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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 e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das
suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Internet: aprendendo a ensinar

Depois de estourarem tantas bolhas de euforia na1

Internet, um novo segmento é agora alvo das apostas: o
ensino pela rede de computadores (e-learning), o novo filão
que mobiliza internautas, webmasters, criadores de software4

e investidores. Novos recursos, integração de áudio, vídeo e
texto, professores que atendem online, fóruns e chats com
especialistas são alguns dos recursos que passam a ser usados7

de uma forma nunca vista, com o objetivo de fazer
que o aluno aprenda. Os professores assistem a todo esse
movimento com um misto de perplexidade e fascinação,10

porque temem ficar marginalizados se não conseguirem
dominar essas novas tecnologias e porque muitos acreditam
que o ensino pela Internet vai resolver os problemas de13

aprendizado no Brasil.
É tudo tão rápido e avassalador que se torna

recomendável uma pausa para respirar, refletir e jogar no16

caminho algumas perguntas incômodas. A primeira: é
realmente possível aprender pela Internet? Os introdutores
do e-learning e alguns alunos dizem que sim. Mas os cursos19

são tão novos que não existem parâmetros confiáveis para
medir a qualidade desse tipo de ensino. Como ensinar
direito, se ainda não foi criado um modelo pedagógico22

voltado para a Web? Sem isso, esses cursos correm o risco
de servir apenas para informação e não para formação.

Urgente, nesse momento em que esses cursos são25

novidade no mundo todo, é a discussão que leve a uma
pedagogia própria para esse veículo baseada em estudos e
pesquisas. Assim, esse recurso pode se tornar uma efetiva28

ajuda na enorme tarefa de disseminar a educação entre os
brasileiros, e não apenas um modismo que vai gerar
diplomas rápidos e sem credibilidade.31

Francisco Alves Filho. Istoé. Internet:

<www.terra.com.br/istoe/artigos> (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue os itens seguintes.

1 O e-learning promete a rapidez de cursos que podem perder
a credibilidade por falta de professores preparados para o
uso das novas tecnologias.

2 Em cursos a distância, o internauta tem de ser capaz de lidar
com recursos audiovisuais e participar de atividades online.

3 Os professores sentem-se pressionados a dominarem as
novas tecnologias para o ensino mediado pela rede de
computadores, sob o risco de serem marginalizados desse
processo. 

4 A implementação de cursos pela Internet está gerando

questionamentos quanto à metodologia de ensino

empregada, pois ainda não existem parâmetros para avaliar

a qualidade desses cursos.

5 O ensino pela rede de computadores vem contribuindo para

que mais brasileiros tenham acesso a um ensino de boa

qualidade.

6 Nas linhas 2 e 3, a expressão “o ensino pela rede de

computadores” desempenha a função sintática de aposto do

termo “Internet”.

7 Mantêm-se a correção gramatical e o sentido original do

texto caso o trecho “Os professores assistem a todo esse

movimento” (R.9-10) seja assim reescrito: Os professores

assistem-lhe.

8 O trecho “que se torna recomendável (...) incômodas”

(R.15-17) expressa idéia de conseqüência em relação ao que

é afirmado na oração imediatamente anterior.

9 A expressão “jogar no caminho” (R.16-17) tem sentido

figurado e pode ser substituída por lançar, sem prejuízo para

a coerência do texto.

10 O fragmento “ainda não foi criado um modelo pedagógico

voltado para a Web” (R.22-23) equivale, no plural, à seguinte

estrutura: ainda não se criaram modelos pedagógicos

voltados para a Web.

Em 1508, quando andava à procura de quem1

pintasse o teto da Capela Sistina, o papa Júlio II pediu a

Michelangelo uma prova de sua competência para a tarefa.

Como resposta, o genial artista da Renascença desenhou um4

círculo perfeito a mão livre. Só mesmo Michelangelo — que,

nos anos seguintes, transformaria o teto da capela em uma

das mais estupendas obras de arte da história — poderia7

imaginar uma solução tão simples para o desafio que lhe foi

imposto. Até hoje, no mundo das artes e do design, vale a

lição de Michelangelo: às vezes, o mínimo é o máximo.10

Leoleli Camargo. Arquitetura, o mínimo é o máximo.

In: Veja, 22/11/2006, p. 121 (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem com base na leitura do texto acima.

11 O texto, constituído com linguagem denotativa, apresenta a

tese de que, em algumas situações, o mínimo é o máximo.

12 Infere-se da leitura do texto que Michelangelo foi o principal

artista renascentista e incontestavelmente genial. 
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13 O papa Júlio II procurava um pintor especialista em teto, por

isso chamou Michelangelo para pintar o teto da Capela

Sistina.

14 O teto da Capela Sistina transformou-se em obra de arte

histórica porque o seu pintor desenhou nele um círculo

perfeito a mão livre.

15 Na linha 1, o uso da crase em “à procura” é facultativo.

16 Os termos “competência”, “círculo”, “mínimo” e “máximo”

acentuam-se graficamente porque terminam em vogal átona.

17 Os travessões empregados nas linhas 5 e 7 podem ser

substituídos por vírgulas, visto que a oração que destacam

esclarece o termo “Michelangelo” (R.5).

18 Na linha 6, o emprego da forma verbal “transformaria”

denota incerteza acerca de fatos passados.

19 A expressão “Até hoje” (R.9) denota idéia de aproximação a

um limite no tempo, a partir de 1508.

20 A expressão “às vezes, o mínimo é o máximo” (R.10)

significa que a simplicidade de uma ação pode revelar a

genialidade na realização de grandes feitos.

Julgue os seguintes itens, acerca dos princípios fundamentais e

dos direitos e garantias individuais previstos na Constituição

Federal do Brasil.

21 A Constituição Federal dispõe que a República Federativa

do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados,

municípios e Distrito Federal (DF), constitui-se em Estado

Democrático de Direito. Esses dizeres constitucionais

definem a forma de Estado e a forma de governo.

22 Conforme o texto constitucional, os municípios, na

Federação brasileira, não são reconhecidos como entes

políticos equiparados à União e aos estados-membros, pois

não gozam de autonomia e competências próprias.

23 Sendo a integridade física um direito individual

constitucionalmente previsto, o ato de uma pessoa oferecer

um de seus órgãos para imediata extração, em vida, em

troca de determinada importância em dinheiro, é conduta

legalmente aceitável e dotada de licitude constitucional.

24 A existência de justiças especiais, como a justiça militar, não

ofende o princípio constitucional do juiz natural; de fato,

esse princípio é reforçado, na medida em que essas justiças

são estruturadas para atender diferentes matérias e são,

também, regulares e pré-constituídas.

A respeito da organização e da defesa do Estado e das instituições
democráticas, julgue os itens subseqüentes.

25 Em razão da autonomia política dos entes federados, um
estado-membro poderá, por lei estadual, criar vantagens e
distinções, como isenções tributárias ou incentivos sociais
diversos, em favor dos brasileiros nascidos naquele território
em detrimento de brasileiros originários de outros estados.

26 O DF, sede do governo federal, tem a natureza de autarquia
territorial devido a sua autonomia parcialmente tutelada pela
União, materializada, principalmente, na competência da
União de organizar e manter seu Poder Judiciário, Ministério
Público e Defensoria Pública.

27 A intervenção estadual nos municípios tem a mesma
característica de excepcionalidade que a intervenção federal,
cabendo, única e exclusivamente, aos estados-membros
intervir nos municípios, salvo nos casos de municípios
localizados em territórios federais, quando, então, será a
própria União que concretizará a hipótese interventiva.

28 A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, por meio da polícia federal, polícia rodoviária
federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias
militares e corpos de bombeiros militares.

29 O termo União designa entidade federal de direito público
interno, autônoma em relação às unidades federadas. A
União distingue-se do Estado federal, que é o complexo
constituído da União, dos estados, do DF e dos municípios
e dotado de personalidade jurídica de direito público
internacional.

30 O estado de defesa e o estado de sítio constituem duas
medidas excepcionais para a restauração da ordem pública
em momentos de anormalidade. Em ambos os casos, o
controle político pelo Congresso Nacional sobre a
decretação dessas medidas é prévio, visto que há
necessidade de autorização para que o presidente da
República as decrete.

Julgue os itens abaixo, relativos à administração pública e aos
militares das Forças Armadas, nos estados e no DF.

31 A proibição genérica de acesso a determinadas carreiras
públicas, tão-somente em razão da idade do candidato, é
inconstitucional, salvo nos casos em que a limitação de idade
possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo
a ser preenchido, como ocorre em relação aos militares.

32 Suponha-se que determinada lei distrital tenha concedido
reajustes de vencimentos aos integrantes do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), sob o
argumento de que, além das atribuições definidas em lei,
incumbe à corporação a execução de atividades de defesa
civil. Nessa situação hipotética, é correto afirmar que a lei
distrital invadiu competência privativa da União, à qual
compete organizar e manter as polícias civil e militar do DF,
bem como o CBMDF.
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Julgue os itens seguintes com base na Lei Orgânica do Distrito
Federal.

33 A administração pública é obrigada a aposentar o servidor
público assim que este atinja 70 anos de idade, com
proventos integrais, independentemente dos anos
trabalhados.

34 Os servidores públicos militares do DF e seus pensionistas
poderão ter a concessão de aposentadoria diferenciada,
desde que exerçam atividade sob condições especiais.

35 O servidor público do DF é livre para se associar ou
permanecer em associação sindical.

Pesquisas recentes demonstram que morrem muitos jovens nas
grandes cidades brasileiras. Acerca do tema segurança nas
cidades brasileiras, julgue os itens subseqüentes.

36 A mortalidade masculina por causas externas, que já é alta,
tende a crescer ainda mais entre os jovens, particularmente
entre 15 e 19 anos de idade.

37 A maior concentração de mortes de jovens brasileiros é
verificada nas grandes cidades da região Nordeste.

38 Acidentes de trânsito e homicídios são, em geral, as causas
mais freqüentes de mortes de jovens brasileiros nas grandes
cidades.

39 É ínfima a interferência da quantidade de mortes de jovens
no cálculo da expectativa de vida geral da população
brasileira.

40 Além da dimensão de segurança, as mortes de jovens nas
grandes cidades tornaram-se também um problema de ordem
social e de saúde pública.

A primeira década do século XXI revela um Brasil que
desfruta, do ponto de vista energético, de recursos privilegiados
entre as demais nações do mundo. No tocante ao petróleo, o
país alcançou a auto-suficiência, além de dispor de reservas
crescentes e domínio tecnológico em exploração em águas
profundas. A predominância hidrelétrica e a existência de um
vasto potencial de base hidráulica, cujo aproveitamento conta
com tecnologia inteiramente dominada no país, fazem que o
sistema gerador brasileiro seja muito diferenciado frente aos
sistemas dos demais países. O Brasil desenvolveu um programa
de produção de álcool combustível, assim como uma solução
inovadora de uso misto, álcool/gasolina, que serve de referência
mundial, e não só detém, ainda, a terceira maior jazida mundial
de urânio, mas também faz parte do seleto grupo de nações que
dominam a tecnologia de enriquecimento desse mineral.

Adriano Pires, Eloi Fernández e Julio Bueno. Política energética para o

Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p. 15 (com adaptações).

Tomando o texto acima como referência inicial, julgue os itens
subseqüentes, relativos a energia no Brasil e no mundo.

41 No Brasil, onde se verifica um quadro bastante satisfatório
no que se refere aos recursos energéticos, tem sido
demonstrada unanimidade acerca dos novos caminhos para
a ampliação da oferta de energia, necessária ao crescimento
econômico nacional. 

42 Uma política energética integrada, baseada em

planejamento estratégico e na capacidade gerencial do

Estado, tem todas as condições de colaborar com as tarefas

de recuperação da infra-estrutura nacional.

43 A solução inovadora do álcool como combustível para

automóveis, desenvolvida no Brasil desde a década de 70

do século passado, vem sendo vista, no mundo, como uma

solução precária para o desenvolvimento energético.

44 O Brasil é um dos países que possui elevada reserva

comparada de urânio, mineral necessário à exploração de

energias alternativas e às novas formas de produção de

energia barata.

45 A energia eólica, particularmente nos corredores de

ventos do Nordeste do Brasil, vem sendo experimentada

em usinas pequenas.

46 Apesar de haver fontes nacionais diversificadas de energia,

o domínio tecnológico, no campo energético, ainda é

diminuto no Brasil.

Dados recentes, publicados pela Comissão Econômica para a

América Latina (CEPAL), sugerem visão comparada das

economias da região. A respeito desse tema, julgue os itens que

se seguem.

47 O Brasil, ainda que acompanhado do México no que se

refere ao PIB elevado em relação à média dos demais

países da América Latina, destaca-se como a economia que

mais cresce percentualmente na América Latina. 

48 A Argentina e a Venezuela apresentam, nos dias atuais, o

crescimento mais expressivo na América do Sul.

49 O Chile, país liberal e primário, pois exporta produtos de

valor industrial sem valor agregado muito elevado, tem

uma economia que vem crescendo de forma expressiva há

mais de dez anos.

50 O crescimento econômico de 5% no Brasil, para o ano de

2007, é dado como inquestionável, segundo o ponto de

vista dos agentes do governo e as percepções empresariais

e acadêmicas acerca da economia brasileira.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Tabela para os itens de 51 a 68

A tabela a seguir apresenta o balancete de verificação de uma empresa, em que os valores estão em reais.

conta valor conta valor

1 caixa 250 42 material de consumo  10.480

2 condomínio a pagar 870 43 empréstimos a pagar 10.740

3 seguros a pagar 920 44 debêntures emitidas com resgate em longo prazo 12.500

4 assinaturas antecipadas 980 45 despesa financeira 12.580

5 telefones pré-pagos 980 46 investimentos em ações 13.250

6 provisão para perda de estoques 1.100 47 abatimentos sobre vendas 13.520

7 despesa de condomínio 1.280 48 provisão para contingências judiciais 14.500

8 aluguel a pagar 2.140 49 lucros ou prejuízos acumulados após a apuração do resultado 14.500

9 despesa de telefone 2.150 50 investimentos em debêntures 14.580

10 provisão para devedores duvidosos 2.450 51 empréstimos a diretores 14.780

11 despesa de assinaturas 2.490 52 mercadorias para revenda 14.870

12 telefone a pagar 2.580 53 impostos sobre vendas 18.590

13 combustíveis a pagar 2.580 54 reservas 19.041

14 aluguéis antecipados 2.890 55 debêntures a pagar em curto prazo 20.000

15 seguros antecipados 3.150 56 despesa de depreciação 20.580

16 despesa de Internet 3.214 57 impressoras e aparelhos de fax 24.150

17 despesa de impostos e taxas 3.325 58 despesa de amortização 25.000

18 serviços de Internet a pagar 3.325 59 aparelhos de ar-condicionado 25.600

19 impostos a recuperar 3.342 60 participações em coligadas 25.800

20 energia a pagar 3.532 61 televisores e reprodutores de DVD 32.140

21 salários a pagar 4.415 62 títulos a receber de longo prazo 32.580

22 despesa de combustíveis e lubrificantes 4.418 63 assinaturas a pagar 33.120

23 receita antecipada 4.520 64 investimentos em títulos públicos 41.200

24 despesa de energia 4.580 65 computadores e periféricos 45.200

25 imposto e contribuição sobre lucro 4.580 66 custo da mercadoria vendida 52.400

26 fornecedores 4.870 67 debêntures adquiridas com resgate em longo prazo 52.800

27 adiantamento de salários 4.980 68 veículos leves 68.500

28 suprimentos de informática 5.400 69 títulos a pagar de longo prazo 78.500

29 despesa de seguros 5.470 70 tratores e implementos agrícolas 78.900

30 impostos a pagar 5.524 71 móveis e utensílios diversos 90.000

31 notas promissórias a receber 6.150 72 terrenos 125.000

32 contas a pagar 6.870 73 prédios 145.000

33 banco 6.890 74 empréstimos a pagar de longo prazo 187.500

34 contas a receber 7.150 75 equipamentos de manutenção e conservação 198.500

35 títulos a receber 8.410 76 receita operacional bruta 198.500

36 deságio na emissão de debêntures de curto prazo 8.570 77 apartamentos 250.000

37 provisão para perda de investimentos 8.875 78 amortização acumulada 250.000

38 despesa de aluguel 8.950 79 pesquisa de novos produtos 258.000

  39 receita financeira 8.980 80 capital social 380.000

40 despesa de salários 9.850 81 máquinas e equipamentos de produção 452.000

41 financiamentos a pagar 10.000 82 depreciação acumulada 1.000.00
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Com base nos dados fornecidos na tabela, julgue os itens

seguintes, referentes ao balancete de verificação apresentado.

51 O capital circulante líquido é negativo, de R$ 49.564,00. 

52 O ativo realizável em longo prazo é igual a R$ 100.160,00.

53 O passivo circulante é igual a R$ 130.506,00.

54 O índice de liquidez corrente é maior que 0,5.

55 O índice de liquidez imediata é maior que 0,35.

56 O índice de endividamento é maior que 45%.

57 O índice de liquidez geral é maior que 0,85.

58 A margem bruta apurada é maior que 65%.

59 A margem líquida apurada é menor que 5%.

60 Considerando-se que o saldo inicial de valores a receber de

curto e longo prazos foi de R$50.000,00, e que o saldo

inicial das receitas antecipadas foi de R$ 6.000,00, então o

valor dos recebimentos provenientes das atividades

operacionais, no período em análise, foi de R$ 179.210,00.

61 O saldo do patrimônio líquido, antes da incorporação do

resultado do exercício, é de R$ 399.038,00. 

62 O ativo permanente imobilizado totaliza R$ 1.534.990,00.

63 O ativo permanente investimentos totaliza R$ 85.955,00.

64 O lucro operacional apurado no período,  antes dos impostos

e contribuições, é igual a R$ 10.103,00.

65 Considerando-se que o saldo inicial da conta seguros

antecipados corresponda a R$ 1.100,00 e que o saldo inicial

da conta seguros a pagar seja igual a R$ 800,00, é correto

afirmar que a empresa desembolsou o equivalente a

R$ 7.400,00 no pagamento de seguros contratados.

66 Considerando-se que o saldo inicial da conta telefone pré-

pago correspondia a R$ 1.600,00 e que o saldo inicial da

conta telefone a pagar seja R$ 860,00, então o valor pago

referente a telefone, no período, é de R$ 1.530,00.

67 O saldo da conta lucros ou prejuízos acumulados antes da

apuração do resultado do exercício é de R$ 258,00 credor.

68 Considerando-se o saldo inicial do estoque de mercadorias

para revenda no valor de R$15.000,00, é correto inferir que

o valor das compras líquidas do período é igual a

R$ 45.980,00.

RASCUNHO
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data referência quantidade
valor unitário

(R$)

5/12/2006 saldo inicial 50 5,00

9/12/2006 compra a prazo 12 6,00

11/12/2006 venda à vista 34 18,00

12/12/2006 compra a prazo 40 6,20

14/12/2006 compra à vista 15 6,50

16/12/2006 venda à vista 60 20,00

17/12/2006 compra à vista 16 6,10

21/12/2006 devolução de compra   8 6,10

23/12/2006 venda a prazo 10 19,00

Julgue os itens a seguir, referentes à ficha de controle de estoques

acima apresentada.

69 De acordo com o sistema permanente e a metodologia PEPS,

o valor do estoque final é de R$ 139,80.

70 De acordo com a metodologia UEPS e o sistema

permanente, o valor do lucro bruto é de R$ 1.390,70.

71 De acordo com a metodologia UEPS e o sistema

permanente, o valor do custo das mercadorias vendidas é de

R$ 583,00.

72 Caso o saldo do disponível em 4/12/2006 fosse igual a

R$ 5.600,00, o saldo final do disponível, após o dia

23/12/2006, considerando apenas as informações da ficha de

controle de estoques, seria de R$ 7.265,70.

Acerca das contas e de seu funcionamento, julgue os itens

subseqüentes.

73 O ágio na emissão de debêntures será classificado no passivo

circulante e sua contrapartida será classificada no disponível

da empresa emitente.

74 Ao se constatar que um conjunto de investimentos é

relevante, há a obrigatoriedade legal de se registrar o

resultado obtido, por meio desses investimentos, pelo

método de custo.

75 Considere que uma companhia aberta tenha a previsão de

pagamento de participações estatutárias sobre a realização de

reserva de reavaliação. Nesse caso, o recurso será distribuído

e a contrapartida será de resultado do exercício e não de

lucros acumulados.

76 O capital circulante líquido (CCL) sofrerá acréscimo quando

a empresa obtiver empréstimo de longo prazo em uma

instituição financeira. Além do acréscimo do CCL, ocorrerá

aumento, também, no índice de liquidez corrente.

RASCUNHO
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receita despesa

títulos previsão execução diferenças títulos fixação execução diferenças

corrente 285.000 282.000 3.000 orçamentários e

suplementares

408.000 377.000 31.000

capital 123.000 101.000 22.000    

soma 408.000 383.000 25.000 soma 408.000 377.000 31.000

déficit 0 0 0 superávit 0 6.000 !6.000

total 408.000 383.000 25.000 total 408.000 383.000 25.000

A tabela acima, cujos valores estão em reais, apresenta o balanço orçamentário
de determinada entidade governamental. Considerando-se esse balanço
orçamentário, é correto afirmar que

77 a LOA foi aprovada com equilíbrio.

78 o resultado orçamentário do exercício foi superavitário em R$ 6.000,00.

79 o resultado orçamentário do exercício foi influenciado pelo excesso de
arrecadação.

80 o resultado orçamentário do exercício foi influenciado pela economia
orçamentária da despesa.

81 houve utilização de dotação sem autorização legal.

Em relação ao plano de contas e à tabela de eventos da administração pública
federal, julgue os itens seguintes.

82 A Secretaria do Tesouro Nacional é o órgão responsável pela elaboração
do plano de contas na administração pública federal. A administração da
tabela de eventos cabe à Secretaria de Orçamento Federal.

83 A tabela de eventos substituiu a forma usual de apresentação de um plano
de contas, no que diz respeito à correspondência entre as contas.

84 Somente aos órgãos de contabilidade compete realizar os registros
contábeis sem a indicação de eventos, que, neste caso, deverão registrar os
débitos e créditos correspondentes, desde que não se trate de receitas e
despesas.

85 O plano de contas da administração pública federal compreende seis níveis
de desdobramentos, classificados em ativo, passivo, despesa, receita,
resultado diminutivo do exercício e resultado aumentativo do exercício.

A respeito dos créditos adicionais previstos na Lei n.o 4.320/1964, julgue os
próximos itens.

86 São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.

87 Os créditos suplementares são destinados a despesas para as quais não haja
dotação específica.

88 A abertura de créditos extraordinários depende de existência de recursos
disponíveis para fazer face às despesas e será precedida de justificativa.

89 Os créditos adicionais somente poderão viger no exercício em que forem
abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos créditos
especiais e extraordinários.

90 O ato que abrir o crédito adicional indicará a importância, a espécie do
mesmo e a classificação da despesa, até onde for possível.
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Considerando o Manual de Procedimentos das Receitas Públicas, da Secretaria
do Tesouro Nacional, julgue os itens que se seguem.

91 São estágios da receita orçamentária: a previsão, o lançamento, a
arrecadação e o recolhimento.

92 O comportamento dos estágios da receita orçamentária independe da ordem
de ocorrência dos fenômenos econômicos.

93 O processo de restituição de receitas públicas consiste na devolução total
ou parcial de receitas que foram recolhidas a mais ou indevidamente.

94 A metodologia de controle por destinação de recursos deve ser utilizada
por todos os entes da Federação, haja vista a existência de vinculações para
todos eles.

95 Todo ingresso orçamentário é uma receita pública.

balanço financeiro (valores em reais)

receita orçamentária 1.400.542,00

receita extra-orçamentária 258.296,00

saldo do exercício anterior  125.678,00

despesa orçamentária  1.325.418,06

despesa extra-orçamentária  202.344,25

A tabela acima apresenta dados do balanço financeiro de determinada entidade
governamental, no encerramento do exercício financeiro. Considerando esses
dados e que as despesas do exercício inscritas em restos a pagar correspondam
ao montante de R$ 127.418,06, julgue os itens a seguir.

96 O resultado financeiro do exercício apresentou superávit de R$ 256.753,69.

97 Nas receitas extra-orçamentárias, estão computados os valores relativos aos
restos a pagar inscritos no exercício.

98 As despesas orçamentárias do exercício totalizaram R$ 1.198.000,00, uma
vez que R$ 127.418,06 foram inscritas em restos a pagar.

99 A execução orçamentária contribuiu para o resultado apurado no exercício.

Segundo o art. 58 da Lei n.o 4.320/1964, empenho de despesa é o ato emanado
de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento,
independentemente de implemento de condição. Com relação ao empenho,
julgue os próximos itens.

100 O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos
concedidos.

101 Pode ser realizada despesa sem prévio empenho, desde que devidamente
autorizada pelo ordenador de despesa.

102 Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei das Diretrizes
Orçamentárias deve dispor quanto aos critérios e à forma de limitação de
empenho. 

Considerando que determinada entidade governamental receba um imóvel em
doação, julgue os itens subseqüentes, a respeito do registro contábil dessa
entidade.

103 A operação de doação é considerada uma variação ativa independente da
execução orçamentária.

104 Trata-se de acréscimo patrimonial mediante insubsistência passiva.

105 Como se trata de fato permutativo, não afetando, portanto, o saldo
patrimonial da entidade, o valor da doação não estará contemplado na
demonstração das variações patrimoniais.
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Para determinado concurso público o edital previa a sua
realização em duas etapas. Na primeira, 75% dos candidatos
inscritos foram eliminados. Na segunda etapa, 65% dos
candidatos não-eliminados na primeira etapa foram eliminados.

Julgue os itens seguintes, relativos a esse concurso.

106 Com relação aos candidatos inscritos, a taxa de eliminados
foi superior a 90%.

107 Considerando que 2.625 candidatos tenham sido aprovados
nesse concurso, então o total de candidatos inscritos terá sido
inferior a 28.000.

João dispunha de certa quantia e usou  dela para quitar

uma dívida. O que sobrou emprestou para Marta, à taxa de juros
simples de 5% a. m. Após 2 anos, recebeu de Marta R$ 17.600,00
como quitação do empréstimo.

Com relação a esses valores, julgue os itens que se seguem.

108 A dívida quitada por João tinha um valor inferior a
R$ 18.000,00.

109 A quantia emprestada a Marta foi superior a R$ 9.000,00.

Uma duplicata de valor nominal igual a R$ 20.000,00 foi
descontada 2 meses antes do vencimento à taxa de desconto
comercial simples de 10% a. m.

A respeito desse desconto, julgue os itens subseqüentes.

110 No caso do desconto racional simples, para que o valor do
desconto seja o mesmo do comercial, a taxa mensal de
desconto deverá ser um valor superior a 12%.

111 Considerando 1,1!2 = 0,83, no caso de se usar o desconto
comercial composto à mesma taxa, o valor do desconto será
inferior ao do desconto comercial simples.

Uma empresa tomou R$ 100.000,00 de empréstimo em
um banco para ser liquidado ao final de um mês por
R$ 106.000,00. Sabe-se que o banco retém 10% do valor
emprestado com a justificativa de manter saldo médio.

Com relação a esse empréstimo, é correto afirmar que a taxa

112 nominal dessa operação é inferior a 5,5%.

113 efetiva dessa operação é superior a 6,5%.

Julgue os itens a seguir.

114 Considere que a taxa efetiva de uma operação financeira é de
13,3% e a taxa de inflação no mesmo período é de 3%.
Nesse caso, a taxa real da operação no período é de 10,3%.

115 No regime de capitalização de juros compostos, a taxa
semestral equivalente à taxa anual de 45% é superior a 20%.

116 Considere que em uma compra de móveis, em 6 prestações
mensais, iguais e consecutivas, a primeira prestação, no valor
de R$ 400,00, é paga no ato da compra. Sabe-se que a loja
pratica a taxa de juros compostos de 5% a.m. Supondo-se
que 1,05!6 = 0,75, é correto afirmar que, se a primeira
prestação fosse paga em um mês após a compra, o valor de
cada prestação seria superior a R$ 450,00.

117 Na compra de um televisor, o lojista oferece duas opções de
pagamentos:

I pagamento à vista, no valor de R$ 5.000,0;

II entrada de R$ 1.500,00 no ato da compra e mais três
prestações mensais, iguais e consecutivas de
R$ 1.200,00, vencendo a primeira em um mês após a
compra.

Nesse caso, supondo que 1,05!1 = 0,95, que 1,05!2 = 0,91,
que 1,05!3 = 0,86 e que a taxa mínima de atratividade é de
5% ao mês, é correto afirmar que a melhor opção para o
comprador é a II.

118 Considere que um empreendimento no valor de
R$ 40.000,00 proporciona retorno de R$ 16.000,00 em cada
um dos 3 meses seguintes. Nesse caso, supondo que
1,08!1 = 0,93, que 1,08!2 = 0,86 e que 1,08!3 = 0,79, então a
taxa interna de retorno desse empreendimento é inferior a
8% a.m.

A quantia de R$ 108.000,00 foi emprestada à taxa de
juros compostos de 9% a.a. Esse empréstimo deve ser liquidado
em 9 prestações, anuais e consecutivas, vencendo a primeira em
um ano após a tomada do empréstimo.

Com relação a esse empréstimo, é correto afirmar que, pelo
sistema

119 de amortização constante (SAC), o valor da primeira
prestação será inferior a R$ 21.000,00.

120 francês de amortização (SFA), e supondo que 1,09!9 = 0,46,
o valor da primeira amortização será inferior a R$ 8.500,00.
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