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• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção�correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas

marcações, use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das

suas provas.

• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos

os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que

expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que

não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 3

A premissa fundamental da vida é simples: para viver, um1

organismo precisa de energia. Se essa energia não puder ser retirada

do ambiente, precisa ser retirada de outros seres vivos. Portanto,

para viver é essencial procurar por alimento. Nasce aqui a4

polaridade da presa e do predador. Uma árvore se alimenta da luz

do Sol e dos nutrientes do solo. Parasitas se alimentam da árvore.

Para que a árvore sobreviva precisa captar energia do Sol e7

nutrientes do solo. Ao mesmo tempo, precisa também se proteger

dos predadores.

Dadas as condições ambientais e a dinâmica presa-predador,10

as espécies mais bem adaptadas são as que conseguem maximizar

seus objetivos: encontrar alimentos, multiplicar-se e sobreviver.

Marcelo Gleiser. Por que girafas não são prateadas. In:

Folha de S. Paulo, 19/2/2006 (com adaptações).
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De acordo com o texto,

A a dinâmica da relação entre presa e predador é uma questão de

busca de sobrevivência.

B predadores são nocivos à vida e o objetivo de uma boa qualidade de

vida é a sua extinção.

C não pode haver árvores — e, portanto, florestas — sem os parasitas

que fecundam o solo.

D as condições ambientais ideais são as que não permitem a

sobrevivência dos predadores.
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Assinale a opção em que os termos associados são tratados

como sinônimos no texto.

A “vida” (R.1) e “organismo” (R.2)

B “energia” (R.2) e “alimento” (R.4)

C “presa” (R.5) e “predador” (R.5)

D “multiplicar-se” (R.12) e “sobreviver” (R.12)
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Assinale a opção em que a alteração proposta para o texto

prejudica sua coerência ou provoca erro gramatical.

A Substituir “puder” (R.2) por pode.

B Eliminar a preposição “por” (R.4).

C Substituir o trecho “Para que a árvore sobreviva

precisa” (R.7) por: Para sobreviver, a árvore precisa.

D Inserir o sinal indicativo de crase em “as condições”

(R.10), resultando em Dadas às condições.
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Texto para as questões de 4 a 6

Pesquisa realizada em vários países mostra que1

a pobreza e a violência atingem especialmente os mais

jovens. Várias outras pesquisas revelam que, no Brasil,

os jovens são mais vítimas do que algozes da violência.4

A fixação de um limite menor de idade penal

não pode ser confundida com a idéia de

desresponsabilização da juventude. Ao seguir um7

critério essencialmente cultural e político, ela revela o

modo como uma sociedade lida com os conflitos e as

questões da adolescência, privilegiando uma lógica10

vingativo-repressiva ou uma lógica educacional.

Cleide de Oliveira Lemos. Reduzir a idade penal é a solução?

In: UnB Revista, dez./2003-mar./2004 (com adaptações).
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Depreende-se do texto que as pesquisas mencionadas

A buscam critérios culturais para a existência da pobreza.

B objetivam justificar a fixação de idade penal.

C mostram a relação entre juventude, pobreza e violência.

D desmistificam a lógica educacional com respeito à

violência.
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No desenvolvimento do texto, o pronome “ela” (R.8)

refere-se a

A “Pesquisa” (R.1).

B “violência” (R.4).

C “fixação de um limite menor de idade penal” (R.5).

D “desresponsabilização da juventude” (R.7).
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Assinale a opção correta a respeito das relações de

concordância no texto.

A Na linha 2, se, no lugar da conjunção “e”, fosse usada a

conjunção ou, no termo “a pobreza e a violência”,

a forma verbal “atingem” deveria, obrigatoriamente, ser

flexionada no singular: atinge.

B Na linha 3, se, em vez de “Várias”, fosse usada a

expressão Uma série de, a forma verbal “revelam”

poderia ser flexionada no singular: revela.

C Por concordar com “idade penal” (R.5), o particípio

flexionado “confundida” (R.6) deve ficar,

obrigatoriamente, no feminino singular.

D Seriam mantidas a coerência textual e a correção

gramatical ao se empregar privilegiam no lugar de

“privilegiando” (R.10).

Texto para as questões de 7 a 9

Está tudo errado. Segundo o consultor brasileiro Ricardo1

Neves, as idéias mais difundidas sobre pobreza, desenvolvimento

e corrupção no Brasil são falsas. Neves diz que o Brasil não é

pobre, são apenas os números que desaparecem em meio à4

informalidade da economia. Descarta a idéia do país como

campeão da desigualdade social. Desmente a tese de que a classe

média está encolhendo. E contesta a visão da criminalidade como7

fruto da miséria.

Época, 6/2/2006 (com adaptações).
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De acordo com a argumentação do texto, as idéias “são falsas” (R.3)

porque

A não há corrupção entre todas as camadas sociais.

B já deixou de existir desigualdade social no Brasil.

C a criminalidade está diminuindo, especialmente, na classe média.

D a informalidade da economia não deixa transparecer que o Brasil

não é pobre.
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Considerando os devidos ajustes nas letras maiúsculas e minúsculas e

na pontuação, as idéias e a correção gramatical do texto serão

mantidas, caso se proceda

I ao deslocamento do trecho “Segundo o consultor brasileiro Ricardo

Neves” (R.1-2) para logo após “pobreza” (R.2).

II ao deslocamento do último período sintático do texto para

imediatamente depois do período inicial: “Está tudo errado”  (R.1).

III à troca de lugar entre os períodos iniciados por “Descarta” (R.5) e

por “Desmente” (R.6).

Assinale a opção correta.

A Todos os itens estão certos.

B Apenas o item I está certo.

C Apenas o item II está certo.

D Apenas o item III está certo.
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Assinale a opção em que a proposta de acrescentar a conjunção a um

período sintático do texto mantém a coerência da argumentação e a

correção gramatical.

A segundo período: Pois, segundo o consultor (...)

B terceiro período: No entanto, Neves diz que (...)

C quarto período: Embora descarta a idéia do (...)

D quinto período: Portanto, desmente a tese de (...)
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Desconsiderando a necessidade do espaçamento padrão, assinale a
opção correta a respeito da simulação de escrita de documentos
oficiais.

A Vocativo de ofício:
Prezado Senhor Manuel de Manuel,
Chefe de gabinete do deputado Carlos de Carlos:

B Fecho de memorando:
Atenciosamente,

Maurício de Maurício
Maurício de Maurício

Chefe de Serviços Gerais

C Cabeçalho de ofício:

Ofício no. 1234/DAJ/2006
[Timbre do

MINISTÉRIO DA MÚSICA]
Brasília, 29 de abril de 2006

D Texto de memorando:
De acordo com entendimento telefonico já mantido solicito
providências urgentes para o arrancamento das cercas invasoras
de minha propriedade.

Texto para as questões de 11 a 13

A figura a seguir mostra uma janela do Word 2003, com um
documento em processo de edição.
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Com relação à janela do Word 2003 mostrada no texto, assinale a
opção correta.

A Ao se clicar qualquer um dos botões , o tamanho da janela vai
aumentar, na direção horizontal.

B Ao se clicar o botão , será impresso o conteúdo do arquivo
denominado Notícia. As marcas de parágrafo —  — serão
também impressas, a não ser que se clique o botão , que irá
suprimir esses símbolos.

C Por meio de funcionalidades do botão , é possível enviar o
documento em edição como corpo de uma mensagem de e-mail.

D Para se abrir um novo arquivo, em branco, é suficiente clicar o

botão .
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Ainda com relação à janela do Word 2003 mostrada no texto,

assinale a opção correta.

A O botão  permite a visualização de como será a

aparência de páginas do documento quando ele for

impresso. 

B Para se inserir uma planilha do Excel 2003

automaticamente no início do documento em edição, é

suficiente clicar .

C Para se minimizar a janela mostrada, é suficiente aplicar

um clique duplo em uma área vazia da barra de títulos.

D Para se alterar o tamanho da fonte usada de 12 para 10 na

palavra “Adolescentes”, é suficiente selecionar essa palavra

e clicar duas vezes em , no lado direito da

ferramenta .
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Ainda tendo o texto como referência, assinale a opção correta.

A O termo , no campo ,

corresponde ao nome da pasta em que o arquivo

denominado Notícia está armazenado.

B Ao se aplicar um clique duplo em qualquer palavra do

parágrafo iniciado em “Adolescentes”, todo o parágrafo

será selecionado.

C É correto inferir da janela do Word 2003 que o documento

em edição possui mais de uma página.

D Para se copiar a palavra “Adolescentes” para a área de

transferência, é suficiente selecionar essa palavra,

pressionar e manter pressionada a tecla �, em seguida

teclar �, e, finalmente, liberar a tecla �.
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A figura acima mostra uma janela do Excel 2003, com uma

planilha contendo tarifas de um serviço em determinado órgão

público. Com relação a essa janela e ao Excel 2003, assinale

a opção correta.

A Para se selecionar o grupo de células não-adjacentes

formado pelas células B2 e B4, é suficiente clicar a célula

B2, clicar  e, em seguida, clicar a célula B4.

B O Excel 2003 disponibiliza botão que permite adicionar

borda inferior em cada uma das células de um conjunto de

células previamente selecionadas, sem alterar a formatação

das outras bordas dessas células.

C Ao se clicar a célula A1 e, em seguida, se clicar , a cor

da fonte usada no conteúdo dessa célula será alterada.

D Ao se clicar a célula B1 e se clicar , o conteúdo dessa

célula será formatado como negrito, e ao se clicar

novamente , o conteúdo continuará formatado como

negrito e com tamanho de fonte maior que o original.
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A figura acima mostra uma janela do Excel 2003 com uma planilha
em processo de edição. Considere que um usuário realize a seguinte
seqüência de ações nessa janela: clicar a célula C2; digitar =A$1+$B2

e teclar �; clicar novamente a célula C2; clicar ; clicar a

célula D3; clicar . Após a execução dessas ações, os conteúdos
das células C2 e D3 serão, respectivamente,

A 5 e 5. B 8 e 5. C 8 e 8. D 5 e 8.
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A figura acima mostra uma janela do Windows XP. Com relação a
essa janela e ao Windows XP, assinale a opção correta.

A Para se copiar o arquivo associado ao ícone  para a
desktop do Windows, é suficiente realizar a seguinte seqüência

de ações: clicar o referido ícone; clicar o menu  e, em

seguida, clicar Copiar; clicar sucessivas vezes o botão , até
que seja exibida a pasta denominada Desktop clicar o menu

, clicando então a opção Colar. 
B O seguinte procedimento permite a criação de uma pasta em A:

e a transferência do arquivo associado ao ícone  para a

nova pasta: clicar o botão , o que fará aparecer a nova pasta,
cujo nome deve, então, ser digitado; após a digitação do nome da

nova pasta, teclar �; arrastar o referido ícone para essa nova
pasta.

C Ao se clicar o botão , é aberta a janela denominada Zoom,
cuja função é permitir alterar as dimensões da janela em
exibição.

D Ao se clicar  no campo , é exibida uma lista
contendo todos os arquivos correntemente abertos.
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Ao se clicar o botão Iniciar do Windows XP é exibido o menu

que está parcialmente mostrado na figura acima. Com relação

às funções disponibilizadas por meio das opções desse menu,

assinale a opção correta.

A A opção  permite executar apenas

programas escritos especificamente para o sistema

operacional MS-DOS.

B Ao se ter selecionado um ícone do Excel 2003 que estiver

contido na desktop do Windows, o ato de clicar

 fará que as planilhas contidas no arquivo

correspondente ao referido ícone sejam impressas.

C Ao se clicar , é aberta uma janela com

ferramentas que podem auxiliar na localização de pastas e

arquivos de diversos tipos, tendo como base, entre outros

critérios, o nome do arquivo ou palavras contidas no

mesmo.

D Para se abrir, usando o Windows Media Player, um

arquivo do tipo MPEG cujo ícone esteja sendo exibido na

desktop do Windows, é suficiente clicar ,

tendo previamente selecionado o referido ícone.

Texto para as questões 18 e 19

A janela do Internet Explorer 6 (IE6) ilustrada abaixo

apresenta uma página do sítio www.tj.pa.gov.br, que disponibiliza

um hyperlink —  — para se assistir ao vivo

sessões do plenário ou do júri do TJE/PA. A referida janela

encontra-se em execução em um computador PC cujo sistema

operacional é o Windows XP.
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Considerando as informações apresentadas no texto, assinale a opção

correta com relação a conceitos de Internet.

A Para que informações de vídeo possam trafegar pela Internet e

ser visualizadas por usuários da rede, é necessário que esses

usuários estejam conectados à Internet por meio de uma conexão

em banda larga do tipo dial-up.

B O vídeo das “sessões do plenário ou do júri” para trafegar na

Internet deverá estar no formato digital e as informações

referentes às sessões serão transportadas utilizando-se protocolos

da família TCP/IP.

C Informações de vídeo que trafegam pela Internet são imunes às

pragas virtuais atualmente existentes.

D Para que um usuário possa visualizar informações de vídeo

distribuídas pela Internet, é necessário que ele disponha, em seu

computador, de uma placa de vídeo de alta resolução.
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Ainda considerando as informações apresentadas no texto,
assinale a opção correta com relação à janela do IE6 ilustrada.

A As informações contidas na janela do IE6 são suficientes para
se concluir que a página web mostrada foi definida como
página favorita do IE6.

B As informações contidas na janela do IE6 são suficientes para
se concluir que pop-ups presentes na página web visualizada
foram bloqueados pelo IE6.

C Ao se clicar o botão , é aberta uma nova janela do IE6

contendo, em sua área de páginas, a página web visualizada na
figura do texto.

D Os recursos disponibilizados ao se clicar o botão  são
igualmente disponibilizados por opção encontrada no menu

.
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Considerando a janela do Outlook Express 6 (OE6) ilustrada
acima, assinale a opção correta.

A Ao se clicar , será aberta uma janela do Internet
Explorer que dará início ao acesso a uma página da Microsoft,
que disponibiliza recursos de pesquisa de endereços
eletrônicos de usuários da Internet, em todo o mundo.

B Caso, após editar uma mensagem de correio eletrônico, a
instrução concursos@http://www.gmail.com seja inserida no

campo  e seja clicado o botão , será enviada

uma mensagem de e-mail a uma página web que consiste em
um gerenciador de grupos de discussão, que distribuirá a
mensagem enviada aos membros do grupo denominado
“concursos”.

C O botão  permite que arquivos sejam anexados à

mensagem de correio eletrônico que for enviada. Entre os
arquivos que podem ser anexados, encontram-se os arquivos
de documentos Word e planilhas Excel e os arquivos PDF.

D O botão  permite que se definam estratégias que
impedirão que a mensagem de correio eletrônico que for
enviada seja contaminada no transporte pela Internet por vírus
de computador.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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O objetivo precípuo da contabilidade é o de permitir a cada

grupo principal de usuários a avaliação da situação de uma

entidade e de suas tendências. De acordo com as necessidades

específicas de cada um desses grupos, assinale a opção correta.

A Os administradores são os principais usuários externos, pois,

mesmo não pertencendo ao quadro societário, são

responsáveis pelos negócios da entidade.

B O governo tem interesse específico nos dados coletados pelo

IBGE, pois servem de base para a identificação de empresas

com supostas irregularidades tributárias.

C Os clientes estão especialmente interessados em analisar a

capacidade de pagamento da empresa e, em conseqüência, de

continuidade da produção.

D A CVM, como fiscalizadora do mercado de capitais, está

interessada na transparência e na fidedignidade das

informações colocadas à disposição dos investidores efetivos

e potenciais.
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Considerando as características de cada tipo de empresa,

assinale, entre as opções a seguir, aquela que contém uma

intitulação compatível com o plano de contas de uma empresa de

prestação de serviços.

A estoque de peças para reparos

B custo dos produtos vendidos

C almoxarifado de bens de venda

D fornecedores de insumos de produção
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Com base em conceitos e normas relativos à receita, assinale a

opção correta.

A Receitas recebidas antecipadamente são classificadas no

passivo circulante e demonstradas com a dedução dos valores

ativos correspondentes.

B Receitas e ganhos eventuais não transitam pelo resultado do

exercício.

C Ajustes de exercícios anteriores decorrem de mudança de

critério contábil ou retificação de erro atribuível a exercício

anterior e não integram o resultado do exercício.

D A demonstração das mutações do patrimônio líquido contém

a discriminação das receitas, inclusive no caso de prejuízo.
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Com relação a conceitos e normas aplicáveis à despesa, assinale

a opção correta.

A Despesas antecipadas são classificadas exclusivamente no

ativo circulante.

B Despesas classificadas no ativo diferido são amortizáveis em

até dez anos.

C Despesas e perdas excepcionais não são computadas na

apuração do resultado do exercício.

D A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados contém a

discriminação das participações no resultado.
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Com referência a custos e resultados, assinale a opção correta.

A A fórmula custos + lucro = preço de venda é representativa

das negociações entre clientes e indústrias para o

estabelecimento de venda de produtos com produção em série.

B Se o mercado já determina o preço de venda e o lucro é uma

meta, a fórmula preço de venda – lucro = custo traduz os

esforços que deverão ser empreendidos para que a empresa

não ultrapasse esse limite de custos.

C A fórmula receitas – custos = lucro líquido exclui custos e

despesas das funções não-industriais da empresa.

D Quando a empresa trabalha com a fórmula preço de venda –

custo = lucro, o preço praticado é desconhecido, o custo,

determinado, e o lucro, projetado.
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Uma empresa comercial contratou um seguro, em 1/8/2001, com

dois anos de cobertura. Seu exercício social coincidia com o ano-

calendário. À data da assinatura da apólice, efetuou o seguinte

lançamento:

D – prêmio de seguro a vencer

C – bancos – conta movimento . . . . . . . . . . R$ 480.000,00

Com base na situação hipotética apresentada, assinale a opção

correta.

A Em 31/12/2001, a empresa efetuou o seguinte lançamento:

D – despesas de seguros 

C – prêmio de seguro a vencer . . . . . . . . . . R$ 100.000,00

B No resultado apurado em 31/12/2002, as despesas de seguros

somaram R$ 380.000,00.

C Em 31/12/2001, a empresa efetuou o seguinte lançamento:

D – seguros a vencer

C – despesas de seguros . . . . . . . . . . . . . . . R$ 240.000,00

D No balanço de 31/12/2002, a empresa apresentou, no ativo

realizável a longo prazo, prêmio de seguro a vencer com saldo

de R$ 140.000,00.
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Com referência ao exercício social, assinale a opção correta com

base na legislação das sociedades por ações.

A O exercício social tem duração de um ano e coincide com

o ano-calendário.

B O exercício social depende da modalidade de tributação a que

a empresa está sujeita ou pela qual ela optar.

C O término do exercício social se dá em qualquer data, nos

termos do estatuto da sociedade por ações.

D Em caso de mudança do exercício social, este deve

compreender um período superior a doze meses.
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De acordo com a teoria e a legislação contábeis, assinale a opção

correta relativa à natureza e às características dos ativos.

A O direito de uso de uma via de transporte, mesmo não sendo

exclusividade da empresa, deve estar registrado como um

ativo intangível.

B O fundo de comércio acumulado ao longo da existência da

entidade deve ser reavaliado periodicamente.

C As doações de bens, por serem recebidas sem custo, não

integram o ativo contábil das entidades.

D Todo ativo representa, ainda que mediata e indiretamente,

uma promessa futura de caixa, aí compreendidos os que

contribuem para a geração de produtos que se transformarão

em disponíveis.
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Acerca da natureza e da função das contas de uma empresa
comercial,  assinale a opção correta.

A ICMS sobre vendas é uma conta devedora que constitui
dedução da receita bruta.

B Adiantamento de clientes é de natureza devedora e é
retificadora de clientes.

C Aluguéis recebidos antecipadamente é uma conta devedora
classificada como resultados de exercícios futuros.

D Juros a apropriar é uma conta de resultado e tem saldo
instável.
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Considere que um contador efetuou o resgate de uma operação
financeira, registrando-o por meio do seguinte lançamento:

D – aplicações financeiras
C – bancos – conta movimento . . . . . . . . . . . . R$ 5.000,00

Com base nessa situação hipotética e nas normas brasileiras sobre
retificação de lançamentos, assinale a opção correta.

A O contador deverá efetuar um lançamento de inversão, pelo
dobro do valor.

B Deverá fazer-se a correção mediante transferência, debitando-
se créditos a receber e creditando-se aplicações financeiras.

C Deverá ser efetuado o estorno e, posteriormente, um novo
lançamento, correto.

D A correção deverá ser efetuada mediante complementação do
valor necessário ao ajustamento dos respectivos saldos.

���������	

Acerca dos tipos de variações patrimoniais, assinale a opção
correta.

A Compra de mercadorias — parte a vista e parte a prazo —
caracteriza variação mista, nem aumentativa, nem diminutiva.

B Compra de estoque de material de expediente constitui
variação mista aumentativa.

C Integralização de parte do capital subscrito com lucros
acumulados se classifica como variação quantitativa
aumentativa.

D Transferência para longo prazo do vencimento de obrigação
não-paga é uma variação qualitativa.

���������


Com relação a conceitos e aplicações de depreciação, amortização
e exaustão, assinale a opção correta.

A Terrenos são depreciáveis quando integrantes do imobilizado.
B Benfeitorias em prédios de terceiros alugados por prazo

indeterminado não são amortizáveis.
C Recursos naturais com possança desconhecida estão sujeitos

a exaustão.
D Marcas e patentes com vida econômica e legal definida são

depreciáveis.
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Considere que uma empresa de prestação de serviços apresentou
os seguintes saldos (em R$) ao final do período.

vendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00
descontos comerciais sobre vendas . . . . . . . . . . . . . 200,00
descontos financeiros sobre vendas . . . . . . . . . . . . 100,00
custo dos serviços vendidos . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.700,00
despesas administrativas e de vendas . . . . . . . . . . . 750,00
resultado não-operacional (negativo) . . . . . . . . . . . 150,00
provisão para imposto de renda . . . . . . . . . . . . . . . 250,00

Com base nos dados acima, assinale a opção correta.

A O lucro bruto foi de R$ 2.100,00.
B O lucro operacional foi de R$ 1.350,00.
C O lucro líquido foi de R$ 1.100,00.
D A receita líquida de vendas foi de R$ 4.700,00.
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Com referência à avaliação de estoques, assinale a opção correta,
à luz da legislação societária.

A Mercadorias fungíveis destinadas à venda devem ser avaliadas
pelos preços de reposição, segundo o costume do mercado.

B Produtos fabricados pela companhia para venda, quando não
existe um sistema de custos, devem ser avaliados pelo custo de
reposição no mercado.

C Mercadorias adquiridas para venda devem ser avaliadas pelo
valor de mercado quando este for superior.

D O valor de mercado de bens comercializáveis corresponde ao
seu preço líquido de realização mediante venda, com a
dedução das despesas necessárias à operação, inclusive
impostos, além da margem de lucro.
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Com relação à apropriação de resultado, assinale a opção correta.

A Se a empresa demonstrar que a situação financeira é
desfavorável, poderá não calcular dividendos, que voltarão a
ser calculados quando a situação financeira o permitir.

B A existência de lucros a realizar impede a distribuição de
dividendos; só poderá haver distribuição se todos esses lucros
forem realizados.

C A empresa pode utilizar reserva de capital para o pagamento
de dividendos sobre ações preferenciais.

D A distribuição de dividendos intermediários está condicionada
à apuração do resultado e ao levantamento de balanço.

����������

A propósito das reservas, assinale a opção correta.

A A reserva legal é facultativa a partir do momento em que
atinge 20% do capital social.

B Quando deixarem de existir as razões que justificaram a
constituição de reserva para contingências, esta deverá ser
transferida para lucros acumulados, para nova distribuição.

C A constituição de reservas estatutárias tem preferência sobre
a distribuição do dividendo obrigatório.

D O resultado da correção monetária é um dos valores que
constituem os chamados lucros a realizar.

����������

Acerca do balancete de verificação, é correto afirmar que

A permite a verificação da igualdade entre os totais dos saldos
devedores e credores das contas da entidade.

B comprova a exatidão dos lançamentos a débito e a crédito de
todas as contas da entidade.

C é extraído do livro Diário, que registra todas as transações do
período considerado.

D sua elaboração é obrigatória para efeito de apuração do
resultado e levantamento da situação patrimonial.
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A respeito de inventários, assinale a opção correta.

A Na apuração do CMV com base no inventário permanente, a

atualização dos levantamentos físicos deve ser contínua, para

evitar discrepâncias com os registros contábeis.

B Na apuração do CMV com base no inventário periódico, a

apuração do custo deve ser feita continuamente, e os

levantamentos físicos, somente ao final de cada exercício.

C Os produtos em fabricação devem ser avaliados, à data do

balanço, pelo custo de produção ou pelo valor de mercado,

quando este for menor.

D No caso de mercadorias em trânsito, só devem figurar no

inventário as que estiverem na posse da empresa à data do

balanço.
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Quanto à organização e à composição do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará (TJPA), assinale a opção incorreta.

A O TJPA é composto pelos seguintes órgãos de julgamento:

tribunal pleno, conselho de magistratura, câmaras cíveis

reunidas, câmaras criminais reunidas, câmaras cíveis isoladas

e câmaras criminais isoladas.

B O acesso ao cargo de desembargador do TJPA é permitido

aos juízes de direito de última entrância, que se alternarão

segundo os critérios de antiguidade e merecimento.

C O TJPA não está submetido à regra da reserva de um quinto

dos seus lugares a advogados e membros do ministério

público.

D O prazo para a posse no cargo de desembargador é de

trinta dias, contados da data da publicação no diário da

justiça, podendo ser prorrogável por igual prazo.
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Relativamente aos órgãos de direção do TJPA, assinale a opção

correta.

A O corregedor-geral do TJPA é a única autoridade responsável

pelo funcionamento regular e pela disciplina dos serviços do

Judiciário na primeira e na segunda instâncias.

B O vice-presidente do TJPA integrará o plenário e o conselho

de magistratura na qualidade de presidente.

C Ao presidente do TJPA cabe, por indicação do vice-

presidente, presidir a comissão de concurso de juiz substituto.

D O vice-presidente do Tribunal pode vir a ser substituído pelo

desembargador mais antigo na ordem de antiguidade.


