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LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 50 questões das Provas Objetivas e das 2 (duas) questões da Prova
Discursiva, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

b) Um Caderno de Respostas para o desenvolvimento da Prova Discursiva, grampeado ao  CARTÃO-RESPOSTA destinado
às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo:

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR  ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior -
BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08    - SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA

grampeado ao Caderno de Respostas da Prova Discursiva;
c) se recusar a entregar o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA grampeado ao Caderno de Respostas da

Prova Discursiva quando terminar o tempo estabelecido.

09    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10    - Quando terminar, entregue ao fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA grampeado ao Caderno
de Respostas da Prova Discursiva e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das
mesmas. Por motivo de segurança, o candidato não poderá levar o Caderno de Questões, a qualquer momento.

11    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS E DISCURSIVAS É DE
4 (QUATRO) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar
o Caderno de Questões e o CARTÃO-RESPOSTA grampeado ao Caderno de Respostas da Prova Discursiva.

12   - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das
mesmas, no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).
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LÍNGUA PORTUGUESA I
Texto I

MUNDO TEM MAIS OBESOS DO QUE DESNUTRIDOS
Segundo a OMS, 300 milhões são muito gordos

e 170 milhões estão abaixo do peso

GENEBRA. Aproximadamente 170 milhões de
crianças em todo o mundo têm peso abaixo do
normal, enquanto cerca de 300 milhões de adultos são
obesos, informou ontem a Organização Mundial da
Saúde (OMS), na abertura da 33a sessão anual do
Comitê Permanente de Nutrição, em Genebra.

Reunido até sexta-feira, o organismo formado por
representantes de várias agências da Organização das
Nações Unidas (ONU) pretende elaborar um plano de
ação que ajude as autoridades nacionais a enfrentar
os problemas.

– Para alcançar as Metas do Milênio estabelecidas
pela ONU, e controlar a epidemia crescente das
doenças crônicas, é necessário lutar com urgência
contra a má nutrição no mundo, tanto causada pelo
excesso quanto pela falta – afirmou a presidente do
comitê, Catherine Bertini.

Das 170 milhões de crianças desnutridas, cerca
de três milhões morrem a cada ano, de acordo com os
dados fornecidos pela OMS. No extremo oposto,
calcula-se que há no mundo cerca de 1 bilhão de
pessoas com excesso de peso, das quais 300 milhões
são obesas.

Todos eles estão mais expostos que os demais
a sofrer cardiopatias, acidentes cardiovasculares,
cânceres e diabetes, entre outras doenças ligadas ao
excesso de peso.

A OMS adverte que esse problema duplo não é
simplesmente de países ricos ou pobres, mas está
ligado ao grau de desenvolvimento de cada nação.

O Globo,14 mar. 2006.

1
A ideia central do Texto I baseia-se na visão de que é
preciso combater a má nutrição no mundo.
Qual dos trechos da matéria transcritos a seguir apresenta
o argumento de consistência compatível com essa tese?
(A) “Aproximadamente 170 milhões de crianças em todo o

mundo têm peso abaixo do normal, enquanto cerca de
300 milhões de adultos são obesos,” ( . 1-4)

(B) ...“é necessário lutar com urgência contra a má
nutrição no mundo, tanto causada pelo excesso
quanto pela falta –” ( . 14-16)

(C) “calcula-se que há no mundo cerca de 1 bilhão de
pessoas com excesso de peso, das quais 300 milhões
são obesas.” ( . 21-23)

(D) “Todos eles estão mais expostos que os demais a
sofrer cardiopatias, acidentes cardiovasculares,
cânceres e diabetes, entre outras doenças ligadas ao
excesso de peso.” ( . 24-27)

(E) “A OMS adverte que esse problema duplo não é sim-
plesmente de países ricos ou pobres, mas está ligado
ao grau de desenvolvimento de cada nação.” ( . 28-30)

2
Conjunções são importantes mecanismos para estabele-
cer a coesão dos textos, indicando a relação de sentido
entre duas orações, por exemplo.
No último período do Texto I, a conjunção “mas” ( . 29)
estabelece uma relação de sentido com a oração imedia-
tamente anterior, expressando uma ideia de
(A) adição. (B) causa.
(C) finalidade. (D) proporção.
(E) consequência.

3
No Texto I, em “e controlar a epidemia crescente das
doenças crônicas,” ( . 13-14), o termo destacado está
ligado sintaticamente ao substantivo “epidemia”.
O termo que desempenha função sintática idêntica ao
destacado acima está no trecho:
(A) “enquanto cerca de 300 milhões de adultos são obesos,”

( . 3-4)
(B) “...que ajude as autoridades nacionais a enfrentar os

problemas.” ( . 10-11)
(C) “– Para alcançar as Metas do Milênio estabelecidas

pela ONU,” ( . 12-13)
(D) “Todos eles estão mais expostos...” ( . 24)
(E) “entre outras doenças ligadas ao excesso de peso.”

( . 26-27)

Texto II
A charge a seguir trata da situação crítica a que está
submetido o país em relação à dengue.

4
Essa charge
(A) compara a luta contra a dengue a uma situação de

guerra.
(B) coloca em situação de oposição o homem e a sociedade.
(C) suaviza a gravidade da questão a partir do humor.
(D) dá características humanas ao mosquito.
(E) propõe que forças bélicas sejam usadas na prevenção

da doença.
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IQUE. Jornal do Brasil, 25 mar. 2008.
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5
Uma charge tem como objetivo, por meio de seu tom
caricatural, provocar, no leitor, uma dada reação acerca de
um fato específico. De acordo com a situação em que foi
produzida, a charge de Ique, aqui apresentada, visa a
provocar, no leitor, uma reação de
(A) consternação.
(B) revolta.
(C) alerta.
(D) complacência.
(E) belicosidade.

Texto III

O MENINO DOENTE

O menino dorme.
Para que o menino
Durma sossegado,
Sentada ao seu lado
A mãezinha canta:

— “Dodói, vai-te embora!
“Deixa o meu filhinho,
“Dorme... dorme... meu...”

Morta de fadiga,
Ela adormeceu.
Então, no ombro dela,
Um vulto de santa,
Na mesma cantiga,
Na mesma voz dela,
Se debruça e canta:

— “Dorme, meu amor.
“Dorme, meu benzinho...”

E o menino dorme.

BANDEIRA, Manuel. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova

Aguilar, 1983.

6
Em dois versos do poema há a ocorrência do sufixo –inho.
Nos dois casos, esse elemento assume um valor de
(A) intensidade.
(B) tamanho.
(C) ironia.
(D) afeto.
(E) desrespeito.

7
— “Dodói, vai-te embora!
“Deixa o meu filhinho,
“Dorme... dorme... meu...”

Essa estrofe do poema é construída como um diálogo
imaginário, com o uso da segunda pessoa do singular - tu.
Empregando-se a terceira pessoa (você), como devem
ficar os verbos adotados na estrofe?
(A) vás / deixes / durmas
(B) vais / deixas / dormes
(C) vá / deixe / durma
(D) ide / deixai / dormi
(E) vão / deixem / durmam

8
As reticências podem ser usadas com diferentes finalida-
des. No trecho “Dorme... dorme... meu...”, encontrado no
Texto III, as reticências foram usadas para
(A) marcar um aumento de emoção.
(B) apontar maior tensão nos fatos apresentados.
(C) indicar traços que são suprimidos do texto.
(D) deixar uma fala em aberto.
(E) assinalar a interrupção do pensamento.

9
A palavra “debruça” (v. 15), presente no Texto III, pode ser
substituída, sem alteração de sentido, por
(A) recolhe. (B) inclina.
(C) derrama. (D) descobre.
(E) ajoelha.

Texto IV

O anúncio publicitário a seguir é uma campanha de um
adoçante, que tem como seu slogan a frase “Mude sua
embalagem”.

10
A palavra “embalagem”, presente no slogan da campanha,
é altamente expressiva e substitui a palavra
(A) vida. (B) corpo.
(C) jeito. (D) história.
(E) postura.

Disponível em: http:// www.ccsp.com.br.
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11
A figura ilustra a planificação de um dado comum de
6 faces.

Montando-se o dado, o número da face oposta à face que
contém o 1 é
(A) 6 (B) 5 (C) 4 (D) 3 (E) 2

12
Se Marcos levanta cedo, então Júlia não perde a hora.
É possível sempre garantir que
(A) se Marcos não levanta cedo, então Júlia perde a hora.
(B) se Marcos não levanta cedo, então Júlia não perde a hora.
(C) se Júlia perde a hora, então Marcos levantou cedo.
(D) se Júlia perde a hora, então Marcos não levantou cedo.
(E) se Júlia não perde a hora, então Marcos levantou cedo.

13
Em uma gaveta, há 6 lenços brancos, 8 azuis e 9 verme-
lhos. Lenços serão retirados, ao acaso, de dentro dessa
gaveta. Quantos lenços, no mínimo, devem ser retirados
para que se possa garantir que, dentre os lenços retirados
haja um de cada cor?
(A) 11 (B) 15 (C) 16 (D) 17 (E) 18

14

Ana, Lúcio, Márcia e João estão sentados ao redor de uma
mesa circular, como ilustrado. Sabe-se que João está de
frente para Márcia que, por sua vez, está à esquerda de
Lúcio. É correto afirmar que
(A) Ana está de frente para Lúcio.
(B) Ana está de frente para Márcia.
(C) João está à direita de Ana.
(D) João está à esquerda de Lúcio.
(E) Lúcio está à esquerda de Ana.

CONHECIMENTOS GERAIS I 15
Qual dos hardwares abaixo permite conectar um
microcomputador à Internet através da linha telefônica?
(A) CPU (B) DVD
(C) Modem (D) RAM
(E) Winchester

16
Para configurar os principais recursos de hardware e software
de um microcomputador, no Windows XP, utiliza-se a
ferramenta
(A) catálogo de endereços.
(B) central de segurança.
(C) desfragmentador.
(D) mapa de caracteres.
(E) painel de controle.

17
Considere a seguinte planilha no Microsoft Excel:

Sabendo-se que as demais colunas não possuem fórmu-
las, a fórmula digitada na primeira coluna da primeira linha é
(A) =$A2+2*B$2
(B) =$A2+2*B$
(C) =$A2+$2*B$2
(D) =$A2+2B2
(E) =$A2+2$B2

18
Para alterar o espaçamento entre linhas de um texto sele-
cionado em uma página específica, um usuário do Microsoft
Word 2003 deve formatar
(A) fonte.
(B) parágrafo.
(C) background.
(D) configuração de página.
(E) marcadores e numeração.

19
Qual dos itens abaixo NÃO representa um mecanismo de
segurança?
(A) Assinatura digital
(B) Software anti-spyware
(C) Sistema biométrico
(D) Firewall
(E) Worm
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20
Considere a afirmativa a seguir.

“O Sistema Único de Saúde será financiado apenas com
recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”

Esta afirmativa é INCORRETA porque o financiamento do
Sistema Único de Saúde
(A) pode incluir outras fontes além destas citadas.
(B) decorre apenas de recursos da União.
(C) decorre apenas de recursos do orçamento da

seguridade social.
(D) decorre apenas de recursos do orçamento da

seguridade social e da União.
(E) decorre dos recursos da União, dos Estados e dos

Municípios, mas não do orçamento da seguridade social.

21
A partir do que dispõe a Lei no 8.080/90, no capítulo
dedicado ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena,
as populações indígenas

I – terão acesso garantido ao SUS em âmbito local,
regional e de centros especializados, de acordo com
suas necessidades;

II – poderão participar dos organismos colegiados
de formulação, acompanhamento e avaliação das
políticas de saúde;

III – atuarão no custeio e execução das ações e serviços
de saúde.

Está(ão) correta(s) APENAS a(s) afirmação(ões)
(A) I.
(B) II.
(C) I e II.
(D) I e III.
(E) II e III.

22
Dentre os órgãos abaixo, assinale aquele que NÃO
integra o Poder Judiciário.
(A) Tribunal de Justiça
(B) Tribunal de Contas da União
(C) Tribunal Regional Eleitoral
(D) Tribunal Regional do Trabalho
(E) Conselho Nacional de Justiça

23
Segundo a Constituição Federal de 1988, são atos
normativos de mesma hierarquia:
(A) lei ordinária e medida provisória.
(B) lei ordinária, lei delegada e decreto legislativo.
(C) lei complementar e emenda constitucional.
(D) medida provisória e decreto presidencial.
(E) decreto legislativo e decreto presidencial.

24
A modalidade licitatória que se instaura entre interessados
devidamente cadastrados ou que atendam a todas as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior à data de recebimento das propostas, observada
a necessária qualificação, é
(A) concorrência.
(B) tomada de preços.
(C) carta-convite.
(D) consulta.
(E) pregão.

25
São formas de provimento dos cargos públicos previstas
no Estatuto dos Servidores Públicos Federais (Lei Federal
no 8.112/90) as apresentadas a seguir, EXCETO
(A) nomeação.
(B) aproveitamento.
(C) ascensão.
(D) reintegração.
(E) promoção.

26
Segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Federais, são penalidades disciplinares:
(A) destituição de cargo em comissão, colocação em

disponibilidade e multa.
(B) demissão, exoneração e cassação de aposentadoria.
(C) advertência, suspensão e demissão.
(D) advertência, suspensão e colocação em disponibilidade.
(E) advertência, multa e exoneração de função

comissionada.

27
São princípios que regem o processo administrativo em
âmbito federal:
(A) ampla defesa, publicidade e irrecorribilidade das

decisões.
(B) publicidade, vedação ao retrocesso e oralidade.
(C) razoabilidade, oralidade e concentração dos atos

processuais.
(D) motivação, segurança jurídica e publicidade.
(E) segurança jurídica, irrecorribilidade das decisões e

ampla defesa.

28
De acordo com o seu Estatuto (Decreto Federal
n o 4 .727 /2003), a Fundação Nacional de Saúde –
FUNASA – é vinculada ao(à)
(A) Congresso Nacional.
(B) Ministério da Saúde.
(C) Ministério do Desenvolvimento.
(D) Presidência da República.
(E) Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
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29
De acordo com o seu Regimento Interno (Portaria
no 1.776/2003), a representação judicial e extrajudicial
da FUNASA compete ao(à)
(A) Ministro de Estado de Saúde.
(B) Controlador-Geral da União.
(C) Auditor-Geral da União.
(D) Procuradoria-Geral da República.
(E) Procuradoria Federal.

30
Analise as competências a seguir.

I - Prevenir e controlar doenças e outros agravos à saúde.
II - Estabelecer normas e padrões sobre limites de

contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes,
metais pesados e outros que envolvam risco à
saúde.

III - Fomentar soluções de saneamento para prevenção
e controle de doenças.

IV - Interditar, como medida de vigilância sanitária, os
locais de fabricação, controle, importação,
armazenamento, distribuição e venda de produtos,
prestação de serviços relativos à saúde, em caso de
violação à legislação pertinente ou de risco iminente
à saúde.

Dos itens acima, compete(m) à FUNASA APENAS
(A) I.
(B) III.
(C) I e III.
(D) I e IV.
(E) I, II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31
Em um curso sobre Estado, sociedade e mercado, os
participantes estudaram o conceito de Estado, e concluí-
ram, corretamente, que se refere a
(A) conjunto de pessoas que compartilham propósitos,

gostos, preocupações e costumes e que interagem
entre si, constituindo uma comunidade.

(B) local onde se encontram compradores e vendedores
e que, por meio, de um processo de negociação,
determinam o preço e a quantidade do bem a ser
transacionado ou trocado entre ambos.

(C) instituição organizada política, social e juridicamente,
ocupando um território definido, e dirigida por um
governo que possui soberania reconhecida, em que a
lei máxima é uma Constituição escrita.

(D) organização que é a autoridade governante de uma
unidade política.

(E) órgãos, serviços e agentes públicos, associados às
demais pessoas coletivas, que asseguram a satisfa-
ção das necessidades políticas.

32
A criação de mecanismos institucionais de participação
popular no processo de formulação e implementação de
políticas sociais públicas foi uma conquista da sociedade
civil no processo de construção da democracia no Brasil,
cujos frutos aparecem na Constituição Federal de 1988,
nas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais.

Dentre estes mecanismos estão os(as)
(A) Partidos Políticos.
(B) Conselhos de Gestão.
(C) Centrais Sindicais.
(D) Parcerias Público-Privadas.
(E) Associações de Moradores.

33
A respeito de escrituração, em Contabilidade Geral,
analise as seguintes informações:

• data da operação;
• conta a ser debitada;
• conta a ser creditada;
• histórico da operação;
• valor da operação, em moeda.

Tais informações indicam os
(A) aspectos das partidas dobradas.
(B) componentes do plano de conta.
(C) elementos da conta.
(D) fundamentos dos razonetes.
(E) requisitos de uma partida de diário.
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34
O número de pessoas interessadas nas informações
contábeis é cada vez maior e mais amplo. Dentre essas
pessoas, o grupo que está interessado em informações
resumidas, tendo como puro escopo o retorno de seus
investimentos, é formado por
(A) acionistas e sócios.
(B) administradores e diretores.
(C) banqueiros e capitalistas.
(D) membros do governo e economistas governamentais.
(E) pessoas físicas em geral.

35
Admita que, em uma empresa, todos os seus bens e direitos
foram financiados por capital próprio. Com base na equa-
ção patrimonial, pode-se afirmar que o estado que revela
com maior precisão a situação assumida pelo patrimônio
desta empresa é o de
(A) existência de riqueza própria.
(B) inexistência de riqueza própria.
(C) má situação patrimonial.
(D) propriedade parcial do ativo.
(E) propriedade plena do ativo.

36
No encerramento do exercício social em dez./07, o caixa
evidenciava um saldo de R$ 500.000,00. Em jan./08, a
companhia teve um aumento de capital mediante lança-
mento de 200.000 ações novas integralmente subscritas,
por R$ 2,00 cada uma. Em fev./08, foram integralizados
50% do capital subscrito, sendo 20% em dinheiro, 30%
em depósito bancário e 50% em equipamentos.
Considerando exclusivamente as informações acima,
encerrada a integralização, o caixa passou a ter um saldo,
em reais, de
(A) 200.000,00 (B) 400.000,00
(C) 540.000,00 (D) 600.000,00
(E) 640.000,00

37
Analise o lançamento a seguir, sem data e histórico, feito
por uma empresa, em reais, para registrar a operação na
data de sua realização.

Considerando exclusivamente este registro contábil, o
Ativo da empresa, em reais, no Balanço levantado no
mesmo dia do registro da operação, foi reduzido em
(A)   1.000,00
(B)   5.000,00
(C)   6.000,00
(D) 44.000,00
(E) 50.000,00

38
Operações com mercadorias realizadas pela Comercial
Alvorada no mês de abr./01.

Considerando exclusivamente as operações realizadas
e a boa técnica contábil, o resultado com mercadorias,
em reais, no mês de abril, foi
(A)   7.000,00 (B) 17.000,00
(C) 22.000,00 (D) 30.000,00
(E) 80.000,00

39
O campo de aplicação dos orçamentos públicos na
Administração Pública brasileira contempla as pessoas
jurídicas de direito público classificadas como perten-
centes à administração direta ou indireta.
A administração indireta refere-se a
(A) Tribunais de Contas, Órgãos auxiliares e Fundações.
(B) Autarquias, Fundações e Empresas dependentes.
(C) Agências Reguladoras, Banco Central e Bancos

estatais.
(D) Bancos de fomento, Banco Central e Caixas Econômicas.
(E) Banco Central, Empresas de economia mista e Caixas

Econômicas.

40
Os estágios da receita pública são:
(A) provisão, registro, recebimento e arrecadação.
(B) previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento.
(C) levantamento, recolhimento, registro e entesouramento.
(D) arrecadação, lançamento, recolhimento e apropriação.
(E) fixação, ordenação, registro e arrecadação.

41
O conjunto das contas que compõem um plano de contas,
que hoje é adotado pela grande maioria dos Estados e
Municípios brasileiros, obedece aos seguintes sistemas de
contas:
(A) orçamentário – financeiro – patrimonial – compensação.
(B) orçamentário – financeiro – variações patrimoniais.
(C) orçamentário e financeiro.
(D) financeiro e patrimonial.
(E) financeiro – patrimonial – resultados das variações

patrimoniais.

                                    Itens
Compra de 100 computadores para revenda, a prazo
Venda a prazo de 50 computadores adquiridos a
prazo, no dia 1
Devolução de 10 computadores comprados a
prazo, no dia 1
Pagamento de frete para entregar os computa-
dores vendidos no dia 4
Recebido do cliente, com o desconto de 10% pela
antecipação do pagamento, o valor da venda a
prazo, do dia 4

Dia
1.
4.

6.

8

10.

     Valor R$
100.000,00

80.000,00

10.000,00

5.000,00

72.000,00

Débito
Débito
Débito
Crédito

Banco Conta Movimento
Juros Passivos a Vencer
Despesas Bancárias
Duplicatas Descontadas

44.000,00
5.000,00
1.000,00

50.000,00
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42
A Companhia Comércio do Planalto S/A apresentou as peças contábeis a seguir.

Balanço Patrimonial
Elaborados em 31 de dezembro (em mil reais)

Demonstração do Resultado do Exercício
Elaborada em 31/12/2008. (em mil reais)

Vendas líquidas  1.622.600
(-) CMV (1.195.600)
(=) Lucro bruto      427.000
(-) Despesas Operacionais    (409.920)
Lucro Líquido        17.080

• Todas as compras de mercadorias foram realizadas a prazo.
• Desconsidere a incidência de qualquer tipo de impostos.

Considerando exclusivamente os dados das peças contábeis acima, o valor pago aos fornecedores, no exercício social de
2008, apurado na elaboração do fluxo de caixa, pelo método direto, em reais, foi
(A) 1.154.350,00
(B) 1.162.600,00
(C) 1.195.600,00
(D) 1.228.600,00
(E) 1.236.850,00

43
O Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) é enviado, anualmente, pelo Presidente da República, até o dia 31 de agosto
e deve ser devolvido até o dia 22 de dezembro, do mesmo ano.
Qual o órgão para quem é enviado o projeto LOA e a razão pela qual ele precisa ser devolvido ao Presidente da República?
(A) Tribunal de Contas – análise pela Secretaria de Planejamento.
(B) Congresso Nacional – sanção presidencial.
(C) Câmara dos Deputados – consolidação pelo Banco Central.
(D) Senado Federal – elaboração do plano plurianual.
(E) Senado federal – veto presidencial.
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44
Os créditos adicionais classificam-se em: suplementares,
especiais e extraordinários. Em relação ao orçamento,
como deve ser entendida a diferença entre os tipos de cré-
ditos adicionais?
(A) Enquanto os créditos suplementares podem ser incor-

porados ao orçamento por decreto do Presidente da
República, os créditos especiais e extraordinários só
podem ser incorporados ao orçamento com autoriza-
ção expressa do Senado Federal.

(B) Enquanto os créditos suplementares e especiais
podem ser incorporados ao orçamento por decreto do
Presidente da República, os créditos extraordinários
só podem ser incorporados ao orçamento com autori-
zação expressa do Senado Federal.

(C) Enquanto os créditos suplementares incorporam-se ao
orçamento, adicionando-se a importância autorizada à
dotação orçamentária que se propunham reforçar, os
créditos especiais e extraordinários, apesar de se
incorporarem ao orçamento, conservam sua
especificidade, demonstrando-se suas despesas,
separadamente.

(D) Os créditos suplementares e especiais incorporam-se
ao orçamento adicionando-se seus saldos à dotação
orçamentária a que se destinaram, mas os créditos
extraordinários não se incorporam ao orçamento
porque se destinam a atender a situações imprevisíveis.

(E) Somente os créditos extraordinários podem ser
incorporados ao orçamento por decreto simples do
Presidente da República; os demais créditos adicio-
nais precisam de autorização expressa do Senado
Federal para serem incorporados ao orçamento.

45
Com relação a orçamento, a despesa extraorçamentária
envolve
(A) despesas com pessoal e encargos sociais.
(B) inversões financeiras.
(C) restituição de depósitos.
(D) amortização da dívida.
(E) juros e encargos da dívida.

46
Na contabilidade pública, os totais apresentados pelo
balancete de verificação demonstram que o(s)
(A) somatório de saldos devedores e de saldos credores

não será igual, em função do regime misto adotado
pela contabilidade pública.

(B) montante dos créditos será maior que o montante dos
débitos, em razão da existência de restos a pagar.

(C) montante dos débitos será maior que o montante dos
créditos, para demonstrar o recebimento da dívida
ativa.

(D) montante dos débitos será igual ao montante dos
créditos, tendo em vista que a escrituração foi efetuada
pelo método das partidas dobradas.

(E) montantes de saldos devedores e credores jamais
serão iguais, em função da diferença entre a receita
prevista e a arrecadada.

47
Na contabilidade pública, os resultados gerais do exercício
financeiro serão demonstrados através de
(A) Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro e Demonstra-

ção do Resultado Financeiro.
(B) Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Demons-

tração do Resultado Financeiro e Demonstração das
Variações Ativas e Passivas.

(C) Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demons-
tração de Variações Ativas e Passivas.

(D) Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial, Balanço
Industrial e Demonstração das Variações Patrimoniais.

(E) Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial, Balanço
Financeiro e Demonstração das Variações Patrimoniais.

48
De acordo com a Lei no 8.666/93, na concorrência para
venda de bens imóveis, estará habilitado a participar da
mesma quem comprovar ter recolhido aos cofres públicos
a quantia correspondente a
(A)   5% da avaliação do imóvel.
(B) 10% da avaliação do imóvel.
(C) 10% do valor oferecido em leilão, pelo imóvel.
(D) 15% do valor de realização do imóvel.
(E) 20% do valor venal do imóvel.

49
Considere o Art. 103 da Lei no 4.320/64.

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a
despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os
pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com
os saldos, em espécie, provenientes do exercício anterior e
os que se transferem para o exercício seguinte.

O parágrafo único do artigo acima determina que os restos
a pagar do exercício serão computados na receita
extraorçamentária com a finalidade de
(A) compensar sua inclusão na despesa orçamentária.
(B) registrar o superávit financeiro ocorrido no exercício.
(C) demonstrar o acréscimo de arrecadação do exercício.
(D) apresentar o saldo financeiro do exercício.
(E) anular o registro da despesa empenhada no exercício.

50
A Lei Complementar no 101/2000, conhecida como Lei de
Responsabilidade Fiscal, determina, no seu Art. 7, que o
resultado do Banco Central do Brasil, após constituição ou
reversão de reservas, representa
(A) receita extraorçamentária do Distrito Federal.
(B) receita orçamentária do Banco Central do Brasil.
(C) receita do Tesouro Nacional.
(D) crédito extraordinário do Tesouro Nacional.
(E) crédito adicional da União.
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QUESTÕES DISCURSIVAS

1
No desenvolvimento de suas operações, as sociedades em geral recorrem ao capital de terceiros para financiar as aplica-
ções no Ativo. Em vista disso, apresente 4 (quatro) critérios de avaliação do Passivo, estabelecidos pela legislação
societária vigente, configurada na Lei no 6.404/76, incluindo todos os ajustes de redação determinados pela legislação
posterior, inclusive a Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008.        (valor: 10,0 pontos)

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

2
Em orçamento, os estágios da despesa pública são: fixação, empenho, liquidação e pagamento.
De forma resumida, apresente a principal característica de cada uma dessas etapas.                         (valor: 10,0 pontos)

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
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