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Instruções

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife-
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, não 
sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova comple-
to e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.
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Conhecimentos Gerais (30 questões)

Português 12 questões

O texto abaixo deverá ser utilizado para responder as questões de 1 a 9.

O que você tem a ver com a corrupção?

Dann Toledo

Parágrafo 1 No dia 21 de abril de 2012, foi dado um minúsculo grande passo em direção à liberdade 
política em nosso país. O Dia do Basta, como a mobilização foi denominada, levou às ruas 
de todo o país milhares de pessoas. Em todos os estados da Federação, em diversas cida-
des, o povo saiu às ruas. Caras foram pintadas, músicas foram entoadas, faixas levantadas 
e assim foi dado um “peteleco” nas orelhas da nossa sociedade.

Parágrafo 2 Todavia, ainda não conseguimos alcançar a tão sonhada e utópica mudança em nosso 
cenário político. Ao pensarmos em corrupção, normalmente pensamos em escândalos 
com nossos legisladores e com os que ocupam os cargos executivos.

Parágrafo 3 Devemos levar em consideração que a corrupção, assim como a moralidade, começa 
dentro de nosso próprio self. Somos seres políticos e sociais, com isso, é nosso dever 
nos policiar em nossos pequenos atos para que assim possamos cobrar dos outros uma 
mudança que dantes já tenhamos, no mínimo, começado a internalizar.

Parágrafo 4 Todas as vezes que pedimos favores de formas obscuras, mesmo que pensamos não haver 
nada de mais nisso, estamos sim sendo corruptos. O nosso tão amado jeitinho brasileiro 
nada mais é do que uma forma de burlarmos o sistema de regras e, com isso, nos tornar-
mos aquilo que dizemos repudiar; corruptos.

Parágrafo 5 Uma campanha do Ministério Público, denominada “O que você tem a ver com a corrup-
ção?”, trata justamente sobre isso: como nossos atos mais simples e muitas vezes ditos 
inocentes e normais podem ser atos corruptos. Pedir que o guarda de trânsito libere o 
carro numa blitz mesmo estando irregular, levar um atestado médico no trabalho sem que 
realmente tenha estado doente, falar para um colega assinar a lista de presença no colégio, 
faculdade ou bater teu cartão no trabalho. Tudo isso nada mais é do que corrupção.

Parágrafo 6 Com tudo isso, se queremos realmente mudar o cenário de corrupção que toma conta do 
Brasil, devemos primeiro começar por nós mesmos, pelas nossas casas, pelos nossos atos!

Disponível em: <http://psicologia-ro.blogspot.com.br/2012/04/o-que-voce-tem-ver-com-corrupcao.html>. 
Acesso em: 28 maio 2014. (Adaptado)
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3. Assinale a alternativa que apresenta a reescrita cor-
reta da frase abaixo, do ponto de vista da norma culta 
da língua portuguesa, sem prejuízo do significado da 
frase extraída do texto.

“Devemos levar em consideração que a corrupção, 
assim como a moralidade, começa dentro de nosso 
próprio self.” (parágrafo 3)

a. ( ) A corrupção começa dentro de nosso próprio 
self, assim como devemos levar em considera-
ção a moralidade.

b. ( ) Começa dentro de nosso próprio self a cor-
rupção, cuja moralidade devemos levar em 
consideração.

c. ( ) O nosso próprio self deve ser considerado, 
uma vez que é ali que começam a corrupção e 
a moralidade.

d. ( X ) Assim como a moralidade, devemos levar em 
consideração que a corrupção começa dentro 
de nosso próprio self.

e. ( ) Ao considerar a corrupção, consideramos 
também a moralidade que começa dentro do 
nosso próprio self.

4. Considere as frases abaixo.

1. “Caras foram pintadas, músicas foram ento-
adas, faixas levantadas e assim foi dado um 
‘peteleco’ nas orelhas da nossa sociedade.” 
(parágrafo 1) – sentido conotativo.

2. “Todavia, ainda não conseguimos alcançar a tão 
sonhada e utópica mudança em nosso cenário 
político.” (parágrafo 2) – sentido conotativo.

3. “Todas as vezes que pedimos favores de for-
mas obscuras, mesmo que pensamos não 
haver nada de mais nisso, estamos sim sendo 
corruptos.” (parágrafo 4) – sentido denotativo.

4. “Tudo isso nada mais é do que corrupção.” 
(parágrafo 5) – sentido denotativo.

Identifique as frases que correspondem corretamente 
ao sentido que lhes foi indicado.

a. ( ) Apenas as frases 1 e 4.
b. ( ) Apenas as frases 2 e 3.
c. ( ) Apenas as frases 1, 2 e 3.
d. ( ) Apenas as frases 1, 2 e 4.
e. ( X ) Apenas as frases 1, 3 e 4.

1. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ) com base no texto.

( ) A corrupção é um ato humano e, para acabar 
com ela, é preciso que todas as pessoas reve-
jam seus atos e atitudes.

( ) Não temos uma sociedade menos corrupta, 
porque nos é permitido burlar as regras do 
sistema.

( ) O Dia do Basta foi o dia do lançamento da 
campanha “O que você tem a ver com a 
corrupção?”.

( ) Há diferentes níveis de corrupção: as pessoas 
que ocupam cargos políticos são as menos 
corruptas.

( ) As pessoas que ocupam cargos no legislativo 
e no executivo são as responsáveis por todos 
os tipos de corrupção existentes em nossa 
sociedade.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) V – V – F – V – F
b. ( ) V – F – V – F – V
c. ( X ) V – F – F – F – F
d. ( ) F – V – F – F – V
e. ( ) F – F – V – V – F

2. Com base no texto, assinale a alternativa correta.

a. ( X ) Predominam no texto as opiniões do autor, 
mais do que os fatos por ele relatados.

b. ( ) A ideia principal do texto é mostrar que sem-
pre que acontece uma manifestação popular 
diminui o índice de corrupção no país.

c. ( ) O autor do texto faz um chamamento aos 
cara-pintadas para que participem das mani-
festações do Dia do Basta.

d. ( ) As palavras peteleco (parágrafo 1), self (pará-
grafo 3) e blitz (parágrafo 5) indicam as ações 
realizadas durante as manifestações no Dia do 
Basta.

e. ( ) A partir deste ano, o dia 21 de abril passará 
a se chamar Dia do Basta graças à mobili-
zação que ocorreu em todos os Estados da 
Federação.
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7. Analise as afirmativas abaixo.

1. No parágrafo 6, o demonstrativo isso exerce a 
função de elemento de coesão, pois contribui 
para a articulação do texto.

2. É possível substituir a expressão nosso próprio 
self (parágrafo 3) por nós mesmos sem prejuízo 
de sentido.

3. As palavras todavia (parágrafo 2), assim como 
(parágrafo 3) e justamente (parágrafo 5) 
podem ser, respectivamente, substituídas por 
contudo, da mesma forma que e exatamente, 
sem prejuízo de sentido.

4. Que é pronome relativo em “Pedir que o 
guarda de trânsito libere o carro numa blitz 
mesmo estando irregular (…)” (parágrafo 5).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

8. Analise as afirmativas abaixo.

1. A palavra corruptos (parágrafo 4) está no mas-
culino porque o autor do texto é um homem.

2. Justifica-se a ausência de crase em alcançar a 
tão sonhada (parágrafo 2) porque, neste con-
texto, o verbo alcançar não exige preposição.

3. Na frase “No dia 21 de abril de 2012, foi dado 
um minúsculo grande passo em direção à 
liberdade política em nosso país.” as palavras 
destacadas são numerais.

4. Se, no parágrafo 1, as palavras liberdade e ruas 
fossem substituídas por liberação e rua a crase 
seria facultativa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

5. Leia o excerto abaixo:

“Todas as vezes que pedimos favores de formas obs-
curas, mesmo que pensamos não haver nada de mais 
nisso, estamos sim sendo corruptos. O nosso tão 
amado jeitinho brasileiro nada mais é do que uma 
forma de burlarmos o sistema de regras e, com isso, 
nos tornarmos aquilo que dizemos repudiar; corrup-
tos.” (parágrafo 4)

Identifique as afirmativas corretas em relação ao 
excerto.

1. Há um erro de pontuação no excerto acima. 
O ponto e vírgula deve ser substituído pelos 
dois-pontos.

2. A palavra obscuras pode ser substituída por 
escuras, sem prejuízo de sentido.

3. Estão corretas as seguintes formas do verbo 
haver nos tempos futuro do pretérito, pretérito 
imperfeito do subjuntivo e futuro do presente, 
respectivamente: haveria – houvesse – haverá.

4. As palavras as, nosso e nos exercem, respec-
tivamente, as seguintes funções dentro das 
frases acima: preposição, pronome e pronome.

5. O excerto acima diz que os favores obscuros 
são uma maneira de adaptarmos o sistema 
de regras do jeitinho brasileiro sem sermos 
corruptos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

6. Assinale a alternativa em que o vocábulo à direita é 
sinônimo do termo transcrito do texto.

a. ( ) Entoadas (parágrafo 1) – orquestradas
b. ( X ) Utópica (parágrafo 2) – ideal
c. ( ) Policiar (parágrafo 3) – politizar
d. ( ) Repudiar (parágrafo 4) – reputar
e. ( ) Burlarmos (parágrafo 4) – revermos
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11. Leia o texto abaixo.

Combate à exploração sexual é tema de palestra

Os mecanismos jurídicos para a proteção da criança e 
do adolescente vítima de violência sexual e os caminhos 
para a responsabilização criminal do agressor foram 
temas discutidos na palestra do Promotor de Justiça 
da comarca de Abelardo Luz, Vinícius Secco Zoponi, no 
salão do Júri do Fórum do município. Estiveram presen-
tes, entre outros, educadores, psicólogos, assistentes 
sociais, conselheiros tutelares e equipe técnica da ins-
tituição de acolhimento local. O Promotor de Justiça 
foi a convite do Centro de Referência Especializada de 
Assistência Social (CREAS) do município.

Disponível em: < http://www.mpsc.mp.br>.  
Acesso em: 31 maio 2014.

Sobre o tipo de texto acima, é correto afirmar que se 
trata de:

a. ( ) um tutorial.
b. ( X ) uma notícia.
c. ( ) um editorial.
d. ( ) uma publicidade.
e. ( ) uma reportagem.

12. Considere a relação semântica estabelecida entre 
as orações de cada frase abaixo.

1. “Clara como a luz do sol, clareira luminosa 
nessa escuridão. Será magia, miragem, mila-
gre, será mistério (…)”. (Lulu Santos)

2. “Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar 
com pedrinhas de brilhante (…)”. (Cantiga 
Popular)

3. “Enquanto você se esforça prá ser um sujeito 
normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado, 
aprendendo a ser louco. (…)” (Raul Seixas)

Assinale a alternativa correta.

a. ( ) 1. temporalidade / 2. comparação /  
3. condicionalidade

b. ( ) 1. comparação / 2. adição / 3. alternância
c. ( ) 1. explicação / 2. oposição / 3. temporalidade
d. ( ) 1. restrição / 2. condicionalidade / 3. explicação
e. ( X ) 1. comparação / 2. condicionalidade /  

3. temporalidade

9. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ) com base no texto.

( ) Na frase “O Dia do Basta, como a mobilização 
foi denominada, levou às ruas de todo o país 
milhares de pessoas.” (parágrafo 1) a oração 
sublinhada é uma oração apositiva.

( ) “Caras foram pintadas, músicas foram ento-
adas, faixas levantadas e assim foi dado um 
‘peteleco’ nas orelhas da nossa sociedade.” 
(parágrafo 1) a oração sublinhada é uma ora-
ção coordenada sindética aditiva.

( ) Em “Tudo isso nada mais é do que corrupção.” 
(parágrafo 5) há uma oração subordinada 
substantiva objetiva direta.

( ) Em “Em todos os estados da Federação, em 
diversas cidades, o povo saiu às ruas.” (pará-
grafo 1) a oração principal é “o povo saiu às 
ruas”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) V – V – F – V
b. ( X ) V – V – F – F
c. ( ) V – F – V – V
d. ( ) F – V – V – V
e. ( ) F – V – F – F

10. Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estão escritas corretamente, de acordo com o sistema 
ortográfico vigente.

a. ( ) Os corruptos não vêm que o dia do basta 
chegou!

b. ( ) Foi uma grande idéia levar o povo as ruas para 
chamar a atenção.

c. ( ) De nada adianta gritar “Basta!” se as pessoas 
mantem seus atos corruptivos.

d. ( X ) A corrupção não vai parar só porque as pes-
soas têm saído pelas ruas do país.

e. ( ) No Piaui algumas manifestações chamaram à 
atenção da imprensa local.
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Informática 4 questões

13. No Writer em Português, na sua versão 2.4, 
deseja-se habilitar o controle de modificações.

Assinale a alternativa que permite ao usuário atingir 
esse objetivo.

a. ( ) Na barra de ferramentas, escolha Inserir  
Registro  Alterações

b. ( ) Na barra de ferramentas, escolha Exibir  
Registro  Alterações

c. ( X ) Na barra de ferramentas, escolha Editar  
Alterações  Registrar

d. ( ) Na barra de ferramentas, escolha Exibir  
Alterações

e. ( ) Na barra de ferramentas, escolha Ferramentas 
 Alterações  Registrar

14. Em uma tabela no Writer temos na primeira 
coluna um conjunto de valores que se deseja totalizar. 
Na última linha da tabela, na mesma coluna dos valo-
res inserimos uma função para obter o resultado da 
soma dos valores imediatamente acima.

Assinale a alternativa que apresenta o conteúdo cor-
reto inserido na célula:

a. ( ) =A1+A2
b. ( ) =<A1+A2>
c. ( ) sum<A1;A2>
d. ( X ) =sum<A1:A2>
e. ( ) =soma<A1:A2>

15. Um usuário do navegador Firefox 27.0.1 em 
português está reclamando que o navegador está 
abrindo em tela cheia. O usuário quer sair desse modo 
de visualização.

Assinale a alternativa que apresenta uma opção para 
solucionar o problema do usuário.

a. ( ) Pressione a tecla F12.
b. ( X ) Pressione a tecla F11.
c. ( ) Pressione a tecla F8.
d. ( ) Pressione a tecla F7.
e. ( ) Pressione a tecla F1.

16. Assinale a alternativa que contém um protocolo 
de transferência de arquivos entre computadores, um 
protocolo de transferência de mensagens de correio 
eletrônico e um protocolo para resolução de nomes 
(encontrar o endereço IP referente a um dado nome 
de domínio), respectivamente:

a. ( X ) FTP, SMTP e DNS.
b. ( ) HTTP, FTP e SMTP.
c. ( ) POP3, SMTP e SSH.
d. ( ) SSH, POPS e SMTPS.
e. ( ) NAMED, DNS e SMTP.

Raciocínio Lógico 4 questões

17. Uma peixaria tem em sua vitrine uma bacia com 
capacidade para 4 quilos de camarão, a qual esta cheia 
com uma mistura contando com 3 quilos de camarão 
sete barbas e 1 quilo de camarão legítimo. A peixaria 
vende a mistura de camarão desta bacia por R$ 30,00 o 
quilo.

Em determinado momento uma parte da mistura de 
camarão na bacia é vendida a José e a bacia é comple-
tada com camarão legítimo, de maneira que agora a 
mistura de camarão na bacia conta com partes iguais 
de camarão legítimo e camarão sete barbas.

Quanto foi arrecadado com a venda de camarão a 
José?

a. ( ) R$ 10,00
b. ( ) R$ 15,00
c. ( X ) R$ 40,00
d. ( ) R$ 48,00
e. ( ) R$ 80,00
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Conhecimentos Jurídicos 10 questões

21. De acordo com a definição de tributo prevista na 
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, assinale a alter-
nativa correta.

a. ( ) Tributo é a receita originária instituída pelas 
entidades de direito público, compreendendo 
os impostos, as taxas e contribuições nos 
termos da Constituição e das leis vigentes 
em matéria financeira, destinando-se o seu 
produto ao custeio das atividades gerais ou 
específicas exercidas por essas entidades.

b. ( ) Tributo é a receita derivada instituída pelas 
entidades de direito público, compreendendo 
os impostos, as taxas e a contribuição de 
melhoria nos termos da Constituição e das leis 
vigentes em matéria financeira, destinando-se 
o seu produto ao custeio das atividades gerais 
ou específicas exercidas por essas entidades.

c. ( ) Tributo é a prestação pecuniária compulsória, 
instituída pelas entidades de direito público, 
compreendendo os impostos, as taxas e 
contribuições nos termos da Constituição 
e das leis vigentes em matéria financeira, 
destinando-se o seu produto ao custeio das 
atividades gerais ou específicas exercidas por 
essas entidades.

d. ( X ) Tributo é a receita derivada instituída pelas 
entidades de direito público, compreendendo 
os impostos, as taxas e contribuições nos 
termos da Constituição e das leis vigentes 
em matéria financeira, destinando-se o seu 
produto ao custeio das atividades gerais ou 
específicas exercidas por essas entidades.

e. ( ) Tributo é a prestação pecuniária instituída 
pelas entidades de direito público, compreen-
dendo os impostos, as taxas e contribuições 
nos termos da Constituição e das leis vigentes 
em matéria financeira, destinando-se o seu 
produto ao custeio das atividades gerais ou 
específicas exercidas por essas entidades.

18. O dono de um restaurante observou que 20 clien-
tes comem 450 quilos de carne a cada 15 dias, e que o 
restaurante atende 500 pessoas a cada 30 dias.

Se o número de pessoas que o restaurante atende 
aumentar em 15%, quantos quilos de carne são neces-
sários para atender à demanda de 10 dias?

a. ( ) 8.625 kg
b. ( ) 5.000 kg
c. ( ) 4.500 kg
d. ( ) 3.250 kg
e. ( X ) 2.875 kg

19. João e Maria chegam juntos ao banco.

João tem direito a atendimento preferencial e sua fila 
tem 5 pessoas na sua frente e um caixa que atende 
8 pessoas a cada 20 minutos.

Maria utiliza o atendimento convencional. há 19 pes-
soas a sua frente e seu caixa atende 18 pessoas a cada 
30 minutos.

Com base nessas informações podemos dizer que 
João será atendido quanto tempo antes de Maria?

a. ( ) 19 minutos
b. ( X ) 19 minutos e 10 segundos
c. ( ) 19 minutos e 30 segundos
d. ( ) 19 minutos e 40 segundos
e. ( ) 20 minutos

20. João reúne seus primos e primas em sua casa.

Sabe-se que João tem o dobro de primos do que de 
primas presentes na reunião. Joana, uma das primas 
presentes, faz uma contagem e nota que estão pre-
sentes 10 primos a mais do que primas.

Logo, o número total de pessoas presentes na reunião é:

a. ( ) 30.
b. ( ) 29.
c. ( X ) 28.
d. ( ) 27.
e. ( ) 26.
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25. De acordo com a Lei Complementar no 197, de 13 
de julho de 2000, assinale a alternativa correta.

a. ( X ) O Colégio de Procuradores de Justiça, órgão 
da Administração Superior e de Execução 
do Ministério Público, é integrado por todos 
os Procuradores de Justiça não afastados da 
carreira e presidido pelo Procurador-Geral de 
Justiça.

b. ( ) A Corregedoria-Geral do Ministério Público 
é órgão da Administração Superior e de 
Execução do Ministério Público, encarregado 
da orientação e fiscalização das atividades 
funcionais e da conduta dos membros do 
Ministério Público.

c. ( ) As Procuradorias de Justiça são órgão da 
Administração Superior do Ministério Público, 
com cargos de Procurador de Justiça e servi-
ços auxiliares necessários ao desempenho das 
suas funções.

d. ( ) As Promotorias de Justiça são órgãos de 
Administração e de Execução do Ministério 
Público, com um cargo de Promotor de Justiça 
e serviços auxiliares necessários ao desempe-
nho das funções que lhes forem determinadas.

e. ( ) À Secretaria-Geral do Ministério Público, 
exercida por um Procurador de Justiça ou 
por um Promotor designado pelo Colégio de 
Procuradores, caberá a responsabilidade de 
supervisão e direção dos serviços afetos aos 
órgãos de apoio técnico e administrativo do 
Ministério Público.

26. Assinale a alternativa que completa correta-
mente a sentença abaixo.

O Poder de Polícia:

a. ( ) Não comporta delegação.
b. ( ) Se polícia administrativa, face sua finalidade, 

só pode ser exercido preventivamente.
c. ( ) É serviço privativo das corporações especiali-

zadas como a polícia civil e a militar.
d. ( X ) Tem por atributo discricionariedade, autoexe-

cutoriedade e coercibilidade.
e. ( ) Incide exclusivamente sobre atividades 

privadas.

22. Conforme previsto na Lei Complementar no 101, 
de 4 de maio de 2.000, considera-se obrigatória de 
caráter continuado a despesa corrente derivada de 
lei, medida provisória ou ato administrativo, que fixe 
para o ente a obrigação legal de sua execução por um 
período superior a:

a. ( ) Um exercício.
b. ( X ) Dois exercícios.
c. ( ) Três exercícios.
d. ( ) Quatro exercícios.
e. ( ) Cinco exercícios.

23. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Os órgãos da Administração Pública podem ter 
natureza jurídica de direito público ou privado.

b. ( ) A desconcentração administrativa provoca a 
criação de entidades com personalidade jurí-
dica de direito público.

c. ( X ) A Administração Pública Indireta, face à vincu-
lação administrativa, se submete ao controle 
finalístico ou ministerial.

d. ( ) A Administração Pública Direta se estrutura 
através da descentralização administrativa, 
não admitindo, portanto, controle hierárquico.

e. ( ) A Administração Pública Indireta se compõe 
somente de entidades que podem ter natu-
reza jurídica de direito público, como uma 
Autarquia, ou direito privado, como uma 
Sociedade de Economia Mista.

24. Quanto à intervenção do Estado na propriedade 
privada, assinale a alternativa correta.

a. ( ) A servidão administrativa só pode ser consti-
tuída mediante acordo ou sentença judicial.

b. ( ) A desapropriação administrativa é ato admi-
nistrativo discricionário.

c. ( ) O Estado não poderá impor parcelamento de 
solo ou edificações compulsórias.

d. ( ) A ocupação temporária caracterizada pela 
transitoriedade não comporta indenização à 
propriedade privada.

e. ( X ) A União, os Estados, o distrito Federal 
e os Municípios possuem competência 
comum quanto à possibilidade de efetuar o 
tombamento.
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29. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) A multa de mora não pode ser cumulada com 
a multa prevista para o caso de inexecução 
contratual.

b. ( ) A rescisão unilateral, em decorrência do con-
traditório e da ampla defesa, depende de 
provocação ao Judiciário.

c. ( ) Os contratos administrativos caracterizam 
contratos formais, em regra pessoais e tipica-
mente paritários.

d. ( X ) Em um contrato administrativo, as interferên-
cias imprevistas surgem durante sua execução, 
tornando o cumprimento da obrigação con-
tratual extremamente onerosa.

e. ( ) As cláusulas de execução, regulamentares, de 
serviços, assim como as econômico-financeiras 
do contrato administrativo, em decorrência da 
supremacia do interesse público, podem ser 
alteradas unilateralmente pela Administração.

30. De acordo com a Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, assinale a alternativa correta.

a. ( ) A rescisão administrativa ou amigável deverá 
ser precedida de autorização escrita e funda-
mentada da chefia do órgão competente

b. ( ) Os crimes previstos na Lei de Licitação são de 
ação penal pública condicionada, cabendo ao 
Ministério Público promovê-la.

c. ( ) A recusa do adjudicatário em assinar o con-
trato, aceitar ou retirar o instrumento equi-
valente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida.

d. ( ) Dispensar ou inexigir licitação ou deixar de 
observar as formalidades pertinentes à dis-
pensa ou à inexigibilidade, caracteriza crime 
punível com pena de detenção de 3 a 5 anos e 
multa.

e. ( X ) Na contagem dos prazos previstos na Lei de 
Licitação, excluir-se-á o dia do início e conside-
rar-se-á o do vencimento devendo haver expe-
diente no órgão ou na entidade que estiver rea-
lizando o procedimento licitatório. Considerar-
se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário.

27. De acordo com a Lei no 6.745 de 1985, Estatuto 
dos Servidores Civis do Estado de Santa Catarina, assi-
nale a alternativa correta.

a. ( X ) Nos dias úteis, só por determinação da auto-
ridade competente poderão deixar de funcio-
nar as repartições públicas ou serem suspen-
sos os seus trabalhos.

b. ( ) A posse é o ato pelo qual o nomeado para 
um cargo público manifesta, expressa ou 
tacitamente nos casos previstos em lei, a sua 
vontade em aceitar a nomeação e inicia o 
exercício das respectivas funções.

c. ( ) Redistribuição é o deslocamento motivado 
por interesse da Administração ou do servidor, 
de cargo de provimento efetivo, ocupado ou 
vago no âmbito do quadro de pessoal, para 
outro órgão ou entidade do mesmo Poder, 
com prévia apreciação do órgão central de 
pessoal, observados os requisitos determina-
dos no Estatuto.

d. ( ) A readaptação funcional, decorrente de modi-
ficação do estado físico do servidor, poderá 
acarretar aumento de remuneração.

e. ( ) A substituição, necessária nos casos de impe-
dimento de ocupante de cargo efetivo ou em 
comissão, dependerá de ato da autoridade 
competente.

28. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) A cassação representa a extinção de um ato 
administrativo inválido e eficaz.

b. ( ) A presunção de legitimidade, atributo dos 
atos administrativos quer vinculados ou dis-
cricionários, é absoluta.

c. ( ) Nem todo ato administrativo admite aprecia-
ção pelo judiciário.

d. ( ) O ato administrativo discricionário não 
admite apreciação subjetiva por parte da 
Administração.

e. ( X ) A revogação, prerrogativa da Administração 
Pública, representa controle quanto ao mérito 
de um ato administrativo discricionário.
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31. Assinale a alternativa que apresenta a sigla da 
norma técnica que estabelece os conceitos doutriná-
rios, as regras e os procedimentos aplicados de conta-
bilidade para Auditoria Interna.

a. ( X ) NBC TI
b. ( ) NBC TA
c. ( ) NBC TP
d. ( ) NBC TAG
e. ( ) NBC TSC

32. Analise os fatores abaixo:

1. Aumento na extensão na qual a avaliação de 
risco do auditor leva em consideração os con-
troles relevantes.

2. Aumento na taxa tolerável de desvio.
3. Aumento na taxa esperada de desvio da 

população a ser testada.
4. Aumento no nível de segurança desejado 

do auditor de que a taxa tolerável de desvio 
não seja excedida pela taxa real de desvio na 
população.

5. Aumento na quantidade de unidades de 
amostragem na população.

Assinale a alternativa que apresenta os efeitos no 
tamanho da amostra nos fatores que influenciam o 
tamanho da amostra para os testes de controles:

a. ( ) 1. Redução; 2. Aumento; 3. Redução;  
4. Efeito negligenciável; 5. Aumento.

b. ( X ) 1. Aumento; 2. Redução; 3. Aumento; 
4. Aumento; 5. Efeito negligenciável.

c. ( ) 1. Aumento; 2. Aumento; 3. Aumento;  
4. Efeito negligenciável; 5. Redução.

d. ( ) 1. Aumento; 2. Aumento; 3. Aumento;  
4. Aumento; 5. Efeito negligenciável.

e. ( ) 1. Aumento; 2. Efeito negligenciável;  
3. Redução; 4. Efeito negligenciável;  
5. Aumento.

Conhecimentos Específicos (35 questões)

33. Relacione abaixo as Normas Brasileiras de 
Contabilidade (NBC) com as respectivas resoluções  
do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Coluna 1 NBC

1. NBC PA 01
2. NBC PA 290
3. NBC PA 291
4. NBC PA 11
5. NBC PA 12
6. NBC PA 13

Coluna 2 Resolução do CFC

( ) Educação Profissional Continuada
( ) Controle de Qualidade para Firmas 

(Pessoas Jurídicas e Físicas) de Auditores 
Independentes

( ) Exame de Qualificação Técnica
( ) Independência – Outros Trabalhos de 

Asseguração
( ) Independência – Trabalhos de Auditoria e 

Revisão
( ) Revisão Externa de Qualidade pelos Pares

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) 1 • 3 • 5 • 6 • 4 • 2
b. ( ) 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 1
c. ( ) 3 • 1 • 6 • 4 • 2 • 5
d. ( ) 4 • 2 • 5 • 1 • 3 • 6
e. ( X ) 5 • 1 • 6 • 3 • 2 • 4
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36. Assinale a alternativa que não apresenta 
Direcionamento, Supervisão e Revisão no planeja-
mento de auditoria.

a. ( ) A área da auditoria.
b. ( ) O porte e a complexidade da entidade.
c. ( ) A capacidade e a competência dos membros 

individuais da equipe que realiza o trabalho 
de auditoria.

d. ( X ) Os recursos a serem alocados em áreas de 
auditoria específicas, tais como membros da 
equipe com experiência adequada para áreas 
de alto risco ou o envolvimento de especia-
lista em temas complexos.

e. ( ) Os riscos de distorções relevantes (por exem-
plo, um aumento no risco de distorções 
relevantes para uma dada área de auditoria 
costuma exigir um correspondente aumento 
na extensão e no direcionamento e supervisão 
tempestiva por parte dos membros da equipe 
e uma revisão mais detalhada do seu trabalho).

37. Analise os princípios abaixo:

1. Competência e zelo profissional
2. Diligência e dedicação
3. Comportamento (ou conduta) profissional
4. Confidencialidade
5. Imparcialidade
6. Independência
7. Integridade
8. Prudência
9. Objetividade

10. Transparência

Assinale a alternativa que apresenta os princípios 
fundamentais de ética profissionais relevantes para o 
auditor quando da condução de auditoria.

a. ( ) Apenas os princípios 3, 4, 6 e 7.
b. ( ) Apenas os princípios 1, 2, 3, 4 e 9.
c. ( X ) Apenas os princípios 1, 3, 4, 7 e 9.
d. ( ) Apenas os princípios 2, 5, 6, 8 e 10.
e. ( ) Apenas os princípios 5, 6, 7, 9 e 10.

34. Relacione os processos de auditoria abaixo com 
as respectivas normas técnicas de auditoria.

Coluna 1 Processos de Auditoria

1. Base do Processo Auditoria
2. Comunicação
3. Execução
4. Planejamento
5. Relatório

Coluna 2 Normas Técnicas

( ) NBC TA 300
( ) NBC TA 200
( ) NBC TA 320
( ) NBC TA 810
( ) NBC TA 260

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) 1 • 3 • 5 • 2 • 4
b. ( ) 2 • 5 • 1 • 3 • 4
c. ( ) 3 • 1 • 4 • 2 • 5
d. ( X ) 4 • 1 • 3 • 5 • 2
e. ( ) 5 • 2 • 3 • 4 • 1

35. Analise os elementos listados abaixo:

 � Avaliação de programas de governo
 � Desestatização e regulação
 � Licitações, contratos e convênios
 � Obras públicas
 � Responsabilidade fiscal
 � Tecnologia da informação
 � Transferências constitucionais e legais

Assinale a alternativa que apresenta o segmento na 
Auditoria do Setor Público de acordo com os elemen-
tos listados.

a. ( ) Áreas de atuação
b. ( X ) Áreas de fiscalização
c. ( ) Processos de trabalho
d. ( ) Sistemas de informação
e. ( ) Normas de auditoria
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40. O auditor independente deve executar os pro-
cedimentos exigidos para determinar a natureza e 
extensão desses procedimentos de auditoria, que 
devem incluir o seguinte:

a. ( ) aplicar os procedimentos de auditoria neces-
sários nas circunstâncias das alterações.

b. ( X ) obtenção de entendimento dos procedimen-
tos estabelecidos pela administração para 
assegurar que os eventos subsequentes sejam 
identificados.

c. ( ) datar o novo relatório com data posterior à 
data de aprovação das demonstrações contá-
beis reapresentadas.

d. ( ) fornecer novo relatório do auditor indepen-
dente sobre as demonstrações contábeis 
reapresentadas.

e. ( ) revisar as providências tomadas pela adminis-
tração para garantir que todos os que recebe-
ram as demonstrações contábeis juntamente 
com o respectivo relatório do auditor inde-
pendente sejam informados da situação.

41. Analise os itens listados abaixo:

 � determinação das informações a serem confir-
madas ou solicitadas.

 � seleção da parte que confirma apropriada.
 � definição das solicitações de confirmação, 

assegurando-se de que as solicitações este-
jam devidamente endereçadas e que conte-
nham as informações para retorno das respos-
tas diretamente ao auditor.

 � envio das solicitações, incluindo 2o pedido, 
quando aplicável, para a parte que confirma.

Assinale a alternativa que apresenta o requisito para 
auditor de acordo com os itens listados.

a. ( ) Confirmação negativa
b. ( ) Avaliação da evidência obtida
c. ( X ) Procedimentos de confirmação externa
d. ( ) Recusa da administração em permitir que o 

auditor envie solicitações de confirmação
e. ( ) Resultado dos procedimentos de confirmação 

externa

38. Analise os aspectos abaixo:

1. Autoridade
2. Completabilidade
3. Concisão
4. Delegabilidade
5. Independência
6. Integridade
7. Limpeza
8. Lógica
9. Objetividade

10. Transparência

Assinale a alternativa que apresenta os aspectos fun-
damentais dos papéis de trabalho.

a. ( ) Apenas os aspectos 3, 4, 6 e 7.
b. ( ) Apenas os aspectos 6, 7, 9 e 10.
c. ( ) Apenas os aspectos 1, 2, 3, 4 e 9.
d. ( X ) Apenas os aspectos 2, 3, 7, 8 e 9.
e. ( ) Apenas os aspectos 1, 4, 5, 6 e 10.

39. Analise as informações listadas abaixo:

 � identificar a entidade cujas demonstrações 
contábeis foram auditadas.

 � afirmar que as demonstrações contábeis 
foram auditadas.

 � identificar o título de cada demonstração que 
compõe as demonstrações contábeis.

 � fazer referência ao resumo das principais prá-
ticas contábeis e demais notas explicativas.

 � especificar a data ou o período de cada 
demonstração que compõe as demonstrações 
contábeis.

Assinale a alternativa que apresenta o requisito do 
relatório do auditor independente de acordo com as 
informações listadas.

a. ( ) Destinatário
b. ( ) Opinião do auditor
c. ( X ) Parágrafo introdutório
d. ( ) Responsabilidade do auditor
e. ( ) Outras responsabilidades relativas à emissão 

do relatório de auditoria
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42. Analise os itens listados abaixo:

§ 1o Nenhum investimento cuja execução ultra-
passe um exercício financeiro poderá ser ini-
ciado sem prévia inclusão no plano plurianual, 
ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena 
de crime de responsabilidade.

§ 2o Os créditos especiais e extraordinários terão 
vigência no exercício financeiro em que forem 
autorizados, salvo se o ato de autorização for 
promulgado nos últimos quatro meses daquele 
exercício, caso em que, reabertos nos limites de 
seus saldos, serão incorporados ao orçamento 
do exercício financeiro subsequente.

§ 3o A abertura de crédito extraordinário somente 
será admitida para atender a despesas impre-
visíveis e urgentes, como as decorrentes de 
guerra, comoção interna ou calamidade pública.

Assinale a alternativa que apresenta a vedação ao 
Orçamento Público no Brasil (Orçamento Geral da 
União), de acordo com os itens listados.

a. ( X ) A instituição de fundos de qualquer natureza, 
sem prévia autorização legislativa.

b. ( ) A abertura de crédito suplementar ou especial, 
sem prévia autorização legislativa e sem indi-
cação dos recursos correspondentes.

c. ( ) A transposição, o remanejamento ou a trans-
ferência de recursos de uma categoria de 
programação para outra ou de um órgão para 
outro, sem prévia autorização legislativa.

d. ( ) A utilização, sem autorização legislativa espe-
cífica, de recursos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social para suprir necessidade ou 
cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, 
inclusive dos mencionados no art. 165, § 5o.

e. ( ) A concessão ou utilização de créditos 
ilimitados.

43. Relacione as classificações com os respectivos 
estágios da receita:

Coluna 1 Classificação

1. Correntes
2. Capital
3. Lançamento
4. Arrecadação
5. Recolhimento

Coluna 2 Estágios da receita

( ) é a entrega da arrecadação pelas repartições 
ou bancos.

( ) é o ato na repartição competente que reco-
nhece o crédito fiscal e inscreve o débito, 
identificando referência, contribuinte devedor, 
vencimento, valor etc.

( ) operações de crédito, amortização de emprés-
timos, alienação de bens, transferências de 
capital, outras receitas de capital.

( ) são os pagamentos dos contribuintes à rede 
bancária ou repartição competente.

( ) tributária, de contribuições, patrimonial, 
industrial, agropecuária, de serviços, transfe-
rências correntes e outras receitas correntes.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) 1 • 2 • 3 • 4 • 5
b. ( ) 2 • 3 • 5 • 1 • 4
c. ( ) 3 • 1 • 4 • 2 • 5
d. ( ) 4 • 2 • 3 • 5 • 1
e. ( X ) 5 • 3 • 2 • 4 • 1

44. Assinale a alternativa que apresenta a situação 
em que há economia na realização de despesas no 
Balanço Orçamentário.

a. ( X ) Despesa Fixada maior do que a  
Despesa Realizada

b. ( ) Despesa Realizada maior do que a  
Despesa Fixada

c. ( ) Despesa Fixada maior do que a  
Receita Realizada

d. ( ) Despesa Realizada maior do que a  
Receita Realizada

e. ( ) Despesa Fixada igual à Receita Realizada
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46. Analise os elementos de despesa abaixo:

1. Amortização/Refinanciamento da dívida
2. Inversões Financeiras
3. Material de Consumo.
4. Juros e Encargos da Dívida
5. Passagem e Locomoção.
6. Pessoal e Encargos Sociais.
7. Serviços de Terceiros/Pessoa Física.
8. Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica.

Assinale a alternativa que apresenta os elementos de 
despesa.

a. ( ) Apenas os elementos 1, 2, 4 e 6.
b. ( ) Apenas os elementos 2, 4, 6 e 7.
c. ( ) Apenas os elementos 2, 5, 6 e 7.
d. ( X ) Apenas os elementos 3, 5, 7 e 8.
e. ( ) Apenas os elementos 5, 6, 7 e 8.

47. Analise os itens abaixo:

1. o produto de operações de crédito autoriza-
das, em forma que juridicamente possibilite 
ao poder executivo realizá-las.

2. o superávit financeiro apurado em balanço 
patrimonial do exercício anterior.

3. os débitos de tesouraria.
4. os depósitos.
5. os provenientes de excesso de arrecadação.
6. os restos a pagar, excluídos os serviços da 

dívida.
7. os resultantes de anulação parcial ou total de 

dotações orçamentárias ou de créditos adicio-
nais, autorizados em Lei.

8. os serviços da dívida a pagar.

Assinale a alternativa que relaciona os itens da dívida 
flutuante.

a. ( ) Apenas os itens 1, 2, 5 e 7.
b. ( ) Apenas os itens 1, 2, 3 e 4.
c. ( ) Apenas os itens 1, 2, 3 e 5.
d. ( ) Apenas os itens 2, 3, 4 e 5.
e. ( X ) Apenas os itens 3, 4, 6 e 8.

45. Relacione as classificações com os respectivos 
estágios da despesa:

Coluna 1 Classificação

1. Modalidades de empenho pelo  
Empenho ordinário

2. Modalidades de empenho pelo  
Empenho Global

3. Modalidades de empenho pelo  
Empenho por estimativa

4. Liquidação
5. Pagamento

Coluna 2 Estágios da receita

( ) estágio da despesa e consiste na efetiva 
entrega de recursos financeiros ao credor, 
mediante documento denominado Ordem 
Bancária (OB) emitido pelo SIAFI.

( ) estágio da despesa e consiste na verificação do 
direito do credor de receber o pagamento pos-
terior, com base em documentos comprobató-
rios que atestem o cumprimento da obrigação. 
O documento utilizado no SIAFI para efetuar a 
liquidação é a Nota de Lançamento (NL).

( ) montante conhecido e pagamento de uma só 
vez.

( ) montante conhecido, mas com pagamento 
parcelado, como por exemplo, aluguéis, salá-
rios, contratos de prestação de serviços men-
sais como vigilância, limpeza, etc.

( ) montante desconhecido, mas estimável, como 
por exemplo, despesas com luz, telefone, etc.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) 1 • 2 • 3 • 5 • 4
b. ( ) 2 • 3 • 5 • 1 • 4
c. ( ) 3 • 1 • 4 • 2 • 5
d. ( ) 4 • 2 • 3 • 5 • 1
e. ( X ) 5 • 4 • 1 • 2 • 3
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49. Analise os itens abaixo:

1. Apuração da receita corrente líquida, na forma 
definida no inciso IV do artigo 2o, sua evolu-
ção, assim como a previsão de seu desempe-
nho até o final do exercício.

2. Compromisso financeiro assumido em razão 
de mútuo, abertura de crédito, emissão e 
aceite de título, aquisição financiada de bens, 
recebimento antecipado de valores prove-
nientes da venda a termo de bens e serviços, 
arrendamento mercantil e outras operações 
assemelhadas, inclusive com o uso de deriva-
tivos financeiros.

3. Concessão de garantia: compromisso de 
adimplência de obrigação financeira ou con-
tratual assumida por ente da Federação ou 
entidade a ele vinculada.

4. Despesas com juros, na forma do inciso II do 
artigo 4o.

5. Dívida pública representada por títulos emiti-
dos pela União, inclusive os do Banco Central 
do Brasil, Estados e Municípios.

6. Montante total, apurado sem duplicidade, das 
obrigações financeiras do ente da Federação, 
assumidas em virtude de leis, contratos, con-
vênios ou tratados e da realização de opera-
ções de crédito, para amortização em prazo 
superior a doze meses.

7. Receitas e despesas previdenciárias a que se 
refere o inciso IV do artigo 50.

8. Refinanciamento da dívida mobiliária: emis-
são de títulos para pagamento do principal 
acrescido da atualização monetária.

9. Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão 
referido no artigo 20, os valores inscritos, os 
pagamentos realizados e o montante a pagar.

10. Resultados nominal e primário.

Assinale a alternativa que relaciona os itens dívida 
flutuante.

a. ( ) Apenas os itens 1, 2, 3, 4 e 5.
b. ( ) Apenas os itens 1, 2, 3, 4 e 9.
c. ( ) Apenas os itens 2, 3, 4, 5 e 7.
d. ( X ) Apenas os itens 2, 3, 5, 6 e 8.
e. ( ) Apenas os itens 1, 4, 7, 9 e 10.

48. Relacione os conceitos da administração orça-
mentária e financeira brasileira abaixo com suas res-
pectivas descrições:

Coluna 1 Conceitos

1. Despesas de Exercícios Anteriores
2. Restos a Pagar
3. Descentralização de Crédito
4. Dívida Ativa
5. Dívida Líquida do Setor Público

Coluna 2 Descrições

( ) aquela constituída pelos créditos do Estado, 
devido ao não pagamento dos tributos pelos 
contribuintes, dentro dos exercícios em que 
foram lançados.

( ) aquelas para as quais o orçamento respectivo 
consignava crédito próprio, com saldo sufi-
ciente para atendê-las, que não se tenham 
processado na época própria, bem como os 
restos a pagar com prescrição interrompida e 
os compromissos reconhecidos após o encer-
ramento do exercício correspondente, pode-
rão ser pagos à conta de dotação específica 
consignada no orçamento, discriminada por 
elementos, obedecida, sempre que possível, a 
ordem cronológica.

( ) Ocorre quando uma unidade orçamentária 
ou administrativa transfere para outra o Poder 
de utilizar créditos orçamentários ou adicio-
nais que estejam sob a sua supervisão, ou lhe 
tenham sido dotados ou transferidos.

( ) refere-se ao total das obrigações do setor 
público não financeiro, deduzido dos seus 
ativos financeiros junto aos agentes privados 
não financeiros e aos agentes financeiros, 
públicos e privados.

( ) são as despesas empenhadas mas não pagas 
até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as 
processadas das não processadas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) 1 • 2 • 3 • 5 • 4
b. ( ) 2 • 3 • 5 • 1 • 4
c. ( ) 3 • 1 • 4 • 2 • 5
d. ( X ) 4 • 1 • 3 • 5 • 2
e. ( ) 5 • 2 • 3 • 4 • 1
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52. O valor contábil de um item do ativo imobilizado 
deve ser baixado quando:

1. O valor recuperável de um ativo for maior do 
que seu valor contábil.

2. For alienado.
3. Deixar de ser o melhor e mais moderno 

recurso no mercado.
4. Não houver expectativa de benefícios eco-

nômicos futuros com a sua utilização ou 
alienação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

53. Uma provisão deve ser reconhecida quando:

1. A entidade tiver uma obrigação presente 
(legal ou não formalizada) como resultado de 
evento passado.

2. Acontecer um fato gerador de um evento eco-
nômico futuro sem estimativa confiável.

3. Houver possibilidade de ser necessária uma 
saída de recursos que incorporem benefícios 
econômicos para liquidar a obrigação.

4. Puder ser feita uma estimativa confiável do 
valor da obrigação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

50. Assinale a alternativa que apresenta as peças do 
Orçamento Público no Brasil (Orçamento Geral da 
União).

a. ( ) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

b. ( ) Orçamento Receitas, Orçamento das Despesas 
e Orçamento Total.

c. ( X ) Orçamento Fiscal, Orçamento da Seguridade 
Social e Orçamento de Investimento das 
Empresas.

d. ( ) Orçamento da União, Orçamento Estadual e 
Distrital e Orçamento Municipal.

e. ( ) Orçamento de Investimento das Empresas; 
Orçamento Fiscal e Controle Matricial.

51. O ativo deve ser classificado como circulante 
quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios:

1. espera-se que seja realizado, ou pretende-se 
que seja vendido ou consumido no decurso 
normal do ciclo operacional da entidade.

2. está mantido essencialmente com o propósito 
de ser negociado.

3. espera-se que seja realizado até doze meses 
após a data do balanço.

4. é caixa ou equivalente de caixa, a menos que 
sua troca ou uso para liquidação de passivo 
se encontre vedada durante pelo menos doze 
meses após a data do balanço.

5. é caixa ou equivalente de caixa, independen-
temente de qualquer vedação ou vinculação 
legal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
e. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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55. No balanço, os elementos do passivo serão avalia-
dos de acordo com os seguintes critérios:

1. as obrigações, os encargos e os riscos, conhe-
cidos ou calculáveis, inclusive Imposto sobre a 
Renda a pagar com base no resultado do exer-
cício, serão computados pelo valor atualizado 
até a data do balanço.

2. as obrigações em moeda estrangeira, com 
cláusula de paridade cambial, serão converti-
das em moeda nacional à taxa de câmbio em 
vigor na data do balanço.

3. há a redução ao valor realizável líquido ou 
quaisquer outras perdas.

4. as obrigações, os encargos e os riscos classi-
ficados no passivo não circulante serão ajus-
tados ao seu valor presente, sendo os demais 
ajustados quando houver efeito relevante.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

56. São formas de liquidação de uma obrigação:

1. Pagamento em caixa.
2. Transferência de outros ativos.
3. Prestação de serviços.
4. Substituição da obrigação por outra.
5. Conversão da obrigação em item do patrimô-

nio líquido.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

54. Exceto nas Companhias em que o ciclo operacio-
nal tiver duração maior que o exercício social, as con-
tas do Ativo serão classificadas do seguinte modo:

1. no ativo circulante: as disponibilidades, os 
direitos realizáveis no curso do exercício social 
subsequente e as aplicações de recursos em 
despesas do exercício seguinte.

2. no ativo realizável a longo prazo: os direi-
tos realizáveis após o término do exercício 
seguinte, assim como os derivados de vendas, 
adiantamentos ou empréstimos a sociedades 
coligadas ou controladas, diretores, acionistas 
ou participantes no lucro da companhia, que 
não constituírem negócios usuais na explora-
ção do objeto da companhia.

3. no ativo realizável a longo prazo: os direitos 
realizáveis antes do término do exercício 
seguinte, assim como os derivados de vendas, 
adiantamentos ou empréstimos a sociedades 
coligadas ou controladas, diretores, acionistas 
ou participantes no lucro da companhia, que 
não constituírem negócios usuais na explora-
ção do objeto da companhia.

4. em investimentos: as participações perma-
nentes em outras sociedades e os direitos de 
qualquer natureza, não classificáveis no ativo 
circulante, e que não se destinem à manu-
tenção da atividade da companhia ou da 
empresa.

5. no ativo imobilizado: os direitos que tenham 
por objeto bens corpóreos destinados à 
manutenção das atividades da companhia ou 
da empresa ou exercidos com essa finalidade, 
inclusive os decorrentes de operações que 
transfiram à companhia os benefícios, os ris-
cos e o controle desses bens.

6. no intangível: os direitos que tenham por 
objeto bens incorpóreos destinados à manu-
tenção da companhia ou exercidos com essa 
finalidade, inclusive o fundo de comércio 
adquirido.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4, 5 e 6.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4, 5 e 6.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4, 5 e 6.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4, 5 e 6.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4, 5 e 6.
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59. Um ativo deve ser reconhecido no balanço patri-
monial quando:

a. ( ) Mesmo que não seja provável que benefícios 
econômicos futuros dele provenientes fluirão 
para a entidade e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com confiabilidade

b. ( X ) For provável que benefícios econômicos futu-
ros dele provenientes fluirão para a entidade e 
seu custo ou valor puder ser mensurado com 
confiabilidade.

c. ( ) For provável que obrigações econômicas futu-
ras dele provenientes fluirão para a entidade 
e seu custo ou valor não puder ser mensurado 
com confiabilidade.

d. ( ) For provável que benefícios econômicos futu-
ros dele provenientes fluirão para a entidade, 
mesmo que seu custo ou valor não possa ser 
mensurado com confiabilidade.

e. ( ) For provável que perdas econômicas futuras 
dele provenientes fluirão para a entidade e 
seu custo ou valor não puder ser mensurado 
com confiabilidade.

60. Uma Receita deve ser reconhecida na demonstra-
ção do resultado quando:

a. ( ) Resultar em aumento nos benefícios econô-
micos passados relacionados com aumento 
de ativo ou com diminuição de passivo, e 
puder ser mensurado com confiabilidade.

b. ( ) Resultar em aumento nos benefícios econô-
micos futuros relacionados com aumento de 
ativo ou com diminuição de passivo, e que 
não puder ser mensurado com confiabilidade .

c. ( X ) Resultar em aumento nos benefícios econô-
micos futuros relacionados com aumento de 
ativo ou com diminuição de passivo, e puder 
ser mensurado com confiabilidade.

d. ( ) Resultar em aumento nos prejuízos econô-
micos futuros relacionados com aumento de 
ativo ou com diminuição de passivo, e puder 
ser mensurado com confiabilidade.

e. ( ) Não resultar em aumento nos benefícios eco-
nômicos futuros relacionados com aumento 
de ativo ou com diminuição de passivo, e 
puder ser mensurado com confiabilidade.

57. Sobre o método de controle de estoques PEPS – 
Primeiro a Entrar é o Primeiro a Sair, é correto afirmar:

1. Não é aceito para fins tributários.
2. É aceito para fins tributários.
3. Na devolução de vendas com custos unitários 

diferentes, o registro na ficha de controle de 
estoque deve obedecer à lógica do primeiro 
produto a sair será o primeiro a retornar para 
o estoque.

4. Na devolução de vendas com custos unitários 
diferentes, o registro na ficha de controle de 
estoque deve obedecer à lógica do último 
produto a sair será o primeiro a retornar para 
o estoque.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.

58. Sobre o Regime de Competência, é correto 
afirmar:

1. Os efeitos das transações e outros eventos 
devem ser reconhecidos nos períodos a que 
se referem, independentemente do recebi-
mento ou pagamento.

2. Quando vislumbrada a possibilidade de 
obtenção de novos ativos ou passivos ela 
deve ser registrada.

3. Pressupõe-se que as receitas e despesas corre-
latas sejam confrontadas simultaneamente.

4. Quando a empresa estiver em dificuldades 
financeiras, deve reconhecer as despesas ape-
nas quando for pagá-las.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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63. A Companhia Iluminada, sediada no Estado de 
Santa Catarina, atua na compra de produtos acaba-
dos e sua revenda para consumidores finais. Em maio 
de 2014, seus estoques iniciais estavam zerados e o 
custo das compras do mês, já deduzidos os créditos 
de ICMS de 17,0%, Cofins de 7,6% e PIS de 1,65%, foi 
de $60.000,00. Os produtos foram todos vendidos no 
próprio mês. A margem de lucro pretendida é de 40% 
da Receita Bruta.

Assinale a alternativa que corresponde ao montante 
de Receitas Brutas desta empresa, se os tributos inci-
dentes sobre as Receitas Brutas somam 26,25%.

a. ( ) $ 99.750,00
b. ( ) $106.050,00
c. ( ) $149.237,50
d. ( ) $164,350,50
e. ( X ) $177.777,78

64. A Companhia Só Vende Ltda, sediada no Estado 
de Santa Catarina, atua na compra de produtos acaba-
dos e sua revenda para consumidores finais. Em final 
de maio de 2014, tinha em seus estoques 10 calças 
com custo total de $450,00. Em junho, comprou mais 
100 calças por um valor total de $7.000,00, com desta-
que de ICMS de 17,0%, Cofins de 7,6% e PIS de 1,65%.

Considerando que ela utiliza o método de controle de 
estoque Preço Médio Ponderado, pode-se afirmar que 
o novo custo unitário de cada calça que a empresa 
tem em estoque é de:

a. ( ) $48,32.
b. ( ) $49,95.
c. ( X ) $51,02.
d. ( ) $63,18.
e. ( ) $67,73.

61. Sobre a divulgação de erro no registro, na mensu-
ração, na apresentação ou na divulgação de elemen-
tos de demonstrações contábeis de período anterior, é 
correto afirmar que a empresa deve divulgar:

1. a natureza do erro de período anterior.
2. o montante da retificação para cada período 

anterior apresentado à medida que seja 
praticável.

3. o montante da retificação no início do perí-
odo anterior mais antigo apresentado.

4. as circunstâncias que levaram à existência 
dessa condição e uma descrição de como e 
desde quando o erro foi corrigido, se a reapre-
sentação retrospectiva for impraticável para 
um período anterior em particular.

5. a retificação de erro de período anterior que 
deve ser adicionada, preferencialmente, 
aos resultados do período em que o erro é 
descoberto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

62. Assinale a alternativa que contém apenas produ-
tos agrícolas.

a. ( X ) Lã; Madeira; Leite; Uva; Fruta colhida.
b. ( ) Carneiros; Tapetes de Lã; Gado de Leite; 

Videiras; Árvores frutíferas.
c. ( ) Fio de algodão; Árvores de uma plantação; 

Gado de Leite; Vinho; Árvores frutíferas.
d. ( ) Madeira serrada; Árvores de uma plantação; 

Queijo; Videiras; Árvores frutíferas.
e. ( ) Vinho; Árvores de uma plantação; Gado de 

Leite; Videiras; Frutas processadas.
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65. De acordo com a legislação, a demonstração do resultado do período deve, no mínimo, incluir as 
seguintes rubricas, obedecidas também as determinações legais:

a. ( X ) receitas; custo dos produtos, das mercadorias ou dos serviços vendidos; lucro bruto; despesas 
com vendas, gerais, administrativas e outras despesas e receitas operacionais; parcela dos 
resultados de empresas investidas reconhecida por meio do método de equivalência patrimo-
nial; resultado antes das receitas e despesas financeiras; despesas e receitas financeiras; resul-
tado antes dos tributos sobre o lucro; despesa com tributos sobre o lucro; resultado líquido 
das operações continuadas; valor líquido dos seguintes itens: resultado líquido após tributos 
das operações descontinuadas; resultado após os tributos decorrente da mensuração ao valor 
justo menos despesas de venda ou na baixa dos ativos ou do grupo de ativos à disposição para 
venda que constituem a unidade operacional descontinuada; resultado líquido do período.

b. ( ) receitas; custo dos produtos, das mercadorias ou dos serviços vendidos; lucro futuro; despe-
sas com vendas, gerais, administrativas e outras despesas e receitas operacionais; parcela dos 
resultados de empresas investidas reconhecida por meio do método de equivalência patrimo-
nial; resultado antes das receitas e despesas financeiras; despesas e receitas financeiras; resul-
tado antes dos tributos sobre o lucro; despesa com tributos sobre o lucro; resultado líquido das 
operações continuadas; valor líquido dos seguintes itens: resultado líquido após tributos das 
operações descontinuadas; resultado após os tributos decorrente da mensuração ao valor justo 
menos despesas de venda ou na baixa dos passivos ou do grupo de passivos à disposição para 
venda que constituem a unidade operacional descontinuada; resultado líquido do período.

c. ( ) receitas; custo dos produtos, das mercadorias ou dos serviços vendidos; lucro bruto; despesas 
com vendas, gerais, administrativas e outras despesas e receitas operacionais; parcela dos 
resultados de empresas investidas reconhecida por meio do método de equivalência patri-
monial; resultado antes das receitas e despesas financeiras; despesas e receitas financeiras; 
resultado antes dos tributos sobre o lucro; receitas com tributos sobre o lucro; resultado líquido 
das operações continuadas; valor líquido dos seguintes itens: resultado líquido após tributos 
das operações descontinuadas; resultado após os tributos decorrente da mensuração ao valor 
justo menos despesas de venda ou na baixa dos ativos ou do grupo de ativos à disposição para 
venda que constituem a unidade operacional descontinuada; resultado líquido do período.

d. ( ) receitas; custo dos produtos, das mercadorias ou dos serviços ainda não vendidos ou pres-
tados; lucro bruto; despesas com vendas, gerais, administrativas e outras despesas e receitas 
operacionais; parcela dos resultados de empresas investidas reconhecida por meio do método 
de equivalência patrimonial; resultado antes das receitas e despesas financeiras; despesas e 
receitas financeiras; resultado antes dos tributos sobre o lucro; despesa com tributos sobre o 
lucro; resultado líquido das operações continuadas; valor líquido dos seguintes itens: resul-
tado líquido após tributos das operações descontinuadas; resultado após os tributos decor-
rente da mensuração ao valor justo menos despesas de venda ou na baixa dos ativos ou do 
grupo de ativos à disposição para venda que constituem a unidade operacional descontinu-
ada; resultado líquido do período.

e. ( ) receitas; custo dos produtos, das mercadorias ou dos serviços vendidos; lucro bruto; despe-
sas com vendas, gerais, administrativas e outras despesas e receitas operacionais; gastos na 
compra de presentes para a esposa do dono; parcela dos resultados de empresas investidas 
reconhecida por meio do método de equivalência patrimonial; resultado antes das receitas 
e despesas financeiras; despesas e receitas financeiras; resultado antes dos tributos sobre o 
lucro; despesa com tributos sobre o lucro; resultado líquido das operações continuadas; valor 
líquido dos seguintes itens: resultado líquido após tributos das operações descontinuadas; 
resultado após os tributos decorrente da mensuração ao valor justo menos despesas de 
venda ou na baixa dos ativos ou do grupo de ativos à disposição para venda que constituem a 
unidade operacional descontinuada; resultado líquido do período.
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