Nas questões de 31 a 60, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Texto para as questões de 31 a 35
data
3/5/2008
4/5/2008
5/5/2008
5/5/2008
12/5/2008
12/5/2008
13/5/2008
13/5/2008
14/5/2008
14/5/2008
16/5/2008
16/5/2008
17/5/2008
18/5/2008
18/5/2008
18/5/2008
18/5/2008
19/5/2008
20/5/2008
23/5/2008
24/5/2008
28/5/2008
28/5/2008
30/5/2008
30/5/2008
30/5/2008
30/5/2008
30/5/2008
30/5/2008

evento contábil
pagamento de energia elétrica R$ 290.
pagamento de parcela de empréstimo no valor de R$ 290.
saldo inicial do disponível R$ 23.670.
pagamento de conta de telefone no valor de R$ 130.
compra de 30 unidades à vista por R$ 12 cada.
frete sobre compras no valor de R$ 60.
aquisição de material de consumo por R$ 900, à vista.
captação de empréstimos de longo prazo no valor de
R$ 56.890.
compra de 18 unidades a prazo por R$ 11 cada.
devolução de 2 unidades adquiridas na data.
venda de 132 unidades por R$ 25, recebimento de 50% na
data.
abatimento de vendas no valor de R$ 300.
aporte de capital em dinheiro no valor de R$ 12.800.
compra de 13 unidades à vista por R$ 12,50 cada.
seguro sobre compras no valor de R$ 39.
recebimento de clientes no valor de R$ 23.790.
aquisição de veículos por R$ 27.900, a prazo.
consumo de material de expediente R$ 200.
venda de 19 unidades a prazo por R$ 26,50 cada.
compra de 40 unidades a prazo por R$ 13 cada.
compra de 12 unidades à vista por R$ 14 cada.
venda de 20 unidades a prazo por R$ 26 cada.
abatimento sobre vendas no valor de R$ 40.
venda de 23 unidades a R$ 27 cada, a prazo.
despesa de depreciação no valor de R$ 270.
despesa de energia elétrica R$ 300.
despesa de manutenção e conservação R$ 2.000.
rendimento de aplicação em poupança no valor de R$ 900.
despesa de juros no valor de R$ 130.

QUESTÃO 33

Considerando-se o controle permanente de estoques e o
PEPS, o saldo final do fluxo do disponível está entre
A
B
C
D
E

R$ 102.900 e R$ 112.890.
R$ 112.900 e R$ 122.890.
R$ 122.900 e R$ 132.890.
R$ 132.900 e R$ 142.890.
R$ 142.900 e R$ 152.900.

QUESTÃO 34

A margem líquida obtida na demonstração do resultado do
exercício e controle permanente de estoques com o UEPS
está entre
A
B
C
D
E

10,5% e 20%.
20,5% e 30%.
30,5% e 40%.
40,5% e 50%.
50,5% e 60%.

QUESTÃO 35

Após a elaboração da ficha de controle de estoques de
acordo com o sistema permanente e o UEPS, assinale a
opção que apresenta o valor contábil do estoque final
apurado.
A
B
C
D
E

R$ 246,00
R$ 238,00
R$ 233,00
R$ 216,00
R$ 197,00

RASCUNHO

QUESTÃO 31

Assinale a opção que apresenta o valor do custo da mercadoria
vendida, segundo o inventário permanente e o controle de estoques de
acordo com o UEPS.
A
B
C
D
E

R$ 2.288,50
R$ 2.252,50
R$ 2.249,50
R$ 2.236,50
R$ 2.228,50

QUESTÃO 32

A margem bruta, ao adotar o sistema permanente de controle de
estoques e o UEPS, está entre
A
B
C
D
E

15,5% e 25%.
25,5% e 35%.
35,5% e 45%.
45,5% e 55%.
55,5% e 65%.
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Texto para as questões de 36 a 38

disponível
duplicatas a receber de longo prazo

QUESTÃO 36

em R$

O índice de liquidez corrente apurado encontra-se

12.340

A
B
C
D
E

2.130

provisão para créditos de liquidação duvidosa

340

material de expediente

800

seguros antecipados

1.340

assinaturas antecipadas

3.248

mercadorias

4.450

provisão para perda de estoques

(430)

CIRCULANTE

24.218

títulos a receber de longo prazo

8.790

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

8.790

ações de controladas

4.439

provisão para perda de investimentos

(776)

PERMANENTE INVESTIMENTOS

3.663

móveis e utensílios diversos

3.320

máquinas e equipamentos de informática

23.210

veículos

32.800

prédios e edificações diversas

50.000

depreciação acumulada
PERMANENTE IMOBILIZADO
gastos com pesquisa e desenvolvimento de produtos

(22.300)
87.030
8.900

amortização acumulada

(800)

PERMANENTE DIFERIDO

8.100

TOTAL DO ATIVO

800

energia a pagar

490

salários a pagar

1.870

impostos e taxas a recolher

2.230
340

telefone e internet a pagar

198

taxas e contribuições a pagar
empréstimos captados

16.577

reservas de capital

Assinale a opção que apresenta os intervalos nos quais se
encontram o capital circulante líquido e o índice de
endividamento, respectivamente.
A
B
C
D
E

R$ 1.000 e R$ 3.000 ; 50% e 70%
R$ 5.000 e R$ 8.000 ; 30% e 50%
R$ 3.000 e R$ 5.000 ; 50% e 70%
R$ 5.000 e R$ 8.000 ; 40% e 70%
R$ 8.000 e R$ 11.000 ; 50% e 70%

RASCUNHO

7.780
9.890
74.450
40

prejuízos acumulados

(2.340)

capital social

43.574

ações em tesouraria

(500)

Patrimônio Líquido

40.774

TOTAL DO PASSIVO

QUESTÃO 38

20

56.780

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

acima de 1,85.
entre 1,45 e 1,85.
entre 1,05 e 1,45.
entre 0,65 e 1,05.
entre 0,25 e 0,65.

6.500

duplicatas a pagar a longo prazo
empréstimos a pagar a longo prazo

A
B
C
D
E

3.329

CIRCULANTE
financiamentos a pagar a longo prazo

O índice de liquidez geral apurado encontra-se

800

condomínio a pagar
provisão para contingências judiciais

QUESTÃO 37

131.801

fornecedores de mercadorias

combustíveis a pagar

entre 0,25 e 0,65.
entre 0,65 e 1,05.
entre 1,05 e 1,45.
entre 1,45 e 1,85.
acima de 1,85.

131.801
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Texto para as questões de 39 a 42
saldo
conta
inicial (R$)
provisão para contingências trabalhistas
2.340
abatimento sobre vendas
–
despesa com provisão para contingências
–
trabalhistas
manutenções antecipadas
5.400
fornecedores de estoques
19.800
empréstimos a pagar
4.456
ações em tesouraria
234
receita antecipada
12.300
material de consumo
13.450
seguros a pagar
12.340
manutenção a pagar
13.450
despesa de manutenção
–
mercadorias para revenda
12.340
duplicatas a receber de curto prazo
32.400
capital social
13.450
custo das mercadorias vendidas
–
despesas de seguro
–
despesa antecipada de seguros
32.400
ações de controladas
4.430
receita de vendas
–
veículos
78.699
duplicatas a receber de longo prazo
25.690

QUESTÃO 42

saldo
final (R$)
880
990
2.210
2.340
2.390
5.490
5.540
9.080
11.230
14.560
15.690
21.340
23.490
28.600
34.532
43.500
43.500
45.600
52.209
54.300
124.500
31.240

O pagamento de manutenções do período é igual a
A
B
C
D
E

R$ 23.580.
R$ 22.160.
R$ 19.100.
R$ 18.030.
R$ 3.060.

RASCUNHO

QUESTÃO 39

O recebimento de clientes no período é igual a
A
B
C
D
E

R$ 48.750.
R$ 49.330.
R$ 52.550.
R$ 55.770.
R$ 58.100.

QUESTÃO 40

O pagamento a fornecedores no período é igual a
A
B
C
D
E

R$ 16.030.
R$ 17.410.
R$ 28.560.
R$ 60.910.
R$ 72.060.

QUESTÃO 41

O pagamento de seguros no período é igual a
A
B
C
D
E

R$ 54.480.
R$ 43.500.
R$ 13.200.
R$ 10.980.
R$ 2.220.
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QUESTÃO 43

QUESTÃO 45

O controle na administração pública visa garantir a compatibilidade
de sua atuação com os princípios que lhe são impostos pelo
ordenamento jurídico brasileiro. Acerca desse assunto, assinale a
opção correta.

A adoção de diversas metodologias de amortização de
empréstimos implica em diversidade de valores de
amortização e juros. Considere que uma empresa capte
R$ 36.000 à taxa efetiva mensal de 2,5% com pagamento em
12 meses.

A A Constituição Federal determina que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.
Assim, o controle judicial existe para avaliar a legalidade das
ações de outros órgãos do executivo ou legislativo e abrangerá
tanto o mérito legal quanto o administrativo.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta.

B A análise da legalidade e do mérito compõem o controle
financeiro exercido pelo Tribunal de Contas da União de
maneira independente.

B

C Não caberá ao controle posterior desfazer atos ilegais ou
contrários ao interesse público, já praticados. O controle
posterior reexaminará atos já praticados com o intuito de corrigilos ou apenas confirmá-los.
D Os exames realizados pela administração pública acerca de sua
conduta, quanto à legalidade ou ao mérito de seus atos, por
iniciativa própria ou mediante provocação é chamado de
controle administrativo. O controle administrativo abrange os
órgãos da administração direta e as pessoas jurídicas da
administração indireta.

A

C
D
E

Ao se adotar o sistema de amortização constante (SAC)
o valor da prestação no décimo primeiro mês será de
R$ 3.275 e o total de juros pagos, até aquela data,
corresponde a R$ 5.975.
Ao se adotar o sistema de amortização constante (SAP)
o valor da prestação no quarto mês será de R$ 3.690,80
e o total de juros pagos, até aquela data, corresponde a
R$ 4.232,80.
Ao se adotar o SAC o valor da prestação no décimo mês
será de R$ 3.225 e o total de juros pagos, até aquela
data, corresponde a R$ 5.625.
Ao se adotar o SAP o valor da prestação no oitavo mês
será de R$ 3.734,50 e o total de juros pagos, até aquela
data, corresponde a R$ 7.135,80.
Ao se adotar o SAC o valor da prestação no sexto mês
será de R$ 3.600 e o total de juros pagos, até aquela
data, corresponde a R$ 4.275.

RASCUNHO

E O controle interno foi implementado com o intuito de impedir
que a autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade
de economia mista se desviem dos objetivos previstos na lei
específica que as criou ou instituiu. Desse modo, o órgão
controlador compõe a estrutura do órgão controlado e abrange
a fiscalização contábil, financeira e orçamentária.
QUESTÃO 44

Acerca das despesas e receitas públicas, assinale a opção correta.
A As dotações destinadas a atender a obras de conservação e
adaptação de bens imóveis serão contabilizadas como despesa de
custeio.
B As subvenções econômicas são aquelas destinadas a instituições
públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem
finalidade lucrativa.
C As dotações destinadas a investimentos de outras pessoas de
direito público, independente de contraprestação direta em bens
ou serviços, são classificadas como despesas correntes.
D As receitas provenientes da realização de recursos financeiros
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado,
quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas
correntes, serão contabilizadas como receitas correntes.
E As dotações destinadas à constituição ou aumento do capital de
entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou
financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros, serão
classificadas como investimentos.
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QUESTÃO 46

QUESTÃO 50

O descumprimento dos princípios da licitação descaracteriza o
instituto e invalida seu resultado seletivo. Quanto aos princípios da
licitação, assinale a opção correta.

Na fase interna ou preparatória da licitação, a administração
tomará todas as providências internas para a preparação do
ato convocatório. Um desses atos preparatórios é

A Procedimento formal corresponde à obrigatoriedade de estrita
obediência às exigências formais, ainda que seu descumprimento
não cause nenhum dano a qualquer das partes.
B Publicidade de seus atos significa exigência de julgamento em
ato público e com a presença dos interessados.
C Igualdade entre os licitantes pressupõe que não haja requisitos
mínimos à participação no edital ou convite.
D Vinculação ao edital significa que a administração, por interesse
público, pode modificar as condições do edital, no decorrer do
processo licitatório, mediante comunicação aos licitantes.
E Adjudicação compulsória implica vedar à administração, uma
vez concluído o procedimento licitatório, a atribuição de seu
objeto a quem não seja o legítimo vencedor.

A
B

QUESTÃO 47

A dispensa e a inexigibilidade se distinguem na licitação, pois, na
primeira, há possibilidade de competição e, na segunda, não.
Constitui(em) hipótese de inexigibilidade
A os casos de emergência, cujos serviços possam ser concluídos
em 180 dias.
B locação de imóvel para finalidades precípuas, em função das
necessidades de instalação e localização, por preço compatível
e avaliação prévia.
C aquisição de equipamento de produtor exclusivo no país, o qual
detém licença de produção expedida pelo fabricante do exterior.
D contratação de serviços de publicidade e divulgação.
E contratação de serviços com as organizações sociais,
qualificadas para as atividades contempladas no contrato de
gestão.
QUESTÃO 48

C
D
E

QUESTÃO 51

Ao Tribunal de Contas da União (TCU) incumbe o controle
externo, na condição de órgão auxiliar do Congresso
Nacional. Na realização de uma licitação, compete ao TCU
A
B
C
D
E

O parecer dos auditores independentes é o documento
mediante o qual os mesmos expressam sua opinião acerca das
demonstrações contábeis nele indicadas. Acerca desse
assunto, assinale a opção correta.
A

A empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras,
com sede e administração no país.
B empreendimentos ecologicamente corretos.
C empresas que utilizem mão-de-obra intensiva.
D exportadores que gerem maior valor agregado.
E companhias socialmente responsáveis.

D

B
C

E

QUESTÃO 49

A a designação de um único pregoeiro, pela uniformidade de
entendimento.
B a agilidade na contratação, tendo em vista o curto prazo para a
apresentação das propostas.
C a impossibilidade de conluio entre quaisquer licitantes.
D a impossibilidade de contratação parcial do objeto licitado, sobre
o qual não recaiu interposição de recursos.
E a dispensa de exigências para os interessados com pendências
tributárias.

comunicar ao Congresso Nacional a existência de
irregularidades.
aprovar previamente sua realização.
acompanhar diretamente os procedimentos realizados
pelo órgão ou entidade licitante.
identificar eventuais irregularidades, a serem objeto de
manifestação quando do julgamento das respectivas
contas.
sustar a continuação dos procedimentos, se não forem
sanadas as irregularidades apontadas.

QUESTÃO 52

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia. O julgamento das propostas levará em
conta a igualdade, entre outros princípios básicos. Em igualdade de
condições, um dos critérios de desempate consiste em assegurar
preferência aos bens e serviços produzidos ou prestados por

O pregão vem sendo cada vez mais utilizado pela administração
pública no Brasil. Entre as razões favoráveis à sua utilização,
aponta-se

emissão do empenho-estimativa.
a elaboração do projeto complementar, quando se tratar
de obras e serviços.
a realização de audiências públicas a partir do limite para
a realização de concorrência.
a definição da modalidade e do tipo de licitação a serem
adotados.
a aprovação da unidade de controle interno do órgão ou
entidade para o início do processo.

Por meio do parecer, o auditor assume responsabilidade
de ordem privada, de natureza estritamente contratual.
O parecer deve ser assinado por contador ou técnico de
contabilidade regularmente registrado em CRC.
A data do parecer deve corresponder a das
demonstrações que tenham sido auditadas.
O auditor, mesmo abstendo-se de emitir opinião a
respeito das demonstrações, é responsável por mencionar
qualquer desvio relevante que possa influenciar a decisão
do usuário das informações.
Em caso de incerteza acerca de fato relevante, o auditor
deve abster-se de opinar, desde que haja nota explicativa
da administração relacionada ao fato.

QUESTÃO 53

De acordo com o Código de Ética, o auditor deve fixar
previamente o valor dos serviços, por contrato escrito, sendo,
para tanto, irrelevante
A
B
C
D
E

a impossibilidade de realização de outros trabalhos
paralelos.
o ganho ou a perda financeira que o cliente poderá obter
com o resultado do trabalho.
a peculiaridade de tratar-se de trabalho eventual ou
habitual.
o local e as condições de prestação do serviço.
a nacionalidade do contratante.
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QUESTÃO 54

QUESTÃO 58

O julgamento do auditor quanto às demonstrações contábeis da
entidade deve basear-se no fato de que as práticas contábeis utilizadas
são de aceitação geral e apropriadas às circunstâncias. Como outras
fontes possíveis, na ausência de práticas contábeis estabelecidas, o
auditor não deverá considerar

A auditoria interna é exercida nas pessoas jurídicas em geral,
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. Vários
aspectos são peculiares e relevantes no planejamento dos
trabalhos, como

A pronunciamentos de aceitação geral emitidos por associações
profissionais reconhecidas.
B conclusões do auditor embasadas em teses aprovadas por bancas
acadêmicas.
C práticas estabelecidas do tipo de atividade.
D normas definidas por órgãos reguladores.
E legislação tributária.

A
B

QUESTÃO 55

C
D
E

Na auditoria das aplicações financeiras, como para outras contas,
recomenda-se a adoção de vários procedimentos, entre os quais

a impossibilidade de contar com outros especialistas.
a necessidade de documentar o planejamento e explicar
em detalhes os procedimentos a serem aplicados.
a possibilidade de desconhecimento das políticas e
estratégias da entidade.
a necessidade de neutralizar as expectativas da
administração.
a conveniência de não modificar os programas de
trabalho.

QUESTÃO 59

A a verificação de que os rendimentos foram classificados como
receita financeira.
B a comprovação de que a taxa de remuneração está no mínimo ao
patamar da média do mercado.
C a constatação de que todas têm liquidez imediata.
D o envio de carta de confirmação dessas aplicações, que deve ser
encaminhada diretamente à administração da entidade auditada.
E a verificação de que os rendimentos foram apropriados segundo
o regime de caixa.

O exame mais profundo da empresa é necessário quando há
questionamentos ou indícios que suscitem dúvidas de caráter
relevante, ou em casos de flutuações significativas ou
constatações incomuns. É o que constitui o objeto da
chamada revisão analítica. Quando, entretanto, não estão
presentes tais circunstâncias agravantes, outros
procedimentos, mais genéricos, são suficientes, entre os quais
não se inclui

QUESTÃO 56

Os papéis de trabalho podem ser de natureza corrente ou permanente.
São exemplos de papéis de trabalho correntes
A
B
C
D

as legislações específicas aplicáveis à empresa auditada.
os manuais de procedimentos internos.
o questionário de controle interno.
os cartões de assinaturas e rubricas dos responsáveis pela
aprovação das transações.
E as cópias de contratos de financiamento para capital de giro.
QUESTÃO 57

De acordo com a relação do auditor com a entidade auditada,
distinguem-se as auditorias interna e externa. Acerca desse assunto,
assinale a opção correta.
A O vínculo de emprego do auditor interno lhe retira a
independência profissional desejável para atuar nos termos das
normas vigentes.
B As empresas, de um modo geral, independentemente de seu
porte e da relação custo-benefício, devem dispor de auditoria
interna permanente.
C A auditoria interna não tem como objetivo precípuo a emissão
de parecer sobre as demonstrações contábeis, sendo executada
mais para fins administrativos internos do que para prestação de
contas a terceiros.
D A auditoria externa deve prescindir do concurso da auditoria
interna, sob pena de ser induzida em seus exames e perder a
desejável independência.
E A auditoria externa deve atuar permanentemente e
continuamente, exercendo um controle prévio, concomitante e
consequente.

A
B
C
D
E

a verificação da eficácia dos controles internos.
o acompanhamento dos inventários.
a confirmação dos débitos e créditos de terceiros.
a auditoria integral, executada em determinado período
ou em relação a certas operações.
a aplicação de testes, com base em amostragem
estatística.

QUESTÃO 60

O relatório em forma longa normalmente inclui detalhes de
itens das demonstrações, dados estatísticos, comentários
explicativos e, às vezes, uma descrição da extensão do exame
do auditor. Pode coexistir com o relatório em forma breve.
Nesse caso,
A

B
C
D
E

o relatório em forma breve não pode omitir informações
consideradas relevantes contidas no relatório em forma
longa.
os dois relatórios devem conter o mesmo tipo de
informação, diferindo apenas no detalhamento.
o relatório em forma longa deve incluir informações que
constituam ressalvas.
recomendações e sugestões constam apenas do relatório
em forma longa.
providências que devam ser adotadas, em caso de
irregularidades, só devem constar do relatório em forma
breve.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•

Nesta prova, que vale quarenta pontos — dez pontos para cada questão —, faça o que se pede, usando os espaços indicados no
presente caderno para rascunho. Em seguida, transcreva os textos para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA
DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
Respeite o limite máximo de quinze linhas para questão. Qualquer fragmento de texto além desse limite será desconsiderado.
No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
QUESTÃO 1

Situações Adversas e o Orçamento Público
Os recentes acontecimentos no Sul e no Sudeste brasileiro foram devastadores em diversas
cidades. As enchentes e seus reflexos desalojaram pessoas, destruíram plantações e infelizmente,
causaram diversas mortes. Mesmo com o auxílio dos demais estados brasileiros a situação ainda é grave
e requer intervenção do Estado. Diversos municípios foram alagados e a situação dos moradores
encontra-se precária.

Tendo como referência inicial o texto acima e considerando que tal situação não poderia ser prevista na elaboração do orçamento
público, redija, de forma sucinta, um texto dissertativo em que apresente a seqüência lógica a ser adotada pelo Estado, em suas diversas
esferas, em uma situação como essa. No seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< características dos tipos de créditos adicionais, suas aplicações e previsões legais;
< o tipo de crédito adequado para a situação apresentada;
< sua vigência, bem como sua inter-relação com o orçamento já previsto anteriormente para a região.
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QUESTÃO 2

Considere o balancete a seguir.
número

conta

saldo em R$

1

taxas e contribuições a pagar

20

2

reservas de capital

40

3

telefone e internet a pagar

110

4

provisão para perda de estoques

440

5

fornecedores de mercadorias

500

6

ações em tesouraria

500

7

salários a pagar

600

8

material de expediente

700

9

provisão para perda de investimentos

776

10

amortização acumulada

800

11

provisão para créditos de liquidação duvidosa

900

12

energia a pagar

900

13

provisão para contingências judiciais

14

duplicatas a receber de longo prazo

1.200

15

mercadorias

2.340

16

móveis e utensílios diversos

3.320

17

títulos a receber de longo prazo

3.340

18

ações de controladas

4.439

19

financiamentos a pagar a longo prazo

7.780

20

gastos com pesquisa e desenvolvimento de produtos

8.900

21

empréstimos a pagar a longo prazo

9.890

22

prejuízos acumulados

12.261

23

depreciação acumulada

22.300

24

máquinas e equipamentos de informática

23.210

25

veículos

32.800

26

capital social

43.574

27

prédios e edificações diversas

50.000

28

duplicatas a pagar a longo prazo

56.780

29

empréstimos captados

126.500

30

disponível

129.800

900

O balancete de verificação acima apresenta a situação de uma empresa em 31/12/2008. Em 02/01/2009, a empresa captou
R$ 120.000,00 de empréstimos à taxa efetiva mensal de 3% e 12 meses de prazo para pagamento. A diretoria alegou que a empresa
não possuía fluxos de caixa suficientes para cobrir suas obrigações em 2009. Considerando a apropriação dos juros no momento da
contratação e a adoção do Sistema de Amortização Constante (SAC), redija relatório que demonstre:

< o reflexo do empréstimo no passivo da empresa;
< o valor da despesa de juros advinda da operação;
< o impacto nos indicadores de liquidez e de endividamento;
< os valores apurados de cada indicador, antes e depois da captação do empréstimo, de maneira contextualizada avaliando a
contratação do empréstimo sob a óptica econômico-financeira.
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QUESTÃO 3

A auditoria de gestão pública é a realizada pelo Estado, visando ao controle de sua gestão,
observando, além dos princípios de auditoria geral, aqueles que norteiam a administração pública. Os
atos e fatos da gestão pública trazem em si o dever de prestar contas em decorrência da
responsabilidade delegada (accountability), possuindo características próprias e condições peculiares que
os distinguem dos atos e fatos da gestão privada.

Considerando que o texto acima tem caráter motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema:

A auditoria no setor público
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< o controle interno e externo nas três esferas da estrutura político-administrativa brasileira;
< a auditoria governamental e suas peculiaridades;
< a abrangência da auditoria governamental e
< a importância da auditoria da gestão pública para a administração e a economia brasileiras.
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QUESTÃO 4

É inexigível a licitação para a contratação de serviços técnicos profissionais especializados, de
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. Ressalvados os casos de
inexigibilidade, tais contratos deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de
concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. A administração só poderá contratar,
pagar, premiar ou receber projeto ou serviço técnico especializado desde que o autor ceda os direitos
patrimoniais a ele relativos e a administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento
de concurso ou no ajuste para sua elaboração.
Estas são disposições da Lei n.º 8.666, de 1993, que trata das licitações e contratos envolvendo
a administração pública.

Considerando que o texto acima tem caráter motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema:
Serviços técnicos profissionais especializados e inexigibilidade de licitação
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

<
<
<
<

caracterização dos serviços técnicos profissionais especializados e suas especificidades;
significado da inexigibilidade de licitação;
justificativas para a aplicação da inexigibilidade de licitação aos serviços técnicos profissionais especializados;
principais dificuldades, vantagens e desvantagens da adoção desse procedimento.
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