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• Nas questões de 1 a 50, marque, em 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.
• Nas questões 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 as questões 1 e 2

O debate sobre as deficiências na legislação penal1

brasileira, as falhas na justiça e a crise do sistema
penitenciário oscila em função do noticiário policial. Cada
crime de impacto, como as ondas de violência deflagradas, no4

Rio e em São Paulo, de dentro de penitenciárias, produz
clamores por leis mais duras e prisões com rigidez absoluta.
Os críticos desse tipo de reação argumentam que mais eficaz7

do que qualquer agravamento de penas ou aperto extremo nos
presídios é o cumprimento da legislação vigente, para se
acabar com a perigosa sensação de impunidade que existe na10

criminalidade. Essa posição é bastante razoável, por ter uma
sólida fundamentação. É certo que muitas leis podem até ser
formalmente bem redigidas, baseadas em conceitos13

estruturados, mas de nada adianta se forem mal aplicadas. 
A crise de segurança em que o país se encontra, no

entanto, é tão grave que a aplicação mais eficiente da16

legislação é apenas parte da solução. A criminalidade
brasileira, com a chegada do tráfico de drogas em escala
industrial ao país, ganhou em musculatura e mudou de perfil.19

Mais organizado, letal e violento, o banditismo precisa ser
combatido com todas as armas legais que se possam
mobilizar. As alternativas não são excludentes. As22

penitenciárias têm de ser aprimoradas, a justiça precisa aplicar
melhor as leis, e a legislação não pode deixar de ser revista
para enfrentar um bandido diferente daquele da época da25

redação do Código Penal. 
O Globo, 11/1/2007 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Em relação ao texto, assinale a opção correta.

A A forma verbal “oscila” (R.3) está no singular para concordar
com “crise do sistema penitenciário” (R.2-3).

B A forma verbal “produz” (R.5) está no singular para concordar
com “impacto” (R.4). 

C A expressão “clamores” (R.6) está sendo empregada no
sentido de rejeições.

D A expressão “desse tipo de reação” (R.7) se refere ao
antecedente “ondas de violência deflagradas, no Rio e em São
Paulo, de dentro de penitenciárias” (R.4-5).

E Em “mais eficaz do que” (R.7-8), a eliminação de “do”
mantém a correção gramatical do período.

QUESTÃO 2

Assinale a opção que apresenta substituição incorreta para trecho
do texto.

A “para se acabar” (R.9-10) por com o fim de se acabar

B “se forem” (R.14) por caso sejam 

C “em que” (R.15) por no qual

D “se possam mobilizar” (R.21-22) por possam ser mobilizadas

E “têm de ser” (R.23) por devem ser

QUESTÃO 3

Assinale a opção que apresenta fragmento de texto
gramaticalmente correto.

A A despeito de vários percalsos — valorização do real, queda
nos preços da soja, problemas sanitários e climáticos na
região Sul — as exportações do agronegócio brasileiro
aumentaram 13,4%.

B Tal resultado reflete a melhora na competitividade da
agricultura e da pecuária brasileiras, que provou ser capazes
de enfrentar embargos e barreiras comerciais e alcançarem
novos mercados.

C Esse dinamismo está associado à ampla disponibilidade de
terras férteis, os melhoramentos genéticos promovidos pela
EMBRAPA e a modernização de equipamentos financiada
pelo BNDES.

D É crucial persistir no apoio a esse setor-chave para se
consolidar a confiança externa na economia brasileira,
mediante oferta de crédito em condições favoráveis,
ampliação do seguro agrícola e fomento à tecnologia.

E A ampliação dos superavits comerciais do agronegócio,
contudo, exigirão aperfeiçoamentos urgentes na infraestrutura
de estradas, portos e armazéns.

Opções adaptadas de Folha de S. Paulo, 10/1/2007.

QUESTÃO 4

Os trechos contidos nas opções abaixo constituem
seqüencialmente um texto. Assinale a opção que apresenta erro

gramatical.

A Os governadores do Sudeste deram um passo importante no
combate ao crime organizado ao lançar, no Palácio
Laranjeiras, no Rio, o Gabinete Integrado de Segurança
Pública da Região.

B Já há tempos os cartéis criminosos de São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo se comunicam e
mantém negócios em comum. É no mínimo óbvio que as
polícias desses e de outros estados também precisam atuar em
conjunto para enfrentar de forma mais eficiente à ameaça.

C Se há algo surpreendente aqui é que a iniciativa não tenha
surgido antes. A melhor arma para combater o crime
organizado é a informação. Policiais nas ruas servem para
coibir delitos eventuais e transmitir a sensação de segurança
à população.

D Quando se trata, porém, de impor reveses às quadrilhas, o que
melhor funciona é a inteligência. As polícias, por meio de
seus serviços de informação, precisam antecipar-se às ações
dos bandidos.

E Mais do que isso, precisam ser capazes de investigar quem
está por trás de cada grupo e de reunir provas que permitam
instruir-se um processo.

Opções adaptadas de Folha de S. Paulo, 11/1/2007.
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QUESTÃO 5

Os trechos contidos nas opções abaixo constituem
seqüencialmente um texto. Assinale a opção que apresenta
pontuação gramaticalmente correta.

A Os quatro governantes estaduais estão corretos em exigir
maior participação do governo federal na questão da
segurança pública. Ainda que a Constituição atribua aos
estados a responsabilidade primária por esse setor, a União
tem condições de fazer muito mais do que tem feito.

B A carta conjunta dos governadores, apresenta uma série de
pedidos que o presidente deveria considerar e acatar. O
principal é a ampliação do efetivo da Polícia Federal (PF) nos
estados e sua participação no gabinete.

C Além da PF, deveriam contribuir os serviços de informações
das Forças Armadas e unidades de inteligência financeiras do
Ministério da Fazenda, do Banco Central e do Fisco. Cercar
o dinheiro do crime organizado permite, não apenas localizar
seus financiadores como também estrangular suas atividades.

D A Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas — estas
nas áreas de fronteira — também, podem ser acionadas para
manter uma presença mais ostensiva.

E No plano orçamentário, o governo central precisa auxiliar,
os estados com recursos, para que estes invistam na
modernização de suas polícias e na construção de prisões.

Opções adaptadas de Folha de S. Paulo, 11/1/2007.

Texto para as questões 6 e 7

Em um continente em que países e economias estão1

interligados não apenas por fronteiras comuns ou por
interesses convergentes, mas especialmente por laços
comerciais e culturais, é imperioso que se dê atenção ao que4

está ocorrendo na Venezuela. No dia em que assumiu a
presidência de seu país para exercer o terceiro mandato
consecutivo, o presidente Hugo Chávez anunciou uma série7

de medidas que, mais que qualquer outra sinalização, indica
um retrocesso histórico. Anunciou, por exemplo, a
reestatização de companhias de telefone e de energia, a10

extinção da autonomia do Banco Central e o encaminhamento
ao Congresso de um pedido de poderes para implantar o que
chama de República Socialista da Venezuela. Afora o viés13

retrógrado das medidas e da retórica, o mais assustador no
projeto chavista de poder é seu caráter autoritário e
antidemocrático.16

Se essa situação representa uma ameaça aos países do
subcontinente, para os sócios do MERCOSUL significa
também um desafio a ser enfrentado, já que, desde o ano19

passado, a Venezuela integra o grupo de forma plena. Entre
os princípios que regem o pacto regional, está a cláusula
democrática, pela qual cada sócio se compromete a manter e22

defender os valores e os mecanismos da democracia
representativa. O populismo bolivariano de Chávez surge no
horizonte regional como uma ameaça a tais valores e25

mecanismos.
Zero Hora, 11/1/2007.

QUESTÃO 6

Com base no texto, assinale a opção incorreta.

A Depreende-se do texto que Chávez empreendeu outras
medidas além de reestatização de companhias de telefone e
de energia, extinção da autonomia do Banco Central e
encaminhamento de pedido de poderes ao congresso para
implantar a República Socialista da Venezuela.

B Embora as medidas adotadas por Chávez tenham caráter
autoritário e antidemocrático, apresentam viés progressista.

C A substituição de “em que” (R.1) por no qual mantém a
correção gramatical do período.

D A substituição de “que se dê atenção” (R.4) por que atenção

seja dada mantém a correção gramatical do período.
E A forma verbal “indica” (R.8) está no singular para concordar

com “uma série” (R.7). 

QUESTÃO 7

Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.

A A situação na Venezuela representa uma ameaça aos demais
países da América do Sul.

B Os compromissos dos sócios do MERCOSUL em relação à
manutenção dos valores e mecanismos da democracia
representativa estão ameaçados pela situação na Venezuela.

C As expressões “grupo” (R.20) e “pacto regional” (R.21)
constituem mecanismos de coesão lexical, pois se referem ao
antecedente “MERCOSUL” (R.18).

D A substituição de “pela qual” (R.22) pela expressão por meio

da qual prejudica a correção gramatical do período.

E O nível de formalidade do texto está adequado para emprego
em textos de correspondência oficial.

QUESTÃO 8

Considerando o sistema operacional Windows XP, assinale a

opção correta.

A Utilizando-se as opções de energia no painel de controle, é
possível reduzir-se o consumo de energia em geral. Nesse
caso, o monitor é desligado automaticamente por um curto
período de tempo, para que haja economia de energia, mas os
discos rígidos não podem ser desligados.

B Por meio do recurso gerenciador de sincronização do
Windows XP, é possível se determinar quando os arquivos
offline serão sincronizados com os arquivos na rede, o que
garantirá o recebimento das informações mais atuais da rede
ou da Internet.

C A função da ferramenta limpeza de disco é excluir os arquivos
existentes na lixeira. 

D A função do desfragmentador de disco é corrigir arquivos

corrompidos existentes no disco rígido.
E O utilitário backup ajuda a criar uma cópia das informações,

desde que estas estejam compactadas. 
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QUESTÃO 9

A função da ferramenta  do Word 2002 é

A inserir planilha do Excel.
B inserir tabela. 
C exibir estrutura do documento.
D exibir a barra de ferramentas Tabelas e bordas.
E inserir colunas.

QUESTÃO 10

Considerando a figura acima, que apresenta uma janela do Excel
2002 que contém uma planilha com dados retirados do sítio
www.tre-to.gov.br, assinale a opção correta.

A Para se centralizar o texto das células da linha 7, é suficiente

clicar o número , à esquerda da janela, e clicar a

ferramenta .
B Para se diminuir a quantidade de casas decimais dos números

contidos nas células E10 e E11, é necessário selecioná-las e

clicar .
C Para se aumentar o número de casas decimais nos números

contidos nas células E10 e E11, é necessário selecioná-las e

clicar .
D Para se obter o valor contido na célula E11, foi necessário o

uso da fórmula = D11/C11.
E Para centralizar o título “Justiça Eleitoral - Eleições 2006” na

planilha, é necessário selecionar as células de A1 até E1 e

pressionar, simultaneamente, as teclas � e �.

QUESTÃO 11

Com base nos conceitos relacionados à Internet, assinale a opção
incorreta.

A http é um protocolo utilizado para se transferirem informações
na World Wide Web.

B A Intranet, rede que usa tecnologias e protocolos da Internet,
está disponível somente para determinadas pessoas, como os
funcionários de uma organização.

C A tecnologia ADSL possui largura de banda alta que usa
linhas de telefone e permite transmissões de voz através
dessas linhas.

D Uma utilidade de um endereço IP é permitir que se identifique
um nó em um conjunto de redes IP.

E O Windows Explorer é um dos navegadores mais utilizados
no mundo para acesso à Internet.

QUESTÃO 12

Considerando a figura acima, que mostra uma mensagem em
edição no Outlook Express, assinale a opção incorreta.

A A ferramenta  permite que se anexe um ou mais
arquivos a uma mensagem de texto. 

B A opção  permite que se encaminhe uma cópia da
mensagem para outro destinatário.

C Para se encaminhar uma mensagem com um texto do Word
anexado, é necessário que esse texto esteja no formato .ZIP.

D O catálogo de endereços permite que se crie um único nome
de grupo para usá-lo ao se enviar uma mensagem para vários
contatos de uma vez.

E Para se alterar o tipo de letra do corpo da mensagem, é
suficiente selecionar o texto, clicar sobre do tipo de letra
desejado na lista apresentada na opção Fonte do menu
Formatar e, em seguida, clicar OK.

QUESTÃO 13

Seria compatível com a Constituição da República uma lei do
estado de Tocantins que estabelecesse que

A a realização de manifestações políticas em lugares públicos
deveria ser previamente autorizada pelas autoridades
policiais.

B os professores de ensino religioso da rede pública de ensino
deveriam ser adeptos de religiões cristãs.

C os cargos públicos de provimento efetivo deveriam ser
reservados aos brasileiros natos.

D todo habitante das zonas urbanas deveria ser membro da
associação de moradores do seu bairro.

E 50% dos cargos comissionados da administração estadual
deveriam ser ocupados por servidores investidos em cargos de
provimento efetivo.

QUESTÃO 14

Considere a seguinte afirmação: brasileiros naturalizados não
podem ser candidatos à presidência da República nem ao Senado
Federal, mas podem ser candidatos a governador e a deputado
federal. Essa afirmação é

A correta.
B errada, pois brasileiros naturalizados podem concorrer a

qualquer cargo da República brasileira.
C errada, pois brasileiros naturalizados podem concorrer ao

Senado Federal.
D errada, pois a brasileiros naturalizados é vedado concorrer a

cargo de deputado federal.
E errada, pois brasileiros naturalizados não podem ser

governadores de estado.
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QUESTÃO 15

A exoneração, a pedido, de um servidor público do TRE/TO

somente é cabível a partir do momento em que

A é assinado o ato de sua nomeação.

B ele toma posse.

C é publicado na imprensa oficial o ato de sua nomeação.

D ele entra em exercício.

E é publicado na impressa oficial o seu contrato de trabalho.

QUESTÃO 16

Considere a seguinte afirmação: uma comissão de sindicância

pode determinar a imposição de penalidade de advertência a um

servidor do TRE/TO, mas não pode impor penalidade de

demissão, pois a aplicação desse tipo de penalidade depende de

processo administrativo disciplinar. Essa afirmação é

A correta.

B errada, pois a demissão pode ser determinada pela comissão

de sindicância.

C errada, pois a advertência não é uma penalidade aplicável a

servidores.

D errada, pois a advertência é uma penalidade aplicável pelo

chefe imediato, independentemente da realização de

sindicância ou de processo administrativo disciplinar.

E errada, pois o processo administrativo disciplinar é uma fase

do processo de sindicância.

QUESTÃO 17

Não compete ao TRE/TO

A registrar candidaturas ao Congresso Nacional, pois essa é uma

competência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

B julgar causas referentes a crimes eleitorais cometidos por

juízes que compõem o TRE/TO.

C decidir acerca do impedimento de seus membros.

D decidir pela impugnação de mandatos eletivos de deputados

estaduais, pois essa é uma competência dos juízes eleitorais.

E julgar recursos interpostos contra decisões de juízes eleitorais

que concedam mandados de segurança, pois essas decisões

são irrecorríveis.

QUESTÃO 18

Considere a seguinte afirmação: o TRE/TO tem dois

desembargadores do Tribunal de Justiça (TJ) em sua composição,

sendo que um deles, escolhido mediante eleição aberta, exercerá

a presidência do tribunal, e o outro acumulará a vice-presidência

e a corregedoria. Essa afirmação é

A correta.

B errada, pois há três desembargadores na composição do

TRE/TO, cabendo a eles o exercício da presidência, o da

vice-presidência e o da corregedoria.

C errada, pois é o presidente do TRE/TO que acumula as

funções de corregedor.

D errada, pois a corregedoria deve ser exercida pelo mais antigo

dos juízes de direito que compõem o TRE/TO.

E errada, pois não há eleição para presidente do TRE/TO,

cabendo a sua presidência ao desembargador com maior

tempo de exercício de magistratura eleitoral.

QUESTÃO 19

Não é um órgão da justiça eleitoral

A a junta eleitoral.

B o juiz eleitoral.

C o TSE.

D o TRE/TO.

E a Procuradoria Regional Eleitoral do Tocantins.

QUESTÃO 20

Considere a seguinte afirmação: os membros do Superior

Tribunal de Justiça (STJ) que compõem o TSE são eleitos pelo

próprio STJ. Essa afirmação é

A correta.

B errada, pois esses membros são eleitos pelo TSE.

C errada, pois esses membros são eleitos pelo Supremo Tribunal

Federal.

D errada, pois esses membros são escolhidos pelo presidente da

República.

E errada, pois não há membros do STJ no TSE.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Texto para as questões de 21 a 29

data operação quantidade
valor unitário em reais 

(estoque e receita bruta)
valor total em reais

saldo inicial do estoque ---------------- 28 647,40 18.127,20

2/1/2007 compra a prazo 15 581,00 8.715,00

5/1/2007 venda a prazo 17 1.200,00 20.400,00

8/1/2007 compra à vista 25 605,90 15.147,50

12/1/2007 devolução de compra 6 605,90 3.635,40

18/1/2007 venda à vista 32 1.280,00 40.960,00

21/1/2007 compra a prazo 16 664,00 10.624,00

25/1/2007 compra a prazo 5 730,40 3.652,00

29/1/2007 venda à vista 26 1.300,00 33.800,00

29/1/2007
abatimento de vendas
do dia 5/1/2007

800,00

A tabela acima apresenta resultados de operações realizadas por

determinada empresa, em janeiro de 2007. A seguir, estão listadas

outras informações referentes à contabilidade dessa empresa que

também deverão ser consideradas para as questões de 21 a 29.

< despesas administrativas de janeiro pagas em

5/2/2007: R$ 5.200,00

< despesas de salários e encargos de janeiro pagos em

2/2/2007: R$ 12.500,00

< despesas de manutenção de janeiro pagas em

29/1/2007: R$ 13.250,00

< redução da receita antecipada em janeiro, com 8 unidades de

mercadorias entregues, ocorrida em 20/1/2007: R$ 20.000,00

< aumento de despesas antecipadas em janeiro, com pagamento

na data, ocorrido em 21/1/2007: R$ 7.500,00

< despesas de aluguel do mês de janeiro pagas em

28/1/2007: R$ 3.240,00

< ICMS sobre compras: 17%

< ICMS sobre vendas: 17%

< ICMS a recuperar do estoque inicial encontra-se no ativo

circulante da empresa

< saldo do disponível em 1.o/1/2007: R$ 95.800,00

< a empresa pagou o ICMS do período, com a utilização dos

créditos tributários, em 29/1/2007

Considere apenas a incidência do ICMS e o controle de estoques

permanente pelo PEPS.

Desconsidere: PIS, PASEP, COFINS, CSLL, IRPJ, IPI, ISS,

FGTS, II e IE.

QUESTÃO 21

Na demonstração do resultado do exercício (DRE) do mês de
janeiro de 2007, o lucro bruto apurado, em reais, corresponde a

A 12.152,50. D 39.852,62.
B 22.152,50. E 42.152,50.
C 35.198,30.

QUESTÃO 22

O resultado da empresa, antes da aplicação do imposto de renda,
corresponderá a

A prejuízo de R$ 8.637,50. D lucro de R$ 7.962,50.
B lucro de R$ 13.141,70. E prejuízo de R$ 11.352,80.
C prejuízo de R$ 9.165,30.

RASCUNHO
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QUESTÃO 23

O percentual da margem operacional da empresa está entre

A 0% e 19,9%.
B 20% e 39,9%.
C 40% e 59,9%.
D 60% e 79,9%.
E 80% e 100%.

QUESTÃO 24

O saldo do disponível no final do mês de janeiro é igual, em
reais, a

A 76.125,60.
B 96.457,30.
C 123.235,30.
D 128.320,30.
E 145.325,30.

QUESTÃO 25

O custo da mercadoria vendida, segundo o PEPS, é igual, em
reais, a

A 55.962,30.
B 52.630,30.
C 48.970,30.
D 46.785,30.
E 40.652,30.

QUESTÃO 26

O saldo da conta de ICMS a recuperar, antes da apuração e
pagamento do ICMS, corresponde, em reais, a

A 8.947,15.
B 9.257,30.
C 10.779,70.
D 11.524,23.
E 12.587,00.

QUESTÃO 27

O ICMS sobre vendas apurado é igual, em reais, a 

A 16.177,20.
B 17.183,20.
C 18.325,18.
D 19.577,20.
E 21.577,30.

QUESTÃO 28

O valor das compras líquidas no período, em reais, é de 

A 39.508,30.
B 38.138,50.
C 34.503,10.
D 33.703,10.
E 30.190,54.

RASCUNHO



UnB/CESPE – TRE/TO / Nome do candidato:

Cargo 1: Analista Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Contabilidade – 7 –

QUESTÃO 29

Caso o patrimônio líquido da empresa possuísse, em 31/12/2006,
saldo igual a R$ 65.127,90, após a apuração do resultado do
período, sem destinação de recursos ou apuração/pagamento de
imposto sobre lucro, o patrimônio líquido em 31/1/2007 teria
sido de

A R$ 56.490,40.
B R$ 73.090,40.
C R$ 85.465,30.
D R$ 92.142,80.
E R$ 98.145,60.

QUESTÃO 30

O correto registro da provisão para devedores duvidosos afeta o
saldo do ativo circulante. Quando uma empresa considera que seu
direito não se realizará, ocorre a perda com devedores duvidosos,
que já foi provisionada anteriormente. No caso de perda efetiva,
o contador deve efetuar um débito na conta

A clientes e um crédito na conta de provisão para devedores
duvidosos.

B despesa com provisão para devedores duvidosos e um crédito
na conta clientes.

C clientes e um crédito na conta de despesa com provisão para
devedores duvidosos.

D provisão para devedores duvidosos e um crédito na conta
clientes.

E despesa com provisão para devedores duvidosos e um crédito
na conta de provisão para devedores duvidosos.

QUESTÃO 31

O registro das operações financeiras proporciona acréscimos ou
decréscimos no resultado das organizações. Assim, ao confrontar
as receitas financeiras com as despesas financeiras a empresa
apura o resultado financeiro do período. Acerca do reflexo das
movimentações financeiras no balanço patrimonial, assinale a
opção correta.

A Ao captar empréstimos de longo prazo, a empresa aumenta
seu ativo circulante e, conseqüentemente, reduz o índice de
liquidez imediata.

B A mudança de dívidas de curto prazo para dívidas de longo
prazo proporciona, no caso de juros a pagar, um decréscimo
no índice de liquidez geral.

C A venda de ativo permanente com recebimento de juros
proporciona o registro de fluxo de operações positivo, fluxo
de investimentos negativo e fluxo de financiamentos positivo
no momento de seu recebimento.

D O pagamento de juros advindos de financiamentos de longo
prazo reduz o disponível da empresa e é classificado como
fluxo de financiamentos negativo, para a análise do
disponível.

E O recebimento de juros de aplicações financeiras é
considerado como fluxo das operações. A empresa, ao
registrar a expectativa de recebimento de renda prefixada,
aumenta o disponível.

RASCUNHO
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QUESTÃO 32

Assinale a opção correta com relação à análise custo versus
volume lucro aplicada a empresas industriais.

A A capacidade produtiva de uma empresa proporciona a
quantidade máxima de produção de seus bens. Caso a
empresa iguale a capacidade máxima de produção com a
quantidade vendida, há a maximização do lucro, que
corresponde ao valor máximo de lucro que a empresa poderá
obter, independentemente de suas políticas de venda.

B A receita e os custos variáveis podem apresentar uma função
matemática linear ou uma função matemática não-linear.

C Os custos variáveis não influenciam diretamente a margem de
contribuição unitária, mas a margem de contribuição total ou
plena.

D O crescimento dos custos variáveis proporcionará um
acréscimo na quantidade a ser produzida/vendida para manter
o ponto de equilíbrio, desde que as demais variáveis
permaneçam com seus valores imutáveis.

E Os custos fixos são alocados aos produtos de maneira
proporcional; assim, o custo de cada produto será menor
em função da capacidade produtiva da empresa.
Independentemente da venda das mercadorias/produtos, a
indústria apropriará os custos fixos ao valor de seu estoque de
mercadorias disponíveis para revenda. Portanto, quanto maior
for o custo fixo, menor será a necessidade de produção para
a redução do custo fixo por unidade produzida.

QUESTÃO 33

Quando ocorre a quitação de uma dívida de longo prazo com
recursos advindos do ativo circulante, o

A índice de liquidez imediata aumenta.
B índice de liquidez seca aumenta.
C índice de liquidez corrente se reduz.
D índice de liquidez geral não sofre alterações.
E índice de liquidez seca aumenta e o índice de liquidez

imediata é reduzido.

QUESTÃO 34

Sob a óptica dos registros contábeis, o registro do deságio na
emissão de debêntures proporciona à empresa emitente, no
momento do registro, 

A um débito no ativo, um crédito no ativo e um débito no
passivo.

B um débito no ativo, um crédito no passivo e um crédito no
patrimônio líquido.

C um débito no ativo, um crédito no passivo e um débito no
passivo.

D um débito no patrimônio líquido, um crédito no ativo e um
débito no passivo.

E um crédito no passivo, um crédito no patrimônio líquido e um
débito no ativo.

QUESTÃO 35

A apropriação dos juros referentes à captação de um empréstimo
de R$ 50.000,00, com taxa mensal de 3% e capitalização
trimestral, proporciona à estrutura patrimonial, no momento da
captação,

A modificação no saldo total do ativo circulante.
B modificação no saldo total do passivo circulante.
C acréscimo no resultado do exercício.
D decréscimo no ativo circulante.
E aumento do saldo do patrimônio líquido.

QUESTÃO 36

Na administração pública federal, o propósito do Plano de Contas
é atender, de maneira uniforme e sistematizada, o registro
contábil dos atos e fatos relacionados com recursos do Tesouro
Nacional e sob a responsabilidade dos órgãos da administração
direta e indireta. Com relação à estrutura do Plano de Contas,
assinale a opção incorreta.

A O primeiro nível, denominado classe, representa a
classificação máxima na agregação das contas. 

B As contas do ativo devem estar dispostas, no Plano de Contas,
em ordem crescente do grau de liquidez.

C Os grupos de contas de resultados orçamentários e extra-
orçamentários devem ser estruturados de forma a se
distinguirem as variações diminutivas e aumentativas da
situação líquida do patrimônio.

D A consolidação dos balanços deve ser efetuada no terceiro
nível — subgrupo. 

E No passivo, devem constar as contas correspondentes às
obrigações, que evidenciam as origens dos recursos aplicados
no ativo.

QUESTÃO 37

Para que os lançamentos efetuados no âmbito da administração
pública pudessem permitir, entre outros, o acompanhamento da
execução orçamentária, o conhecimento da composição
patrimonial e a interpretação dos resultados econômicos e
financeiros, foi concebida uma lógica contábil por meio dos
sistemas de contas orçamentário, financeiro, patrimonial e de
compensação. Relativamente ao funcionamento dos sistemas de
contas na contabilidade pública, julgue os itens seguintes.

I No sistema orçamentário, são classificadas as contas que têm
interferência direta no controle do detalhamento da execução
orçamentária da receita e da despesa.

II No sistema patrimonial, são classificadas as variações ativas
e passivas que não interferem diretamente na composição das
disponibilidades de numerário e obrigações pendentes ou em
circulação. 

III As fontes alimentadoras do sistema financeiro são os
orçamentos e suas alterações, o caixa e os atos
administrativos.

IV No sistema de compensação, são classificadas as contas que
têm a função precípua de controle.

Estão certos apenas os itens

A I e III. D I, II e IV.
B II e III. E I, III e IV.
C II e IV.

QUESTÃO 38

São créditos adicionais as autorizações de despesas não
computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
Com relação aos créditos especiais, assinale a opção correta.

A São créditos destinados ao reforço da dotação orçamentária.
B São créditos destinados a despesas urgentes e imprevisíveis,

como em caso de guerra.
C Os créditos especiais somente terão vigência adstrita a

exercício financeiro em que forem abertos.
D A abertura de créditos especiais depende da existência de

recursos disponíveis para ocorrer a despesa e deve ser
precedida de justificativa.

E Os créditos especiais são abertos por decreto do Poder
Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder
Legislativo.
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QUESTÃO 39

Conforme disposto no Manual de Procedimentos das Receitas
Públicas (3.ª edição), estágio da receita orçamentária é cada passo
identificado que evidencia o comportamento da receita e facilita
o conhecimento e a gestão dos ingressos de recursos. São estágios
da receita pública a previsão, a arrecadação e o recolhimento.
Relativamente aos estágios da receita orçamentária, julgue os
itens subseqüentes.

I A previsão é a legalização da receita pela sua instituição e
inclusão no orçamento.

II A arrecadação ocorre somente uma vez, vindo, em seguida, o
recolhimento.

III O recolhimento consiste na entrega do recurso ao agente ou
banco arrecadador pelo contribuinte ou devedor.

IV O comportamento dos estágios da receita orçamentária
depende da ordem de ocorrência dos fenômenos econômicos.

Estão certos apenas os itens

A I e III. C III e IV. E I, II e IV. 
B II e IV. D I, II e III.

QUESTÃO 40

O Manual de Procedimentos da Dívida Ativa, publicado pela
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), define que a dívida ativa
abranja os créditos a favor da fazenda pública que não foram
devidamente recebidos nas datas aprazadas. A respeito da dívida
ativa, assinale a opção incorreta.

A Sua inscrição representa, contabilmente, um fato permutativo,
resultante da transferência de um valor não recebido no prazo
estabelecido, dentro do próprio ativo.

B A dívida ativa inscrita, que goza da presunção de certeza e
liquidez, tem equivalência de prova pré-constituída contra o
devedor.

C Os créditos inscritos em dívida ativa não são objeto de
atualização monetária, juros ou multas, previstos em contratos
ou em normativos legais, não sendo, portanto, esses valores
incorporados ao valor original inscrito.

D Todo recebimento de dívida ativa, qualquer que seja a forma,
deve corresponder a uma receita orçamentária e à simultânea
baixa contábil de crédito registrado anteriormente no ativo.

E É prudente instituir mecanismos que previnam a incerteza dos
recebimentos futuros registrados no ativo, como a constituição
de provisão para os créditos de recebimento ou liquidação
duvidosa.

QUESTÃO 41

Os princípios orçamentários são regras que cercam a instituição
orçamentária, visando a dar-lhe consistência, principalmente no
que se refere ao controle pelo Poder Legislativo. Relativamente
aos princípios orçamentários, assinale a opção correta.

A Pelo princípio da anualidade, o orçamento deve ser uno, isto
é, deve existir apenas um orçamento para o exercício
financeiro, para cada ente da Federação.

B Em observância ao princípio da universalidade, as despesas
devem ser classificadas de forma detalhada, o que facilita sua
análise e compreensão.

C O princípio da exclusividade dispõe que o conteúdo
orçamentário deve ser divulgado por meio dos veículos
oficiais de comunicação, para conhecimento público e para a
eficácia de sua validade.

D Conforme estabelece o princípio da unidade, as previsões de
receita e de despesa devem fazer referência, sempre, a um
período limitado de tempo.

E Segundo a Lei n.º 4.320/1964, a Lei de Orçamento conterá
discriminação da receita e da despesa, atendidos os princípios
de unidade, universalidade e anualidade. 

QUESTÃO 42

O plano plurianual (PPA) é o instrumento que expressa o
planejamento dos governos federal, estadual, distrital e municipal
para um período de quatro anos, iniciando-se no segundo ano
de mandato do chefe do Poder Executivo e terminando no
primeiro ano de mandato do chefe do Poder Executivo
subseqüente, objetivando garantir a continuidade dos planos e
programas instituídos pelo governo anterior. Com relação ao
PPA, assinale a opção incorreta.

A A lei que instituir o PPA estabelecerá, de forma regionalizada,
as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública
federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes
e para as relativas aos programas de educação continuada.

B O objetivo principal do PPA é conduzir os gastos públicos de
maneira racional, de modo a possibilitar a manutenção do
patrimônio público e a realização de novos investimentos.

C Cada programa será apresentado no PPA com seus
respectivos dados qualitativos e quantitativos.

D Programa é o instrumento da ação governamental visando à
concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado
por indicadores estabelecidos no PPA.

E O PPA deve ser acompanhado pelos anexos de metas fiscais
e de riscos fiscais.

QUESTÃO 43

O Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI)
processa e controla a execução orçamentária, financeira,
patrimonial e contábil dos órgãos da administração pública direta
federal, das autarquias, fundações e empresas públicas federais e
das sociedades de economia mista que estiverem contempladas no
orçamento fiscal e da seguridade social da União. A respeito do
SIAFI, assinale a opção correta.

A Cabe ao Serviço Federal de Processamento de Dados
(SERPRO) estabelecer a forma de acesso de cada unidade
gestora ao SIAFI, bem como a forma de solicitação de
alteração do tipo de acesso, de acordo com a necessidade do
órgão solicitante.

B O uso da senha, sistema de segurança responsável pelo
controle de acesso e navegação, tem como objetivo a
utilização autorizada dos recursos do SIAFI, assegurando o
acesso de cada usuário cadastrado às transações compatíveis
com o seu perfil.

C A implantação do SIAFI foi viabilizada mediante a criação
SERPRO.

D Entidades de caráter privado não podem utilizar o SIAFI
mesmo que autorizadas pela STN.

E Não há necessidade de prévio cadastramento e de habilitação
de usuários para o registro de documento ou consultas ao
SIAFI.

QUESTÃO 44

Com relação às categorias, estágios e execução da despesa
pública, assinale a opção incorreta.

A De acordo com a categoria econômica, as despesas são
classificadas em despesas correntes e despesas de capital.

B A realização das despesas no âmbito da administração
pública, particularmente com a aquisição de bens e a
contratação de serviços e obras, depende do cumprimento
das regras de licitação.

C A despesa pública é executada em três estágios: empenho,
liquidação e pagamento.

D Para o fornecedor ou para o prestador de serviço contratado
pela administração pública, a liquidação da despesa
representa uma garantia de que a parcela referente a seu
contrato foi bloqueada para serem honrados os compromissos
assumidos.

E O pagamento, último estágio da despesa, consiste na entrega
de recursos equivalentes à dívida líquida ao credor, mediante
ordem bancária.
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Texto para as questões 45 e 46

balanço orçamentário

receita (em R$) despesa (em R$)

títulos previsão execução diferenças títulos fixação execução diferenças

corrente
capital

320.000
130.000

318.000
109.800

2.000
20.200

orçamentários e
suplementares 450.000 422.000 28.000

soma 450.000 427.800 22.200 soma 450.000 422.000 28.000

deficit 0 0 0 superavit 0 5.800 !5.800

total 450.000 427.800 22.200 total 450.000 427.800 22.200

A tabela acima apresenta informações do balanço orçamentário de determinado ente governamental.

QUESTÃO 45

Tendo como referência o balanço orçamentário apresentado
acima, é correto afirmar que o 

A exercício orçamentário apresentou superavit no valor de
R$ 5.800,00.

B exercício orçamentário apresentou deficit no valor de
R$ 5.800,00.

C exercício orçamentário apresentou superavit no valor de
R$ 22.200,00.

D exercício orçamentário apresentou deficit no valor de
R$ 22.200,00.

E resultado orçamentário do exercício foi de R$ 427.800,00.

QUESTÃO 46

Ainda com base no balanço orçamentário mostrado na tabela e
com relação à elaboração e execução do orçamento do referido
ente, assinale a opção incorreta.

A A LOA foi aprovada com equilíbrio.
B Não houve utilização de dotação sem autorização legal.
C A despesa executada refere-se aos gastos que já cumpriram o

fato gerador.
D Por se tratar de uma previsão, a receita arrecadada pode ser a

maior ou a menor.
E O resultado orçamentário do exercício foi influenciado pelo

desempenho da arrecadação.

QUESTÃO 47

Julgue os itens seguintes, relativos a despesas de exercícios
anteriores.

I Após o cancelamento da inscrição da despesa como restos a
pagar, o pagamento que vier a ser reclamado poderá ser
atendido à conta de despesas de exercícios anteriores.

II A STN é o órgão competente para  controlar as despesas de
exercícios anteriores e disciplinar o tratamento delas.

III As dívidas de exercícios anteriores que dependam de
requerimento do favorecido prescrevem em cinco anos,
contados da data do ato ou do fato que tiver dado origem ao
respectivo direito.

IV Podem ser pagos à conta de exercícios anteriores os
compromissos decorrentes de obrigação de pagamento criada
em virtude de lei e reconhecidos após o encerramento do
exercício.

V A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) vedou o
reconhecimento de despesas de exercícios anteriores pelo
titular de poder ou órgão nos últimos dois quadrimestres de
seu mandato, caso não haja suficiente disponibilidade de
caixa.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

RASCUNHO
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QUESTÃO 48

No resultado aumentativo do exercício, são registradas as

variações que decorrem de aumento do ativo e da diminuição do

passivo, que promovem aumento da situação líquida (patrimônio

líquido) do ente público, também conhecidas como variações

ativas. Com base nesse conceito, caracteriza uma variação ativa

o(a)

A recebimento de direito registrado no longo prazo.

B doação de bens inservíveis.

C contratação de empréstimo para pagamento em 10 anos.

D aquisição de equipamentos para uso.

E alienação de bem imóvel.

QUESTÃO 49

Considere as seguintes informações, apresentadas no balanço

financeiro de determinado ente governamental.

receita orçamentária R$ 2.525.000,00

receita extra-orçamentária R$ 485.500,00

saldo do exercício anterior R$ 122.200,00

despesa orçamentária R$ 2.718.800,00

despesa extra-orçamentária R$ 322.200,00

Sabendo que o montante de R$ 128.200,00 corresponde a

despesas do exercício inscritas em restos a pagar, assinale a opção

correta a respeito do resultado financeiro do exercício.

A O exercício apresentou superavit financeiro no valor de

R$ 30.500,00.

B O exercício apresentou deficit financeiro no valor de

R$ 30.500,00.

C O exercício apresentou superavit financeiro no valor de

R$ 91.700,00.

D O exercício apresentou superavit financeiro no valor de

R$ 91.700,00.

E Infere-se das informações apresentadas que a execução

extra-orçamentária contribuiu para o resultado apurado no

exercício.

QUESTÃO 50

O resultado patrimonial do exercício é apurado pela diferença

entre

A receitas orçamentárias e despesas orçamentárias.

B mutações patrimoniais ativas e mutações patrimoniais

passivas.

C ativo e passivo.

D variações ativas e variações passivas.

E ativo real e passivo real.

RASCUNHO
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova — que vale dez pontos —, faça o que se pede, usando o espaço indicado no presente caderno para rascunho. Em

seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois

não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Na tabela a seguir, é apresentado o balancete de verificação da empresa Alfa.

Balancete de verificação em 31/12/2006 (valores em reais)

conta valor conta valor

1 seguros a pagar 180 31 despesas de manutenção 5.420

2 telefone a pagar 245 32 ações de controladas 5.900

3 caixa 600 33 despesas de amortização 6.000

4 material de escritório 600 34 impressoras 7.500

5 contas a pagar 752 35 títulos a receber de longo prazo 7.790

6 despesas de telefone 800 36 despesas de salários 7.850

7 energia a pagar 800 37 debêntures emitidas com resgate em curto prazo 8.000

8 banco 900 38 despesas de depreciação 8.200

9 adiantamento de salários 900 39 receita financeira 8.500

10 provisão para perda de estoques 900 40 lucros ou prejuízos acumulados antes da apuração da DRE 8.520

11 despesa de seguros 950 41 computadores 9.000

12 despesa de provisão para devedores duvidosos 950 42 debêntures adquiridas com resgate em 2010 9.850

13 financiamentos a pagar 1.147 43 deduções da receita 9.850

14 ventiladores 1.200 44 duplicatas a pagar de longo prazo 13.000

15 contingências trabalhistas 1.520 45 fundos de investimentos em títulos da dívida pública 16.800

16 televisores 2.000 46 gastos em pesquisa e desenvolvimento de produtos 18.000

17 despesas financeiras 2.000 47 duplicatas a receber de longo prazo 24.700

18 deságio na emissão de debêntures 2.000 48 contas a receber 26.800

19 provisão para devedores duvidosos 2.500 49 casas 30.000

20 aluguéis antecipados 2.920 50 terrenos 40.000

21 empréstimos a pagar 3.000 51 títulos a pagar de longo prazo 40.000

22 seguros antecipados 3.200 52 cmv 51.200

23 despesa de energia 3.200 53 depreciação acumulada 54.000

24 salários a pagar 3.250 54 veículos 60.000

25 aparelhos de ar-condicionado 3.900 55 amortização acumulada 65.200

26 provisão para perda de investimentos 4.200 56 prédios 80.000

27 reservas 4.250 57 gastos pré-operacionais 80.000

28 despesa de aluguel 4.580 58 receita de vendas 108.000

29 ações de coligadas 4.800 59 capital social 217.096

30 mercadorias para revenda 5.200

A empresa Alfa captou empréstimo de curto prazo 20 dias antes da elaboração do balancete e o montante de juros a pagar não foi

contabilizado até o fechamento do período em análise. Além disso, a empresa não efetuou pagamentos de empréstimo no período.
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No período considerado, os indicadores médios do mercado eram os seguintes:

índice de liquidez geral (ILGM) 2,59

capital circulante líquido (CCLM) R$ 20.000,00

índice de liquidez seca (ILSM) 1,65

índice de liquidez imediato (ILIM) 1,10

índice de liquidez corrente (ILCM) 2,20

índice de endividamento (IEM) 22%

rentabilidade média anual (RM) 12,5%

lucratividade líquida (LM) 8%

Em face dos dados hipotéticos apresentados, realize, sucessivamente, as seguintes operações:

< efetue o ajuste da apropriação dos juros do empréstimo contraído pela empresa Alfa, considerando, para isso, a taxa anual de

24% e capitalização simples;

< considerando que todas as despesas da empresa Alfa são dedutíveis para efeito de imposto de renda — alíquota de 15% — e

que a alíquota da contribuição social sobre lucro líquido é de 9%, apure os respectivos impostos e aproprie o saldo de cada um

deles.

Desconsiderando tributos incidentes sobre a receita e a reversão de provisões ou movimentações de reservas e com base no balancete

de verificação, no quadro de indicadores médios do mercado e nas informações obtidas após realizar as operações acima determinadas,

redija um texto dissertativo que apresente, obrigatoriamente,

< a análise econômico-financeira da empresa em relação ao mercado; nessa análise, apresente prováveis soluções para que a

empresa supere ou mantenha os indicadores e avalie, em relação ao mercado:

a) o índice de liquidez geral da empresa (ILGE);

b) o capital circulante líquido da empresa (CCLE);

c) o índice de liquidez seca (ILSE);

d) o índice de liquidez imediato (ILIE);

e) o índice de liquidez corrente (ILCE);

f) o índice de endividamento (IEE);

g) a rentabilidade média anual (RE);

h) a lucratividade líquida (LE);

< a análise das margens obtidas na demonstração do resultado do exercício (DRE).
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