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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a
correção das suas provas.
• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 20

O Processo Civilizatório: Etapas da Evolução Sócio-cultural (São1

Paulo: Companhia das Letras, 1998), de Darcy Ribeiro, talvez seja um dos projetos
intelectuais mais ousados do pensamento brasileiro. Darcy elabora uma nova teoria
do movimento histórico da humanidade à luz do contexto sócio-político-4

econômico-cultural americano, procurando com isso instrumentos teóricos que lhe
permitam explicar as causas do desenvolvimento desigual dos povos da América.

Para Darcy, o motor da história é a tecnologia. Isso não implica7

desconhecimento ou ignorância em relação à luta de classes, visto que ele é um
pensador marxista. Acontece que a luta de classes não é um bom parâmetro para
diagnosticar uma determinada etapa histórica. Existiu escravismo em Roma e no10

Brasil, porém com duas conformações históricas diferentes.
Refletindo a respeito da questão “Por que o Brasil não deu certo?”, Darcy

Ribeiro quis dar ao Brasil uma teoria própria, lutando contra os modismos13

importados, pois, segundo ele, existe uma particularidade a nos distinguir dentro do
fluxo histórico mundial; temos de nos concentrar nessa particularidade.

E a singularidade brasileira está na abundância energética de nossa16

natureza. Não existe tecnologia que funcione sem energia, de modo que a energia
é tão ou mais importante do que a tecnologia. O problema somos nós, brasileiros,
querermos copiar o modelo energético e tecnológico de alhures. Somos a19

civilização dos hidratos de carbono. Com a biomassa, que é uma fonte de energia
limpa e renovável, poderemos sair da condição absurda de dependência e partir
para a efetivação da aceleração evolutiva brasileira.22

A combinação autônoma de tecnologia e energia própria é o único
caminho que dispomos para o desenvolvimento brasileiro. Não é possível ficarmos
só na esperança de aumento das exportações, sem atentarmos ao fato de que a25

ampliação do nosso mercado interno deveria ser uma das prioridades da política
econômica brasileira. 

Sem essa convergência antropoenergética o Brasil mais uma vez corre o28

risco de perder a chance histórica de se converter na nação que todos, ou a maioria
de nós, brasileiros, sonhamos. Um país livre, desenvolvido e comprometido com
seu povo.31

Yago Bueno. Hoje em Dia, n.º 460, p. 4 (com adaptações).

Com referência às idéias desenvolvidas no
texto, julgue os itens a seguir.

� Darcy Ribeiro criou um dos projetos
intelectuais mais ousados do
pensamento brasileiro porquanto
defendeu que o mercado interno
deveria ser uma das prioridades da
política econômica.

� De acordo com o segundo parágrafo
do texto, o escravismo em Roma
contou com configurações históricas
distintas das do escravismo brasileiro.

� Conforme o terceiro parágrafo do
texto, Darcy Ribeiro acredita que o
Brasil não deu certo por não ter uma
“teoria própria”.

� Segundo o penúltimo parágrafo do
texto, a auto-suficiência energética
é o único caminho para o
desenvolvimento brasileiro.

� O sentido do texto não seria
prejudicado ao se transformar o
último parágrafo em um único período
sintático, mediante o uso de dois-
pontos em vez de ponto logo após
“sonhamos” e de inicial minúscula na
palavra seguinte.
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Os itens que se seguem apresentam reescrituras dos trechos
indicados. Julgue-os quanto à correção e à manutenção das idéias
básicas do texto.

� “Darcy (...) americano” (R.3-5): Darcy elabora uma teoria
inovadora da evolução histórica da humanidade à luz dos
contextos social, político, econômico e cultural americano.

� “Para Darcy (...) classes” (R.10-12): Acreditar que o motor da
história é a tecnologia não implica desconhecer ou ignorar a
relação da luta de classes.

� “Existiu (...) diferentes” (R.10-11): Houve escravidão em
Roma e no Brasil; todavia apresentaram perceptíveis
alterações conjunturais.

	 “O problema (...) de alhures” (R.18-19): O problema
brasileiro somos nós, pois queremos imitar os modelos
energético e tecnológico dos outros.

�
 “Com a biomassa (...) brasileira” (R.20-22): O Brasil pode se
livrar da condição de dependência absurda, por intermédio
da biomassa, que é uma fonte energética limpa e renovável.

Com referência às estruturas do texto, julgue os itens
subseqüentes.

�� A colocação de vírgula logo após “isso” (R.7) não acarreta
erro de pontuação.

�� Há erros de concordância e de regência na seguinte reescrita
de trechos do texto: Para Darcy, um pensador marxista, o
motor da história é a tecnologia, embora aplicada com
desconhecimento ou ignorância dos problemas sociais
derivados da desigualdade entre as classes.

�� Atende à norma gramatical a substituição do período
“E a singularidade brasileira está na abundância energética
de nossa natureza” por: E a nossa singularidade está na
abundância energética da natureza brasileira.

�� A correção da grafia do texto seria mantida, caso se
invertesse a indagação no terceiro parágrafo da seguinte
forma: O Brasil não deu certo por que?

�� A seguinte reescrita de passagem do texto apresenta erros de
pontuação e de grafia: Sem energia, não ha tecnologia, que
funcione: de maneira que a energia importa tanto quanto, ou
mais do que, a tecnologia.

Considerando aspectos atinentes às idéias e às estruturas do texto,
julgue os itens seguintes.

�� O emprego do negrito nas primeiras linhas do texto deve-se
ao fato de se tratar do título de uma obra, cujo autor é Darcy
Ribeiro.

�� Por abordar, principalmente, a marcha histórica da
tecnologia, em relação à energia, o texto classifica-se como
narrativo.

�� São acentuados em função da mesma regra, apesar de
levarem diferentes tipos de acento, os vocábulos “histórico”,
“econômico”, “tecnológico” e “autônoma”.

�	 Em “a singularidade brasileira está na abundância energética
de nossa natureza”, há apenas dois adjetivos e três
substantivos abstratos.

�
 Em “Não é possível ficarmos só na esperança de aumento
das exportações, sem atentarmos ao fato de que a ampliação
do nosso mercado interno deveria ser uma das prioridades da
política econômica brasileira”, a substituição de “na
esperança de” por a esperar pelo e de “ao fato de que a
ampliação” por que a ampliação não provocará
necessariamente o fenômeno da crase.

Considerando a figura acima, que ilustra parte da janela do
aplicativo Outlook Express 6 (OE6), julgue os itens a seguir.

�� Por meio da opção , é possível acessar
uma janela cujos recursos permitem definir uma regra tal
que, se uma mensagem de correio eletrônico recebida
contiver a palavra SPAM no campo assunto, essa mensagem
será automaticamente excluída e não poderá mais ser lida no
OE6.

�� A figura a seguir mostra parte da janela que será executada
caso a opção  seja clicada. Nessa janela, por meio
do botão Adicionar, é possível acessar uma conta de correio
eletrônico usando recursos de serviço webmail e transferir as
mensagens dessa conta para a caixa de entrada do OE6.

       

A figura acima ilustra parte da janela do Internet Explorer 6
(IE6), que está em sessão de acesso à Internet. Considerando essa
janela, julgue os próximos itens, acerca do IE6.

�� Conclui-se que o IE6 está configurado para bloquear
mensagens do tipo pop-up, caso tenha sido visualizada a
mensagem mostrada na figura a seguir, após se ter acessado
determinada página na Internet.

        

�� É correto inferir que, na situação em que se encontra a janela
mostrada, se está acessando o sítio cujo endereço

eletrônico é . Nesse caso, para se
realizar uma pesquisa acerca de economia no sítio do
UOL, é suficiente digitar o termo economia no campo

 e, a seguir, clicar .

�� Considere que a página que está sendo acessada contenha,
além de texto, objetos associados a imagens. Nesse caso, por

meio de opção encontrada no menu , é possível
salvar, no disco rígido do computador em uso, apenas a parte
textual contida nessa página.
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A figura acima ilustra uma janela do Excel 2003 que contém uma
planilha com dados referentes à movimentação e ao total de
cargas no porto de Salvador entre outubro e dezembro de 2005
bem como ao de cargas movimentadas e o total naquele ano.
Considerando que essa planilha esteja em execução em um
computador PC, julgue os itens seguintes.

�� Observa-se que, na planilha acima, a célula H9 está
selecionada. Dessa forma, a partir dessa situação, um
procedimento que permitiria obter os valores mostrados nas
células de H6 a H8, caso eles ainda não tivessem sido

calculados, é: clicar o botão ; posicionar o ponteiro do
mouse sobre a célula H6; pressionar e manter pressionado o
botão esquerdo do mouse; posicionar o ponteiro do mouse
sobre a célula H8; liberar o ponteiro esquerdo do mouse.

�� É possível se definir uma mesma largura para o conjunto de
células de B6 a G6, por meio de recurso disponibilizado por

opção encontrada no menu , após se ter
selecionado esse conjunto de células.

�� Os botões ,  e  e opção do menu  podem
ter sido utilizados para se obter o efeito mostrado no
conjunto de células A4 e A5.

A figura acima mostra uma janela do Word 2002, com um
documento em processo de edição. Com relação a essa janela e
ao Word 2002, julgue os itens que se seguem.

�	 O ato de clicar sucessivas vezes o botão  na parte superior
da barra de rolagem vertical permite a exibição de trechos de
texto que podem estar presentes no documento mas não
visualizados na figura.

�
 Para se realizar um zoom na região próxima à palavra
“espelho”, de forma que essa região seja exibida com um
tamanho maior, mas sem alterar o tamanho da fonte da
palavra, é suficiente clicar essa palavra e, em seguida,

clicar . 

�� A palavra “repousar”, que está selecionada no documento,
está escrita com a fonte Times New Roman.

�� É possível imprimir apenas a linha que se inicia em “Só
desejava o luar” utilizando-se funcionalidades da opção

Imprimir, a qual é acessada por meio do menu .

Acima são mostradas duas janelas do Windows XP que contêm
arquivos de diversos aplicativos. Com relação a essas janelas e ao
Windows XP, julgue os itens subseqüentes.

�� Para se copiar, da janela Documentos para a janela Disquete

de 3½ (A:), o arquivo  associado ao ícone , é

suficiente realizar a seguinte seqüência de ações: na janela

Documentos, clicar o referido ícone, clicar o menu 

e clicar a opção Copiar desse menu; clicar a barra de título da

janela Disquete de 3½ (A:); clicar o menu  e, em

seguida, clicar a opção Colar nesse menu.

�� Para se abrir o arquivo associado ao ícone , é

suficiente clicar o referido ícone  e, em seguida, clicar

na janela Documentos. 

�� Considerando-se que os arquivos associados aos ícones

 e  sejam os únicos

arquivos armazenados no disquete de 3½'' inserido na
unidade A: e que esse disquete seja o tipo mais comumente
usado, então, é correto afirmar que é possível copiar os três
arquivos mostrados na janela Documentos para o disquete,
que poderá passar a conter cinco arquivos.



UnB / CESPE – CODEBA / Nome do candidato: – 4 –

Cargo 3: Contador É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Com relação aos temas atinentes a saúde e educação no Brasil,

julgue os itens que se seguem.

�� Embora avanços expressivos tenham-se realizado no campo

da educação básica, o grau de escolarização e de

alfabetização ainda não alcançou os níveis das sociedades

mais avançadas socialmente no chamado Primeiro Mundo.

�� Na América Latina, os padrões de adaptação de currículos

de ensino fundamental e médio foram recentemente

harmonizados, assim como os mecanismos de equivalência

automática de diplomas.

�� O Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro estabeleceu-se

como uma cópia fiel do sistema de saúde criado pelos

ingleses no final da década de 80 do século passado, no

período de administração de Margareth Thatcher. 

�	 O Brasil vem-se apresentando internacionalmente como um

país que encontrou mecanismos preventivos educacionais e

meios farmacêuticos próprios de forma a inibir a expansão

da AIDS em seu território.

�
 A educação e a saúde, associadas à dotação de

infra-estrutura de saneamento das cidades, complementadas

por políticas de emprego, renda e crescimento econômico,

agregados ao tema da segurança, correspondem aos anseios

elementares da sociedade brasileira em ano eleitoral.

No que se refere ao quadro político-partidário das últimas

décadas no Brasil, julgue os itens subseqüentes.

�� Os partidos políticos têm apresentado um altíssimo grau de

coesão interna e consistência ideológica própria.

�� A idéia de reforma política foi pessoalmente levada a cabo

pelo presidente Lula, desde os primeiros dias de seu

governo, como um marco da ampliação da segurança política

do Estado nacional.

�� Os partidos políticos nacionais são, de modo geral, marcados

por grandes adesões de massa.

�� A reforma política e eleitoral encontra resistência expressiva

de alguns que, ao terem feito da política suas únicas

profissões, dependem da forma presente de exercício de

representação política.

�� Os partidos políticos brasileiros, apesar de suas dificuldades

recentes, são bastante avançados em relação às democracias

consolidadas na Europa Ocidental.

Brasil cede mais para

tentar salvar o MERCOSUL

Para evitar o esfacelamento do MERCOSUL, o Brasil

foi ao socorro do bloco. Acolheu o pedido de instituição de

salvaguardas no comércio com a Argentina, acenou com

compensações ao Uruguai — como a possibilidade de o país

participar de licitações públicas para vender merenda escolar nos

estados do Sul — e rompeu o silêncio de dez anos frente a um

pleito do Paraguai: estreitar a cooperação na área social, com

ênfase para saúde e educação.

Essa guinada fica ainda mais forte quando se leva em

conta um esforço diplomático sem precedentes, em 15 anos de

história do MERCOSUL. Sob críticas, o Itamarati decidiu se

voltar a uma agenda construtiva e eminentemente política,

sacrificando, em parte, o lado empresarial. Há um esforço para

recuperar o tempo perdido. Ficou-se muito tempo discutindo

micropolítica e interesses pontuais. A visão estratégica de longo

prazo acabou deixada de lado.

O Globo, 17/3/2006 (com adaptações).

A partir das idéias do texto acima, julgue os itens seguintes.

�� O MERCOSUL assistiu a crises episódicas, como as que

envolveram restrições argentinas à compra de geladeiras e

fogões, com pouca contribuição à dimensão estratégica do

processo de integração no Cone Sul. 

�� A Argentina vem-se beneficiando nos últimos anos de

substancial saldo comercial positivo no comércio bilateral

com o Brasil.

�� A carência de cadeias produtivas e de articulações industriais

mais permanentes sacrificou, nos últimos anos, a

competitividade conjunta do MERCOSUL e ajudou a manter

assimetrias econômicas internas ao bloco.

�	 A retomada de uma agenda mais construtiva do Brasil para

o MERCOSUL, como lembra o texto, permite que esse país

possa gozar de melhor prestígio junto a seus vizinhos.

�
 A recuperação do espaço perdido no MERCOSUL é apenas

paliativo para uma área de integração que não trouxe

quaisquer benefícios para os países contratantes do Tratado

de Assunção.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Considere que Vítor tenha aplicado, por alguns meses,
determinada quantia em uma instituição financeira que paga a
taxa de juros de 5% ao mês. Com relação a essa situação, julgue
os itens que se seguem.

�� Se o capital aplicado por Vítor foi de R$ 2.500,00 e rendeu
juros de R$ 875,00 com capitalização simples, então o
número de meses que o capital ficou aplicado foi superior
a 8. 

�� Se a capitalização foi composta, então, após 2 meses, o
capital aplicado rendeu juros acima de R$ 250,00.

Considere que um título de valor nominal igual a R$ 10.000,00
tenha sido descontado 4 meses antes do seu vencimento, à taxa de
desconto de 5% ao mês. Tomando 0,81 como valor aproximado
para (0,95)4, julgue os itens subseqüentes, relativos a essa
situação.

�� Se o desconto aplicado foi o comercial simples, então a taxa
real do desconto foi superior a 6%.

�� Se o desconto sobre o título foi o comercial composto, então
seu valor será superior a R$ 2.000,00.

Julgue os itens seguintes.

�� A taxa composta semestral equivalente a 21% ao ano é
superior a 12%.

�� Supondo que a caderneta de poupança pague juros
compostos de 9,6% ao ano, com capitalização mensal, então
a sua taxa efetiva anual é igual a i = (1,008)12 !1.

Carlos comprou, hoje, mercadorias no valor de
R$ 20.000,00, a serem pagas em três parcelas. Ele pagou 15%
desse valor à vista e comprometeu-se a pagar R$ 12.000,00 ao
final do sexto mês e o resto da dívida ao final do décimo segundo
mês. 

Quanto à situação hipotética acima, supondo que seja cobrada, na
transação realizada por Carlos, taxa de juros compostos de 6% ao
mês, e tomando 1,42 como valor aproximado para (1,06)6, julgue
os itens que se seguem.

�� O valor pago à vista por Carlos foi inferior a R$ 2.800,00.

�� A dívida de Carlos ao final do sexto mês, antes de ele efetuar
qualquer pagamento, será superior a R$ 24.000,00.

�	 A última prestação a ser paga por Carlos, ao final de 12
meses, será superior a R$ 17.000,00.

Considere uma série de 5 aplicações mensais, iguais e
consecutivas de R$ 2.000,00 cada uma, à taxa de juros compostos
de 5% ao mês. Sabendo que a primeira parcela é aplicada ao final
do primeiro mês, e tomando 1,28 como valor aproximado para
(1,05)5 e 0,78 para (1,05)!5, julgue os próximos itens.

�
 O montante dessa série ao final do quinto mês é superior a
R$ 12.000,00.

�� O valor atual da série considerada inferior a R$ 9.000,00.

��������
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Marli fez um empréstimo de R$ 84.000,00, que foi
quitado pelo Sistema de Amortização Constante (SAC) em
prestações anuais consecutivas a uma taxa de juros compostos de
i% ao ano, com a primeira prestação sendo paga ao final do
primeiro ano.

Com relação à situação apresentada, sabendo que a primeira
prestação paga foi de R$ 13.720,00 e que, nesse momento, a
amortização foi de R$ 7.000,00, julgue os itens a seguir. 

�� O número de prestações anuais pagas por Marli para quitar
sua dívida foi inferior a 10 anos.

�� A taxa anual de juros foi — i% — superior a 7%.

Considere que um empréstimo de R$ 57.500,00 deva ser quitado
em 8 anos pelo Sistema Francês de Amortização, em prestações
anuais iguais e consecutivas, a primeira vencendo um ano após a
tomada do empréstimo. Supondo que os juros compostos são de
8% ao ano e tomando 0,54 como valor aproximado para (1,08)!8,
julgue os itens seguintes. 

�� O valor da prestação será inferior a R$ 9.500,00. 

�� Os juros cobrados na primeira prestação serão superiores a
R$ 4.500,00.

Acerca do registro das operações típicas de empresas comerciais,
julgue os itens subseqüentes.

�� O registro da aquisição de computadores com pagamento de
R$ 5.000,00 a vista e R$ 2.500,00 a prazo proporcionará
acréscimo ao ativo permanente de R$ 5.000,00.
O lançamento contábil que representa esse evento é o seguinte.
Débito - computadores . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 7.500,00
Crédito - conta a pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 2.500,00
Crédito - bancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 5.000,00

�� Ao efetuar a troca de um veículo, registrado por
R$ 50.000,00 e com depreciação acumulada de
R$ 10.000,00, por um terreno com o mesmo valor contábil,
o seguinte lançamento deverá ser registrado.
Débito – terrenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 40.000,00
Débito – depreciação acumulada . . . . . . . . . R$ 10.000,00
Crédito – veículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 50.000,00

�� O registro da devolução de vendas, que foram recebidas a
vista e vendidas no período, proporcionará um débito na
demonstração do resultado do exercício e um crédito no
disponível. Ao receber a mercadoria devolvida, a empresa
deverá registrar o acréscimo ao estoque de mercadorias, caso
a mercadoria esteja em condições normais, bem como a
redução do custo da mercadoria vendida, independentemente
de o controle de estoques ser periódico ou permanente.

�	 O registro da despesa de entrega de mercadorias, quando a
empresa paga o transportador, proporciona um débito na
demonstração do resultado do exercício (DRE) e um crédito
no ativo circulante. A despesa de entrega de mercadorias não
influencia na apuração da margem bruta da DRE.

�
 O registro da conversão do saldo de fornecedores em capital
social proporcionará um decréscimo no passivo e um
acréscimo ao patrimônio líquido. Ao se modificar a
composição do quadro de sócios, é necessário efetuar a
alteração contratual.

��������
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conta 

ano

2003 2004 2005

compras 9.000 35.000 40.000

deduções da receita de

vendas
10.800 17.000 23.100

despesas administrativas 12.500 16.800 13.100

despesas de vendas 3.500 4.100 6.000

despesas financeiras 6.000 8.000 4.300

devolução de compras 280 350 320

estoque final 8.000 9.500 2.000

estoque inicial 20.000 4.800 3.870

frete sobre compras 900 1.100 2.000

fretes sobre vendas 1.200 1.800 2.800

provisão para imposto de

renda
1.280 903 1.572

receita bruta de vendas 60.000 85.000 105.000

receitas financeiras 4.800 3.870 5.500

seguro sobre compras 650 900 1.540

Com referência às informações apresentadas no quadro acima, em
que os valores estão em reais, e acerca da estrutura e análise das
demonstrações contábeis, julgue os itens a seguir.

�� A margem bruta apurada no ano de 2003 é inferior a 50%.

�� A margem líquida do ano de 2004 é menor do que a margem
líquida apurada no ano de 2003.

�� O lucro antes do imposto de renda no ano de 2005 é de
R$ 10.480,00.

�� O lucro bruto no ano de 2003 é de R$ 32.850,00.

�� O lucro líquido apurado no ano de 2005 é de R$ 11.590,00.

�� O resultado financeiro do ano de 2003 é maior do que o
resultado financeiro do ano de 2004.

�� O custo da mercadoria vendida (CMV) no ano de 2004 é
superior ao de 2003.

��������

conta
ano

2004 2005

vendas 500 430

seguros antecipados 180 200

salários a pagar 110 80

reserva legal 12 19

realizável em longo prazo 190 220

investimentos 400 560

imobilizado 210 180

gastos de expansão 450 500

fornecedores 160 80

financiamentos de curto prazo 60 85

estoques 200 150

dividendos do período 80 110

dividendos a pagar 20 35

despesa de telefone 250 330

despesa de seguros 25 33

despesa de salários 30 45

despesa de manutenção 8 14

despesa de exaustão 12 18

despesa de energia 10 25

despesa de depreciação 90 85

despesa de amortização 20 22

despesa de aluguel 40 45

custo da mercadoria vendida 300 380

contas a receber 200 250

caixa 120 200

banco 600 800

aplicação financeira 114 110

aluguel antecipado 90 40

A respeito das informações do quadro acima, em que os valores
correspondem a reais, julgue os itens subseqüentes quanto a
estrutura, análise e peculiaridades das demonstrações contábeis.

�� O valor das compras de mercadorias no ano de 2005
corresponde a R$ 330,00.

�	 A empresa pagou a fornecedores, no ano de 2005, o
equivalente a R$ 410,00.

�
 A empresa pagou energia elétrica, no ano de 2005, no valor
de R$ 25,00.

�� A empresa pagou a quantia de R$ 45,00 referente a despesas
de salário em 2005.

�� A empresa recebeu de seus clientes o correspondente a
R$ 450,00.

�� A empresa contratou seguros, em 2005, no valor de
R$ 147,00.
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�� A despesa de amortização do ano de 2005, no valor de

R$ 22,00, não afetará o fluxo de caixa da empresa, reduzirá

o resultado do exercício e sua contrapartida reduzirá o saldo

do ativo permanente diferido.

�� A empresa pagou dividendos em 2005 no valor de R$ 95,00.

�� O fluxo de financiamentos da empresa pode ser corretamente

avaliado pela variação obtida no saldo da conta de

depreciação acumulada, uma vez que a aquisição ou venda

de imóveis afeta o saldo dos financiamentos da empresa.

�� A empresa não apresenta movimentações de financiamentos

de longo prazo. Assim, os recursos capazes de financiar suas

atividades restringem-se ao passivo circulante e ao

patrimônio líquido.

Acerca dos registros típicos de empresas comerciais e do seu

reflexo no patrimônio, julgue os itens que se seguem.

�� Ao se registrar o débito correspondente à exaustão

acumulada, no ativo permanente, há decréscimo no ativo

total. A mudança do saldo do ativo ocorre porque a

contrapartida do registro é em conta de resultado do

exercício.

�	 O registro da captação de recursos de curto prazo não afeta

o capital de giro líquido. Dessa maneira, quando a empresa

apresenta situação de liquidez imediata desfavorável, a

solução é captar recursos de longo prazo para melhorar sua

liquidez corrente e também o valor apurado pelo índice de

liquidez imediata.

	
 Ao registrar a provisão para pagamento de salários, a

empresa aumenta o saldo do passivo circulante e reduz o

índice de liquidez corrente. Ao efetuar o pagamento de

salários provisionados, há redução do ativo circulante e no

resultado do exercício.

Serviços públicos compreendem um conjunto de atividades e de

bens que são colocados à disposição da sociedade para

proporcionar uma melhora de seu bem-estar social. Quanto aos

serviços públicos e bens públicos, julgue os itens a seguir.

	� Serviços de utilidade pública são aqueles considerados

como essenciais para a sociedade, e portanto somente a

administração pública pode prestá-los sem a delegação de

terceiros.

	� Bens públicos dominicais, tais como rios, mares e praças,

constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito

público.

	� Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

	� Autarquia é ente administrativo que executa serviços

públicos típicos e não pode desenvolver atividades

industriais econômicas, ainda que de interesse coletivo.

Durante um exercício financeiro, a administração pública busca
arrecadar os recursos necessários para atender à demanda de
serviços da sociedade, portanto incorre em despesas de diversas
naturezas. Quanto ao exercício financeiro, às receitas e às
despesas, julgue os itens que se seguem.

	� Ingressos financeiros de caráter temporário, pertencentes a
terceiros, dos quais a administração pública é uma
simples depositária, são classificados como receita extra-
orçamentária.

	� É classificada como investimento a despesa com a aquisição
de títulos representativos de capital de uma empresa já
constituída, sem que a operação signifique aumento de
capital.

	� No Brasil, o regime contábil de escrituração é misto por se
considerar que pertencem ao exercício financeiro as receitas
arrecadadas e as despesas nele efetivamente liquidadas.

	� Arrecadação é o estágio da receita no qual os recursos
recebidos dos contribuintes são transferidos para o tesouro
público pelo agente arrecadador.

		 O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade
competente que cria para o Estado obrigação de pagamento
pendente, ou não, de implemento de condição.

�

 A despesa corrente contribui para o decréscimo do
patrimônio líquido da entidade que a realiza.

��������
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A administração pública, para proporcionar os serviços para a
sociedade, pratica os mais diversos atos, entre os quais se
destacam as questões relativas à dívida pública, ao adiantamento
de numerário, às avaliações patrimoniais e ao inventário, que são
registrados pela contabilidade. Com relação a esses atos e
registros contábeis, julgue os itens subseqüentes.

�
� Os restos a pagar são tratados como dívida fundada.

�
� Os bens móveis, quando contabilizados, são avaliados pelo
valor de aquisição, ou pelo custo de produção ou de
construção, mas não podem ser reavaliados.

�
� O inventário de material na administração pública consiste
em realizar a verificação física dos bens de consumo e dos
bens permanentes existentes em almoxarifado.

�
� O inventário é classificado como inicial quando ocorre
mudança de responsável pela guarda e utilização dos bens.

�
� O regime de adiantamento consiste na entrega de numerário
a servidor para realização de despesa que não possa
subordinar-se ao processo normal de aplicação e cuja nota de
empenho é emitida após a prestação de contas.

Os atos da administração pública são registrados pela
contabilidade ao longo do exercício, e o resultado patrimonial é
apurado ao final de cada período, sendo evidenciado nas
demonstrações contábeis. No que se refere à determinação do
resultado do exercício e demonstrações contábeis, julgue os itens
subseqüentes.

�
� O deficit orçamentário é representado pela diferença a menor
entre a execução da receita e a da despesa, sendo ele
evidenciado no balanço orçamentário, no lado da despesa.

�
� Na apuração do resultado, as insubsistências ativas e as
superveniências passivas contribuem para a diminuição do
resultado do exercício.

�
� Uma das fontes de recursos para a abertura de crédito
suplementar é o superavit financeiro evidenciado no balanço
patrimonial do exercício anterior.

�
	 Os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os
que se transferem para o exercício seguinte são evidenciados
no balanço financeiro.

��
 As mutações ativas são decorrentes da execução
orçamentária da receita.

A administração pública está sujeita a um conjunto de
procedimentos legalmente estabelecidos, por meio dos quais são
verificados, entre os interessados habilitados, os que oferecem
melhores condições para a prestação de serviços ou fornecimento
de bens. A respeito de licitação, julgue os itens que se seguem.

��� São consideradas de grande vulto as obras, serviços e
compras cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o
limite estabelecido para a concorrência de obras e serviços
de engenharia.

��� Para tomada de preços, quando a licitação for do tipo melhor
técnica ou técnica e preço, os avisos que contenham os
resumos dos editais devem ser publicados com antecedência
de, no mínimo, 15 dias do recebimento das propostas.

��� Obras ou serviços de mesma natureza que ocorram no

mesmo local e possam ser realizados conjunta e

concomitantemente não podem ser parceladas para se aplicar

a modalidade convite quando o somatório de seus valores

caracterizar tomada de preço, exceto para as parcelas de

natureza específica que possam ser executadas por pessoas

ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da

obra ou serviço.

��� No caso de a União intervir no domínio econômico para

regular preços ou normalizar o abastecimento, é dispensável

a licitação.

��� O balancete do último exercício social que comprove a boa

situação financeira da empresa é um dos documentos

exigidos para a qualificação econômico-financeira dos

interessados, na fase de habilitação da licitação.

Acerca dos aspectos que envolvem a auditoria, julgue os

próximos itens.

��� Os testes substantivos têm por finalidade obter evidências

quanto à suficiência, exatidão e validação dos dados

produzidos pelos sistemas contábil e administrativo da

entidade.

��� A confirmação de dados na auditoria pode ser realizada sob

a forma de pedido positivo quando há necessidade da

resposta da pessoa de quem se quer obter uma confirmação

formal e este pedido positivo pode ser feito sob a forma

“branco” ou “preto”.

��� Segundo o princípio da imparcialidade, o auditor deve,

durante o desenvolvimento de seu trabalho, pautar-se,

exclusivamente e livremente, a seu critério, no planejamento

de seus exames, na seleção e aplicação de procedimentos

técnicos e teste de auditoria, na definição de conclusões e na

elaboração de seus relatórios e pareceres.

��	 A amostragem estratificada que é usada quando a população

é formada por subgrupos diferentes, deve considerar que

cada um deles seja homogêneo e consiste em se selecionar

aleatoriamente uma quantidade de itens em cada grupo para

formar a amostra, proporcional ao tamanho desse grupo.

��
 As unidades de auditoria interna das entidades da

administração indireta federal devem ser avaliadas pelos

órgãos e unidades do sistema de controle interno do Poder

Executivo federal por ocasião das auditorias de gestão e,

além dessa avaliação de caráter anual, as unidades de

auditoria interna devem ser avaliadas, a cada três anos, por

outras unidades de auditoria interna, avaliação essa

denominada “revisão pelos pares”.


