TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO – EDITAL 001/2015
1050 - Analista Judiciário - Contabilidade
Atenção: Nesta prova, considera-se uso correta da Língua
Portuguesa o que está de acordo com a norma padrão
escrita.
Leia o texto a seguir para responder as questões sobre seu
conteúdo.
A GLOBALIZAÇÃO DA LÍNGUA
Por: John Robert Schmitz
Adaptado de: http://revistalingua.com.br/textos/114/a-globalizacao-dalingua-341353-1.asp Acesso em 18 jul 2015.

Para alguns usuários do português, a língua inglesa
funciona como um "algoz", pois os vocábulos ingressantes
no idioma refletem a hegemonia dos Estados Unidos e do
Reino Unido e uma suposta perda cultural e política. Para
outros utentes, a presença do inglês e de outros idiomas
representa, por um lado, a inserção do Brasil e dos outros
países de língua portuguesa no mundo globalizado, e por
outro, o enriquecimento do acervo lexical do português
(tsunami, vernissage, impeachment, blitz, jihad, glasnost,
shiitake, selfie, nécessaire, shish-kebab, Muay Thai e
muitos outros).
Faz 16 anos desde a apresentação do projeto de
Lei 1676/99 do então deputado Aldo Rebelo (PCdoB/São
Paulo) da legislação ao Congresso Nacional. [...] cabe
perguntar qual destino teria o referido projeto que reza
contra o (ab)uso de palavras estrangeiras no português.
Para ser justo, o projeto de Rebelo teve o mérito de
contribuir para um debate amplo entre vários segmentos da
sociedade. Muito salutar foi a publicação de artigos,
dissertações, teses e livros com vozes a favor e contra a
presença de palavras estrangeiras no português, [...]
Rebelo teve ao menos a vitória de, em 2012,
convencer a presidenta Dilma Rousseff de fazer o governo
adotar, nos documentos e peças publicitárias para 2016, a
grafia dos jogos "paraolímpicos", como define o Vocabulário
Ortográfico da Língua Portuguesa, que é a base de
referência de nossos dicionários, e não "paralímpicos",
como queria o COI (Comitê Olímpico Internacional), para
seguir a tendência internacional, inspirada na tradição
inglesa dos paralympics.
São significativas as implicações da globalização do
inglês e do português (e de outros idiomas) neste momento
pós-moderno. A geopolítica do inglês se transformou
radicalmente desde os anos 50 do século passado. [...]
A língua inglesa se multiplicou numa gama de
variedades com suas próprias normas, pronúncia,
vocabulário e sintaxe. O idioma tornou-se multicultural,
multiétnico, pois a maior parte dos falantes da África e da
Índia é bilíngue ou multilíngue. Daí se vê que se cunhou o
termo "world englishes" no plural que destaca o número de
variedades pós-coloniais.
O inglês do século 21 não é propriedade particular
de um só país porque o idioma tem os seus "donos" no
Caribe, na África e no sul da Ásia. Diante desse cenário, o
inglês não deve ser visto como ameaça levando em conta a
sua descentralização atual. E mesmo na hipótese do
declínio do poderio econômico dos Estados Unidos (não
muito provável pelo menos no futuro próximo), o idioma vai
continuar a ser um idioma importante dado o número de
falantes e sua expansão territorial.
Existe uma semelhança entre o inglês e o português
na atualidade. O português também é falado em quatro
continentes e ocupa o 6º lugar no número de falantes, um
idioma de amplo acesso.
Os falantes de português de Angola e de
Moçambique são multilíngues; a leitura dos romances do
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angolano Pepetela e do moçambicano Mia Couto mostra,
como no caso de inglês, que há diferenças de pronúncia e
de sintaxe. Constam, nos romances dos dois autores
africanos, glossários que refletem o crescimento vocabular
do português na vertente africana.
Do ponto de vista geopolítico, a língua portuguesa é
fortalecida com a presença atuante da Comunidade de
Países de Língua Portuguesa (CPLP) que promove o
idioma, respeitando as diferenças de ordem lexical, fonética
entre as diferentes variedades. É importante estudar,
pesquisar e divulgar o idioma e a respectiva produção
literária em Cabo Verde. Guiné-Bissau, São Tomé e
Príncipe e Timor-Leste.
A "mundialização" do português e também dos
outros idiomas mais falados no mundo (chinês, russo,
árabe, hindi, alemão, espanhol, francês, japonês, italiano e
inglês) mostra que todos eles não podem ser isolados numa
redoma, pois funcionam como "esponjas", destinados entre
si a efetuar intercâmbios culturais e trocas linguísticas.
A existência das variedades do português e do
inglês não implica a sua separação em dialetos ininteligíveis
como foi o caso do latim que se transformou nas línguas
diferentes românicas, pois o mundo atual é outro com a
presença da mídia: a imprensa, a televisão e a internet e as
grandes editoras particulares e universitárias que funcionam
como força centrípeta que mantém uma unidade dentro da
diversidade.
John Robert Schmitz possui graduação em Letras - Brooklyn College Of
The City University Of New York (1957), mestrado em Letras e Linguística
- Columbia University (1961) e doutorado em Letras e Linguística pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1975). Atualmente é
professor titular da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência
na área de Linguística, com ênfase em Teoria e Análise Linguística,
atuando principalmente nos seguintes temas: estrangeirismos, lexicografia,
língua portuguesa, voz passiva e lexicologia.

1. Assinale a alternativa correta. O texto como um todo
remete, principalmente, à ideia de que:
a) O português segue a tendência de mundialização dos
idiomas: tornar-se multicultural e multiétnico.
b) A língua inglesa contribui para o enriquecimento de
outros idiomas, como é o caso do português, que tem
inserido em seus dicionários palavras de origem
inglesa.
c) É uma atitude arrogante determinar que apenas o
inglês seja um idioma mundializado, multicultural e
multiétnico. O português também pode assumir esse
papel.
d) Projetos de Lei defendem o idioma português,
protegendo-o de inserções indevidas de palavras
estrangeiras que depreciem cultura e etnia nacionais.
2. São ideias presentes no texto, EXCETO a que consta em
qual das alternativas? Assinale-a.
a) O idioma inglês deverá sofrer declínio no século atual,
mas vai continuar a ser importante devido ao número
de falantes e sua expansão territorial.
b) O inglês se diversificou no mundo, há diversas
variedades do idioma com características próprias.
c) A inserção de palavras do inglês e de outras línguas
no idioma português divide opiniões entre seus
usuários.
d) O português assemelha-se ao inglês em termos de
expansão territorial e da presença de variantes em
produções literárias.
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3. Analise as proposições a seguir. Em seguida, assinale a
alternativa que contenha a análise correta sobre as
mesmas.
I. As palavras “hegemonia” e “utentes”, destacadas no
primeiro
parágrafo
do
texto,
significam,
respectivamente, no contexto, supremacia e
usuários.
II. A palavra “lexical”, destacada no primeiro parágrafo,
refere-se ao significado das palavras quando
aplicadas a um contexto e sob influência de outras
palavras.
III. A palavra “salutar”, destacada no terceiro parágrafo,
significa algo prejudicial ou ruinoso.
IV. A palavra “sintaxe”, destacada no texto, refere-se à
estrutura, à formação e classificação das palavras.
a)
b)
c)
d)

Apenas a proposição III está correta.
Apenas as proposições III e IV estão corretas.
Apenas as proposições I e II estão corretas.
Apenas a proposição I está correta.

4. Quanto aos recursos de construção de sentido e
correção do texto, analise as proposições a seguir:
I. Há predomínio da linguagem conativa, pois se
percebe a intenção do autor de influenciar seu
receptor a pensar como ele em relação à tese que
defende.
II. Há predomínio de verbos conjugados no presente do
modo indicativo, o que confere ao texto a ideia de
atualidade.
III. As vírgulas, presentes em: ”Constam, nos romances
dos dois autores africanos, glossários que refletem o
crescimento vocabular do português na vertente
africana”, justificam-se por isolarem um aposto.
IV. ‘Daí se vê que se cunhou o termo "world englishes"
no plural [...]’. Nesse fragmento, a preferência pela
próclise nas duas vezes em que os pronomes
oblíquos aparecem está correta, pois há palavras
atrativas em ambas as ocorrências.
a)
b)
c)
d)

Estão corretas apenas as proposições III e IV.
Estão corretas apenas as proposições II e IV.
Estão corretas apenas as proposições I e III.
Estão corretas apenas as proposições I e II.

5. “O idioma tornou-se multicultural, multiétnico, pois a
maior parte dos falantes da África e da Índia é bilíngue
ou multilíngue.” A ortografia, nesse trecho, respeita as
regras determinadas pelo novo acordo ortográfico, assim
como em todas as palavras de qual alternativa?
Assinale-a.
a) A infraestrutura está protegida por um eficiente
sistema de para-raios.
b) O sóciogerente participou da reunião com a précomissão do evento.
c) O médico solicitou exames precirúrgicos, como
ultrassom e coleta de sangue para análise.
d) Houve efeitos que indicaram a interrelação dos
elementos presentes na estrutura pré-moldada.
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6. Das alternativas a seguir, assinale a que apresente todas
as palavras acentuadas (ou não) corretamente:
a) A plateia ficou paranóica com a entrega do troféu para
a equipe europeia.
b) Todos os ítens metálicos que compunham o protótipo
foram expostos à força de um imã com polos
negativos e positivos.
c) A estreia dos personagens em seus atos heroicos
marcou a carreira dos atores, que agora têm suas
vidas monitoradas por fãs e pela mídia.
d) As raizes da carnaúba não resistiram às intempéries,
o que resultou em uma moléstia que reduziu o
número de árvores dessa espécie na região.
7. Relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda:
I) Hardware
II) Software
III) Firmware
IV) Sistema
Multimídia
V) Instrução

(_) Computador que pode manipular
imagens, sons e textos.
(_) Unidades funcionais básicas,
periféricos de entrada e saída,
placas, fios, componentes.
(_) Comando que define uma
operação a ser executada.
(_) Programa ou código armazenado
em chip.

Assinale a alternativa que preenche os parênteses, de
cima para baixo, na ordem correta:
a)
b)
c)
d)

V, III, IV, II
I, III, IV, II
II, V, III, IV
IV, I, V, III

8. Uma das tecnologias que mais evoluiu nos últimos anos
com certeza foi a de armazenamento de dados. Para
comprovar isso basta lembrar ou às vezes nem lembrar
do principal meio de transporte de dados em disquetes
de 3 ½ “ e 1,44MB de capacidade. Atualmente novas
tecnologias permitem maior quantidade de dados, maior
rapidez na transferência e menor tamanho. Analise as
questões e assinale a INCORRETA:
a) Cartão SD ou cartões de memórias (SD é um padrão
predominante) possuem variações de tamanho: SD,
XT SD e NanoSD.
b) Pendrives foram criados para serem dispositivos
portáteis,
ideais
para
serem
usados
no
armazenamento e transporte de dados como
documentos, planilhas, fotos, base de dados,
agendas.
c) Disco rígido ou HD pode equipar ainda a maioria dos
computadores, e nele ficam gravados arquivos do
sistema operacional, programas instalados e
arquivos do usuário.
d) SSD ou Solid State Drive é algo como Unidade de
Estado Sólido e armazena os dados em Chips de
Memória, dispensando totalmente o uso de sistemas
mecânicos para o seu funcionamento. Equipam os
modernos computadores e laptops.

Página 2 de 13

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO – EDITAL 001/2015
1050 - Analista Judiciário - Contabilidade

1050 – TIPO 1

9. Analise a sentença I e a sentença II e assinale a
alternativa correta:

12. Com relação ao Correio Eletrônico, analise as sentenças
e assinale a alternativa correta:

I. Intranet é uma rede de computadores privativa que
utiliza as mesmas tecnologias que são utilizadas na
Internet, porém apenas usar endereços IP´s para
construir uma rede local onde se compartilha
impressoras, discos e pastas, não caracteriza uma
intranet.
II. Para que seja considerada uma intranet é necessário
implementar a interatividade entre os participantes e
isso pode ser feito através de um firewall.

I. Guardar regularmente as mensagens em um disco
rígido ou pendrive.
II. Não é necessário suprimir regularmente os arquivos
que ocupam inutilmente o servidor.
III. No local assunto/objeto procurar referenciar ou
resumir a mensagem de que se trata.
IV. É possível definir uma assinatura, que será
acrescentada automaticamente ao final da
mensagem.

a) A sentença I está correta e a sentença II está correta,
porém uma não complementa a outra.
b) A sentença I está errada e a sentença II está errada.
c) A sentença I está correta e a sentença II está
incorreta.
d) A sentença I está correta e é complementada
corretamente pela sentença II.

a)
b)
c)
d)

10. João fez download de um programa pela internet e sem
preocupar-se com vírus, worms e pragas virtuais,
instalou-o em seu computador. Verificou que seu
computador estava ficando lento junto com outros
sintomas. Acontece que o vírus alojou-se em uma pasta
oculta. Qual o procedimento correto para encontrar esta
pasta?
a) Digite a tecla de atalho Ctrl+Shift+F e ao aparecer
uma janela, selecione a aba Mostrar e Ocultar.
b) Abrir o Painel de Controle /Exibir por categoria
/Aparencia e Personalizacao /Opções de Pastas
/Modo de Exibição assinalar Mostrar arquivos, pastas
e unidades ocultas.
c) No prompt do MS-DOS localizar o diretório e digitar o
comando Exibir folders.
d) No espaço para fazer pesquisa, digite Config, ao abrir
uma janela, selecione a aba Ferramentas, assinale a
opção Visualizar pastas ocultas.
11. Com relação aos navegadores, analise as sentenças e
assinale a alternativa correta:
I. Existem versões do Internet Explorer (IE) para
sistemas Windows e Mac. O IE recebe críticas por ser
pesado, mas por outro lado possui funções de
segurança que oferecem controle detalhado do
conteúdo que pode ser acessado na web.
II. O Chrome foi desenvolvido pelo Google inicialmente
para atender os próprios serviços do Google que nem
sempre funcionava bem nos outros navegadores. O
que falta nele são ajustes de segurança mais
detalhados.
III. O Firefox foi criado pela fundação Mozilla e tem
recursos
avançados
de gerenciamento de
downloads. Roda em sistemas Linux e Windows. A
desvantagem é que seu código é fechado apesar de
ser classificado como software livre.
a)
b)
c)
d)

Somente uma afirmativa está correta.
Somente uma alternativa está errada.
Todas as alternativas estão corretas.
As alternativas I e III estão corretas.

13. De acordo com a Lei 8.112/1990, que dispõe sobre o
regime jurídico dos servidores públicos civis da União,
das autarquias e das fundações públicas federais,
assinale a alternativa correta:
a) O servidor ocupante de cargo em comissão ou de
natureza especial poderá ser nomeado para ter
exercício, interinamente, em outro cargo de
confiança, sem prejuízo das atribuições do que
atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela
remuneração de um deles durante o período da
interinidade.
b) É de trinta dias o prazo para o servidor empossado
em cargo público entrar em exercício, contados da
data da posse.
c) Posse é o efetivo desempenho das atribuições do
cargo público ou da função de confiança.
d) A posse em cargo público dar-se-á pela assinatura do
respectivo termo, no qual deverão constar as
atribuições, os deveres, as responsabilidades e os
direitos inerentes ao cargo ocupado, que só podem
ser alterados unilateralmente pela Administração,
inclusive os atos de ofício previstos em lei.
14.De acordo com a Lei 8.112/1990, ao entrar em exercício,
o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo
ficará sujeito a estágio probatório por período de 24
meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão
objeto de avaliação para o desempenho do cargo,
observados, dentre outros, os seguintes fatores:
I. Assiduidade, pontualidade e asseio.
II. Disciplina e hierarquia.
III. Produtividade.
IV. Responsabilidade.
Analisando as afirmativas, assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas III e IV estão corretas.
Apenas II e IV estão corretas.
Todas estão corretas.

Somente a afirmativa I está correta.
A alternativa II e III estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.
As alternativas I e II estão corretas.
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15.De acordo com a Lei 8.112/1990, Reversão é o retorno
à atividade de servidor aposentado e se dará, quando
por interesse da administração, desde que observados,
dentre outros, os seguintes fatores:
I. Tenha solicitado a reversão.
II. A aposentadoria tenha sido involuntária.
III. Era estável quando na atividade.
IV. A aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos
anteriores à solicitação.
Analisando as afirmativas, assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas I e II estão corretas.
Apenas I, III e IV estão corretas.
Todas estão corretas.
Apenas II e IV estão corretas.

16. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão, assinale a alternativa
correta:
a) Não poderão fazer parte do Tribunal cônjuges,
companheiros ou parentes consanguíneos ou afins,
em linha reta, bem como em linha colateral, até o
terceiro grau, excluindo-se, neste caso, o que tiver
sido escolhido por último.
b) Os Desembargadores Eleitorais da categoria de
magistrados, afastados de suas funções na Justiça
Comum por motivo de licença ou férias, ficarão
automaticamente afastados da Justiça Eleitoral pelo
tempo correspondente, inclusive quando, com
períodos de férias coletivas, coincidir a realização de
eleições, apuração ou encerramento de alistamento.
c) Da data da respectiva convenção partidária até a
apuração final da eleição, não poderão servir como
Desembargadores Eleitorais no Tribunal o cônjuge, o
parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, de
candidato a cargo eletivo nas eleições estaduais e
federais.
d) Funciona, perante o Tribunal, Procurador de Justiça
do Estado do Maranhão, que for designado para
servir como Procurador Regional Eleitoral, com as
atribuições definidas em lei.
17. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão, compete ao Tribunal,
dentre outras atribuições que lhe forem conferidas,
processar e julgar originariamente:
I. Os habeas-data impetrados contra autoridades
sujeitas a foro por prerrogativa de função perante o
Tribunal, em se tratando de informações e/ou dados
pertinentes ao processo eleitoral.
II. Processos que imponham penas disciplinares aos
funcionários.
III. As reclamações relativas a obrigações impostas por
lei aos partidos políticos, quanto a sua contabilidade
e a apuração da origem dos seus recursos.
IV. Os crimes eleitorais cometidos por Juízes de Direito
e Promotores de Justiça, Deputados Estaduais e
Prefeitos Municipais.
Analisando as afirmativas, assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas I está correta.
Todas estão erradas.
Apenas I, III e IV estão corretas.
Apenas II, III e IV estão corretas.
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18. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão, ao Corregedor Regional
Eleitoral incumbe a inspeção e correição dos serviços
eleitorais do Estado, e especialmente, dentre outras
atividades:
I. Determinar a remessa de material eleitoral às
autoridades competentes e, bem assim, delegar aos
Juízes Eleitorais a faculdade de providenciar sobre os
meios necessários à realização das eleições.
II. Fixar a data para que se realizem novas eleições,
dentro de 15 (quinze) dias no mínimo e de 30 (trinta)
dias no máximo, a contar do despacho que a fixar,
desde que não tenha havido recurso contra a
anulação das seções.
III. Distribuir os processos aos membros do Tribunal,
cumprir e fazer cumprir as deliberações do Tribunal e
suas próprias decisões, bem como despachar e
decidir sobre matéria de expediente.
IV. Investigar se há crimes eleitorais a reprimir e se as
denúncias já oferecidas têm curso regular.
Analisando as afirmativas, assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas II está correta.
Apenas IV está correta.
Todas estão corretas.
Apenas II, III e IV estão corretas.

19. De acordo com o Código de Ética do Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão, são deveres do servidor do
Tribunal, dentre outros:
I. Apresentar à Comissão de Ética do TRE-MA a
prestação de contas sob sua responsabilidade no
prazo determinado, sempre que solicitado.
II. Representar contra comprometimento indevido da
estrutura
da
Administração
Pública,
independentemente da hierarquia a que esteja
subordinado.
III. Colaborar com a fiscalização dos atos ou serviços por
quem de direito.
IV. Manter a parcialidade político-partidária, religiosa e
ideológica no exercício de suas funções.
Analisando as afirmativas, assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas II e III estão corretas.
Apenas II, III e IV estão corretas.
Todas estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.

20. De acordo com o Código de Ética do Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão, assinale a alternativa correta:
a) A Comissão de Ética do TRE-MA será composta por
três membros titulares e dois suplentes, todos
servidores efetivos e estáveis, designados pelo
Presidente do Tribunal dentre aqueles que não se
encontram respondendo a processo administrativo ou
penal, ou que não sofreram punição em processos
respectivos.
b) A Comissão de Ética do TRE-MA poderá aplicar a
pena de Censura.
c) A Comissão de Ética do TRE-MA apenas poderá
aplicar a pena de Ajustamento de Conduta.
d) A Comissão de Ética do TRE-MA será composta por
três membros titulares e três suplentes, todos
servidores efetivos e estáveis, designados pelo
Presidente do Tribunal dentre aqueles que não se
encontram respondendo a processo administrativo ou
penal, ou que não sofreram punição em processos
respectivos.
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21.De acordo com a Resolução CFC N.º 1.282/10, os
Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC),
citados na Resolução CFC n.º 750/93, passam a
denominar-se Princípios de Contabilidade (PC). Sobre
os Princípios de Contabilidade (PC), analise as
sentenças e assinale a alternativa correta.
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24. Ativo são todos os bens e direitos de propriedade da
entidade,
mensuráveis
monetariamente,
que
representam benefícios presentes ou benefícios futuros
para a entidade. As contas do Ativo serão classificadas
do seguinte modo:

a) O Princípio da Prudência determina a adoção do
maior valor para os componentes do Ativo e do menor
para os do Passivo, sempre que se apresentem
alternativas igualmente válidas para a quantificação
das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio
líquido.
b) O Princípio da Continuidade pressupõe que a
Entidade continuará em operação no futuro e,
portanto, a mensuração e a apresentação dos
componentes do patrimônio levam em conta esta
circunstância.
c) O Princípio da Competência determina que os efeitos
das transações e outros eventos sejam reconhecidos
nos períodos a que se referem os recebimento ou
pagamentos.
d) O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo
de escrituração dos componentes patrimoniais para
produzir informações íntegras e legais.

I. No ativo circulante: as disponibilidades, os direitos
realizáveis no curso do exercício social subsequente
e as aplicações de recursos em despesas do
exercício seguinte.
II. Em investimentos: as participações permanentes em
outras sociedades e os direitos de qualquer natureza,
não classificáveis no ativo circulante, e que se
destinem à manutenção da atividade da companhia
ou da empresa.
III. 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, com exceção dos decorrentes
de operações que transfiram à companhia os
benefícios, riscos e controle desses bens.
IV. No intangível: os direitos que tenham por objeto bens
incorpóreos destinados à manutenção da companhia
ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo
de comércio adquirido.

22. Com relação à Contabilidade Financeira ou Geral,
analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa
correta.

Analise as sentenças sobre a classificação das contas
do grupo do Ativo e assinale a alternativa correta.

a) A Contabilidade Financeira refere-se a recursos
financeiros, obrigações e atividades da entidade
legal. Sua informação é destinada, a priori, ao público
externo à entidade, e busca orientar investidores e
credores ao decidirem onde alocar seus recursos.
Muitos outros usuários se utilizam das informações
geradas pela Contabilidade Financeira, tais como os
executivos e empregados da empresa, os acionistas,
os fornecedores e outros externos a empresa.
b) A Contabilidade Financeira abrange as informações
a serem fornecidas aos gestores da entidade, isto é,
às pessoas internas à organização responsáveis por
dirigir e controlar suas operações. Não está vinculada
aos Princípios Contábeis e também não se
condiciona às disposições legais.
c) A adoção e elaboração da Contabilidade Financeira
pelas empresas é obrigatória por lei. Seu principal
objetivo é fornecer informações úteis e tempestivas
para relações tributárias. Está vinculada a legislação
tributária, porém não está vinculada aos Princípios
Contábeis.
d) A Contabilidade Financeira é uma ciência social,
porém também pode ser considerada como uma
ciência matemática, pois se utiliza de métodos
quantitativos para mensurar monetariamente os
dados econômicos das entidades.
23.No dia 01.01.X1 a empresa Alfa S.A. adquiriu um veículo
ao custo de R$ 600.000, com vida útil estimada de 5
anos. Admitindo a existência de um valor residual de R$
20.000, calcule o saldo da conta de depreciação
acumulada do referido veículo em 31.12.X3, utilizando o
Método da Linha Reta, e assinale a alternativa que
apresenta o valor correto.
a)
b)
c)
d)

R$ 232.000
R$ 116.000
R$ 360.000
R$ 348.000

Planejamento e Execução IESES

a)
b)
c)
d)

Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas I, II e IV estão corretas.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e IV estão corretas.

25. A empresa Azul Ltda. apresentou as seguintes contas,
com seus respectivos saldos em 31.12.X1:
Contas
Provisões para Contingência
Fornecedores
Ferramentas
Títulos de Crédito
Impostos a Pagar
Capital Subscrito
Caixa
Duplicatas a Receber
Duplicatas Descontadas
Veículos
Depreciação Acumulada de
Veículos
Salários a Pagar
Reserva Legal

Saldos em
31.12.X1
R$ 2.000
R$ 15.000
R$ 3.000
R$ 10.000
R$ 7.000
R$ 40.000
R$ 5.000
R$ 20.000
R$ 5.000
R$ 50.000
R$ 10.000
R$ 5.000
R$ 4.000

Calcule o valor do Ativo Total em 31.12.X1, utilizando os
dados fornecidos e assinale a alternativa que apresenta
o valor correto do Ativo Total.
a)
b)
c)
d)

R$ 75.000
R$ 80.000
R$ 73.000
R$ 78.000
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26. Referente aos conceitos estabelecidos sobre a
escrituração contábil, analise as sentenças abaixo e
assinale a alternativa correta.
a) As demonstrações financeiras das companhias
abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários, porém não são
obrigadas a submeter-se a auditoria, bastando
apenas que as demonstrações financeiras sejam
assinadas pelos administradores e por contabilistas
legalmente habilitados.
b) A companhia fechada com patrimônio líquido, na data
do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões
de reais) não será obrigada à elaboração da
escrituração contábil.
c) As companhias fechadas deverão, obrigatoriamente,
observar as normas sobre demonstrações financeiras
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para
as companhias abertas.
d) A escrituração da companhia será mantida em
registros permanentes, com obediência aos preceitos
da legislação comercial e da Lei 6.404/76 e aos
princípios de contabilidade, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e
registrar as mutações patrimoniais segundo o regime
de competência.
27. A Demonstração do Resultado do Exercício é um
demonstrativo contábil que apresenta o resumo
ordenado de receitas e despesas da entidade em
determinado período, chegando-se ao lucro ou prejuízo.
Sobre as informações contidas na Demonstração do
Resultado do Exercício pode-se afirmar que:
I. O Lucro Bruto é a diferença entre Venda de
Mercadorias e o Custo desta Mercadoria Vendida,
sem considerar despesas administrativas, de vendas
e financeiras. Para uma empresa prestadora de
serviços o raciocínio é o mesmo: é a diferença entre
a Receita e o Custo do Serviço Prestado sem
considerar as despesas referidas.
II. A Receita Bruta constitui a venda de produtos e
subprodutos (na indústria), de mercadorias (no
comércio) e prestações de serviços (empresa
prestadoras de serviços), incluindo todos os impostos
cobrados do comprador e não excluindo as
devoluções de mercadorias (ou produtos) e os
abatimentos concedidos pelas mercadorias (ou
serviços) em desacordo com o pedido.
III. Os impostos dedutíveis da Receita Bruta são:
Imposto sobre Produtos Industrializado (IPI), Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),
Imposto sobre Serviços (ISS), Imposto sobre
Exportação, Programa de Integração Social (PIS) e
Cofins.
IV. O Lucro Operacional é obtido por meio da diferença
entre o Lucro Bruto e as Despesas Operacionais.
Analise as sentenças sobre a Demonstração do
Resultado do Exercício e assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Todas as alternativas estão corretas.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I, III e IV estão corretas.
Apenas I, II e IV estão corretas.

Planejamento e Execução IESES

28. O Presidente da Cia. Verde S.A. gostaria de ter
informações a respeito de como se formou o lucro
referente ao exercício social do ano anterior e a forma
como esse lucro foi distribuído. Para tais informações
quais demonstrativos contábeis supririam a necessidade
de informação do Presidente da Cia. Verde S.A.?
Assinale a alternativa correta.
a) Demonstração das Origens e Aplicações de
Recursos e Balanço Patrimonial.
b) Demonstração do Resultado do Exercício e
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.
c) Demonstração do Resultado do Exercício e
Demonstração do Valor Adicionado.
d) Demonstração do Resultado do Exercício e Balanço
Patrimonial.
29. A Cia. Rosa S.A. recebeu uma duplicata de R$ 3.600,00
no dia 31.01.X2, o cliente paga 10% de juros de mora,
uma vez que liquidou a duplicata com atraso. Assinale a
alternativa que apresenta o lançamento contábil
realizado corretamente referente à operação realizada
pela Cia. Rosa S.A.:
a) .
.
a
a
b) .
a
a
c) .
.
a
d) .
a

Caixa....................................R$3.600,00
Receita Financeira................R$360,00
Duplicatas a Receber...........R$3.600,00
Juros Recebidos...................R$360,00
Caixa.....................................R$3.960,00
Duplicatas a Receber...........R$3.600,00
Juros Recebidos...................R$360,00
Duplicatas a Receber...........R$3.600,00
Juros Recebidos...................R$360,00
Caixa.....................................R$3.960,00
Caixa.....................................R$3.960,00
Receita Financeira................R$3.960,00

30. A Demonstração do Valor Adicionado procura evidenciar
o valor da riqueza gerada pela entidade e sua
distribuição. Com base nos dados fornecidos pela Cia.
Azul S.A., calcule o valor adicionado a distribuir da
referida empresa em 31.12.X1, sabendo que no ano de
X1 a empresa Azul S.A. não possuía estoque inicial e
todas as mercadorias adquiridas nesse ano foram
vendidas.
Contas
Receita
com
Venda
de
Mercadorias
Despesa
com
salários
dos
vendedores
Despesa com salários do pessoal
administrativo
Despesa com depreciação
Despesa com manutenção de
computadores
–
serviço
terceirizado

Saldos em
31.12.X1
R$ 350.000
R$ 27.500
R$ 17.500
R$ 3.000
R$ 7.000

Calcule o valor adicionado a distribuir da Cia. Azul S.A.
em 31.12.X1, utilizando os dados fornecidos e assinale
a alternativa que apresenta o valor correto calculado.
a)
b)
c)
d)

R$ 295.000
R$ 305.000
R$ 340.000
R$ 312.500
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31. Sobre a Contabilidade Pública, analise as sentenças e
assinale a alternativa INCORRETA:

34. Analise as sentenças sobre Receita Pública e assinale a
alternativa que contém a reposta correta:

a) A Contabilidade Pública é o ramo da Contabilidade
que estuda, orienta, controla e demonstra a
organização e execução da Fazenda Pública; o
patrimônio público e suas variações.
b) A Contabilidade Pública utiliza-se de contas
escrituradas nos seguintes sistemas: Sistema
Orçamentário;
Sistema
Financeiro;
Sistema
Patrimonial e Sistema de Compensação.
c) As novas demandas sociais estão a exigir um novo
padrão de informações geradas pela Contabilidade
Pública, e que seus demonstrativos – item essencial
das prestações de contas dos gestores públicos –
devem ser elaborados de modo a facilitar, por parte
dos seus usuários e por toda a sociedade, a
adequada interpretação dos fenômenos patrimoniais
do setor público, o acompanhamento do processo
orçamentário, a análise dos resultados econômicos e
o fluxo financeiro.
d) A Contabilidade Pública é um dos ramos mais
complexos da Ciência Contábil e tem por objetivo
captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os
fenômenos que afetam as situações orçamentárias,
financeiras e patrimoniais das entidades de direito
privado interno, ou seja, União, Estados e Municípios
e respectivas autarquias, através de metodologia
especialmente concebida para tal.

I. 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, destinado-se
o seu produto ao custeio de atividades gerais ou
especificas exercidas por essas entidades.
II. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias
econômicas: Receitas Correntes e Receitas Não
Correntes.
III. São consideradas Receitas Correntes as receitas
tributária,
de
contribuições,
patrimonial,
agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda,
as provenientes de recursos financeiros recebidos de
outras pessoas de direito público ou privado, quando
destinadas a atender despesas classificáveis em
Despesas Correntes.
IV. São consideradas Receitas Não Correntes as
provenientes da realização de recursos financeiros
oriundos de constituição de dívidas; da conversão,
em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos
de outras pessoas de direito público, destinados a
atender despesas classificáveis em Despesas de
Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.

32. De acordo com a Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento
conterá a discriminação da receita e despesa de forma a
evidenciar a política econômica financeira e o programa
de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de
unidade, universalidade e anualidade. Observando o
estabelecido pela Lei 4.320/64, integrarão a Lei de
Orçamento:
I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por
funções do Governo.
II. Quadro discriminativo da receita por fontes e
respectiva legislação.
III. Quadro demonstrativo da Receita e Despesa
segundo as Categorias Econômicas.
IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da
Administração.
Analise as sentenças sobre o que deve integrar a Lei de
Orçamento e assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas I e II estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.
Apenas I, III e IV estão corretas.
Apenas I, II e IV estão corretas.

33. De acordo com o site do Tesouro Nacional, o Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal – SIAFI é o principal instrumento de registro e
acompanhamento da execução orçamentária, financeira
e Patrimonial do Governo Federal. Com relação aos
objetivos do SIAFI, é correto afirmar, EXCETO:
a) Proporcionar a transparência nos gastos do Governo
Federal.
b) Fornecer um sistema para gerenciamento de projetos
públicos e análise de suas prestações de contas.
c) Permitir o registro contábil dos balancetes dos
estados e municípios e de suas supervisionadas.
d) Permitir o controle da dívida interna e externa, bem
como das transferências negociadas.
Planejamento e Execução IESES

Assinale a alternativa que contém as sentenças corretas
sobre Receita Pública.
a)
b)
c)
d)

Apenas I e II estão corretas.
Apenas I, II e IV estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.

35. Constituem Despesa Pública os gastos fixados pela Lei
Orçamentária ou leis especiais e destinados à execução
dos serviços públicos e dos aumentos patrimoniais; à
satisfação dos compromissos da dívida pública; ou ainda
à restituição ou pagamento de importâncias recebidas a
título de cauções, depósitos, consignações, etc. Sobre a
Despesa Pública pode-se afirmar que:
I. A Despesa Pública classifica-se em dois grandes
grupos: Despesa Orçamentária e Despesa Extraorçamentária.
II. A Despesa Orçamentária é aquela cuja realização
depende de autorização legislativa. Não pode se
realizar sem crédito orçamentário correspondente.
III. A Despesa Extra-orçamentária é aquela paga à
margem da lei orçamentária e, portanto, independe
de autorização legislativa, pois se constitui em saídas
do passivo financeiro, compensatórias de entradas
no ativo financeiro, oriundas de receitas extra
orçamentárias, correspondendo à restituição ou
entrega de valores recebidos.
IV. Ao artigos 12 e 13 da Lei 4.320/64, apresentam a
discriminação da despesa orçamentária, onde se
identificam duas categorias econômicas: Despesas
Correntes e Despesas de Capital.
Assinale a alternativa que contém as sentenças corretas
sobre Despesa Pública.
a)
b)
c)
d)

Apenas I, II e IV estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas I e II estão corretas.
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36. O Decreto Nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 dispõe
sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro
Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e
dá outras providências. O Capítulo II do referido decreto
regulamenta a Programação Financeira. Analise as
sentenças sobre a Programação Financeira e assinale a
alternativa que contém a resposta correta.

1050 – TIPO 1

38. A Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta
o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitações e contratos da Administração
Pública. Sobre a referida lei analise as sentenças e
assinale a alternativa correta.

I. As diretrizes gerais da programação financeira da
despesa autorizada na Lei de Orçamento anual serão
fixadas em decreto, cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional, em ato próprio, aprovar o limite global de
saques de cada Ministério ou Órgão, tendo em vista
o montante das dotações e a previsão do fluxo de
caixa do Tesouro Nacional.
II. Os Ministérios, Órgãos da Presidência da República
e dos Poderes Legislativo e Judiciário, dentro do
limite global de saques fixado e de acordo com o fluxo
dos recursos do Tesouro Nacional, aprovarão o limite
de saques de cada unidade orçamentária, tendo em
vista o cronograma de execução dos projetos e
atividades a seu cargo, dando ciência ao Tribunal de
Contas da União.
III. Toda atividade deverá ajustar-se à programação
governamental ao orçamento anual, e os
compromissos
financeiros,
inclusive
quando
financiados por operações de crédito internas ou
externas,
ficam
subordinados
aos
limites
estabelecidos na programação financeira de
desembolso aprovada.
IV. As transferências para entidades supervisionadas,
com exceção das decorrentes de receitas vinculadas
ou com destinação especificada na legislação
vigente, constarão de limites de saques aprovados
para a unidade orçamentária à qual os créditos sejam
atribuíveis, de acordo com o cronograma aprovado.

I. Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e
contratos administrativos pertinentes a obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações e locações no âmbito dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. Subordinam-se ao regime desta Lei, além
dos órgãos da administração direta, os fundos
especiais, as autarquias, as fundações públicas, as
empresas públicas, as sociedades de economia
mista e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
II. A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
III. As licitações para a execução de obras e para a
prestação de serviços obedecerão ao disposto no Art.
7 da Lei 8.666/93 e, em particular, à seguinte
sequência: I. Projeto Básico; II. Projeto Executivo; e
III. Execução das obras e serviços.
IV. O Art. 14 da Lei 8.666/93 estabelece que nenhuma
compra será feita sem a adequada caracterização de
seu objeto e indicação dos recursos orçamentários
para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e
responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.

Assinale a alternativa que contém as sentenças corretas
sobre a Programação Financeira.

Assinale a alternativa que contém as sentenças corretas
sobre a Lei 8.666/93.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Apenas I e II estão corretas.
Apenas I, II e IV estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.

Todas as alternativas estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas I, III e IV estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.

37. Analise as alternativas sobre Empenho da Despesa
Pública e assinale a alternativa INCORRETA:

39. Analise as seguintes sentenças relacionadas a Lei
9.096/95:

a) A redução ou cancelamento no exercício financeiro,
de compromisso que caracterizou o empenho,
implicará sua anulação parcial ou total, revertendo a
importância correspondente à respectiva dotação,
pela qual ficará automaticamente desonerado o limite
de saques da unidade gestora.
b) O empenho não poderá exceder o saldo disponível
de dotação orçamentária, nem o cronograma de
pagamento o limite de saques fixado, evidenciados
pela contabilidade, cujos registros serão acessíveis
às respectivas unidades gestoras em tempo
oportuno.
c) Para cada empenho será extraído um documento
denominado Nota de Despesa que indicará o nome
do credor e a importância da despesa, que são os
únicos dados necessários ao controle da execução
orçamentária.
d) Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a
existência de crédito que a comporte ou quando
imputada
a
dotação
imprópria,
vedada
expressamente qualquer atribuição de fornecimento
ou prestação de serviços, cujo custo excede aos
limites previamente fixados em lei.

I. É lícito ao partido político receber, direta ou
indiretamente, contribuição ou auxílio pecuniário ou
estimável em dinheiro, procedente de entidade de
classe ou sindical.
II. É obrigatória a constituição de comitês e a
designação de dirigentes partidários específicos para
a movimentação de recursos financeiros nas
campanhas eleitoras.
III. As doações de recursos financeiros para partidos
políticos devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por
cheque cruzado ou por depósito bancário
diretamente na conta do partido político.
IV. Os recursos do Fundo Partidário serão aplicados,
entre outras possibilidades, na criação e manutenção
de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação
e educação política, sendo esta aplicação de, no
mínimo, trinta por cento do total recebido.

Planejamento e Execução IESES

Assinale a alternativa que contém apenas sentenças
corretas:
a)
b)
c)
d)

I, II, III e IV.
I, II e IV.
II e III.
I, III e IV.
Página 8 de 13

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO – EDITAL 001/2015
1050 - Analista Judiciário - Contabilidade
40.Com relação a Lei n. 101/00, analise as seguintes
sentenças:
I. Considera-se despesa obrigatória de caráter
continuado a despesa corrente derivada de lei,
medida provisória ou ato administrativo normativo
que fixem para o ente a obrigação legal de sua
execução por um período superior a dois exercícios.
II. A despesa total com pessoal, em cada período de
apuração e em cada Ente da Federação não poderá
exceder 60% da receita corrente líquida para a União,
Estados e Municípios.
III. A indenização por demissão de servidores ou
empregados é computada como despesa com
pessoal para os efeitos da Lei Complementar
n.101/00.
IV. Os valores dos contratos de terceirização de mão de
obra que se referem à substituição de servidores e
empregados públicos serão contabilizados como
“Outras Despesas de Pessoal”.
Assinale a alternativa que contém apenas sentenças
corretas:
a)
b)
c)
d)

I, III e IV.
I e III.
II e III.
I e IV.

41. Conforme a Resolução CFC nº. 1.203/09, que aprovou a
NBC TA 200 – Objetivos Gerais do Auditor Independente
e a Condução da Auditoria em Conformidade com
Normas de Auditoria, ao conduzir a auditoria de
demonstrações contábeis, os objetivos gerais do auditor
são:
a) Obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis como um todo estão livres de distorção
relevante, independentemente se causadas por
fraude ou erro, possibilitando assim que o auditor
expresse sua opinião sobre se as demonstrações
contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos
relevantes, em conformidade com a estrutura de
relatório financeiro aplicável.
b) Obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis como um todo estão totalmente livres de
qualquer distorção, causadas exclusivamente por
fraude, possibilitando assim que o auditor expresse
sua opinião sobre se as demonstrações contábeis
foram elaboradas em total conformidade com a
estrutura de relatório financeiro aplicável.
c) Obter segurança total de que as demonstrações
contábeis como um todo estão livres de distorção
irrelevante, independentemente se causadas por
fraude ou erro, possibilitando assim que o auditor
expresse sua opinião sobre se as demonstrações
contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos
relevantes, em conformidade com a estrutura de
relatório financeiro aplicável.
d) Obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis como um todo estão livres de distorção
irrelevante, se causadas exclusivamente por erro,
possibilitando assim que o auditor expresse sua
opinião sobre se as demonstrações contábeis foram
elaboradas, em todos os aspectos, em conformidade
com a estrutura de relatório financeiro aplicável.
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42. Com relação ao disposto na Resolução CFC nº 1.231/09
que trata da Formação da Opinião e Emissão do
Relatório do Auditor Independente sobre as
Demonstrações Contábeis, o auditor especificamente
deve avaliar se, segundo os requisitos da estrutura de
relatório financeiro aplicável:
I. As
demonstrações
contábeis
divulgam
adequadamente as práticas contábeis selecionadas e
aplicadas e se as práticas contábeis selecionadas e
aplicadas são consistentes com a estrutura de
relatório financeiro aplicável e são apropriadas.
II. As estimativas contábeis feitas pela administração
são razoáveis e se as informações apresentadas nas
demonstrações contábeis são relevantes, confiáveis,
comparáveis e compreensíveis.
III. As demonstrações contábeis fornecem divulgações
adequadas para permitir que os usuários previstos
entendam o efeito de transações e eventos
relevantes sobre as informações incluídas nas
demonstrações contábeis.
IV. A terminologia usada nas demonstrações contábeis,
incluindo o título de cada demonstração contábil, é
apropriada.
Das afirmações mencionadas, pode-se concluir que:
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmações I e III estão corretas.
Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
Todas as afirmações estão corretas.
Apenas as afirmações II e III estão corretas.

43. Conforme a Resolução CFC nº. 1.227/09 que aprova a
NBC TA 580 – Representações Formais, analise as
assertivas:
I. Além da Resolução CFC nº. 1.227/09, não há outra
norma de auditoria que exige que o auditor solicite
representações formais. Se, além das citadas
representações exigidas, o auditor determinar que é
necessário obter uma ou mais representações
formais para corroborar outras evidências de
auditoria relevantes para as demonstrações
contábeis ou para uma ou mais afirmações
específicas nas demonstrações contábeis, o auditor
pode solicitar tais representações formais.
II. A data das representações formais deve ser tão
próxima quanto praticável, mas não anterior à data do
relatório do auditor sobre as demonstrações
contábeis. As representações formais devem ser
para todas as demonstrações contábeis e período(s)
mencionado(s) no relatório do auditor.
III. O auditor deve solicitar à administração que forneça
representação formal no sentido de que forneceu ao
auditor todas as informações e permitiu os acessos
necessários conforme entendimentos nos termos do
trabalho de auditoria e que todas as transações foram
registradas e estão refletidas nas demonstrações
contábeis.
IV. O auditor deve solicitar representações formais dos
membros da administração com responsabilidades
apropriadas pelas demonstrações contábeis e
conhecimento dos assuntos envolvidos.
Das afirmações descritas, pode-se concluir que:
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmações I e II estão corretas.
Todas as afirmações estão corretas.
Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmações III e IV estão corretas.
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44.De acordo com a Resolução CFC Nº. 1.211/09, que
aprova a NBC TA 300 – Planejamento da Auditoria de
Demonstrações Contábeis, ao definir a estratégia global,
o auditor deve:
I. Identificar as características do trabalho para definir o
seu alcance.
II. Definir os objetivos do relatório do trabalho de forma
a planejar a época da auditoria e a natureza das
comunicações requeridas.
III. Desconsiderar os fatores que no julgamento
profissional do auditor são significativos para orientar
os esforços da equipe do trabalho.
IV. Desconsiderar os resultados das atividades
preliminares do trabalho de auditoria e, quando
aplicável, se é relevante o conhecimento obtido em
outros trabalhos realizados pelo sócio do trabalho
para a entidade.
Das afirmações descritas, pode-se concluir que:
a)
b)
c)
d)

Todas as afirmações estão corretas.
Todas as afirmações estão incorretas.
Apenas as afirmações I e II estão corretas.
Apenas as afirmações II e III estão corretas.

45. Algumas das variáveis a respeito da decisão sobre
modificação de opinião do auditor, relacionam-se com a
natureza do assunto que deu origem à modificação e
sobre a disseminação dos efeitos ou possíveis efeitos do
assunto sobre as demonstrações contábeis. De acordo
com a Resolução CFC nº. 1.232/09, que aprova a NBC
TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor
Independente, assinale a alternativa correta com relação
aos três tipos de modificação de opinião possíveis:
a) Opinião com ressalva, opinião com outros assuntos e
abstenção de opinião.
b) Opinião com ressalva, opinião com ênfase e
abstenção de opinião.
c) Opinião com ressalva, opinião adversa e opinião com
ênfase.
d) Opinião com ressalva, opinião adversa e abstenção
de opinião.
46. A administração pública pós-burocrática se fundamenta
em uma nova forma de organizar o setor público, que
está pautada em diferentes dimensões. Que alternativa
contempla as dimensões da administração pública pósburocrática.
a)
b)
c)
d)

Eficácia / Eficiência.
Gerencial / Participação cidadã e controle social.
Eficiência / Participação cidadã e controle social.
Gerencial / Burocrática.

47. A Administração Pública Burocrática surgiu na metade
do século XIX, tendo por finalidade combater o
nepotismo e a corrupção inerentes à administração
patrimonialista. Seus principais princípios norteadores
são:
a) Impessoalidade, formalismo, resultados, foco no
cidadão.
b) Profissionalização, impessoalidade, formalismo,
meritocracia.
c) Profissionalização,
hierarquia
funcional,
impessoalidade, formalismo.
d) Impessoalidade, formalismo, flexibilidade de gestão,
foco no cidadão.
Planejamento e Execução IESES
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48. A administração voltada para o cidadão é um dos
principais pressupostos do modelo de administração
pública gerencial, que foi inspirado na administração
privada, mas manteve uma distinção fundamental que é
a defesa do interesse público. No modelo gerencial, a
melhoria da qualidade dos serviços prestados ao
cidadão assume um papel muito importante. A seguir,
apresentam-se algumas estratégias para a implantação
de um programa de administração pública voltada ao
cidadão.
I. Promover mais liberdade de escolha aos cidadãos,
restringindo as opções de serviços, visando a
redução dos investimentos.
II. Criar parcerias baseadas na unificação de objetivos,
igualdade de influência sobre as decisões, divisão
equânime do reconhecimento pelo trabalho
desenvolvido e nivelamento das políticas de recursos
humanos.
III. Evitar a segmentação de cidadãos-usuários em
grupos para identificar suas expectativas quanto a
tempo e modelos de atendimento.
IV. Estabelecer padrões de qualidade no atendimento
com base nas expectativas dos cidadãos, e comparálos com a eficiência e eficácia dos serviços já
oferecidos.
Assinale uma das alternativas, a seguir:
a)
b)
c)
d)

As estratégias I e II são verdadeiras.
As estratégias I e IV são verdadeiras.
As estratégias II, III e IV são verdadeiras.
As estratégias II e IV são verdadeiras.

49.A gestão funcional normalmente utilizada no âmbito da
Gestão Pública possui características diferentes da
gestão por processos. Identifique a alternativa que
contempla características da gestão por processos.
a) Estrutura organizacional funcional; Comando
fundamentado na supervisão e controle; Trabalho
repetitivo e mecanicista.
b) Estrutura
organizacional
matricial;
Comando
fundamentado na negociação e colaboração;
Natureza do trabalho diversificada e voltada ao
conhecimento.
c) Comando fundamentado na negociação e controle;
Trabalho executado por meio de processos
multifuncionais; Estrutura organizacional divisional.
d) Estrutura organizacional divisional; Avaliação de
desempenho centrada nas metas individuais;
Capacitação dirigida às múltiplas competências das
equipes de trabalho.
50.O BSC – Balanced Scorecard proposto por Kaplan e
Norton contempla a perspectiva Financeira, a
perspectiva dos Clientes, a perspectiva dos Processos
Internos e a perspectiva do Aprendizado e Crescimento.
Assinale a alternativa que contempla as perspectivas
que NÃO são compatíveis com a administração pública:
a) Perspectiva Financeira e perspectiva do Aprendizado
e Crescimento.
b) Perspectiva dos Clientes e perspectiva dos
Processos Internos.
c) Perspectiva Financeira e perspectiva dos Clientes.
d) Perspectiva dos Processos Internos e perspectiva do
Aprendizado e Crescimento.
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51. O Modelo de Excelência em Gestão Pública vinculado
ao Programa Nacional da Gestão Pública e
Desburocratização – GESPÚBLICA caracteriza-se como
um sistema de gestão de referência para as
organizações do setor público brasileiro. Identifique a
alternativa que contemplam os oito critérios do Modelo:
a) Liderança; Estratégias e Planos; Cliente; Sociedade;
Aprendizado e Crescimento; Pessoas; Processos;
Resultados.
b) Liderança; Estratégias e Planos; Cidadãos;
Sociedade; Informações e conhecimento; Pessoas;
Processos; Resultados.
c) Liderança; Estratégias; Cidadãos; Sociedade;
Informações e conhecimento; Pessoas; Processos
Internos; Resultados Sociais.
d) Liderança; Planejamento; Clientes; Sociedade;
Informações e conhecimento; Pessoas; Processos;
Resultados.
52. A excelência nos serviços públicos requer a adoção de
programas de qualidade total. Os princípios de um
programa de qualidade no setor público envolvem:
a) Adoção de práticas de melhoria contínua; Estrutura
organizacional funcional; Centralização das decisões.
b) Educação e capacitação dos servidores públicos;
Processo contínuo de comunicação e sensibilização;
Centralização das decisões de qualidade nos
gestores.
c) A sociedade como prioridade; Envolvimento e
comprometimento dos níveis tático e operacional.
d) O cidadão como prioridade; Adoção de práticas de
melhoria contínua dos processos e atividades;
Envolvimento
e
comprometimento
da
alta
administração.
53. A Matriz SWOT utilizada no processo de elaboração do
planejamento estratégico tem como essência possibilitar
a escolha de uma estratégia adequada – para que a
organização alcance determinados objetivos – a partir de
uma avaliação crítica dos ambientes interno e externo.
Considerando as variáveis que integram a Matriz SWOT
registre as que se referem ao ambiente externo:
a)
b)
c)
d)

Pontos Fortes e Pontos Fracos.
Pontos fortes e Ameaças.
Oportunidades e Ameaças.
Pontos fracos e Oportunidades.

54. Gestão estratégica pode ser conceituada como um
processo contínuo e sistemático que possibilita o
gerenciamento de uma organização a partir de três
premissas básicas: planejamento estratégico, execução
da estratégia e acompanhamento estratégico. As
principais falhas ou dificuldades na implementação das
estratégias nas organizações são:
I. As estratégias estavam em conflito com os valores e
cultura da empresa.
II. A liderança e o comando dos gestores não foram
eficazes.
III. A alta administração não deu sustentação suficiente.
IV. As metas foram compreendidas e assimiladas pelos
colaboradores.
V. Mecanismos de compensação foram programados.
A partir das afirmativas apresentadas assinale a
alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

As afirmativas I, II, IV estão corretas
As afirmativas I, II e III estão corretas
Todas as alternativas estão corretas
As afirmativas I, II e V estão corretas
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55. O planejamento estratégico caracteriza-se como um dos
pilares da gestão estratégica nas organizações e deve
ser concebido de forma integrada e sistêmica. Tal
planejamento pode ser abordado em três níveis
decisórios:
a)
b)
c)
d)

Alta administração, Tático e Administrativo.
Estratégico, Administrativo e Operacional.
Presidente, Diretor e Gerente.
Estratégico, Tático e Operacional.

56. Os empenhos são classificados através de três tipos,
assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma
destas classificações.
a)
b)
c)
d)

Parcial.
Estimativo.
Global.
Ordinário.

57. O ciclo orçamentário compreende ao período de tempo
em que se processam as atividades típicas do
orçamento público. Este ciclo é composto por quatro
etapas bem distintas. Assinale abaixo a etapa que NÃO
corresponde a uma etapa do ciclo orçamentário.
a)
b)
c)
d)

Fiscalização executiva.
Apreciação legislativa.
Execução e acompanhamento.
Controle e avaliação.

58.A Lei de Responsabilidade Fiscal traz uma nova visão do
equilíbrio para as contas públicas. A novidade trazida
pela LRF é a do equilíbrio autossustentável, ou seja,
aquele que dispensa a realização de operações de
crédito. Para tanto é necessário gastar apenas o que se
arrecada. Neste sentido, a tradução da Receita Corrente
Líquida (RCL) é fundamental para a imposição dos
limites nos gastos públicos. No caso dos Estados,
assinale a alternativa que explica o cálculo da RCL.
a) A RCL é obtida através do somatório das receitas
tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais,
agropecuárias,
de
serviços,
transferências
correntes e outras receitas também correntes,
deduzidas as parcelas entregues aos Municípios por
determinação
constitucional,
deduzidas
a
contribuição dos servidores para o custeio do seu
sistema de previdência e assistência social e as
receitas provenientes da compensação financeira
citada no § 9º do art. 201 da Constituição.
b) A RCL é obtida através do somatório das receitas
tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais,
agropecuárias,
de
serviços,
transferências
correntes e outras receitas também correntes,
deduzidos os valores transferidos aos Estados e
Municípios por determinação constitucional ou legal,
e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso
I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da
Constituição.
c) A RCL é obtida através do somatório das receitas
tributárias, deduzidos as parcelas entregues aos
Municípios por determinação constitucional e a
contribuição dos servidores para o custeio do seu
sistema de previdência e assistência social e as
receitas provenientes da compensação financeira
citada no § 9º do art. 201 da Constituição.
d) A RCL é obtida através do somatório das receitas
tributárias, deduzidos as parcelas entregues aos
Municípios por determinação constitucional.
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59.O Controle administrativo é exercido pelo executivo e
pelos órgãos administrativos do legislativo e do judiciário
para o fim de confirmar, rever ou alterar condutas
internas, tendo em vista aspectos da legalidade ou de
conveniência para a administração. São três os objetivos
do controle administrativo, assinale a alternativa que
NÃO corresponde a um destes objetivos.
a)
b)
c)
d)

Confirmação.
Requisição.
Alteração.
Correção.

60. O Tribunal de Contas da União, órgão de controle
externo, tem como competência julgar as contas dos
administradores e demais responsáveis por dinheiros,
bens e valores públicos das unidades dos poderes da
União e das entidades da administração indireta,
incluídas as fundações e sociedades instituídas e
mantidas pelo poder público federal, e as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte dano ao Erário. Em seu
julgamento contas o tribunal decidirá se tais contas
estão: Regulares, regulares com ressalva, ou
irregulares. Assinale a alternativa que corresponde ao
julgamento de contas regulares com ressalva:
a) Quando expressarem, de forma clara e objetiva, a
exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade,
a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão
do responsável.
b) Quando comprovado dano ao Erário decorrente de
ato de gestão ilegítimo ao antieconômico, desfalque
ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.
c) Quando evidenciarem impropriedade ou qualquer
outra falta de natureza formal de que não resulte dano
ao Erário.
d) Quando comprovada, omissão no dever de prestar
contas, prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo,
antieconômico, ou infração à norma legal ou
regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial.
61. Em um cenário com hiperinflação, suponha um
investimento com retorno de 3.000% a.a. capitalizado
semestralmente. Dentro do regime de juros compostos,
qual a taxa efetiva trimestral equivalente?
a)
b)
c)
d)

300%.
136%.
554%.
750%.

62. Um empréstimo de R$ 100.000,00 foi realizado pelo
Sistema de Amortização Constante, em 25 parcelas
mensais. Considerando que o valor da 15a parcela foi R$
5.680,00, assinale a alternativa com a taxa composta de
juros mensal desse empréstimo:
a)
b)
c)
d)

4%
2%
3%
5%.

63. Determinado capital foi remunerado em R$ 450,00 após
3 meses de aplicação. A taxa aplicável, no regime de
capitalização simples, foi de 18% a.a. O valor do capital
investido foi de aproximadamente:
a)
b)
c)
d)

R$ 9.851,50
R$ 15.000,00
R$ 10.000,00
R$ 833,33
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64. Um indivíduo acertou a compra de uma TV de seu irmão.
A compra foi parcelada em 3 pagamentos mensais e
consecutivos, sendo o primeiro realizado à vista, no valor
de R$ 300,00. O valor acordado para o segundo
pagamento foi de R$ 400,00. Sabendo-se que o valor
negociado da TV para pagamento à vista era de R$
1.200,00, qual o valor aproximado da terceira parcela, na
data de seu vencimento, considerando juros compostos
de 5% a.m.?
a)
b)
c)
d)

R$ 638,40
R$ 572,25
R$ 519,05
R$ 500,00

65. Para estudar a atratividade da concessão de um espaço
público, determinado município contratou a elaboração
de um projeto. Foi verificado que o empreendimento
requer um investimento inicial de R$ 800.000,00 e que
se projeta um fluxo de caixa livre de R$ 300.000,00, R$
450.000,00 e R$ 610.000, respectivamente ao fim do
primeiro, segundo e terceiro ano. Considerando um
custo de capital de 10% a.a. (regime de capitalização
composto), o valor presente líquido aproximado do
projeto é:
a)
b)
c)
d)

R$ 560.000,00
R$ 385.045,27
R$ 302.930,13
R$ 411.523,50

66. Considere o seguinte problema elaborado dentro do
contexto do juros simples: um capital, subtraído de seus
juros de 90 dias resulta no valor de R$ 250.000,00. O
mesmo capital, acrescido de seus juros de 60 dias
resulta no valor de R$ 400.000,00. Qual o valor desse
capital?
a)
b)
c)
d)

R$ 200.000,00
R$ 150.000,00
R$ 460.000,00
R$ 340.000,00

67. Uma nota promissória com valor de R$ 100.000,00 foi
descontada por fora 4 meses antes de seu vencimento.
Considerando uma taxa simples de desconto de 36%
a.a., qual foi o valor aproximado resgatado?
a)
b)
c)
d)

R$ 89.286,00
R$ 88.000,00
R$ 87.372,00
R$ 85.550,00

68. Um projeto consumiu R$ 450.000,00 de investimento
inicial e o resultado de seu fluxo de caixa livre, ao final
de cada um dos três primeiros anos do empreendimento,
é apresentado no quadro a seguir:
Anos
1
2
3

FCL (R$)
165.000,00
181.500,00
199.650,00

Considerando o regime de capitalização composto e as
informações anteriores, qual a Taxa Interna de Retorno
do projeto?
a)
b)
c)
d)

15,00% a.a.
8,00% a.a.
10,00% a.a.
12,00% a.a.
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69. Por quantos anos ficou investido um capital de R$
100,00 para formar um montante de R$ 10.000,00
aplicado a juros compostos de 900% a.a.?
a)
b)
c)
d)

10 anos.
2 anos.
5 anos.
1 ano.

70. Uma duplicata foi resgatada comercialmente 5 meses
antes de seu vencimento, em uma instituição financeira
que cobra taxa de serviço bancário. Sabendo-se que o
valor do desconto aplicado foi de R$ 3.075,00 em uma
duplicata de R$ 15.000,00, e que a taxa de desconto
simples aplicada foi de 42% a.a., qual o valor da taxa de
serviço bancário?
a)
b)
c)
d)

3%
7%
1%
5%

PROVA DISCURSIVA
A redação deverá ser respondida com no mínimo 30 (trinta)
linhas e no máximo 50 (cinquenta) linhas, sendo-lhe
atribuída nota zero à mesma, caso o candidato não respeite
o limite mínimo de linhas, sendo desconsiderado o que
ultrapassar o limite máximo. O candidato que rubricar,
assinar ou identificar, por qualquer forma, sua Prova
Discursiva terá nota 0 (zero) nesta prova e será excluído do
Concurso.
Tema para Redação
Os Demonstrativos Contábeis têm o objetivo de fornecer
informações sobre a posição patrimonial e financeira, o
desempenho e as mudanças na posição financeira da
entidade, que sejam úteis a um grande número de usuários
em suas avaliações e tomadas de decisão econômica. As
demonstrações contábeis também mostram os resultados
do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que
lhe são confiados. Tais informações, juntamente com outras
constantes das notas explicativas às demonstrações
contábeis, auxiliam os usuários a estimar os resultados
futuros e os fluxos financeiros futuros da entidade. Pode-se
considerar que um conjunto completo de demonstrações
contábeis inclui os seguintes componentes: balanço
patrimonial; demonstração do resultado; demonstração dos
lucros ou prejuízos acumulados, podendo ser substituído
pela demonstração das mutações do patrimônio líquido;
demonstração dos fluxos de caixa; demonstração do valor
adicionado; e notas explicativas.
Considerando a afirmação acima, redija um texto
dissertativo-argumentativo
conceituando
cada
demonstrativo contábil citado, seu objetivo e sua relevância
para os usuários da informação contábil.
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