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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

Um novo modelo de assistência social está sendo1

implantado em todo o país, fruto de quase duas décadas de

debates e construção, envolvendo governo (federal, estadual

e municipal) e entidades da sociedade civil. É o Sistema4

Único de Assistência Social (SUAS), que vai reunir pela

primeira vez os serviços, programas e benefícios para

cerca de 50 milhões de brasileiros em todas as faixas etárias.7

Com a implantação do SUAS, cumpre-se a

determinação da Constituição de 1988, que integra a

assistência à seguridade social juntamente com a saúde e10

previdência social. Assim, as diversas ações e iniciativas de

atendimento à população carente deixam o campo do

voluntarismo e passam a operar sob a estrutura de uma13

política pública de Estado. O benefício da assistência social

é um direito do cidadão.

Em Questão, n.º 357, 26/9/2005.

Em relação às estruturas do texto ao lado, que trata do SUAS,

julgue os itens que se seguem.

� A substituição dos parênteses das linhas 3 e 4 por travessões

mantém a correção gramatical do período.

� O emprego da vírgula após “(SUAS)” (R.5) justifica-se por

isolar oração subordinada adjetiva explicativa.

� O emprego da vírgula após “serviços” (R.6) justifica-se por

isolar aposto explicativo.

� Estaria gramaticalmente correta a substituição de “cerca de”

(R.7) por acerca de.

� O sinal indicativo de crase em “à população” (R.12) justifica-

se pela regência de “iniciativas” (R.11) e pela presença de

artigo definido feminino singular.
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Com um ano de criação, a Rede de Tecnologia1

Social (RTS) está investindo R$ 14 milhões no biênio 2005-
2006 em projetos de geração de trabalho e renda em
municípios carentes do país. A rede formada por quase 3004

entidades da sociedade civil, do governo, das universidades
e da iniciativa privada tem a função de difundir e aplicar em
escala tecnologias que promovam o desenvolvimento7

sustentável nas regiões do semi-árido e da Amazônia Legal,
na periferia dos grandes centros e nas cidades de regiões
metropolitanas.10

As prioridades da RTS nos primeiros dois anos de
atuação são a aplicação de recursos em empreendimentos,
como reciclagem de resíduos e artesanato, o apoio a sistemas13

de produção associada à captação de água (hortas orgânicas,
quintais produtivos, caprinocultura etc.) e o incentivo a ações
coletivas: beneficiamento de castanha-de-caju, produção de16

frutas nativas, apicultura, apoio ao cultivo de plantas
medicinais e a processos agroextrativistas (açaí, andiroba,
babaçu etc.).19

Em Questão, n.º 434, 17/5/2006.

Com referência às idéias e às estruturas do texto acima, julgue os
seguintes itens.

� A forma verbal “tem” (R.6) está no singular para concordar
com “A rede” (R.4).

� Depreende-se da expressão “em escala” (R.6-7) que a difusão
e aplicação de tecnologias será feita de forma gradual, em
etapas.

� As vírgulas logo após “empreendimentos” (R.12) e
“artesanato” (R.13) podem, sem prejuízo para a correção
gramatical do período, ser substituídas por parênteses.

	 O sinal de dois-pontos (R.16) pode, sem prejuízo para a
correção gramatical do período, ser substituído pela
expressão tais como, antecedida de vírgula.

�
 O texto é pessoal e subjetivo, de forma que não poderia fazer
parte de uma correspondência oficial.

Dados do relatório global divulgado pela1

Organização Internacional do Trabalho (OIT) mostram que
os índices de trabalho infantil (entre 5 e 9 anos de idade), no
Brasil, caíram 61% entre 1992 e 2004. Houve ainda redução4

de 36% na taxa de ocupação na faixa etária entre 10 e
17 anos. O estudo O Fim do Trabalho Infantil: Um

Objetivo ao Nosso Alcance coloca o país como um exemplo7

no desenvolvimento de práticas eficazes que tornaram
possível atingir esses resultados.

Conforme o relatório: “Os exemplos da Ásia e do10

Brasil reforçam a mensagem de que a redução da pobreza e
a educação universal constituem requisitos importantes para
que os países possam chegar ao ponto de transição na13

eliminação do trabalho infantil. Se o Brasil e a China podem
fazer essa transição histórica, outros países podem fazê-la”.

O estudo aponta que, no Brasil, os avanços no16

combate ao trabalho infantil ocorreram principalmente
devido à instituição do Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (PETI), à criação do Fórum Nacional para19

a Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI),
além da ampliação do acesso ao ensino. 

Em Questão, n.º 429, 5/5/2006.

Em relação ao texto acima, julgue os itens de 11 a 15.

�� A flexão de “divulgado” (R.1) para divulgados manteria a

correção gramatical do período.

�� Dada a relação lógico-sintática entre os períodos do primeiro

parágrafo, o terceiro período poderia ser iniciado com a

seguinte redação: Em conseqüência disso, o estudo.

�� A inserção de uma vírgula imediatamente antes do termo

“que” (R.8) mantém as relações sintáticas originais e não

altera o significado da informação.

�� Pelos sentidos do texto, o sinal de dois-pontos e as aspas no

segundo parágrafo indicam a inserção da fala de uma pessoa

entrevistada.

�� A forma verbal “ocorreram” (R.17) está no plural para

concordar com “os avanços” (R.16).

O PETI, gerido pelo Ministério do1

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS),

beneficia, hoje, um milhão de crianças e adolescentes entre

nove e quinze anos de idade, em mais de 3.317 municípios.4

Somente no ano passado, o governo federal investiu cerca de

R$ 533 milhões no programa.

O programa transfere uma renda mensal às famílias7

com meninos e meninas envolvidos em qualquer tipo de

trabalho, com prioridade para aqueles considerados

perigosos, degradantes, insalubres e penosos, como os10

desenvolvidos em carvoarias, nas plantações de fumo e cana-

de-açúcar e em lixões. Em contrapartida, as famílias devem

matricular seus filhos nas escolas e garantir ao menos 85%13

de freqüência nas aulas e nas ações socioeducativas e de

convivência oferecidas no turno oposto ao das aulas.

Em Questão, n.º 429, 5/5/2006.

Com base no texto acima, julgue os itens que se seguem.

�� O emprego de vírgulas após “PETI” (R.1) e após “(MDS)”

(R.2) justifica-se por isolar oração reduzida de particípio

intercalada na principal.

�� As palavras “municípios”, “famílias”, “freqüência” e

“convivência” recebem acento gráfico com base na mesma

regra gramatical.

�� Em “O programa transfere uma renda mensal às famílias”

(R.7), o sinal indicativo de crase justifica-se pela regência de

“renda” e pela presença de artigo definido feminino plural.

�	 No trecho “com prioridade para aqueles considerados

perigosos, degradantes, insalubres e penosos” (R.9-10), a

substituição do pronome “aqueles” por os prejudicaria a

correção gramatical e a informação original do período.

�
 O texto é composto com expressões coloquiais próprias da

linguagem oral informal, razão pela qual é inadequado para

compor correspondência oficial.
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A figura acima ilustra uma janela do Word 2003 que contém um

documento em processo de edição e cujo texto apresenta duas

cores de fonte. Considerando essas informações e que Meus

documentos seja a pasta de trabalho do Word, julgue os próximos

itens.

�� O alinhamento do texto do documento mostrado pode ter

sido obtido por meio do seguinte procedimento: pressionar

e manter pressionada a tecla �; teclar �; liberar a

tecla �; clicar .

�� Para alterar a cor da fonte nas duas últimas linhas mostradas,

é suficiente: selecionar as referidas linhas; clicar a seta em

; na janela disponibilizada, clicar a cor da fonte

desejada.

�� Para salvar o documento em edição em um arquivo de nome

IPAJM não existente na pasta Meus documentos, é suficiente

realizar o seguinte procedimento: clicar a opção Salvar como

no menu ; na janela disponibilizada, no campo

apropriado, digitar IPAJM; teclar �.

�� Para obter uma lista com todos os estilos de fonte

disponibilizados pelo Word, é suficiente: clicar , o que

abre uma janela de pesquisa; no campo apropriado, digitar

estilo de fonte; teclar �.

A figura acima mostra uma janela do Excel 2003, com uma
planilha contendo os números de vagas para diversos cargos em
uma instituição. Com relação a essa janela e ao Excel 2003,
julgue os itens que se seguem.

�� Sabendo-se que o conteúdo da célula A1 está formatado
como negrito, para desfazer a formatação como negrito é

suficiente clicar essa célula e, em seguida, clicar .

�� Uma forma correta para se calcular a soma dos conteúdos
numéricos das células de B2 a B9, pondo o resultado na
célula B10, é a seguinte: selecionar o grupo de células

formado pelas células de B2 a B9 e, em seguida, clicar .

�� Ao se clicar a célula A5 e se pressionar a tecla �, toda
a linha 5 é excluída, e a linha 6 passa a ocupar o lugar da
linha 5.

Com relação ao Windows XP, julgue os itens que se seguem.

�� Ao se aplicar um clique duplo em um ícone correspondente
a um arquivo contendo um documento editado com como
Word que esteja na desktop, esse arquivo será enviado para
a lixeira do Windows.

�	 Considere que haja um arquivo de 30 MB representado por
um ícone na desktop do Windows. Nesse caso a seguinte
seqüência de ações descreve corretamente procedimento que
levará à realização de cópia de segurança do referido
arquivo: aplicar um clique duplo no ícone Meu computador, na
desktop, que permitirá que a janela correspondente a Meu

computador seja aberta; arrastar o o ícone referente ao arquivo
de 30 MB da desktop para sobre o ícone

 na janela Meu computador.

�
 O ícone , comumente presente na desktop do Windows
XP, é uma ferramenta que, quando corretamente
configurada, permite ao usuário a recuperação de arquivos
que foram excluídos de diretórios originais.
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Considere que a janela do Internet Explorer 6 (IE6) ilustrada

acima esteja em execução em um computador cujo sistema

operacional é o Windows XP. Considere que o acesso à Internet

por meio desse computador seja realizado por meio de uma

conexão ADSL, em que se utiliza um número IP que pode ser

diferente a cada sessão de uso do IE6. A partir dessas

informações, julgue os itens seguintes.

�� As informações apresentadas são suficientes para se concluir

que, na sessão atual do IE6, três sítios foram visitados, sendo

que um deles foi o sítio cujo endereço eletrônico é

www.ipajm.es.gov.br e que seis páginas web deste sítio

foram visitadas. 

�� Por meio do conjunto de botões , é possível que a

janela ilustrada a seguir seja obtida, desde que determinadas

configurações sejam realizadas. A obtenção da janela abaixo

exemplifica o uso do IE6 na obtenção de informações em

pesquisas na Internet e no uso posterior em trabalhos

editados utilizando-se recursos do Microsoft Office.

 

�� Ao se clicar o botão , é possível que a janela a seguir

seja exibida, desde que recursos específicos estejam

disponíveis e determinadas configurações, realizadas.

      

�� O número IP mencionado no comando, mesmo que se altere

a cada sessão de uso do IE6, conterá, como informação, pelo

menos, o número da linha telefônica utilizada na conexão

ADSL.

�� Hoje, computadores que acessam a Internet por meio de uma

conexão ADSL em que serviços de webmail sejam utilizados

para troca de correio eletrônico não estão livres de ataques

de hackers e de infestação por vírus de computadores e

outras pragas virtuais.
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O entusiasmo regional, que comumente ocorre sob certas

circunstâncias, estendeu-se a uma outra vertente integracionista

mais ampla: a tentativa que procura unir toda a América do Sul

ou, mais precisamente, a tentativa de unidade entre os países do

MERCOSUL e da Comunidade Andina. Em Cusco, Peru, em

dezembro de 2004, houve a assinatura do acordo para se criar a

Comunidade Sul-Americana de Nações (CSN). A idéia faz parte

da estratégia da política externa brasileira de conter o avanço da

ALCA e propiciar a integração no espaço sul-americano como

uma condição prévia para a integração maior. A CSN, de acordo

com o estabelecido em Cusco, está baseada em três pontos:

diálogo político permanente; acordo comercial entre a CAN e o

MERCOSUL; integração da infra-estrutura física da região. A

sigla para esta importante parte do acordo é IIRSA ou Integração

da Infra-Estrutura Regional Sul-Americana.

Pio Penna Filho. A América Latina, sua integração e sua inserção no mundo globalizado.

In: Henrique Altemani de Oliveira e Antonio Carlos Lessa (Orgs.). Política internacional

contemporânea. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 75-6. (com adaptações).

Com base no texto acima e relativamente à integração sul-

americana, julgue os itens seguintes.

�� O Brasil vem manifestando pouco interesse na integração

regional, como se pode notar nas questões recentes acerca do

gás boliviano.

�� Países da fronteira amazônica brasileira, como Colômbia e

Venezuela, mantêm relações bastante amistosas e de alta

cooperação entre si.

�� A Guiana Francesa, na condição de país independente, é uma

grande entusiasta da integração regional. 

�	 Apesar das crises episódicas e estruturais, o MERCOSUL é

um marco na integração regional.

�
 A Comunidade Andina de Nações vem enfrentando

problemas resultantes das visões políticas diferentes de

alguns de seus líderes.

�� A CSN tem, na articulação política dos países da região

amazônica com as regiões andina e platina, um de seus

principais objetivos.

�� A maior resistência à integração da Amazônia brasileira com

os seus vizinhos origina-se nas populações de fronteira, que

querem se isolar.

�� A proposta de uma infra-estrutura comum da Amazônia

brasileira com as partes amazônicas dos países vizinhos é um

relevante desafio para a integração sul-americana.

�� Os governos dos estados brasileiros da região amazônica são

contra a integração regional.

�� A tensão recente entre países amazônicos, relativa a

problemas políticos internos e a interpretações de temas

internacionais, é um fato que diminui o brilho do esforço de

integração sul-americana.

�� A força da integração dos países amazônicos reside na

aproximação das sociedades, dos governos e das empresas

desses países em torno de um projeto comum de interesse de

todas as partes.

A economia brasileira vem apresentando transformações, nas

últimas décadas, que chamam a atenção dos especialistas e das

pessoas comuns, no Brasil e fora dele. A propósito de tais

transformações, julgue os itens subseqüentes.

�� A taxa de crescimento econômico vem sendo muito modesta,

mesmo comparada à de países periféricos.

�� A inflação permanece elevada para os parâmetros que regem

uma economia emergente.

�	 A taxa de juros atual, uma das mais altas do mundo, tem sido

apresentada como um dos fatores inibidores do crescimento

econômico.

�
 O retorno do crescimento das exportações, nos últimos anos,

não tem significado, na prática, uma melhoria na balança de

comércio.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Um capital de R$ 5.000,00 foi aplicado em uma instituição
financeira e resgatado 12 meses depois. Considerando que
1,0112 = 1,1278, julgue os itens seguintes.

�� Se a capitalização foi anual, com taxa de juros de 15%
ao ano, então o montante foi superior a R$ 5.700,00.

�� Se a capitalização foi mensal no regime de juros compostos
e o montante foi de R$ 5.639,00, então a taxa mensal de
juros praticada pela instituição financeira foi inferior a 1,2%.

Uma dívida de R$ 4.000,00 foi paga com juros de 2% ao mês, em
4 meses, pelo sistema de amortização constante (SAC). Com base
nessas informações, julgue os itens subseqüentes.

�� As amortizações eram constantes e iguais a R$ 1.100,00.

�� A dívida, no terceiro mês, era de R$ 1.000,00.

�� No segundo mês, o pagamento efetuado foi igual a
R$ 1.080,00.

�� No quarto mês, o credor pagou de juros uma quantia
superior a R$ 25,00.

Um capital de R$ 10.000,00 foi aplicado por 12 meses, com
capitalização trimestral em regime de juros compostos. Ao final
do prazo, o montante foi de R$ 11.700,00. Considerando
1,044 = 1,17, julgue os itens a seguir, a respeito dessa aplicação.

�� A taxa efetiva anual foi inferior a 20%.

�� A taxa nominal anual foi superior a 18%.

Um capital, aplicado por 18 meses a determinada taxa de juros
simples, produz um montante de R$ 15.200,00. Quando esse
mesmo capital é aplicado por 12 meses à mesma taxa de juros
simples, a diferença entre o capital inicial e os juros obtidos é de
R$ 3.200,00. Nessa situação, julgue os itens que se seguem.

�	 A taxa de juros anual dessa aplicação é superior a 55%.

�
 O capital aplicado é superior a R$ 10.000,00.

Um título de valor nominal igual a R$ 6.000,00 foi descontado
5 meses antes do seu vencimento, usando-se o desconto simples.
Sabendo que, sob a mesma taxa de desconto, o desconto
comercial simples excede em R$ 1.000,00 o desconto racional
simples, julgue os itens seguintes.

�� A taxa de desconto simples mensal foi superior a 15%.

�� A soma dos descontos comercial e racional foi superior a
R$ 4.500,00.

Um veículo, no valor de R$ 20.000,00, foi comprado dando-se
20% de seu valor como entrada e mais 12 prestações mensais,
consecutivas e iguais, com a primeira prestação vencendo um mês
após a compra. Sabendo-se que o vendedor cobrou uma taxa de
juros compostos de 3% ao mês, e considerando 1,03!12 = 0,70 e
1,03!5 = 0,86, julgue os itens subseqüentes.

�� O valor pago como entrada foi inferior a R$ 3.500,00.

�� O valor de cada prestação foi superior a R$ 1.500,00.

�� Considerando que o comprador quitou o seu débito por
ocasião do vencimento da 7.ª prestação, então, nessa data,
ele pagou um quantia superior a R$ 9.000,00.

��������
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A respeito dos conceitos gerais de contabilidade e da legislação

a ela aplicável, julgue os itens que se seguem.

�� Na função de planificação da contabilidade, o contador deve

estudar a natureza da entidade, verificar os tipos de

transações prováveis e definir a sua forma de registro,

resumo e evidenciação.

�� A avaliação dos estoques pelo valor de mercado, em

coerência com o princípio da prudência, se aplica todas as

vezes que, no decorrer do exercício, o custo de aquisição das

mercadorias for superior ao valor de mercado.

�� Bens tangíveis de uma sociedade anônima, não destinados a

venda nem à manutenção do objeto da empresa, serão

considerados investimento, avaliados pelo valor provável de

realização no mercado.

�	 A renegociação de um empréstimo vencido, com o novo

vencimento em dois anos a partir da data da renegociação e

incorporação dos encargos já lançados e reconhecidos, mas

não pagos, ao principal, constitui fato contábil misto

diminutivo.

�
 Nos casos de cessação das atividades de uma empresa, em

consonância com o princípio da continuidade, ativos como

os valores diferidos perdem essa condição, convertendo-se

em despesas, devido à impossibilidade de recuperação dos

montantes aplicados remanescentes.

�� Nos termos da oportunidade, variações monetariamente

quantificáveis devem ser reconhecidas, mesmo quando não

há certeza definitiva de sua ocorrência.

�� Quando o inventário final é subestimado, o lucro será

também subestimado, mas, se o estoque inicial é

subestimado, o lucro será superestimado.

�� O livro Diário Eletrônico, desde que contenha certificado e

assinatura digital de profissional contábil devidamente

habilitado, bem como do responsável pela entidade, está

dispensado de registro no registro público competente.

Acerca das demonstrações contábeis, julgue os itens seguintes.

�� A maior parte das empresas encerra seu exercício social em

31 de dezembro, o que se adapta melhor aos períodos de

apuração e tributação do resultado para efeitos da legislação

do imposto de renda.

�� A consolidação das demonstrações contábeis dos grupos de

sociedades é dispensável quando já é adotado o método da

equivalência patrimonial para avaliação dos investimentos

societários, pois ambos produzem valores iguais.

Com relação às necessidades e aos serviços públicos, julgue o

item subseqüente.

�� Em finanças públicas, considera-se que as necessidades

meritórias, ao se alçarem à categoria de públicas,

pressupõem que os beneficiários dos serviços estatais se

eximiriam de manifestar suas preferências, pois tais serviços

seriam obrigatoriamente prestados, independentemente de

manifestação.

Com referência ao controle na administração pública e ao grupo

econômico estatal, julgue os próximos itens.

�� O controle na administração pública federal abrange a

aplicação de recursos pelas instituições públicas bem como

de recursos públicos por entidades de direito privado.

�� Uma empresa estatal do estado do Espírito Santo será

considerada dependente, nos termos da Lei de

Responsabilidade Fiscal, quando receber do seu ente

controlador apenas recursos para o pagamento de despesas

correntes. Se os recursos se destinarem a despesas de capital,

a empresa será considerada não-dependente e tais aplicações

constarão apenas do orçamento de investimentos das estatais.

A propósito do patrimônio das entidades públicas e dos bens

públicos, julgue os itens que se seguem.

�	 Os bens de uso comum integram o patrimônio contábil dos

órgãos e entidades públicos, quando esses órgãos e entidades

são responsáveis pela sua manutenção e conservação.

�
 O Código Civil classifica como bens públicos dominicais

aqueles que integram o patrimônio das pessoas jurídicas de

direito público, como objeto de direito pessoal ou real da

entidade, exceto se a essa entidade se tiver dado estrutura de

direito privado.

A respeito da dívida pública, julgue os seguintes itens.

�� O conceito de deficit operacional foi muito utilizado no

Brasil à época em que a inflação era elevada, com vistas a se

dispor de uma medida real do deficit público.

�� As operações de empréstimo do Banco Central para o

Tesouro Nacional que correspondem a aumentos da base

monetária podem ocorrer de forma indireta, por meio de

vendas em mercado aberto de títulos da dívida pública em

carteira naquela instituição.
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No que se refere à avaliação dos componentes patrimoniais, nos

termos da Lei n.º 4.320/1964, julgue o item a seguir.

�� Bens móveis e imóveis registrados pelo custo de aquisição

são passíveis de reavaliação.

Com respeito à gestão das entidades públicas, ao período

administrativo e ao exercício financeiro, julgue os itens a seguir.

�� A ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e

financeira dos órgãos e entidades da administração direta e

indireta pode operar-se por meio de contrato entre o poder

público e seus administradores, em que se fixem as metas de

desempenho do órgão ou entidade.

�� A inscrição de obrigações em restos a pagar pode ser

efetuada em qualquer época do ano. A dívida ativa é passível

de inscrição anualmente, em 31 de dezembro.

A propósito dos regimes contábeis, julgue o item que se segue.

�� De acordo com o regime contábil misto adotado no Brasil,

receita lançada em um exercício e arrecadada no

subseqüente não afeta o resultado do exercício do

lançamento, diferentemente das inscrições em dívida ativa,

que afetam o resultado econômico do respectivo exercício.

Com base nos critérios sobre execução da receita e da despesa,

julgue os itens seguintes.

�� Os recursos ficam efetivamente disponíveis para utilização

pelos gestores financeiros no estágio do recolhimento, em

conta específica, nos limites e especificações da

programação estabelecida.

�� O adiantamento de numerário, dadas as suas peculiaridades,

é um caso especial de realização da despesa que prescinde

de empenho, quando se tratar de serviços ou aquisições de

caráter extraordinário e urgente.

Acerca do inventário, julgue o item a seguir.

�	 Material de consumo é aquele que não perde sua identidade

e tem duração entre um e dois anos.

Com relação à escrituração e à determinação dos resultados,

julgue os itens subseqüentes.

	
 A liquidação de restos a pagar e a liquidação de despesas se

distinguem, pois a primeira ocorre com o reconhecimento da

dívida, no próprio exercício financeiro, enquanto, na

segunda, o processo é o mesmo, só que no exercício

seguinte.

	� As variações independentes da execução orçamentária não

entram na apuração do resultado do exercício, embora seus

efeitos se reflitam no balanço patrimonial.

Com relação à prestação e julgamento de contas governamentais,

julgue o próximo item.

	� No caso dos municípios, o parecer do tribunal (ou órgão) de

contas sobre as contas municipais vale como decisão

enquanto a câmara municipal não o substituir por seu

julgamento qualificado, pelo quorum constitucional de dois

terços.

Com fundamento na doutrina e na legislação sobre licitações,

julgue os itens seguintes.

	� A licitação é o antecedente necessário do contrato

administrativo e constitui uma expectativa de direito ao

vencedor, pois a administração pública não está obrigada a

celebrar o contrato.

	� Constatada a inviabilidade da licitação, a administração

pública poderá corrigir o edital, através de aditamento ou

expedição de um novo. No caso de se verificar a

inadequação do edital aos propósitos dessa administração, a

licitação deverá ser invalidada e reaberta em novos moldes.

	� Na dispensa de licitação, há possibilidade de competição, o

que caracteriza a competência discricionária da

administração pública. Nos casos de inexigibilidade, não há

possibilidade de competição, o que torna a licitação inviável.

	� A universalidade, característica presente em certas

modalidades de licitação, significa que qualquer interessado

pode habilitar-se e que é vedado exigir, no edital, quaisquer

requisitos de qualificação para a execução de seu objeto.

	� Quando a administração invalida o edital de licitação ou o

próprio certame em andamento antes de conhecido o

vencedor, não cabe indenização aos participantes pelos

dispêndios que realizaram, mesmo que não tenham

concorrido para o vício invalidante.
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Com referência à análise das demonstrações contábeis, julgue os
itens a seguir.

	� Considere que, na comparação de valores sujeitos à
influência das variações dos níveis de preços, uma empresa
constatou, no período avaliado, uma variação do índice geral
de 20% e do índice setorial de 25%. Nessa situação, a
mudança relativa dos níveis de preço para a empresa foi de
1,25%.

		 Considere que um recebimento tenha sido classificado em
resultados de exercícios futuros por não haver cláusula de
devolução desse valor. Nesse caso, ao analisar a situação de
endividamento da empresa, o contador deve classificar esse
valor como capital de terceiros, para fins de análise, caso
esteja caracterizada a existência de obrigação decorrente de
o recebedor ainda não ter prestado o serviço nem colocado
o bem à disposição do pagador.

�

 Se o índice de liquidez corrente de uma empresa, à data do
balanço, for de 1,2, é correto concluir que, ao longo de todo
o próximo exercício, a empresa terá condições de pagar
regularmente as suas dívidas vencíveis no período com as
suas disponibilidades e mais os direitos a receber no mesmo
período.

Considere os seguintes saldos existentes ao final do exercício de
um ente público estadual.

receita tributária R$ 45.000,00

pessoal e encargos sociais R$ 17.000,00

receita patrimonial R$ 12.000,00

transferências aos municípios R$ 32.000,00

operações de crédito R$ 15.000,00

transferências da União R$ 48.000,00

amortização da dívida R$ 14.000,00

investimentos R$ 13.000,00

A partir dos dados apresentados na tabela e com base na
legislação e na doutrina, julgue os itens seguintes, relativos à
receita e à despesa públicas.

�
� O total das despesas correntes foi de R$ 93.000,00.

�
� O total das despesas de capital foi de R$ 27.000,00.

Com referência aos demonstrativos contábeis definidos na Lei
n.º 4.320/1964, julgue os itens que se seguem.

�
� Considere que os saldos de um ente público, apresentados na
tabela a seguir, estejam disponíveis ao final do exercício.

receita arrecadada R$ 650.000,00

despesa fixada R$ 700.000,00

despesa realizada R$ 680.000,00

Nessa situação, é correto concluir que houve economia de
despesa.

�
� O balanço financeiro da União, de março deste ano,
demonstra que as disponibilidades para o período seguinte
são superiores às do período anterior. Nessa situação, é
correto concluir que o somatório dos ingressos
orçamentários e extra-orçamentários foi superior ao
somatório dos dispêndios orçamentários e extra-
orçamentários, no período considerado.

�
� As mutações patrimoniais da despesa constituem variações
ativas e as da receita, variações passivas.

��������
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A função da auditoria deve ser exercida em caráter de

entendimento e o trabalho executado, merecer toda a

credibilidade possível. A profissão do auditor exige obediência

aos princípios éticos profissionais que se apóiam em

independência, integridade, eficiência e confidencialidade.

Considerando a importância da auditoria, julgue os itens que se

seguem.

�
� Considere que um ex-empregado de uma empresa que atua

como membro de equipe de auditoria manteve vínculos com

a entidade auditada pela equipe, em tempo inferior a três

anos. Nesse caso, para que não seja considerada perda de

independência da entidade de auditoria, o ex-empregado

deve-se afastar da condição de membro da equipe ou

recusar-se a realizar o trabalho de auditoria.

�
� De acordo com a doutrina, as normas de auditoria externa

representam o conjunto de princípios e preceitos

consagrados para a realização dos trabalhos de auditoria e

classificam-se em normas relativas à pessoa do auditor, às

demonstrações contábeis e ao parecer.

�
� Um auditor está impedido de emitir opinião sobre as

demonstrações financeiras de uma empresa cujo

diretor-presidente seja o pai de sua ex-mulher.

�
	 Considere que, em 31/12/2004, durante o exame das

demonstrações contábeis de determinada empresa, o auditor

descobriu que as despesas de pessoal estavam

superavaliadas, em função de os salários do mês de janeiro

de 2005 terem sido provisionados indevidamente em 2004,

o que causou a superavaliação da conta credora de salários

a pagar. Nesse caso, a superavaliação ocorreu em função de

a contabilidade ter adotado o registro pelo sistema das

partidas dobradas.

De acordo com os procedimentos de auditoria, julgue os itens a

seguir.

��
 Os procedimentos de auditoria abrangem os testes

substantivos e de observância. Nesses procedimentos, não se

deve considerar a relação entre o custo da obtenção de

evidências e seu significado para o exame.

��� Nos procedimentos de inspeção física, é incorreto afirmar

que a autenticidade é a constatação visual de que o objeto

realmente existe.

��� Considere que, em uma auditoria da conta de fornecedores

a pagar, o auditor observou que uma nota fiscal de

competência de 20X0, referente à compra de um veículo, foi

registrada somente por ocasião de seu efetivo pagamento, em

20X1. Nesse caso, a conta de fornecedores a pagar (teste

principal) e a conta de veículos (teste secundário) estavam

subavaliadas.

��� Considere que um auditor elaborou lançamentos

extracontábeis e os registrou no papel de trabalho das

demonstrações financeiras, com o objetivo de que estas

refletissem corretamente a situação da empresa. Para esses

lançamentos, o auditor utilizou as letras “A”, para os de

ajuste, “R”, para reclassificação, e “E”, para eliminação.

Nessa situação, considerando que a conta despesa de

manutenção de máquinas foi classificada no balanço

patrimonial da empresa, é correto afirmar que o auditor a

classificou com a letra “R”, por se tratar de reclassificação

de conta.

��� Na auditoria interna, a responsabilidade do auditor é

trabalhista e, na auditoria externa, é profissional, civil e

criminal.

��� O auditor externo emite opinião ou parecer, exclusivamente,

sobre as seguintes demonstrações financeiras: balanço

patrimonial, demonstração do resultado do exercício,

demonstração de lucros ou prejuízos acumulados ou

demonstração das mutações do patrimônio líquido e

demonstração de origens e aplicações de recursos.

��� Atualmente, além do parecer, os auditores externos passaram

a emitir relatórios-comentários, nos quais descrevem os

problemas de maior importância constatados no decurso dos

trabalhos de auditoria e apresentam sugestões.

Considerando as normas de auditoria interna, julgue os próximos

itens.

��� A auditoria interna é uma atividade de avaliação

independente, não podendo assessorar a administração da

empresa. Para esse assessoramento, a empresa dispõe do

controle interno.

��� Uma das atribuições da auditoria interna é avaliar os

procedimentos adotados para apuração, pagamento e

recuperação de tributos, nos casos previstos em leis e

regulamentos.

��	 Conforme a doutrina, o controle interno se subdivide em

controles contábeis e controles administrativos. O controle

dos compromissos assumidos, mais ainda não realizados

economicamente, é exemplo de controle administrativo.

��
 Considere que o empregado responsável pelos estoques da

empresa X desvie materiais de consumo e promova seu

ajuste contábil mediante a utilização das contas despesas de

manutenção e estoque. Nesse caso, considerando o princípio

da segregação de funções, é correto afirmar que ocorreu um

desfalque temporário com acesso ao ativo e ao registro

contábil, realizando-se ajustes em conta de resultado.




