
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

010. PRova OBJETIVA

CONTADOR JUDICIÁRIO

• TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE

TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA

INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.

• A DURAÇÃO DA PROVA É DE 4 HORAS.

• A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANS-

CORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.

• AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS

E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA

CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

• VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CON-

TENDO 60 QUESTÕES OBJETIVAS.

• CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA

DESTE CADERNO.

• LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE

VOCÊ CONSIDERA CORRETA.

+ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.

+ MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA NO

VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA

QUE VOCÊ ESCOLHEU.

vunesp.
AGUARDE A ORDEIVI DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES. 07.08.2011
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TJME1101010-ContadorJudiciário



CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 05.

Entre os sinais que marcam um país como subdesenvolvido,

ninguém mais discute, há muito tempo, que o baixo nível da edu-

cação está na linha de frente. Não dá para disfarçar; é uma ferida

bem no meio da testa. Há muitas outras marcas desse tipo, claro,

todas visíveis quando se presta um mínimo de atenção à paisagem

pública, e nenhuma delas está em falta no Brasil que se pode ver

à nossa volta. São coisas muito simples. Todo país subdesenvol-

vido, por exemplo, tem mosca; não há exceções. Os aeroportos,

em vez de terem à sua volta hotéis operados pelas grandes cadeias

internacionais, são cercados por favelas. Homicidas confessos

podem começar o cumprimento de suas penas onze anos após

o crime que cometeram, quando não são "cidadãos comuns". É
uma estrada que vai longe. A cada realidade dessas, é como se

uma placa de sinalização avisasse: "Atenção: você está num país

subdesenvolvido". Não adianta, aí, ter um PIB que passa dos

2 trilhões de dólares, assistir ao lançamento de imóveis com pre-

ços de Manhattan ou anotar o que diz a máquina de propaganda

do governo. O atraso continua do mesmo tamanho, indiferente a

tudo isso - e não vai mudar, por mais que se avance aqui ou ali,

enquanto esses sinais estiverem presentes. Não vai mudar, para

começo de conversa, enquanto a educação pública no Brasil for

o que é hoje.

(J. R. Guzzo. O ministro não conta. Veja, 8 de junho de 2011)



01. É correto afirmar que o juízo do autor acerca dos fatos que

comenta mostra

(A) intolerância, pois incita o leitor a manifestar-se enfatica-

mente junto aos responsáveis pelo subdesenvolvimento.

(B) condescendência com o poder público, diante dos dados

de progresso que contradizem o pessimismo da maioria.

(C) conformismo, especialmente diante da constatação de

que a situação não é privilégio no Brasil.

(D) censura, à vista da indicação de dados sociais negativos

sem perspectiva de mudanças para melhor.

(E) reprovação aos governos que insistem em camuflar os

dados de subdesenvolvimento e às ações da população.

02. Assinale a alternativa contendo afirmação correta acerca deste

trecho:

Homicidas confessos podem começar o cumprimento de suas

penas onze anos após o crime que cometeram, quando não

são "cidadãos comuns".

(A) A frase final do trecho indica uma condição, de natureza

restritiva: somente se o homicida for um"cidadão comum"

é que ele poderá começar a cumprir sua pena nas condi-

ções aí expostas.

(B) O trecho contém a informação implicita de que os "cida-

dãos comuns" não gozam do privilégio de começar

a cumprir pena por homicidio onze anos após terem

cometido o crime.

(C) O trecho expressa uma generalização de caráter pejora-

tivo, que está explicita na expressão posta entre aspas

("cidadãos comuns"), pois sugere que se trata de pessoas

de má reputação.

(D) Ao distinguir duas categorias de homicidas, o trecho

comete uma impropriedade, pois afirma algo que não

encontra base nem no texto nem nos fatos nele relatados.

(E) A rigor, o trecho explicita um ponto de vista preconcei-

tuoso do autor, pois, no contexto, o que ele afirma nesse

trecho é sua adesão à tese de que alguns homicidas - os

confessos - merecem tratamento especial da justiça.



03. Considere as seguintes passagens do texto:

I. Não dá para disfarçar; é uma ferida bem no meio da testa.

II. ... quando se presta um mínimo de atenção à paisagem

pública...

III. ... hotéis operados pelas grandes cadeias internacionais...

Caracteriza-se o emprego de palavras em sentido figurado

nas passagens transcritas em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) Il e III, apenas.

(E) I, II e III.

04. Assinale a alternativa que reescreve trechos do texto de acordo

com a norma padrão de concordância e pontuação.

(A) É claro que existe muitas outras marcas desse tipo, que

de fato, tratam-se de feridas bem no meio da testa.

(B) Nenhuma das marcas do subdesenvolvimento está oculto;

pode-se ver todas à nossa volta.

(C) Faz muitos anos que não se discute mais isto: o baixo

nível da educação está na linha de frente, entre os sinais

marcantes do subdesenvolvimento.

(D) Na região dos aeroportos não podem haver hotéis de

grandes cadeias internacionais, o que tem mesmo, é

favelas por todo lado.

(E) Não basta 2 trilhões de PIB nem imóveis que se vê ven-

dido a preço dos de Manhattan.



A tira de Edgar Vasques é referência para responder às questões

de números 05 e 06.

QUE FALTA bE E bE
EbUÇAÇÃO HABITAÇÃO

CUSP ALIMENTAÇ
E SAúbE

(Disponível em: <http: //gilnei-os.blogspot com/20l0/05/rango-

quarentao-repleto-de-ironia-acida.html> . Acesso em: 16 jun. 2011)

05. Considere as seguintes afirmações acerca do texto de J. R.

Guzzo e da tira de Edgar Vasques.

I. Há associação temática entre os dois, visto que em ambos

se encontram referências a fatores do subdesenvolvimento.

II. A referência, na tira, a habitação, alimentação e saúde não

encontra paralelo no texto, nem mesmo implicitamente,

o que exclui a possibilidade de um diálogo entre os dois.

III. Há uma diferença fundamental entre os textos: a tira trata

reflexiva e criticamente o assunto, enquanto o texto de

Guzzo procura isentar-se de emitir opinião.

Está correto o que se afirma apenas em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) Il e III.

06. A palavra "educação", na tira, tem sentidos diferentes para as

personagens. É correto afirmar que o adulto a emprega com

o sentido de

(A) adestramento, e o garoto a toma no sentido de método

de estudos.

(B) polidez, e o garoto a toma no sentido de processo formal
de ensino e aprendizagem.

(C) ensinamento, e o garoto a toma no sentido de estágio do

processo de aprendizado.

(D) estudos, e o garoto a toma no sentido de desenvolvimento

físico e intelectual.

(E) conjunto de traços de personalidade, e o garoto a toma

no sentido de metodologia de instrução.



Leia o texto para responder às questões de números 07 a 10.

A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá

sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos

senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço,

outro,o ferro ao pé; havia também a máscara de folha-de-flandres.

A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por

lhes tapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para

respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o

vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente

era dos vinténs do senhor que eles tiravam com que matar a sede,

e aí ficavam dois pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade

certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana

nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Os

funileiros as tinham penduradas, à venda, na porta das lojas.

(Machado de Assis. Pai contra mãe. Em: Relíquias de casa velha)

07. Observe o emprego das palavras destacadas nas passagens

transcritas:

Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo ofício.

... e aí ficavam dois pecados extintos, e a sobriedade e a

honestidade certas.

Nos contextos em que se encontram, essas palavras equiva-

lem, correta e respectivamente, a

(A) fixo e adequadas.

(B) qualquer e precisas.

(C) algum e regulares.

(D) determinado e garantidas.

(E) correto e evidentes.

08. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque tem o

sentido de posse, como tem a expressão destacada na frase -

A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos,

por lhes tapar a boca.

(A) A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos...

(B) Um deles era o ferro ao pescoço...

(C) Os funileiros as tinham penduradas, à venda, na porta

das lojas.

(D) ... havia também a máscara de folha-de-flandres.

(E) ... era dos vinténs do senhor que eles tiravam com que

matar a sede...



09. Assinale a alternativa em que a passagem do texto, reescrita,

apresenta emprego de pronomes de acordo com a norma

padrão da língua escrita.

(A) Eram ofícios e aparelhos os quais a escravidão levou-lhes

com ela.

(B) Contra o vício da embriaguez dos escravos, usava-se a

máscara de folha-de-flandres, que os fazia perdê-lo.

(C) A máscara tinha três buracos, e um cadeado atrás, onde

fechava ela.

(D) Se tinham a tentação de furtar, os escravos perdiam-a

junto com o vício que tinham de beber.

(E) Havia outras instituições sociais, cujas a escravidão levou

consigo.

10. Assinale a alternativa em que a palavra destacada imprime ao

contexto o sentido de causa.

(A) ... dois para ver, um para respirar...

(B) ... [ a máscara] era fechada atrás da cabeça por um

cadeado.

(C) A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como

terá sucedido a outras instituições sociais.

(D) Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana

nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o

cruel.

(E) A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escra-

vos, por lhes tapar a boca.



ATUALIDADES

11. No dia 14 de maio, o candidato favorito para vencer as eleições

presidenciais francesas de 2012 foi preso dentro de um avião

que decolaria de Nova York para Paris, onde se reuniria com

autoridades internacionais. Sua prisão ocorreu porque uma

camareira o acusou de estupro. Apesar de declarar-se inocente,

foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica com GPS.

Esse político chama-se

(A) Le Pen, presidente do Senado da França.

(B) François Mitterrand, ex-presidente francês.

(C) Jacques Chirac, atual primeiro ministro da França.

(D) Nicolas Sarkozy, presidente do Partido Republicano

Francês.

(E) Dominique Strauss-Kahn, ex-diretor do FMI.

12. Segundo a Folha de S.Paulo, de 11 de junho de 2011, "contra-

riando PT e PMDB, seus dois principais aliados no Congresso,

a presidente Dilma Rousseff" trocou de pasta os ministros

das Relações Institucionais e da Pesca e Aquicultura. Para o

primeiro ministério foi escalado(a)

(A) a ministra Ana de Hollanda e, para a Pesca e Aquicultura,

o ministro Paulo Bernardo.

(B) o ministro Luíz Sérgio e, para a Pesca e Aquicultura, a

ministra Tereza Campello.

(C) a ministra Ideli Salvatti e, para a Pesca e Aquicultura, o

ministro Luíz Sérgio.

(D) o ministro Paulo Bernardo e, para a Pesca e Aquicultura,

a ministra Ana de Hollanda.

(E) a ministra Tereza Campello e, para a Pesca e Aquicultura,

o ministro Paulo Bernardo.

13. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, de 09 de junho de 2011,

"a Suíça deu ontem o primeiro passo concreto para abandonar

a energia nuclear com a aprovação, pelos deputados do país,

de um projeto de lei do governo nesse sentido". A mudança

da política energética da Suíça tem origem no desastre com

a central nuclear de Fukushima, no Japão, e acompanha a

decisão já anunciada pela

(A) Alemanha· (D) Itália.

(B) Inglaterra· (E) França.

(C) Holanda.



14. A Itália ameaçou recorrer à Corte Internacional de Justiça

de Haia para tentar reverter a decisão do Brasil a respeito de

Cesare Battisti, responsabilizado pela morte de quatro cida-

dãos italianos em 1978 e 1979. O governo italiano questiona

a decisão do STF que, no dia 08 de junho de 2011,

(A) considerou legal o asilo político dado ao terrorista.

(B) deliberou que Battisti deverá ser solto.

(C) impediu a prisão do esquerdista italiano pela Interpol.

(D) aprovou a concessão de cidadania ao terrorista italiano.

(E) concedeu habeas corpus ao terrorista italiano.

15. No dia 04 de junho, os jornais brasileiros anunciavam que o

Brasil havia ficado nos últimos lugares em termos de cresci-

mento no primeiro trimestre de 2011, na comparação com os

BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e

(A) Suécia.

(B) África do Sul.

(C) Espanha.

(D) Suíça.

(E) Coreia do Sul.



NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16. O Windows XP, supondo a sua configuração padrão, possi-

bilita que o usuário altere a aparência dos itens da Área de

Trabalho de seu computador. Uma das maneiras de se acessar

os recursos que possibilitam efetuar alterações dessa natureza

é clicar com o botão direito do mouse em uma área vazia da

selecionando e,

em seguida, selecionando a guia

Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-

mente, as lacunas do texto.

(A) Área de Trabalho ... Aparência ... Estilo

(B) Área de Trabalho ... Propriedades ... Aparência

(C) Área de Trabalho ... Propriedades ... Estilo

(D) Barra de Tarefas ... Aparência ... Estilo

(E) Barra de Tarefas ... Propriedades ... Aparência

17. O sistema operacional Windows XP possibilita a utilização de

mais de um aplicativo por vez. Analise as afirmações sobre

a seleção de aplicativos que estão em execução no Windows

XP, supondo a sua configuração padrão.

I. Basta pressionar com o botão direito do mouse em uma

posição vazia na Área de Trabalho e selecionar um dos

aplicativos que surge em uma janela na tela.

II. Mantendo-se pressionada a tecla Alt, cada vez que se

pressionar a tecla Tab, um dos aplicativos em execução

é mostrado, sucessivamente, podendo o usuário assim

escolher o que deseja utilizar.

III. Uma das maneiras de alternar um aplicativo para outro é

por meio da seleção dos botões que aparecem na Barra de

Tarefas, bastando clicar no botão associado ao aplicativo

desejado.

Sobre as afirmações, está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) III, apenas.

(D) Il e III, apenas.

(E) I, II e III.



18. O sistema operacional Windows XP possui um recurso

que permite visualizar as informações copiadas na Área de

Transferência, além de possibilitar que elas sejam armaze-

nadas permanentemente nessa área de transferência local e

compartilhadas com outros usuários.

Esse recurso é denominado

(A) Assistente da Área de Transferência.

(B) Assistente para a Transferência de Arquivos.

(C) Visualizador da Área de Armazenamento.

(D) Gerenciador de Transferências e Cópias.

(E) Ferramentas do Sistema.

19. Um usuário do MS-Word 2007 deseja inserir a figura de um

carro em um documento. Caso utilize o Clip-Art para rea-

lizar essa tarefa, poderá selecionar, na guia Inserir, o botão

Clip-art e, na janela que se abre, realizar a procura pela pa-

lavra "carro".

Os resultados dessa busca (arquivos de mídia) poderão ser

dos seguintes tipos:

(A) Álbuns, Repositórios, Fitas e Discos externos.

(B) Clip-art, Fotografias, Filmes e Sons.

(C) Discos, CDs, DVDs e Blu-rays.

(D) Pastas, Arquivos, Discos e Nuvem.

(E) Web, Sites, Homepages e Links.

20. Um parágrafo de um documento sem formatação foi selecio-

nado para a manipulação no MS-Word 2007. A visualização

desse parágrafo, após a sua formatação por meio da caixa de

diálogo Parágrafo, acionada pelo grupo Parágrafo do Menu

Início, é a apresentada a seguir.

Parágrajo anterior Parágrato anterior f>arágratio aliterior Parágrafia anterior Parágraji

erior Parágratio anterior Parágrajo anterior Parágrilo anterior Parág

Texto Texta Texto Texta Texto Texto Texta Texto Texta Texto Texto Texta Texto

Texto Texta Texto Texto Texto Texto Texta Texto Texto Texto Texto Texta Texto Texto Texta

Texto Texta Texto Texto Texto Texto Texta Texto Texto Texto Texto Tex

Parágrajo seguinte Parágrafia seguinte Parágrafia seguinte Parágratio see

Assinale a alternativa que apresenta a provável formatação

realizada nesse parágrafo.

(A) Especial: Primeira linha/Por: 2 cm (C) Especial: (nenhum)/Por: -2 cm

(B) Especial: Primeira linha/Por: -2 cm (D) Especial: Deslocamento/Por: 2 cm

(E) Especial: Deslocamento/Por: -2 cm



21. No MS-Word 2007, a tecla de atalho para localizar um texto

em um documento é:

(A) F7

(B) Alt+L

(C) Alt+T

(D) Ctrl+L

(E) Ctrl+T

A seguinte planilha, elaborada no MS-Excel 2007, deverá ser

utilizada para responder às questões de números 22 e 23.

A B C D

1

2

1‡1‡1
22. Na planilha apresentada, deseja-se obter o valor máximo e

a média dos valores presentes em suas células, conforme

visualizado na figura.

Duas fórmulas que permitem obter esses resultados são,

respectivamente,

(A) =MÁXIMO(B3: D5) e =MÉDIA(B3:D5)

(B) =MÁXIMO(B3;D5) e =MÉDIA(B3;D5)

(C) =MÁXIMO(B3-D5) e =MÉDIA(B3-D5)

(D) =MÁXIMO(B3?D5) e =MÉDIA(B3?D5)

(E) =MÁXIMO(B3,D5) e =MÉDIA(B3,D5)

23. Com base na planilha apresentada, assinale a alternativa que

apresenta uma formatação compatível com valor apresentado

na célula B3.

(A) Geral, com 1 casa decimal e alinhamento centralizado.

(B) Contábil, com 0 casa decimal e alinhamento centralizado.

(C) Contábil, com 1 casa decimal e alinhamento justificado.

(D) Número, com 0 casa decimal e alinhamento centralizado.

(E) Número, com 1 casa decimal e alinhamento justificado.



24. No MS-Excel2007, duas das formas de classificação de dados

da planilha são:

(A) Classificar Tipo e Classificar por Genero.

(B) Classificar de 1 a 9 e Classificação Alfabética.

(C) Classificar de A a Z e Personalizar Classificação.

(D) Classificação Normal e Importar Classificação.

(E) Classificação Numérica e Classificação Lógica.

25. No MS-PowerPoint 2007, um usuário, após apertar um botão,

obteve a exibição, sobre sua apresentação, da seguinte janela:

Tal janela foi exibida em função da seleção do botão

(A) Animação Personalizada, do menu Animações.

(B) Macros, do menu Exibição.

(C) Testar Intervalos, do menu Apresentação de Slides.

(D) Velocidade de Transição, do menu Animações.

(E) Proteger Apresentação, do menu Revisão.

26. No MS-PowerPoint 2007, é possível inserir, em uma apre-

sentação, os chamados textos decorativos, a partir de uma

galeria de estilos, conforme o seguinte exemplo:

Esse tipo de texto pode ser obtido a partir do menu Inserir,

pela seleção do botão

(A) Álbum de Fotografias.

(B) Formas.

(C) Marca d'Água.

(D) SmartArt.

(E) WordArt.



27. No MS-PowerPoint 2007, é possível inserir,em uma caixa de

texto, caracteres que não constam do teclado normal, como,

por exemplo, a marca de copyright e letras do alfabeto grego.

Para tanto, no menu Inserir, deve ser selecionado o botão

(A) Clip-art.

(B) Efeitos.

(C) Formatação.

(D) Hiperlink.

(E) Símbolo.

28. A maioria dos programas de correio eletrônico possui a opção
de definir a prioridade das mensagens a serem enviadas. A

prioridade visa

(A) alertar, ao receptor da mensagem, o grau de importância

da mensagem recebida.

(B) indicar que a mensagem será excluída 24 horas após seu

recebimento.

(C) indicar o tipo de codificação contido na mensagem.

(D) alertar que a mensagem contém arquivos anexos de

tamanho maior do que 10 MB.

(E) solicitar, ao receptor da mensagem, que emita um e-mail

de confirmação de sua leitura.

29. O acesso a páginas da Internet é feito por meio da utilização

da URL, que representa

(A) um tipo de conexão por fibra óptica.

(B) um endereço que aponta para o recurso buscado.

(C) o tipo de conexão (com ou sem fio).

(D) o tempo máximo de duração de uma conexão.

(E) a quantidade de bytes máxima possível de ser transferida

na conexão.

30. Dentre as diversas configurações possíveis de serem feitas

na maioria dos navegadores da Internet, considere as três

possíveis configurações:

I. Definição da página inicial, quando o programa navegador

é aberto.

II. Apagar histórico de navegação ao fechar o programa.

III. Bloqueio de janelas pop-up.

De fato, são configurações possíveis de serem feitas em

navegadores da Internet o contido em

(A) I, apenas- 
(D) Il e III, apenas.

(B) I e II, apenas. 
(E) I, II e III.

(C) I e III, apenas.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONTABILIDADE GERAL

31. O Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto

da Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessi-

dade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo

dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer

a uma pessoa, a um conjunto de pessoas, a uma sociedade ou

a uma instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou

sem fins lucrativos. Esse axioma nos leva ao entendimento de

que o Patrimônio pertence à Entidade, mas a reciproca não é

verdadeira. A soma ou agregação contábil de Patrimônio não

resulta em nova Entidade, mas

(A) numa nova organização social com destinação financeira

direcionadas ao sócios.

(B) numa nova entidade com fortalecido poder econômico.

(C) numa unidade de natureza econômico-contábil.

(D) na estrutura conceitual básica da contabilidade, em que

ativo é a diferença entre passivo e patrimônio líquido.

(E) numa nova unidade de negócios.

32. A escrituração contábil no Brasil, conforme determina o Con-

selho Federal de Contabilidade, é Sustentada pela NBC ITG

200, que por sua vez determina que a Entidade deve manter

um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos

administrativos, através de processo manual, mecanizado ou

eletrônico, e a escrituração será executada

I. em idioma e moeda corrente nacionais;

II. quanto ao item I, se o capital social da entidade possuir

participação estrangeira superior a 50% , o idioma e a

moeda corrente deverão obedecer às normas do país de

origem;

III. em forma contábil;

IV. em ordem cronológica de dia, mês e ano;

V. com espaços em branco, sem entrelinhas, borrões, rasuras,

emendas ou transportes para as margens;

VI. com base em documentos de origem externa ou interna ou,

na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem

fatos e a prática de atos administrativos.

Estão corretas apenas

(A) I, II, III, V e VI.

(B) I, III, IV e VI.

(C) I, II, IV, VeVI.

(D) II, III, IV, V e VI.

(E) III, IV, V e VI.



33. Em decorrência da assinatura de um contrato de prestação de

serviços, está estipulado em cláusula contratual o pagamento,

pela Contratante à Contratada, do equivalente a 40% do valor

total do contrato, com a emissão da nota fiscal suportando

esse valor e sem incidência de impostos. Diante disso, e

considerando que os serviços não foram iniciados, a empre-

sa contratada deverá escriturar na contabilidade a seguinte

rubrica contábil em contrapartida da disponibilidade:

(A) Receita de Venda de Serviços - Resultado.

(B) Receita de Exercício Futuro - Passivo Não Exigível.

(C) Adiantamento de Fornecedor - Passivo Circulante ou

Não Circulante.

(D) Receita a Apropriar - Passivo Circulante ou Não Circu-

lante.

(E) Receitas a Realizar - Resultado.

34. De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e

pronunciamentos técnicos, ativos imobilizados são ativos

tangíveis que

(A) são mantidos para uso na produção ou fornecimento de

bens ou serviços, para aluguel a terceiros ou para fins

administrativos e que se espera que sejam utilizados

durante mais do que um período.

(B) são destinados à venda, têm natureza permanente e ex-

pectativa de gerar resultados.

(C) podem ser depreciáveis, possuem valor acima de

R$ 326,00 e geram resultados.

(D) possuem natureza permanente, apenas, e são destinados

à manutenção da receita ou despesa não operacional,

quando alienados.

(E) podem também se complementar com os intangiveis,

bem como serem amortizáveis, depreciáveis ou sofrerem

exaustão.



35. De acordo com a estrutura conceitual básica da contabilida-

de, instituída pelo Comite de Pronunciamentos Contábeis e

corroborada pelo Conselho Federal de Contabilidade, que foi

determinada após o advento da Lei n.° 11.638/07, bem como

com a decisão pela convergência da Contabilidade brasileira

às Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pelo

"IASB", pode-se afirmar que as principais características

qualitativas das demonstrações contábeis são

(A) tempestividade, representação gráfica, custo x benefício

e materialidade.

(B) qualidade, tempestividade, prudencia, competência e

confiabilidade.

(C) entidade, oportunidade, custo x benefício e compatibili-

dade.

(D) significância, prudencia, competência, compreensibili-

dade e essência.

(E) compreensibilidade, relevância, confiabilidade e com-

parabilidade.

36. O balanço patrimonial tem por finalidade apresentar a posição

financeira e patrimonial de uma empresa em uma determinada

data, representando, portanto, uma posição estática. No ba-

lanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do

patrimônio que as registrem, e agrupadas de modo a facilitar

o conhecimento e a análise da situação financeira da empresa.

Nesse sentido, o ativo

(A) compreende os recursos controlados por uma entidade e

dos quais se esperam benefícios econômicos futuros.

(B) agrupa os bens e os ativos da empresa e dos sócios, dos

quais se têm benefícios econômicos.

(C) representa a contrapartida das receitas geradas pela Em-

presa.

(D) compreende os recursos controlados por uma entidade e

pelos sócios e dos quais se obtêm benefícios econômicos.

(E) representa a diferença entre passivo e patrimônio líquido,

ou seja, o valor líquido da empresa.



37. Um passivo fiscal diferido deve ser reconhecido para todas

as diferenças temporárias tributáveis, exceto o passivo fiscal

diferido que advenha de

(A) reconhecimento inicial de ágio derivado de ativos

(goodwill); ou reconhecimento de ativo ou passivo que

no momento da transação não afeta nem o lucro contábil

nem o lucro tributável (prejuízo fiscal).

(B) reconhecimento inicial de ágio derivado de ativos

(goodwill); reavaliação de ativos, inclusive de investi-

mentos; ou reconhecimento de ativo ou passivo que no

momento da transação não afeta nem o lucro contábil

nem o lucro tributável (prejuízo fiscal).

(C) transação de ativo e passivo que não afeta nem o lucro

contábil nem o lucro tributável (prejuízo fiscal) e, por-

tanto, são adicionados e excluídos do LALUR.

(D) reconhecimento inicial de ágio derivado da expectativa

de rentabilidade futura (goodwill); ou reconhecimento

inicial de ativo ou passivo em transação que: (i) não é

combinação de negócios; e (ii) no momento da transação,
não afeta nem o lucro contábil nem o lucro tributável

(prejuízo fiscal).

(E) reconhecimento inicial de ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura (goodwill); ou reconhecimento

de receitas diferidas e custos a apropriar.



Baseado no balancete de verificação descrito a seguir e utilizando-

-se dos conceitos teóricos de análises das demonstrações contábeis,

responda às questões de números 38 a 40.

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO

LEVANTADO EM 31.12.2010

Descrição da conta contábil Reais

Lucros a destinar (74.640,00)

Outras depesas operacionais 9.000,00

Receitas de vendas (390.000,00)

Bancos 89.000,00

Empréstimos LP (76.500,00)

Demais contas a receber 23.000,00

Fornecedores (89.000,00)

Empréstimos bancários (99.000,00)

Provisão para devedores duvidosos (28.900,00)

Impostos sobre vendas 58.500,00

Estoques 250.000,00

Incentivos fiscais de LP 8.500,00

Provisões diversas (15.000,00)

Investimentos 23.000,00

Impostos a recolher (45.000,00)

Despesas administrativas e gerais 49.500,00

Ativos intangíveis 9.000,00

Contingencias trabalhistas de LP (90.000,00)

Devoluções de vendas 11.700,00

Ajustes patrimoniais (15.000,00)

Caixa 1.240,00

CPV 156.000,00

Títulos a receber de LP 23.000,00

Despesas de vendas 35.000,00

Salários a pagar (15.000,00)

Capital (90.000,00)

Contas a receber de clientes 289.000,00

Imobilizado 91.500,00

Reservas de capital (115.800,00)

Despesas financeiras 25.000,00

Imposto de renda e contribuição social correntes 10.200,00

Depreciação acumulada (18.300,00)



38. O índice de liquidez geral é de

(A) 1,32.

(B) 1,52.

(C) 1,80.

(D) 2,10.

(E) 2,15.

39. O índice de liquidez corrente é de

(A) 1,89.

(B) 2,15.

(C) 2,37.

(D) 3,00.

(E) 3,25.

40. O percentual da margem líquida do resultado da empresa é de

(A) 7,98.

(B) 8,25.

(C) 9,15.

(D) 9,78.

(E) 10,97.



CONTABILIDADE PÚBLICA

41. A contabilidade pública é um dos ramos mais complexos da

ciência contábil e tem por objetivo captar, registrar, acumular,

resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações

orçamentárias, financeiras e patrimoniais das entidades de

direito público interno, ou seja, a União, os Estados, o Dis-

trito Federal e os Municípios e as respectivas autarquias, por

meio de metodologia especialmente concebida para tal, que

se utiliza de contas escrituradas no(s) seguinte(s) sistema(s):

(A) ativo, passivo e patrimônio líquido.

(B) de apuração de saldos patrimoniais.

(C) de endividamento interno e externo.

(D) dos métodos de partidas dobradas.

(E) orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação.

42. A Lei n.° 4.320/64 estabeleceu normas gerais de direito finan-

ceiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços

da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,

sendo que no art. 11 é determinada a classificação das receitas

em categorias econômicas. Uma das categorias são as receitas

correntes, que por sua vez são entendidas como

(A) as receitas consubstanciadas no orçamento público,

consignadas na Lei Orçamentária, cuja especificação

deverá obedecer à discriminação constante na Lei Federal
n.° 4.320/64.

(B) as receitas tributárias de contribuições patrimonial,

agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as

provenientes de recursos financeiros recebidos de outras

pessoas de direito público ou privado, quando destinadas

a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

(C) as cotas de receitas de uma entidade pública a serem

transferidas ou incluídas no orçamento da entidade

obrigada à transferência e, como receita, no orçamento

da que as deva receber.

(D) as fontes de receitas provenientes da utilização de bens

pertencentes ao Estado.

(E) toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo

valor possa se exprimir e gere riqueza ao Estado.



43. A escrituração contábil da despesa extraorçamentária é aquela

feita

(A) independentemente de autorização legislativa relativa

a restituições ou pagamentos, de valores recebidos em

depósitos ou consignações, geralmente correspondentes

a entradas de receita extraorçamentária, que agora se

compensam como despesa extraorçamentária.

(B) dependente de autorização legislativa relativa a restitui-

ções ou pagamentos, de valores recebidos em depósitos

ou consignações, geralmente correspondentes a entradas

de receita orçamentária, que agora se compensam como

despesa orçamentária.

(C) dependente de autorização legislativa relativa a restituições

ou recebimentos , de valores pagos, geralmente correspon-

dentes a entradas de receita extraorçamentária, que agora

se compensam como despesa extraorçamentária.

(D) à margem da lei orçamentária e, portanto, constitui-se da

saída de ativo financeiro, compensatória de entradas de

ativo financeiro oriundas de receitas extraorçamentárias.

(E) à margem da lei orçamentária e, portanto, constitui-se da

entrada de ativo financeiro, compensatória de saídas de

ativo financeiro oriundas de despesas extraorçamentárias.

44. Segundo a Lei de Certames, especificamente a Lei
n.° 8.666/93, a espécie licitatória que comporta menor for-

malismo,pois se destina a contratações de pequeno potencial

econômico, ou a menores limites de compras, dentro de uma

hierarquia de valores, é chamada

(A) Leilão de menor valor.

(B) Pregão eletrônico.

(C) Tomada de preços.

(D) Convite.

(E) Cotação de preços.



45. O anexo 14 da Lei n.° 4.320/64 determina o Balanço Patri-

monial, que por sua vez, em seu plano de contas, demonstra

o Ativo Financeiro, que representa os bens numerários, os

créditos, os valores e as pendências realizáveis em valores

numerários.

A função do disponível desse grupo representa

(A) valores numerários depositados em contas bancárias,

cuja movimentação dependa de disposições contratuais

ou legais.

(B) a soma dos créditos financeiros junto a pessoas de direito

público ou privado.

(C) a soma dos valores numerários em Caixa, em poder de

Bancos e de Pagadorias, analisados em contas de primei-

ro e segundo graus.

(D) valores nominalmente ativos ou de conversão duvidosa

e transitoriedade de despesa diferida ou a regularizar.

(E) o montante de receita arrecadada indevidamente, cuja

restituição foi autorizada e processada dentro do próprio

exercício do recolhimento.

Nas questões de números 46 e 47, leia as frases a seguir e assinale

a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

46. O objetivo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é

fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcan-

çados e os aspectos de natureza do

setor público e suas mutações,em apoio ao processo de toma-

da de decisão; a adequada prestação de contas; e o necessário

suporte para a do controle social.

(A) qualitativa e quantitativa, além de financeira do balanço

da entidade ... consolidação

(B) orçamentária, econômica, financeira e física do patrimô-

nio da entidade ... instrumentalização

(C) operacional, orçamentária e financeira do resultado ...

quantificação

(D) operacional, orçamentária e patrimonial do resultado ...

publicação

(E) orçamentária, de arrecadação, financeira e física do

resultado da entidade ... informatização



47. Entidade do Setor Público são órgãos, fundos e pessoas

jurídicas de direito público ou que, possuindo personalidade

jurídica de direito privado, na

execução de suas atividades. Equiparam-se, para efeito con-

tábil, as pessoas físicas que recebam subvenção,

fiscal ou crediticio, de órgão público.

(A) administrem, transferem, terceirizem e subvencionem

dinheiro público ... benefício ou subvenção

(B) governem, fiscalizam, distribuem ou geram bens ativos

e financeiros ... para aplicação

(C) subvencionem, custeiem, arrecadam dinheiro público

privado ... subordinação ou subvenção

(D) recebam,guardem,movimentem, gerenciem ou apliquem

dinheiros, bens e valores públicos ... benefício ou incentivo

(E) recebam, guardem, movimentem, exportem ou apliquem

dinheiro, bens e valores públicos privados ... incentivo

ou subsidio

48. De acordo com a Lei n.° 4.320/64, art.12, a despesa será clas-

sificada nas categorias econômicas de despesas correntes e de

capital, as quais se subdividem, respectivamente, em Despe-

sas de Custeio e Transferências Correntes; e Investimentos,

Inversões Financeiras e Transferências de Capital.

Nesse contexto, classificam-se como Despesas de Custeio

(A) as dotações para despesas às quais não corresponda contra-

prestação direta em bens ou serviços, inclusive para contri-

buições e subvenções destinadas a atender à manifestação

de outras entidades de direito público ou privado.

(B) as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio

das entidades beneficiadas.

(C) as dotações para o planejamento e a execução de obras,

inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considera-

dos necessários à realização das obras, bem como para os

programas especiais de trabalho, aquisição de instalações,

equipamentos e material permanente e constituição ou

aumento do capital de empresas que não sejam de caráter

comercial ou financeiro.

(D) Capital as dotações para investimentos ou inversões

financeiras que outras pessoas de direito público ou

privado devam realizar, independentemente de con-

traprestação direta em bens ou serviços, constituindo

essas transferências auxilios ou contribuições, segundo

derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de Lei

especialmente anterior, bem como as dotações para

amortização da divida pública.

(E) as dotações para manutenção de serviços anteriormente

criados, inclusive as destinadas a atender a obras de

conservação e adaptação de bens imóveis.



49. De acordo com a Lei Complementar n.° 101/00, art. 19, para

os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em

cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais

da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

(A) União: 40% (quarenta por cento); Estados: 50% (cinquen-

ta por cento) e Municípios: 50% (cinquenta por cento).

(B) União: 50% (cinquenta por cento); Estados: 60% (ses-

senta por cento) e Municípios: 60% (sessenta por cento).

(C) União: 50% (cinquenta por cento); Estados: 50% (cin-

quenta por cento) e Municípios: 60% (sessenta por

cento).

(D) União: 60% (sessenta por cento); Estados: 50% (cinquen-

ta por cento) e Municípios: 50% (cinquenta por cento).

(E) União: 50% (cinquenta por cento); Estados: 65% (ses-

senta e cinco por cento) e Municípios: 65% (sessenta e

cinco por cento).

50. A tabela de eventos é o instrumento utilizado pelas unidades

gestoras no preenchimento dos documentos de entrada no

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo

Federal - SIAFI, para transformar os atos e fatos administrati-

vos rotineiros em registros contábeis automáticos, facilitando

assim a redução de operações contábeis devido ao grande

volume de contas contábeis que fazem parte integrante do

Plano de Contas Contábeis Públicas. O código do evento é

estruturado por classe, tipo de utilização e código sequencial.

Nesse contexto, o evento que se destina a registrar a provisão

da receita é:

(A) 10.0.XXX

(B) 20.0.XXX

(C) 30.0.XXX

(D) 40.0.XXX

(E) 50.0.XXX



AUDITORIA

51. Os procedimentos que compreendem os exames preliminares

das áreas, atividades, produtos e processos,para definir a am-

plitude e a época do trabalho a ser realizado, de acordo com

as diretrizes estabelecidas pela administração da entidade,

referem-se

(A) ao planejamento do trabalho de auditoria independente.

(B) aos procedimentos de auditoria de pré-qualificação do

balanço.

(C) aos testes substantivos de auditoria.

(D) aos procedimentos de revisão analítica.

(E) ao planejamento do trabalho de auditoria interna.

52. Os Testes que visam à obtenção de razoável segurança de que

os controles internos estabelecidos pela administração estão

em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cum-

primento pelos funcionários e administradores da entidade,

denominam-se

(A) Subjetivos.

(B) Analíticos.

(C) de Observância.

(D) Substantivos.

(E) de Inspeção.

53. De acordo com a NBC TA 230 do CFC, a documentação de

auditoria fornece evidência da base do auditor para uma con-

clusão quanto ao cumprimento do seu objetivo global e de que

a auditoria foi planejada e executada em conformidade com

as normas de auditoria e exigências legais e regulamentares

aplicáveis, e serve adicionalmente para

I. assistir a equipe de trabalho no planejamento e execução

da auditoria;

II. assistir aos membros da equipe de trabalho responsáveis

pela direção e supervisão do trabalho de auditoria e no

cumprimento de suas responsabilidades de revisão;

III. permitir que a equipe de trabalho possa ser responsabi-

lizada civil e criminalmente por seu trabalho;

IV. manter em sigilo um registro de assuntos de importância

recorrente para auditorias futuras;

V. permitir a condução de revisões e inspeções de controle

de qualidade;

VI. permitir a condução de inspeções internas e externas em

conformidade com as exigências legais, regulamentares

e outras exigências aplicáveis.

Estão corretos apenas os itens

(A) I, II e V. (C) II, IV e V. (E) III, IV e VI.

(B) I, III e IV. (D) II, V e VI.



54. Durante a execução dos trabalhos finais de campo da auditoria

da Empresa de televisores Tela Plana S.A., o auditor descobre

que um volume grande e relevante de TV de 32 polegadas,

que foi vendido pela Empresa a um grande varejista durante

o mês de dezembro de 2010, foi devolvido por esse varejista

em 31 de janeiro de 2011.

Baseando-se nas normas e procedimentos de auditoria, esse

auditor

(A) solicitará que o cliente aguarde para receber a devolução

somente após a emissão do parecer de auditoria.

(B) solicitará ao cliente que não ajuste as demonstrações

financeiras em 31 de dezembro de 2010, uma vez que

as vendas de fato ocorreram naquela data.

(C) apenas anotará o fato nos seus papéis de trabalho, para

eventuais pesquisas em caso de dúvidas, uma vez que

todo fato relevante deverá ser evidenciado pelo auditor.

(D) solicitará o ajuste dessa devolução nas demonstrações

financeiras em 31 de dezembro de 2010, uma vez que

o fato ocorreu entre a data de encerramento dessas de-

monstrações e a data de emissão de seu parecer.

(E) enviará uma carta de confirmação ao varejista, para

confirmar o motivo da devolução, e dessa forma avaliar

o ajuste ou não nas demonstrações financeiras em 31 de

dezembro de 2010.

55. Um dos importantes procedimentos de auditoria das demons-

trações financeiras é a confirmação de informações junto a

terceiros, como é o caso da confirmação externa, ou circu-

larização. Ao usar procedimentos de confirmação externa,

o auditor deve manter o controle sobre as solicitações de

confirmação externa, incluindo

I. determinação das informações a serem confirmadas ou

solicitadas;
II. seleção da parte que confirma apropriada para confir-

mação;
III. asseguração de que foi utilizado um critério estatístico

justo de amostragem quando a seleção for realizada pelo

cliente;

IV. definição das solicitações de confirmação, assegurando-

-se que as solicitações estão devidamente endereçadas e

que contenham as informações para retorno das respostas

diretamente ao auditor;
V. asseguração de que o envio da resposta de confirmação,

quando a carta for recebida pelo próprio cliente, foi

realizado por intermédio dos correios;
VI. o envio das solicitações, incluindo o 2.° pedido, quando

aplicável, para a parte que confirma.

Estão corretos apenas os itens

(A) I, II, IV e VI. (C) II, IV, V e VI. (E) I, IV, V e VI.

(B) I, III, IV e V. (D) II, III, V e VI.
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56. A taxa interna de retorno, ou a TIR, é uma medida popular

utilizada no orçamento de capital, bem como na medida de

taxa de rentabilidade.

Por definição, a TIR é

(A) uma taxa de desconto que iguala o valor presente dos

fluxos de caixa futuros ao investimento inicial.

(B) a mais utilizada técnica sofisticada de avaliação de in-

vestimentos.

(C) a taxa interna do retorno do capital médio investido.

(D) a taxa que calcula diversos investimentos na linha do

tempo até chegarem ao momento inicial do investimento.

(E) a equiparação do valor futuro ao valor presente, utilizan-

do-se somente o valor absoluto e não o valor relativo.

57. Uma empresa comercial vende um produto no valor de

R$ 5.000,00 em parcela única e com vencimento em 6 meses.

Sabendo-se que a taxa de juros atual de mercado é de

1,2% a.m., quanto seria o valor do produto se o cliente resol-

vesse pagá-lo à vista?

(A) R$ 4.340,65.

(B) R$ 4.650,60.

(C) R$ 4.654,65.

(D) R$ 4.940,00.

(E) R$ 4.942,37.

58. João fez uma aplicação financeira no valor R$ 2.000,00 com

uma taxa prefixada de 10% a.a. por um período de quatro anos.

Sabendo-se que a forma para remunerar o capital investido são

os juros compostos, qual será o valor no final da aplicação?

(A) R$ 2.678,84.

(B) R$ 2.800,00.

(C) R$ 2.828,20.

(D) R$ 2.928,20.

(E) R$ 3.000,43.

59. Após análise da situação financeira do Sr. Antônio Alves, bem

como de sua disponibilidade de pagamento, uma determinada

instituição financeira decidiu conceder-lhe um financiamento

pelo Sistema de Amortização Constante - SAC. O valor da

operação é de R$ 108.000,00, o prazo de pagamento é de

36 meses e a taxa de juros é de 4,5% a.m.

Diante dessas informações, o valor da oitava prestação será de

(A) R$ 7.050,00- (C) R$ 6.780,00. (E) R$ 6.510,00.

(B) R$ 6.915,00. 
(D) R$ 6.645,00.



60. O Sr. José Baltazar realizou o pagamento de um título em
1.° de janeiro de 2011, cujo vencimento seria em 1.° de

maio de 2011, ou seja, 4 meses antes do seu vencimento.

Considerando-se que o valor do título era de R$ 12.000,00

e a taxa de juros de 2,5% a.m., o valor do desconto racional

obtido pelo Sr. José Baltazar foi de

(A) R$ 300,00.

(B) R$ 1.108,60.

(C) R$ 1.128,59.

(D) R$ 1.200,00.

(E) R$ 1.245,75.
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