D) Opções de Configuração de Rede. 
 
(E) Gerenciador de Dispositivos de Rede. 

_________________________________________________________ 
 

14. Considere os itens a seguir: 
 
 I. Modem e conexão de banda larga com a Internet. 

 II. Roteador sem fio. 

 III. Adaptadores de rede sem fio. 

 IV. Placa SVGA wireless. 

 
 Para realizar a tarefa 3 são necessários alguns disposi-

tivos de rede que incluem o que consta em 
 
(A) II e IV, apenas. 

(B) I, II e III, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 
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Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais 

 
15. Antônio, servidor público federal, cometeu falta sujeita à 

penalidade de advertência. A Administração pública, mes-
mo ciente da falta cometida, nada fez, já tendo ultrapas-
sado o prazo de sete meses da data em que a Admi-
nistração tomou conhecimento da infração disciplinar prati-
cada por Antônio. Nos termos da Lei n

o
 8.112/1990, even-

tual ação disciplinar 
 

(A) pode ser promovida, pois o prazo prescricional se-
quer começou a correr. 

 

(B) ainda não prescreveu, pois, na hipótese, o prazo 
prescricional é de 2 anos. 

 

(C) está prescrita. 
 

(D) ainda não prescreveu, pois, na hipótese, o prazo 
prescricional é de 1 ano. 

 

(E) ainda não prescreveu, pois, na hipótese, o prazo 
prescricional é de 5 anos. 

_________________________________________________________ 
 

16. Beatriz, servidora pública federal, constatou situação de 
impedimento em determinado processo administrativo. No 
entanto, deixou de comunicar o fato à autoridade com-
petente. Nos termos da Lei n

o
 9.784/1999, a omissão do 

dever de comunicar o impedimento 
 

(A) constitui falta grave, para efeitos disciplinares. 
 

(B) não constitui falta para efeitos disciplinares, mas 
caracteriza conduta desonrosa para com a Adminis-
tração pública. 

 

(C) constitui falta branda, para efeitos disciplinares. 
 

(D) constitui falta moderada, para efeitos disciplinares. 
 

(E) não constitui falta para efeitos disciplinares, mas 
caracteriza conduta criminosa passível de punição. 

_________________________________________________________ 
 

17. Nos termos da Lei n
o
 8.429/1992, uma das sanções 

previstas para o agente que comete ato de improbidade 
administrativa consiste no ressarcimento integral do dano, 
quando houver. A propósito da sanção em análise, é 
correto afirmar que 

 
(A) não pode ser aplicada isoladamente, devendo incidir 

de forma conjunta às demais sanções previstas na 
lei. 

 

(B) sua aplicação depende da rejeição das contas pelo 
órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Con-
selho de Contas. 

 

(C) somente pode ser executada após o trânsito em 
julgado da sentença condenatória por ato de impro-
bidade administrativa. 

 

(D) se aplica aos atos ímprobos causadores de prejuízo 
ao erário e aos que importam enriquecimento ilícito, 
não se aplicando aos atos ímprobos atentatórios aos 
princípios da Administração pública. 

 

(E) pode ser aplicada para qualquer modalidade de ato 
ímprobo, desde que comprovado o efetivo dano cau-
sado ao erário. 

 

Regimento Interno do Tribunal Regional 
Eleitoral de Rondônia 

 

18. No tocante aos recursos, considere: 
 

 I. Sempre que a lei não fixar outro prazo, o recurso 

será interposto no prazo de três dias, contados da 
publicação do ato ou da decisão. 

 
 II. Os recursos, em regra, não terão efeito suspensivo. 

 
 III. Distribuído o recurso e antes da manifestação do 

Ministério Público Eleitoral, o processo será con-
cluso ao relator, em vinte e quatro horas, que o 
devolverá no prazo de oito dias. 

 
 IV. Em regra, nenhuma alegação escrita e nenhum do-

cumento poderão ser oferecidos pelas partes na 
fase recursal. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) III e IV. 
 
(B) I, II e IV. 
 
(C) I e IV. 
 
(D) I, II e III. 
 
(E) II, III e IV. 

_________________________________________________________ 
 

19. Compete ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de 
Rondônia, dentre outras atribuições, 

 
(A) fiscalizar se os juízes, escrivães e chefes de 

cartórios eleitorais cumprem suas atribuições. 
 
(B) presidir sindicâncias contra juízes eleitorais. 
 
(C) encaminhar a prestação de contas do Tribunal para 

o Tribunal de Contas da União. 
 
(D) convocar juiz da zona eleitoral que deva, pes-

soalmente, prestar informações de interesse da jus-
tiça eleitoral. 

 
(E) relatar os processos de criação de zonas eleitorais, 

bem como os de revisões de eleitorado. 
_________________________________________________________ 
 

20. Considere os processos de: 
 
 I. requisição de servidor. 
 
 II. designação de juízes para as zonas eleitorais. 

 
 III. crimes eleitorais instaurados contra juízes elei-

torais. 
 
 IV. ação de investigação judicial eleitoral. 
 
 Ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia 

serão distribuídos os processos indicados APENAS em 
 

(A) I e II. 
 
(B) I, II e III. 
 
(C) I, III e IV. 
 
(D) II, III e IV. 
 
(E) III e IV. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Administração Financeira e Orçamentária 

 

21. O ciclo orçamentário, constituído por fases, compreende o período de tempo em que se processam as atividades típicas do 
Orçamento Público. Com relação à fase de execução orçamentária, nos termos da Lei Complementar n

o
 101/2000 − LRF, é 

correto afirmar que 
 

(A) o projeto de Lei Orçamentária enviado ao Poder Legislativo pelo Poder Executivo compreende apenas as receitas e 
despesas da Administração direta. 

 
 
(B) a dotação consignada na Lei Orçamentária para investimentos terá duração superior a um exercício financeiro desde que 

esteja previsto no Plano Plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão. 
 
 
(C) até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder 

Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. 
 
 
(D) os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados, exclusivamente, para atender ao objeto de sua 

vinculação, até o término do exercício em que ocorrer o ingresso. 
 
 
(E) o Poder Executivo estabelecerá, no prazo de 30 dias, após a publicação da Lei Orçamentária Anual, os limites financeiros 

que cada entidade poderá utilizar para pagamento de suas despesas. 
 

 
22. Após cassação do prefeito de Lindolândia, o vice-prefeito ao assumir a prefeitura encaminhou à Câmara Municipal proposta 

orçamentária, para um período de 12 meses, 01/07/2013 a 30/06/2014, prevendo receitas e fixando despesas no total de 
R$ 950.000,00. Com relação aos princípios orçamentários, é correto afirmar que a proposta orçamentária NÃO atende ao 
princípio da 

 

(A) prudência. 
 
 
(B) anualidade. 
 
 
(C) exclusividade. 
 
 
(D) universalidade. 
 
 
(E) unidade. 

 

 

23. Considerando como atuais instrumentos de planejamento orçamentário, o Plano Plurianual − PPA, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias − LDO e a Lei Orçamentária Anual − LOA, nos termos da Constituição Federal, pode-se afirmar que 

 

(A) o Projeto de Lei relativo ao Plano Plurianual − PPA será apreciado somente pela Câmara dos Deputados. 
 
 
(B) a lei que instituir o Plano Plurianual − PPA compreenderá as metas e prioridades da Administração pública, incluindo as 

despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual − LOA, 
disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais 
de fomento. 

 
 
(C) a Lei de Diretrizes Orçamentárias − LDO, dentre outros, compreenderá o orçamento da seguridade social, abrangendo 

todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

 
 
(D) a Lei Orçamentária Anual – LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se 

incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda 
que por antecipação de receita, nos termos da lei. 

 
 
(E) o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias − LDO será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as 

receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária 
e creditícia.   
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Atenção: Considerando a classificação da receita e da despesa realizada, sob o aspecto orçamentário e com base na movimentação 
financeira a seguir, responda às questões de números 24 a 26. 

 
 

O Estado de Cerrado do Sul, no período de janeiro a outubro de 2013, realizou as seguintes transações financeiras 
relativamente a recebimentos e pagamentos: 
 
 

Recebimentos Valor em R$ 

− Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias − ICMS 300,00 

− Receita de Concessões e Permissões 550,00 

− Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores − IPVA 200,00 

− Caução para garantia de contrato para execução de obras 60,00 

− Alienação de Bens Imóveis 150,00 

− Multa sobre pagamento de Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores − IPVA 

70,00 

− Empréstimo pela antecipação de receita orçamentária − ARO 90,00 

− Contribuição de melhoria 80,00 

− Operações de crédito de longo prazo 100,00 

Total de recebimentos 1.600,00 

Pagamentos Valor em R$ 

− Auxílio transporte para os servidores públicos 110,00 

− Aquisição de imóvel para instalação do gabinete do Governador 130,00 

− Juros referente a operação de crédito de longo prazo 70,00 

− Amortização de empréstimo pela antecipação de receita orçamentária − ARO 90,00 

− Locação de imóvel 80,00 

− Aquisição de dois veículos 160,00 

− Serviços com manutenção de elevadores 60,00 

Total de pagamentos 700,00 
 
 

24. O total recebido a título de receita tributária foi, em reais, de 
 

(A) 300,00 
 
(B) 500,00 
 
(C) 570,00 
 
(D) 580,00 
 
(E) 650,00 

 

 
25. O total das receitas correntes e de capital recebidas totaliza, em reais, respectivamente: 
 

(A) 1.200,00 e 250,00 
 
(B) 1.200,00 e 340,00 
 
(C) 1.260,00 e 250,00 
 
(D) 1.290,00 e 310,00 
 
(E) 1.260,00 e 340,00 

 

 
26. O total das despesas correntes e de capital pagas no período totaliza, em reais, respectivamente: 
 

(A) 170,00 e 380,00 
 
(B) 250,00 e 290,00 
 
(C) 250,00 e 360,00 
 
(D) 320,00 e 290,00 
 
(E) 320,00 e 380,00   
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27. Maior parte das despesas orçamentárias realizadas decorre de gastos com a folha de pagamento de pessoal. A Lei 
Complementar n

o
 101/2000 − LRF, com o objetivo de controlar tais despesas, estabeleceu limites para a União, Estados e 

Municípios. Com relação à repartição dos limites globais, na esfera federal, NÃO poderá exceder os percentuais, 
respectivamente, para os seguintes órgãos 

 

(A) 2,5% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas da União e 1,6% para o Ministério Público da União. 
 

(B) 6% para o Judiciário e 2,5% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas da União. 
 

(C) 6% para o Judiciário e 2% para o Ministério Público da União. 
 

(D) 40,9% para o Executivo e 2,5% para o Judiciário. 
 

(E) 40,9% para o Executivo e 3,5% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas da União. 
 

 
Atenção: Considere as informações abaixo, para responder às questões de números 28 e 29. 
 
 

O município de Gelo Branco do Sul autorizou a contratação, por emergência, de uma empresa para construção de um posto de 

saúde, no prazo de 90 dias, no valor de R$ 150.000,00. Preliminarmente à assinatura do contrato, o contador verificou que o saldo da 

dotação orçamentária para tais despesas era apenas de R$ 90.000,00. 

 
 
28. Para a realização da despesa com a construção do posto de saúde foi aberto um crédito adicional 
 

(A) suplementar. 
 

(B) especial. 
 

(C) extraordinário. 
 

(D) extraorçamentário. 
 

(E) emergencial. 
 

 
29. A despesa com a construção do posto de saúde, nos termos da Lei n

o
 4.320/1964 deve ser classificada na categoria econômica: 

 

(A) corrente. 
 

(B) imobiliária. 
 

(C) patrimonial. 
 

(D) inversões financeiras. 
 

(E) capital. 
 

 
30. O município de Cajueiro Novo do Sul promulgou, em 01/09/2013, ato de autorização para abertura de crédito adicional, no valor 

de R$ 250.000,00, para aquisição de 100 computadores destinados às escolas de ensino fundamental. Com relação aos 
créditos especiais, nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que 

 

(A) será autorizado por decreto do Poder Executivo. 
 

(B) a abertura independe de autorização legislativa, desde que se refira à realização de despesas imprevisíveis e urgentes. 
 

(C) se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses do exercício, poderá ser reaberto no limite de seu saldo 
e incorporado ao orçamento do exercício financeiro subsequente. 

 

(D) a abertura independe da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa. 
 

(E) terá vigência somente no exercício financeiro em que for autorizado.   
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Contabilidade Geral 

 
31. Em 30/09/2013, a empresa WRO, sociedade anônima de capital aberto, após análise de documentos, verificou que faltava 

realizar os registros contábeis referentes às seguintes operações: 
 

− Em 28/09/2013, os clientes pagaram adiantados R$ 35.000,00 por serviços a serem prestados em outubro de 2013 pela em-
presa WRO. 

 
− Em 29/09/2013, a empresa prestou serviços no valor de R$ 142.000,00 para recebimento em outubro de 2013. 
 
− A empresa realizou benfeitorias em imóveis de terceiros no valor de R$ 16.000,00 no final do mês de setembro de 2013. 
 
− Em 30/09/2013, houve a emissão de debêntures no valor de R$ 200.000,00 com prêmio de R$ 3.000,00. Os custos de 

transação incorridos e pagos decorrentes da emissão de debêntures foram de R$ 4.000,00. 
 
− Em 30/09/2013, a empresa recebeu dividendos, no valor de R$ 10.000,00, distribuídos nesta mesma data, referentes a um 

investimento em outra empresa avaliado pelo método de custo. 
 
− Em 30/09/2013, a empresa pagou despesa com pessoal referente ao mês de setembro de 2013, ainda não reconhecida pela 

contabilidade, no valor de R$ 98.000,00. 
 
− Em 30/09/2013, houve a apuração da depreciação do ativo imobilizado referente ao mês de setembro de 2013 no valor de 

R$ 33.000,00, ainda não reconhecida pela contabilidade. 
 
 Pelo registro dessas operações, é correto afirmar que houve um aumento no Patrimônio Líquido, em reais, de 
 

(A) 24.000,00 
 
(B) 21.000,00 
 
(C) 11.000,00 
 
(D) 40.000,00 
 
(E)   5.000,00 

 

 
32. A contabilidade da empresa Provisionada S.A. recebeu do departamento jurídico, em 30/06/2013, as seguintes informações 

sobre novos processos judiciais trabalhistas interpostos contra a empresa: 
 

No do Processo 
Probabilidade de Perda em 

30/06/2013 
Valor da perda estimado em 

30/06/2013 

23 Provável R$ 80.000,00 

24 Possível R$ 50.000,00 

25 Remota R$ 20.000,00 

 
 Com base nestas informações, a empresa Provisionada deve reconhecer como Provisão, em 30/06/2013, o valor, em reais, de 
 

(A)   70.000,00 
 
(B)   80.000,00 
 
(C) 100.000,00 
 
(D) 130.000,00 
 
(E) 150.000,00 

 

 
33. A empresa Comércio S.A., ao adquirir mercadorias para revenda pagou os seguintes valores: 
 

Mercadorias: R$ 120.000,00, valor líquido de tributos; 
 
Seguro: R$ 2.000,00; 
 
Tributos recuperáveis: R$ 21.000,00; 
 
Tributos não recuperáveis: R$ 12.000,00. 

 
 Com base nessas informações e sabendo que a empresa revendeu todas estas mercadorias por R$ 250.000,00, com 10% de 

desconto no ato da venda, o custo das mercadorias vendidas e o lucro bruto apurados pela empresa Comércio S.A. foram, 
respectivamente, em reais,  

 
(A) 120.000,00 e 130.000,00 
 
(B) 122.000,00 e 103.000,00 
 
(C) 134.000,00 e   91.000,00 
 
(D) 143.000,00 e   82.000,00 
 
(E) 155.000,00 e   70.000,00 
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34. Considere os seguintes dados contábeis da Cia. DZB: 
 

Duplicatas a Receber em 31/12/2012  .............................................................................. R$ 200.000,00 

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) em 31/12/2012  ............................. R$ 4.000,00 

 
 Em janeiro de 2013, um cliente considerado incobrável em outubro de 2012 pagou uma duplicata no valor de R$ 3.000,00. O 

lançamento contábil referente ao pagamento do cliente gerou um 
 

(A) débito em PCLD. 
 
(B) crédito em PCLD. 
 
(C) crédito em Duplicatas a Receber. 
 
(D) crédito em Receita de Vendas. 
 
(E) crédito em Outras Receitas Operacionais. 

 

 
35. A Cia. WZL adquiriu uma máquina para ser utilizada em seu processo produtivo pelo valor de R$ 1.440.000,00 em 01/03/2012, 

data em que tal máquina foi colocada em uso. A vida útil econômica estimada da máquina, no momento da aquisição, foi de 
8 anos e o seu valor residual de R$ 240.000,00. Em 31/12/2012, ao realizar o teste de impairment, verificou-se que o valor em 
uso da máquina era R$ 1.380.000,00 e o seu valor justo líquido das despesas de venda era R$ 1.300.000,00. 

 
 Considerando que a Cia. WZL utiliza o método das quotas constantes, o valor contábil da máquina em 31/12/2012 era, em reais,  
 

(A) 1.075.000,00 
 
(B) 1.290.000,00 
 
(C) 1.300.000,00 
 
(D) 1.315.000,00 
 
(E) 1.380.000,00 

 

 
Atenção: Considere as informações abaixo, para responder às questões de números 36 e 37. 
 
 
Em 31/12/2012, a Cia. Tudo Investe adquiriu 90% das ações da Cia. Norte por R$ 9.000.000,00 à vista. Na data da aquisição, o 

Patrimônio Líquido da Cia. Norte era de R$ 7.000.000,00 e o valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis da Cia. Norte, de 

acordo com o laudo de avaliação, era de R$ 8.000.000,00. A Participação dos Não Controladores foi avaliada pela parte que lhes 

cabe no valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis da adquirida.  

 
 
36. Ao reconhecer o ativo adquirido, a Cia. Tudo Investe, em 31/12/2012, registrou o Investimento pelo valor, em reais, de 
 

(A) 6.300.000,00 
 
(B) 7.200.000,00 
 
(C) 8.000.000,00 
 
(D) 8.100.000,00 
 
(E) 9.000.000,00 

 

 
37. Ao elaborar as Demonstrações Financeiras Consolidadas em 31/12/2012, o valor reconhecido como Ativo Intangível (Ágio pago 

por Expectativa de Rentabilidade Futura na aquisição de Controladas) foi, em reais, 
 

(A)    900.000,00 
 
(B) 1.000.000,00 
 
(C) 1.800.000,00 
 
(D) 2.000.000,00 
 
(E) 2.700.000,00 
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38. No reconhecimento inicial, o custo de ativo intangível adquirido separadamente inclui 
 

(A) custos com testes para verificar se o ativo está funcionando adequadamente. 
 
(B) custos de transferência da atividade para nova categoria de clientes. 
 
(C) custos administrativos. 
 
(D) impostos recuperáveis sobre compra. 
 
(E) custos na introdução de novo produto ou serviço. 

 

 
39. Determinada empresa obteve um empréstimo de R$ 100.000,00, em 01/12/2012, à taxa de juros efetiva de 3% a.m., sendo este 

mensurado ao custo amortizado. No entanto, em função de alterações nos planos de investimentos, em 01/12/2012, a empresa 
aplicou 50% deste valor no título A que rende 2% a.m. e o classificou como “mantido para negociação imediata” e os 50% 
restantes aplicou no título B que rende 3% a.m. e o classificou como “mantido até o vencimento”. Com base nessas informações 
e sabendo que o valor justo dos títulos A e B, em 31/12/2012, era R$ 52.500,00 e R$ 53.500,00, respectivamente, é correto 
afirmar que a empresa reconheceu, em dezembro de 2012, um resultado financeiro líquido de 

 
(A) R$ 2.500,00 positivo. 
 
(B) R$ 500,00 negativo.  
 
(C) R$ 3.000,00 positivo. 
 
(D) R$ 1.000,00 positivo. 
 
(E) R$ 1.500,00 positivo. 

 

 
40. Em 01/01/2011, determinada empresa adquiriu um imóvel pelo valor de R$ 600.000,00 para utilizá-lo em suas operações. Na 

data de aquisição, a estimativa feita da vida útil econômica para este imóvel foi de 25 anos e o valor residual de R$ 100.000,00. 
Em 01/01/2012, a empresa reavaliou a vida útil do imóvel, cuja estimativa indicou uma vida útil remanescente de 25 anos, e, 
nesta mesma data, o valor residual reestimado foi de R$ 130.000,00. Em 31/12/2012, em função de uma oferta irrecusável, a 
empresa vendeu este imóvel por R$ 900.000,00 à vista. Com base nessas informações e sabendo que a empresa utiliza o 
método das quotas constantes, o resultado evidenciado na Demonstração de Resultados em função da venda deste imóvel foi, 
em reais, 

 
(A) 300.000,00 
 
(B) 318.800,00 
 
(C) 338.000,00 
 
(D) 468.000,00 
 
(E) 448.800,00 

 

 
41. Considere os seguintes dados contábeis da Cia. Gama, antes da distribuição do Lucro Líquido do Exercício de 2012: 
  

Capital Social em 31/12/2012  .................................................................................  R$ 500.000,00 

Reserva Legal em 31/12/2012  ...............................................................................  R$ 100.000,00 

Reserva para Contingência em 31/12/2012  ...........................................................  R$     8.000,00 

Reserva Estatutária em 31/12/2012  .......................................................................  R$   25.000,00 

Lucro Líquido do Exercício em 2012  ......................................................................  R$   40.000,00 

Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial em 2012  ......................................  R$   13.000,00 

 
 O estatuto da empresa é omisso quanto ao dividendo obrigatório, mas determina que, no mínimo 20% do Lucro Líquido do 

Exercício sejam destinados à Reserva Estatutária. Sabendo que houve reversão da Reserva para Contingência de R$ 8.000,00 
em 2012, é correto afirmar que, em 2012, a Cia. Gama 

 
(A) constituiu Reserva Legal no valor de R$ 2.000,00. 
 
(B) distribuiu dividendos obrigatórios no valor de R$ 19.000,00. 
 
(C) transferiu o saldo da Reserva para Contingência para Reserva de Capital. 
 
(D) não pôde constituir Reserva Estatutária. 
 
(E) não pôde constituir Reserva de Lucros a Realizar. 
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42. São itens evidenciados na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, mas que NÃO alteram o total do Patrimônio 
Líquido: 

 
(A) Lucro Líquido do Exercício e constituição da Reserva Legal. 
 
(B) Reversão da Reserva para Contingência e constituição da Reserva de Lucros a Realizar. 
 
(C) Distribuição de dividendos e aumento de capital social com capitalização de reservas. 
 
(D) Aquisição de ações de emissão da própria empresa e constituição da Reserva de Incentivos Fiscais. 
 
(E) Aumento de capital social com integralização em dinheiro e absorção de prejuízos com Reservas de Lucros. 

 

 
43. Considere as informações apresentadas, a seguir, da empresa Delta S.A.: 
 
 

Balanço Patrimonial em 31/12/2012 − Valores em reais 
 

ATIVO 31/12/2012 31/12/2011 PASSIVO + PL 31/12/2012 31/12/2011 

Ativo Circulante 

    Caixa e Equivalentes de Caixa 

    Clientes 

    Estoques 

Total do Ativo Circulante 

Ativo Não Circulante 

Investimentos  

    Obras de arte 

Imobilizado 

    Terrenos 

    Veículos 

    Máquinas e Equipamentos 

    Depreciação Acumulada 

Intangível 

    Marcas e Patentes 

    Amortização Acumulada 

Total do Ativo Não Circulante 

 

15.000 

45.000 

27.000 

87.000 

 

20.000 

20.000 

76.000 

      - 

25.000 

58.000 

(7.000) 

29.000 

32.000 

(3.000) 

125.000 

 

5.000 

47.000 

22.000 

74.000 

 

20.000 

20.000 

113.000 

57.000 

         - 

58.000 

(2.000) 

32.000 

32.000 

  - 

165.000 

Passivo Circulante 

    Fornecedores 

   Salários e Encargos a Pagar 

   Tributos a Recolher 

   Empréstimos a Pagar 

Total do Passivo Circulante 

Passivo Não Circulante 

   Empréstimos a Pagar 

Total do Não Circulante 

 

 

Patrimônio Líquido 

   Capital Social 

    Reservas de Capital 

    Reservas de Lucros 

Total do Patrimônio Líquido 

 

3.000 

1.500 

8.500 

        - 

13.000 

 

22.000 

22.000 

 

 

 

137.000 

1.000 

39.000 

177.000 

 

10.000 

1.100 

7.900 

25.000 

44.000 

 

20.000 

20.000 

 

 

 

130.000 

1.000 

44.000 

175.000 

Total do Ativo 212.000 239.000 Total do Passivo  + PL 212.000 239.000 

 
 

Demonstração de Resultados do Exercício de 2012 − Valores em reais 
 
Receita Bruta de Vendas  ..........................................................     240.000 

Tributos sobre Vendas ................................................................    (31.140) 

Receita Líquida de Vendas  ......................................................     208.860 

Custo das Mercadorias Vendidas  ...............................................  (157.860) 

Lucro Bruto  ...............................................................................       51.000 

Despesa com Salários e Encargos  .............................................    (35.000) 

Despesa com Depreciação e Amortização  .................................      (8.000) 

Despesa com Juros  ....................................................................      (2.000) 

Lucro Antes do Imposto de Renda e CSLL  ............................         6.000 

   Imposto de Renda e CSLL  ......................................................      (1.440) 

Lucro Líquido  ............................................................................         4.560 

 
 

 Considerando que a despesa com juros é referente aos empréstimos de longo prazo e que NÃO foi paga, as Atividades 
Operacionais, em 2012,  

 
(A) geraram caixa no valor de R$ 3.560,00. 
 
(B) consumiram caixa no valor de R$ 4.440,00. 
 
(C) geraram caixa no valor de R$ 5.560,00. 
 
(D) geraram caixa no valor de R$ 14.560,00. 
 
(E) consumiram caixa no valor de R$ 19.440,00. 
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44. Considere os dados contábeis extraídos da Cia. Omega, empresa comercial, referentes ao exercício financeiro de 2012: 
 

− Faturamento Bruto com a venda de mercadorias: R$ 200.000,00. 

− Tributos sobre vendas: R$ 40.000,00 

− Receita Líquida de Vendas: R$ 160.000,00. 

− Valor de compra das mercadorias vendidas durante 2012 (incluídos os tributos sobre compras): R$ 70.800,00. 

− Custo das mercadorias vendidas na Demonstração de Resultados do Exercício de 2012: R$ 60.000,00. 

− Valor dos serviços de utilidade pública consumidos durante 2012: R$ 3.500,00. 

− Despesa com Depreciação e Amortização em 2012: R$ 21.000,00. 

− Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial em 2012: R$ 3.000,00. 

− Receitas Financeiras em 2012: R$ 1.100,00. 

 
 Com base nessas informações, em 2012, o valor adicionado a ser distribuído pela Cia. Omega foi, em reais, 
 

(A)   79.600,00 
 
(B) 104.700,00 
 
(C) 108.800,00 
 
(D) 119.600,00 
 
(E) 129.800,00 

 

 
45. Considere as seguintes assertivas sobre incorporação, fusão e cisão: 
 
 I. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os 

direitos e obrigações. 
 
 II. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em 

todos os direitos e obrigações. 
 
 III. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere todo o seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas 

para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida. A cisão parcial do patrimônio não é permitida. 
 
 IV. Se a incorporação, fusão ou cisão envolverem companhia aberta, as sociedades que a sucederem serão também 

companhias abertas. 
 
 V. O acionista dissidente de sociedade fundida ou incorporada não terá direito de retirada no caso de ação de espécie ou 

classe que tenha liquidez e dispersão no mercado. 
 
 Está correto o que consta em 
 

(A) I, II e III, apenas. 
 
(B) I, II, IV e V, apenas. 
 
(C) I e V, apenas. 
 
(D) II e IV, apenas. 
 
(E) I, II, III, IV e V. 

 

 
46. Em relação à divulgação sobre partes relacionadas, considere: 
 
 I. Uma pessoa está relacionada com a entidade que reporta a informação se for membro do pessoal chave da 

administração da controladora da entidade que reporta a informação. 
 
 II. Uma entidade está relacionada com a entidade que reporta a informação se a entidade e a entidade que reporta a 

informação são membros do mesmo grupo econômico. 
 
 III. Os relacionamentos entre controladora e suas controladas devem ser divulgados somente quando há transações entre 

essas partes relacionadas. 
 
 IV. A atenção deve ser direcionada para a forma legal e não para a essência do relacionamento, ao considerar cada um dos 

possíveis relacionamentos com partes relacionadas. 
 
 Está correto o que consta APENAS em 
 

(A) I e II. 
 
(B) II. 
 
(C) II e III. 
 
(D) III e IV. 
 
(E) I, III e IV. 
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47. A Cia. Tetra comercializa equipamentos de informática e, em 01/01/2013, obteve um empréstimo bancário para compra de 
mercadorias para revenda no valor de R$ 105.000,00 para ser pago em 4 prestações mensais de R$ 27.575,49 cada, com 
vencimento da primeira parcela em 31/01/2013. A empresa adquiriu mercadorias no valor de R$ 100.000,00 em 01/02/2013, 
sendo totalmente revendidas para um único cliente em 31/03/2013 para recebimento em abril de 2013. Sabendo que a taxa 
efetiva de juros do empréstimo é de 2% ao mês, é correto afirmar que a Cia. Tetra  

 
(A) deveria capitalizar R$ 2.000,00 de custos dos empréstimos para os estoques. 
 
(B) deveria capitalizar R$ 2.100,00 de custos dos empréstimos para os estoques. 
 
(C) deveria capitalizar R$ 4.040,00 de custos dos empréstimos para os estoques. 
 
(D) deveria capitalizar R$ 2.661,28 de custos dos empréstimos para os estoques. 
 
(E) não poderia capitalizar custos dos empréstimos para os estoques. 

 
 
48. Considere as seguintes assertivas sobre Operações Descontinuadas: 
 
 I. Uma operação descontinuada pode ser um componente da entidade que foi baixado ou está classificado como mantido 

para venda e representa uma importante linha separada de negócios ou área geográfica de operações. 
 
 II. A entidade deve evidenciar o resultado das operações descontinuadas em um montante único na demonstração do 

resultado, bem como a análise desse valor em nota explicativa ou na própria demonstração de resultados. 
 
 III. A entidade deve evidenciar os fluxos de caixa líquidos atribuíveis às atividades operacionais, de investimento e de 

financiamento das operações descontinuadas referentes a controladas recém-adquiridas. 
 
 IV. A entidade deve evidenciar o montante do resultado das operações continuadas e o das operações descontinuadas 

atribuível aos acionistas controladores. 
 
 Está correto o que consta em  
 

(A) I, apenas. 
 
(B) II e III, apenas. 
 
(C) I e IV, apenas. 
 
(D) I, II e IV, apenas. 
 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
49. A empresa Financiadora S.A. adquiriu, em 31/12/2011, uma máquina para utilizar em suas operações, cuja vida útil econômica 

estimada foi de 10 anos e valor residual igual a zero. A máquina foi adquirida por meio de arrendamento mercantil financeiro 
para ser paga em 5 prestações anuais, iguais e consecutivas de R$ 30.026,72, com taxa efetiva de juros de 5% a.a., vencendo a 
primeira prestação em 31/12/2012. No dia da aquisição, o valor justo da máquina era R$ 132.000,00, o valor presente das 
prestações era R$ 130.000,00 e a empresa pretendia ficar com a máquina no final do contrato. Considerando que a empresa 
utiliza para depreciação do ativo o método das quotas constantes, é correto afirmar que a empresa Financiadora S. A. 
reconheceu 

 
(A) uma despesa de depreciação de R$ 13.000,00 em 2012.  
(B) um ativo de R$ 132.000,00 em 31/12/2011.  
(C) uma despesa financeira de R$ 4.026,72 em 2012.  
(D) um passivo de R$ 150.133,60 em 31/12/2011.  
(E) uma despesa financeira de R$ 6.600,00 em 2012. 

 
 
50. Desconsiderando economia hiperinflacionária, em relação ao processo de conversão das demonstrações contábeis, é correto 

afirmar que 
 

(A) o balanço patrimonial e a demonstração de resultados são convertidos à taxa de câmbio de fechamento na data da 
respectiva demonstração. 

 
(B) as receitas e as despesas devem ser convertidas à taxa de câmbio de fechamento na data da respectiva demonstração. 
 
(C) os ativos e os passivos devem ser convertidos às taxas de câmbio históricas nas datas das respectivas operações. 
 
(D) os ativos e os passivos devem ser convertidos à taxa de câmbio de fechamento na data do respectivo balanço. 
 
(E) os aumentos de capital devem ser convertidos à taxa média anual em que a operação foi realizada. 

 
 

Auditoria Governamental 
 

51. A ação governamental e a gestão dos administradores públicos federais são avaliadas por intermédio da fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Nos termos da Lei n

o
 10.180/2001, a avaliação do cumprimento das metas 

previstas no Plano Plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos, constitui uma das finalidades 
 

(A) da Auditoria Interna.  
(B) da Auditoria Operacional.  
(C) do Tribunal de Contas da União.  
(D) da Auditoria Orçamentária.  
(E) do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. 
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52. Para atingir as finalidades constitucionais, o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal exerce atividades mediante 
a utilização de técnicas de controle denominadas de 

 
(A) acompanhamento e monitoramento. 
 
(B) inspeção e diligência. 
 
(C) testes de observância e substantivos. 
 
(D) auditoria e fiscalização. 
 
(E) tomada de contas e prestação de contas. 

 
 
53. Com o objetivo de emitir opinião acerca da regularidade das contas, o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal 

realiza exames sobre a prestação de contas anual apresentada por entidades públicas. Para alcançar tal objetivo, a auditoria 
realizada é do tipo 

 
(A) avaliação de gestão. 
 
(B) contábil. 
 
(C) conformidade. 
 
(D) regularidade. 
 
(E) monitoramento de gestão. 

 
 
54. De acordo com Instrução Normativa n

o
 01/2001 da SFCI/MF, a auditoria tem por objetivo primordial o de garantir resultados 

operacionais na gerência da coisa pública, sendo exercida nos meandros da máquina pública em todas as unidades e entidades 
públicas federais. Assim, cabe ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, dentre outras atividades, 

 
 I. avaliar o cumprimento do limite de endividamento dos entes da federação. 
 
 II. realizar auditoria sobre a gestão dos recursos públicos federais sob a responsabilidade dos órgãos públicos e privados, 

inclusive nos projetos de cooperação técnica junto a Organismos Internacionais e multilaterais de crédito. 
 
 III. examinar a regularidade das despesas realizadas pelas empresas contratadas pela Administração pública federal. 
 
 IV. examinar a regularidade e avaliar a eficiência e a eficácia da gestão administrativa e dos resultados alcançados nas 

ações de governo. 
 
 V. realizar auditoria nos processos de Tomada de Contas Especial. 
 
 Está correto o que consta APENAS em 
 

(A) I, II e III. 
 
(B) I e IV. 
 
(C) II, III e V. 
 
(D) II, IV e V. 
 
(E) IV. 

 
 
55. Na auditoria realizada sobre a prestação de contas anual de determinada fundação pública relativa ao exercício de 2012, em 

alguns itens auditados foram verificados irregularidades e impropriedades sem prejuízos ao erário. Em função dos exames 
realizados, no âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, a opinião sobre as contas da entidade 
constará do documento denominado 

 
(A) relatório. 
 
(B) certificado. 
 
(C) parecer adverso. 
 
(D) acórdão. 
 
(E) parecer com ressalvas. 

 
 
56. De acordo com a Instrução Normativa n

o
 01/2001 da SFCI/MF, a forma de viabilizar a realização de ações de controle em 

situações onde o objeto alvo da ação se apresenta em grandes quantidades e/ou se distribui de maneira bastante pulverizada, é 
aplicar 

 
(A) normas e técnicas de auditoria. 
 
(B) método de contagem física. 
 
(C) testes de observância. 
 
(D) testes substantivos. 
 
(E) método de amostragem. 
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57. A Secretaria Federal de Controle Interno, de acordo com o Decreto n
o
 3.591/2000, desempenha as funções operacionais de 

competência do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Assim, dentre outras, é de sua 
competência 

 
 I. avaliar o desempenho da auditoria interna das entidades da Administração indireta federal. 
 
 II. verificar a observância dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a 

Pagar. 
 
 III. julgar a prestação de contas anual do Presidente da República. 
 
 IV. exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres da União. 
 
 V. emitir parecer sobre as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, no prazo de 60 dias a contar de seu 

recebimento. 
 
 Está correto o que consta APENAS em 
 

(A) I, II e III. 
 
(B) I, II e IV. 
 
(C) I, III e IV. 
 
(D) II e V. 
 
(E) IV e V. 

 

 
58. De acordo com a Constituição Federal, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da Administração direta e indireta quanto 
a 

 
(A) eficiência, eficácia e economicidade da aplicação dos recursos públicos. 
 
(B) sonegação fiscal, arrecadação e renúncias de receitas tributárias. 
 
(C) legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. 
 
(D) elaboração, aprovação e execução dos planos, programas e projetos que envolvam recursos públicos. 
 
(E) arrecadação de receitas e empenhamento de despesas orçamentárias. 

 

 
59. No âmbito federal, com relação ao controle externo, é correto afirmar que compete ao Tribunal de Contas da União, de acordo 

com a Constituição Federal, 
 

(A) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Distrito Federal mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 
instrumentos congêneres, a Estado e Município. 

 
(B) apreciar, mediante parecer prévio, as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos da Administração direta e indireta. 
 
(C) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que 

estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário. 
 
(D) apoiar o controle interno no exercício de sua missão institucional. 
 
(E) verificar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da 

Lei Complementar n
o
 101/2000. 

 

 
60. Acerca do controle externo, o Tribunal de Contas da União, no exercício de suas atribuições, utiliza-se de instrumentos de 

fiscalização. Assim, o exame da legalidade e da legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos a sua jurisdição, 
quanto ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial será realizado mediante o seguinte instrumento de 
fiscalização: 

 
(A) auditoria. 
 
(B) acompanhamento de gestão. 
 
(C) inspeções. 
 
(D) avaliação de gestão. 
 
(E) levantamentos.   
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DISCURSIVA-REDAÇÃO 

 
Atenção: 

− Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas. 
− Conforme Edital do Concurso, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Redação que for assinada, na folha de respostas definitiva, fora do 

campo de assinatura do candidato, apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato. 
− NÃO é necessária a colocação de Título na Prova Discursiva-Redação. 
− Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova Discursiva-Redação. 

 
 
 

Não raro, especialistas em logística defendem que o investimento em transporte fluvial representaria a abertura de 

oportunidades para o crescimento econômico do Norte do país. Alguns, porém, argumentam que, na área dos transportes, 

esse segmento não é prioritário. 

 
Com base no que se afirma acima, redija um texto dissertativo-argumentativo a respeito do seguinte tema: 

 
 

O impacto do transporte fluvial no crescimento da economia 
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