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

• Nos itens 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

Procuram-se novos especialistas

Analistas de palavra-chave, arquitetos da1

informação e cientistas do exercício são alguns dos novos
profissionais que, ainda raros no Brasil, começam a ser
bastante requisitados por certas empresas.4

Muitas dessas ocupações estão ligadas à área de
tecnologia, cujo avanço permanente cria novas demandas por
gente mais especializada. Um analista de palavra-chave, por7

exemplo, tem a única missão de combinar as palavras de um
sítio de modo que as ferramentas de busca o situem, sempre,
entre os primeiros da lista. Em uma outra frente, surgiram10

funções relativas a assuntos ambientais, como a do consultor
de sustentabilidade, profissional que, entre outras coisas, faz
estudos de impacto sobre o ambiente. É algo básico para13

muitos negócios.
Entre os novos tipos de profissional que hoje mais

despertam interesse nas empresas estão também: o arquiteto16

da informação, responsável por organizar o conteúdo dos
sítios para que as pessoas encontrem as informações com
facilidade e façam suas compras na rede sem que esse seja19

um processo demorado demais; o cientista do exercício, que
elabora um plano completo de prevenção de doenças,  no
qual se incluem programas de condicionamento físico, para22

clientes de planos de saúde e para empregados de empresas;
o gerente de diversidade, que, em um setor de recursos
humanos, é quem tem uma visão mais panorâmica do quadro25

de empregados, diagnosticando profissionais que faltam às
empresas; e o farmacoeconomista, cuja função é analisar a
viabilidade econômica de um remédio, incluindo-se a28

demanda existente e a relação custo-benefício.
Veja, 26/11/2008, p. 122-3 (com adaptações).

Considerando as ideias e aspectos linguísticos do texto acima,
julgue os itens de 1 a 10.

1 Depreende-se da leitura do texto que as ocupações
profissionais nele citadas já existem há muito tempo, mas só
agora começam a ser reconhecidas por empresas de
tecnologia e de gestão ambiental.

2 No título do texto, a flexão do verbo no plural justifica-se
pela concordância feita com o termo “novos especialistas”.

3 Denomina-se “palavra-chave” a palavra ou expressão
utilizada para introduzir um texto.

4 Os segmentos “cujo avanço permanente” (R.6) e “cuja
função” (R.27) equivalem, no texto, respectivamente, a o
avanço permanente da área de tecnologia e a função do
farmacoeconomista.

5 Pelos sentidos do texto, depreende-se que, no trecho “de
modo que as ferramentas de busca o situem, sempre, entre os
primeiros da lista” (R.9-10), o termo sublinhado, que é
complemento do verbo situar, está empregado em referência
a “Um analista de palavra-chave” (R.7).

6 Caso a expressão destacada no trecho “surgiram funções
relativas a assuntos ambientais” (R.10-11) fosse substituída
por questão ambiental, deveria ser empregado o acento
grave, indicativo de crase — à questão ambiental.

7 Os sinais de ponto-e-vírgula são empregados, nas linhas 20,
23 e 27, para separar os termos de uma enumeração, os quais
são modificados por expressões ou orações separadas por
vírgulas.

8 A palavra “prevenção” (R.21) se escreve com “ç”, da mesma
forma que “correção”, “precaução” e “compreenção”.

9 No trecho “diagnosticando profissionais que faltam às
empresas” (R.26-27), o verbo sublinhado rege dois
complementos: um direto, representado pelo termo
“profissionais”, e outro indireto, representado por “às
empresas”.

10 Da leitura da última frase do texto depreende-se que “a
demanda existente e a relação custo-benefício” (R.28-29) são
parte do que o farmacoeconomista precisa analisar para
chegar a uma conclusão sobre a “viabilidade econômica de
um remédio” (R.28).

We, the Leaders of the Group of Twenty, held an initial
meeting in Washington on November 15, 2008, amid serious
challenges to the world economy and financial markets. We are
determined to enhance our cooperation and work together to
restore global growth and achieve needed reforms in the world’s
financial systems.

Over the past months our countries have taken urgent
and exceptional measures to support the global economy and
stabilize financial markets. These efforts must continue. At the
same time, we must lay the foundation for reform to help to
ensure that a global crisis, such as this one, does not happen
again. Our work will be guided by a shared belief that market
principles, open trade and investment regimes, and effectively
regulated financial markets foster the dynamism, innovation, and
entrepreneurship that are essential for economic growth,
employment, and poverty reduction.

Internet: <www.nytimes.com> (adapted).

Based on the text above, judge the following items.

11 The information given in the text is enough to conclude that
the Group of Twenty had already met twice before.

12 The Group of Twenty intends to lessen its cooperation
towards international growth.

13 The world’s financial system is out of date.

14 Along last month, the Group of Twenty took some usual
measures to support the global economy and stabilize the
financial market.

15 Foundation for reform are to be laid to help assure that crises
like the one now faced won’t happen again.

16 Three factors are to be encouraged so as to promote
economic growth, employment, and poverty reduction.

17 Market principles depend on economic growth.
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Julgue os itens seguintes, acerca de noções de informática.

18 O Windows é um sistema operacional que serve de base para
a instalação de software de propriedade da Microsoft e
também software de outros fabricantes, incluindo software
livre.

19 O ambiente Microsoft Office é definido por um conjunto de
hardware que permite imprimir documentos; editar imagens,
com apoio de tecnologia digital; escanear fotos; além de
armazenar em memória específica planilhas eletrônicas e
bancos de dados.

20 Os navegadores permitem aos usuários da Internet a
visualização de páginas web em formato html e outros, por
meio de seus endereços eletrônicos e utilizando-se o
protocolo http.

21 A Internet é formada por um conjunto de redes de
comunicação e constitui, hoje, a maior rede mundial de
computadores, permitindo a transferência de dados relativos
aos mais diversos tipos de serviços, tais como a troca de
mensagens eletrônicas. 

22 No Brasil, a Internet é mantida pelo governo federal e pelos
estaduais, que são, por lei, responsáveis pelos domínios do
tipo .gov, .com, .mil, etc., os quais oferecem gratuitamente
e anonimamente endereços eletrônicos para os cidadãos. 

23 O envio e o recebimento de mensagens de correio eletrônico
são feitos por meio de protocolos específicos que
reconhecem o endereço do emissor e o do destinatário da
mensagem. 

24 O correio eletrônico, usado pelos usuários da Internet, para
facilitar e agilizar a comunicação entre pessoas, pode ser
usado na versão cliente — instalado na máquina do usuário
— ou na versão webmail — via navegador da internet.

25 O objetivo da segurança da informação é garantir que os
ambientes organizacionais estejam protegidos contra
hackers, antivírus, firewalls e worms, permitindo que as
pessoas usem as redes e os sistemas com liberdade e
segurança.

Uma conferência internacional reunirá representantes
dos seguintes países: Alemanha, Argentina, Bolívia, Brasil,
Canadá, Chile, Colômbia, Escócia, Estados Unidos da América,
França, Inglaterra, Peru, Suíça, Uruguai e Venezuela. 

Julgue os itens a seguir, relativos às informações fornecidas
acima.

26 O valor lógico da proposição composta “O Brasil participará
da conferência e é um país da América do Sul” é verdadeiro.

27 O valor lógico da proposição composta “A Escócia
participará da conferência ou é um país da América do Sul”
é verdadeiro.

28 O número de linhas da tabela-verdade da proposição
composta “A Suíça participará da conferência e o Paraguai
não participará da conferência” é igual a 6.

29 Se P representa o conjunto formado pelos países que
participarão da conferência, e A, o conjunto formado pelos
países da América do Sul, então o conjunto A 1 P tem 5
elementos.

30 Se B é o conjunto formado pelos países que participarão da
conferência e não pertencem à América do Sul, então o
número de subconjuntos formados a partir dos elementos de
B é igual a 128.

CONHECIMENTOS
COMPLEMENTARES

Três são as formas de governo e três são os desvios e
corrupções dessas formas. As formas são: o reino, a aristocracia
e, a terceira, aquela que se baseia sobre a vontade popular, que
pareceria próprio chamar de timocracia, mas que a maioria chama
apenas de politia. O desvio do reino é a tirania... Da aristocracia
se passa à oligarquia, pela malvadez dos governantes. Da
timocracia, à democracia. 

Aristóteles Apud. Norberto Bobbio. A teoria das formas de
governo. 10.ª ed. Brasília:UnB, p. 57(com adaptações).

A partir do texto acima, julgue os itens a seguir.

31 Saber a forma de governo de determinado Estado é o mesmo
que saber quem deve exercer o poder e como este se exerce.

32 A forma republicana pressupõe, modernamente, que o
representante do governo seja eleito pelo povo, que este seja
representado em câmaras ou assembleias populares e que os
mandatos eletivos sejam temporários.

Quando, na mesma pessoa, ou no mesmo corpo de
magistrados, o Poder Legislativo se junta ao Poder Executivo,
desaparece a liberdade; pode-se temer que o monarca ou o senado
promulguem leis tirânicas, para aplicá-las tiranicamente. Não há
liberdade se o Poder Judiciário não está separado do Poder
Legislativo e do Poder Executivo. Se houvesse tal união com o
Poder Legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos
cidadãos seria arbitrário, já que o juiz seria ao mesmo tempo
legislador. Se o Poder Judiciário se unisse com o Poder
Executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. E tudo
estaria perdido se a mesma pessoa, ou o mesmo corpo de nobres,
de notáveis, ou de populares, exercesse os três poderes: o de fazer
as leis, o de ordenar a execução das resoluções públicas e o de
julgar os crimes e conflitos dos cidadãos.

Idem, ibidem.

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os seguintes
itens.

33 No constitucionalismo moderno, a divisão entre os Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário é bem definida e
estanque. Nenhum desses poderes pode exercer atividade
típica de outro, uma vez que a independência entre eles é
absoluta.

34 Nos termos do art. 2.º, caput, da Constituição Federal de
1988 (CF), os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
são independentes e harmônicos entre si. Isso quer dizer que
o ingresso e a permanência dos membros em determinado
poder depende da confiança e da vontade dos membros dos
demais poderes.

Julgue os itens que se seguem, acerca dos direitos e garantias
fundamentais e das normas e princípios correlatos. 

35 Na evolução histórica dos direitos fundamentais em
gerações, entende-se que o direito de propriedade é um
direito fundamental de primeira geração.

36 O direito de propriedade é limitado. Um exemplo dessa
limitação é a previsão constitucional da desapropriação por
interesse social. 

37 A existência de lei prevendo tratamento favorecido para as
empresas de pequeno porte constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sua sede e administração no Brasil
só é admissível em razão de previsão constitucional expressa
nesse sentido. Caso esse dispositivo fosse retirado da CF,
qualquer lei que favorecesse as empresas de pequeno porte
afrontaria o princípio da isonomia.
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Acerca das finanças públicas, julgue o item abaixo. 

38 É vedado ao Banco Central conceder, direta ou
indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional. 

O governo do estado do Espírito Santo economizou
R$ 36,5 milhões com o uso do pregão eletrônico nas aquisições
de bens e serviços em 2007. O ganho equivale a uma redução de
12,28% obtida na contratação de R$ 260,7 milhões, via pregão.

Internet: <www.seger.es.gov.br>.

Acerca dessa modalidade de licitação, julgue os itens
subsequentes.

39 O pregão, por ser um procedimento simplificado, não pode
ser utilizado para a aquisição de bens de valores vultosos,
mesmo que as especificações desses bens possam ser concisa
e objetivamente definidas em edital, em conformidade com
especificações usuais de mercado. 

40 O procedimento do pregão é mais célere e mais eficiente do
que as demais modalidades de licitação. Dois dos fatores que
contribuem para essa celeridade são o critério de julgamento
apenas pelo menor preço e a verificação dos documentos de
habilitação apenas do licitante que apresentou a melhor
proposta aceita pelo pregoeiro. 

João, servidor público civil do estado do Espírito Santo,
afastou-se do serviço para frequentar curso de especialização na
Argentina. O estado continuou pagando a remuneração do
servidor no período do afastamento, uma vez que a especialização
tratava de tema afeto às funções de João. Ao regressar da
Argentina, João pediu exoneração de seu cargo ao seu chefe
imediato, pois estava cansado de trabalhar em repartições
públicas. No pedido, João afirmou que não efetuaria o depósito
da importância recebida no período do seu afastamento. 

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se
seguem.

41 O superior hierárquico de João poderá conceder a
exoneração, mas deverá promover a inscrição em dívida
ativa da importância recebida pelo servidor durante o
período do afastamento.

42 Valendo-se do poder de polícia conferido à autoridade
administrativa, o superior hierárquico de João poderá
executar, na via administrativa, todos os valores devidos
pelo servidor, porquanto o referido poder tem como atributo
a autoexecutoriedade.

O ato administrativo está sujeito ao controle interno, realizado
pela própria administração pública no exercício do poder de
autotutela, e ao controle externo, exercido pelo Poder Judiciário
e pelo Poder Legislativo com auxílio do tribunal de contas. Com
relação a esse assunto, julgue os itens subsequentes.

43 Os tribunais de contas não têm a atribuição de analisar os
atos administrativos sob o enfoque da economicidade, uma
vez que essa análise diz respeito ao mérito administrativo,
que é campo de atuação exclusivo do gestor público.

44 Caso um ato administrativo discricionário já praticado se
mostre inconveniente e inoportuno, a administração poderá,
via de regra, revogá-lo. Esse ato de revogação produzirá
efeitos ex nunc. 

A respeito da Responsabilidade civil do Estado, julgue o item

abaixo.

45 As pessoas jurídicas de direito público respondem

objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa

qualidade, causarem a terceiros. Isso não significa que o

Estado deve indenizar a vítima do dano independentemente

da demonstração de que o dano por ela sofrido decorreu do

ato estatal. 

Quando Vespasiano, no século I, começou a cobrar taxas

sobre o uso dos mictórios de Roma, seu filho Tito o criticou em

razão da origem do dinheiro nojento. Vespasiano pediu que ele

cheirasse uma moeda e lhe disse: Pecunia non olet. O dinheiro

não tem cheiro.

Internet:<jrv237.blogspot.com> (com adaptações).

A partir do texto acima, julgue os itens a seguir, que versam

acerca do fato gerador.

46 O texto acima traduz a regra contida no Código Tributário

Nacional (CTN) de que a definição legal do fato gerador é

interpretada abstraindo-se a validade jurídica dos atos

efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou

terceiros, bem como a natureza do seu objeto ou dos seus

efeitos. 

47 O fato gerador pode ser classificado como instantâneo,

periódico ou continuado. Diz-se instantâneo quando a

realização do fato gerador se dá em um momento do tempo

em razão de um ato singular. O fato gerador periódico (ou

complexivo) é aquele que se representa por situação que se

mantém no tempo e que é mensurada em cortes temporais,

como os tributos incidentes sobre o patrimônio. Por último,

o fato gerador continuado se realiza ao longo de um espaço

de tempo, como o imposto sobre a renda. 

Acerca da capacidade e da responsabilidade tributária, julgue o

item subsequente.

48 Qualquer pessoa, mesmo que absolutamente incapaz, pode

ser sujeito passivo de obrigação tributária. Caso um tributo

venha a ser devido por um filho menor, a responsabilidade

tributária recairá sobre os pais.

Julgue os próximos itens, acerca da definição de tributo, da

obrigação tributária, do fato gerador e do crédito tributário.

49 O CTN afasta da definição de tributo a prestação pecuniária

compulsória que constitua sanção de ato ilícito. Apesar

disso, o mesmo CTN define que a obrigação tributária

principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por

objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 

50 Nos termos do CTN, a obrigação tributária nasce com a

ocorrência do fato gerador. Já o crédito tributário é

constituído pelo lançamento. 
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De acordo com o CTN, em seu art. 77, as taxas cobradas pela

União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios,

no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador

o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou

potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao

contribuinte ou posto à sua disposição. A partir dessa definição,

julgue os itens a seguir.

51 As tarifas cobradas pela prestação dos serviços de

esgotamento sanitário têm a mesma natureza jurídica das

taxas. Assim, as concessionárias de serviço público devem

aplicar o regime tributário previsto no CTN às tarifas,

observando, inclusive, o princípio da legalidade estrita

quando da instituição ou majoração dos valores cobrados

pelos serviços. 

52 Considere a seguinte situação hipotética.

O estado do Espírito Santo editou uma lei discriminando os

serviços notariais e apresentado uma tabela de remuneração

por esses serviços. O valor da escritura de compra e venda

de imóvel foi fixado com base no valor do bem envolvido na

transação. 

Nessa situação, ante o fato de que as custas e os

emolumentos têm a natureza jurídica de taxa, não há

qualquer vedação constitucional ou legal na fixação do valor

cobrado pela escritura de compra e venda de imóvel, uma

vez que o estado do Espírito Santo tem autonomia para fixar

os valores dos serviços por ele prestados. 

Uma igreja anglicana, entidade filantrópica sem fins

lucrativos, recebeu notificação relativa a débito de IPTU

incidente sobre área onde está instalado um cemitério. Esse

cemitério é uma extensão da capela e é também destinado às

liturgias da religião anglicana.  A igreja sustenta que não deve

pagar o IPTU relativo à área do cemitério, porquanto a C F prevê

a imunidade tributária para os templos de qualquer culto.

Diante dessa situação hipotética, julgue o item abaixo.

53 A igreja anglicana deve pagar o IPTU relativo à área do

cemitério, uma vez que a imunidade tributária dos templos

religiosos limita-se ao prédio onde os cultos são celebrados.

Além disso, a imunidade sobre o patrimônio das entidades

de assistência social somente alcança os imóveis que são

utilizados diretamente na atividade definida em seu estatuto.

A tabela a seguir apresenta a distribuição dos preços de
revenda de gasolina comum, por litro, observados no
levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP)
em outubro de 2008, na região Sudeste. A amostra consistiu de
46 valores; o menor valor observado foi R$ 2,15/litro; a média
aritmética dos preços observados foi igual a R$ 2,45/litro. Essa
média foi apenas 0,5% maior do que a média aritmética dos
preços observados no levantamento realizado em maio de 2008.

faixa de preços (P) de
revenda, em R$/litro

percentual

P # 2,50 50

2,50 < P # 2,60 30

2,60 < P # 2,70 15

2,70 < P # 2,80 5

total 100

CDC/ANP – Relatório mensal de acompanhamento de

mercado. Outubro/2008 (com adaptações).

Com base nas informações apresentadas no texto, julgue os itens
que se seguem.

54 Se o menor preço de revenda for retirado da distribuição dos
preços levantados em outubro de 2008, então a nova média
aritmética será superior a R$ 2,47/litro.

55 A variação de 0,5% entre os preços médios de revenda nos
levantamentos feitos em maio e outubro de 2008
corresponde à variância amostral dos preços de revenda
nesse período.

56 A mediana amostral dos 46 preços de revenda observados no
levantamento permanece constante mesmo com a retirada
dos três maiores e dos três menores valores da distribuição
de preços.

57 Para a construção de um histograma segundo as faixas de
preços fornecidas pela tabela, as densidades de frequências
relativas às faixas “P # 2,50” e “2,50 < P # 2,60” são,
respectivamente, iguais a 0,50 e 0,30.

RASCUNHO
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probabilidade de

classificação sucesso fracasso

I 0,9 0,1

II 0,8 0,2

Os projetos encaminhados a certo órgão de fomento são
classificados como de tipos I ou II. Por experiências anteriores,
sabe-se que 70% dos projetos encaminhados são do tipo I e os
30% restantes são do tipo II. Considerando que a probabilidade
de sucesso na execução de um projeto depende da sua
classificação, conforme apresentado no quadro acima, julgue os
itens subsequentes.

58 Um projeto que tenha sido encaminhado ao órgão mas que
ainda não tenha sido classificado, tem probabilidade de
sucesso na sua execução igual a 0,87.

59 Em uma amostra aleatória de 100 projetos executados com
sucesso, espera-se que 90 desses projetos tenham sido
classificados como sendo do tipo I.

60 Considerando-se uma amostra aleatória de 3 projetos do tipo
I, a probabilidade de que apenas um desses projetos seja
executado com sucesso é inferior a 0,1.

RASCUNHO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Contabilidade pública pode ser definida como o ramo da

ciência contábil que controla o patrimônio público, evidenciando

as variações e os consequentes resultados, inclusive sociais,

decorrentes dos atos e fatos de natureza orçamentária, financeira

e patrimonial nas entidades da administração pública.

João Eudes Bezerra Filho. Contabilidade pública, 2.ª ed Campus2006 .  p. 31.

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens a

seguir, relativos à contabilidade pública.

61 O campo de aplicação da contabilidade pública limita-se aos

órgãos e entidades integrantes do orçamento da seguridade

social e de investimento em empresas estatais dos governos

federal, estadual e municipal.

62 Rodovias e praças de uso comum do povo cuja construção

seja realizada com recursos públicos deverão ser

incorporadas ao patrimônio dos órgãos encarregados de sua

manutenção.

63 O recebimento, pela administração, de depósito para garantia

de execução de contrato constitui operação não-orçamentária

que deverá ser objeto de registro pela contabilidade pública.

Acerca das receitas e despesas públicas, julgue os itens seguintes.

64 O estágio de recolhimento da receita caracteriza-se pela

liquidação, junto aos agentes arrecadadores, dos

compromissos do contribuinte com o Tesouro.

65 As despesas cujos empenhos forem realizados na

modalidade global terão seus pagamentos realizados de

forma antecipada à liquidação, tendo em vista o contrato

existente e o conhecimento do montante exato a pagar.

66 No âmbito federal, as interferências passivas orçamentárias

representam valores oriundos da movimentação financeira

pela execução do orçamento: dotação, destaque e provisão

concedidos a outros órgãos ou a unidade do mesmo órgão.

67 A mutação ativa sempre decorre de um fato permutativo e

tem a função de compensar o montante incorrido na despesa

orçamentária não efetiva.

Quanto aos sistemas de contas da contabilidade pública, julgue os

itens que se seguem.

68 O sistema orçamentário tem por finalidade o controle do

orçamento público, excluídos os créditos adicionais na sua

plena execução, o que permitirá uma comparação entre o

planejamento anual e sua execução.

69 O sistema de compensação registra os atos administrativos

de natureza não-orçamentária que podem vir a afetar o

patrimônio público no futuro.
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A principal função das demonstrações é a exposição

ordenada e sistematizada de dados para os gestores, de modo que

estes possam utilizá-los nas tomadas de decisões. Outra função,

não menos importante, é a transparência da gestão dos recursos

públicos pelas unidades governamentais.

Leonardo Nascimento e Bernardo Cherman. Contabilidade

pública. Rio de Janeiro: Ferre i ra ,  p .  331.

No que concerne às demonstrações contábeis do setor público e

de acordo com a Lei n.o 4.320/1964, julgue os itens subsequentes.

70 No balanço orçamentário, através da comparação do

relacionamento entre receitas e despesas correntes e receitas

e despesas de capital, pode-se identificar a tendência para

capitalização ou descapitalização.

71 O passivo permanente do balanço patrimonial compreenderá

as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização

legislativa para amortização ou resgate.

72 O ativo real do balanço patrimonial corresponderá à soma do

ativo financeiro, permanente e compensado.

73 No balanço financeiro, os restos a pagar do exercício não

serão registrados, tendo em vista não se traduzirem em

desembolsos financeiros.

74 O resultado patrimonial do exercício, apurado na

demonstração das variações patrimoniais, corresponde à

diferença entre as variações orçamentárias ativas e passivas.

O desempenho do Sistema Integrado de Administração

Financeira (SIAFI) do Governo Federal tem despertado a atenção

e o interesse de organismos internacionais e de vários países da

Europa e América Latina, que têm enviado, frequentemente, suas

delegações ao Ministério da Fazenda, com o objetivo de conhecer

a tecnologia utilizada e absorver a experiência adquirida, visando

à implantação de sistema similar nos seus países de origem. Em

2006, ele foi apresentado para representantes da Organização das

Nações Unidas, como experiência de sucesso na transparência do

gasto público.

Paulo Henrique Feijó, Liliane Ferreira Pinto e Francisco Glauber Lima

Mota. Curso de SIAFI. p. 17, Cidade Gráfica e Editora Ltda., 2006.

Acerca do assunto SIAFI, julgue os itens a seguir.

75 A nota de dotação é utilizada basicamente no registro da

dotação da receita prevista na lei orçamentária.

76 A consulta analítica apresenta informações atualizadas até o

instante em que foram solicitadas, pois utiliza os próprios

arquivos onde são atualizados os movimentos diários das

unidades gestoras.

77 Os eventos são identificados por um código composto de 6

algarismos (XX.Y.ZZZ) estruturados em classe (XX), tipo

(Y) e código sequencial (ZZZ).

A escrituração contábil pública objetiva a exata
determinação do patrimônio e de suas modificações, em
decorrência das variações patrimoniais; é, portanto, obrigatório
o registro de todos os fatos contábeis que imprimam ou possam
imprimir, pelas situações jurídicas deles decorrentes, alterações
qualitativas e quantitativas nos elementos patrimoniais que
integram o patrimônio do Estado.

Lino Martins Silva. Contabilidade governamental –

um enfoque administrativo, Atlas, 2003,p. 273.

Em relação à escrituração de operações típicas de contabilidade
pública, julgue os itens seguintes.

78 Os lançamentos contábeis da realização de receitas de
operações de crédito envolvem contas contábeis dos sistemas
financeiro, orçamentário e patrimonial.

79 O registro contábil da provisão de crédito envolve contas
contábeis dos sistemas orçamentário e financeiro.

80 O registro de qualquer ato administrativo sempre envolve
débito em conta do ativo compensado e crédito em conta do
passivo compensado.

Acerca dos registros e da evidenciação das informações contábeis
julgue os itens a seguir.

81 Considere que uma empresa efetuou o registro de pagamento
antecipado de telefone celular no valor de R$ 500,00. Nessa
situação, ao utilizar R$ 20,00 desses créditos há um débito
na conta de despesa de telefone e um crédito na conta caixa,
ao se adotar o regime de competência.

82 Suponha que uma empresa adquiriu um veículo por
R$ 37.800,00 à vista. A vida útil do veículo é de 60 meses e
a taxa de depreciação é linear e proporcional. Nesse caso, o
saldo da conta de depreciação acumulada três meses após a
aquisição é de R$ 1.890,00 e o lançamento mensal da
depreciação afetará o saldo total do ativo circulante.

83 O registro da perda não provisionada de estoques advinda de
enchentes afetará imediatamente o resultado do exercício ao
se adotar o regime de competência como critério de
reconhecimento de receitas e despesas. Caso seja adotado o
regime de caixa, o evento citado não será registrado no
momento em que ocorreu, mas sim no momento da reposição
de estoques à vista ou pagamento aos fornecedores de
mercadoria para revenda.

84 O registro das aplicações em instrumentos financeiros
derivativos com realização em curto prazo ocorrerá no ativo
circulante pelo seu valor justo (fair value), quando se tratar
de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para
venda.

85 O registro das matérias-primas ocorrerá pelo valor do custo
de aquisição e poderá sofrer dedução de provisão para ajuste
ao valor de mercado, quando este for menor do que aquele.
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conta (R$)

taxas e contribuições a pagar 30

reservas 90

abatimento de compras de mercadorias 120

telefone e Internet a pagar 200

seguros sobre compras de mercadorias 300

provisão para perda de estoques 400

despesa de telefone 500

despesa de material de consumo 540

amortização acumulada 600

compra de mercadorias para revenda 600

despesa de manutenção e conservação 600

energia a pagar 600

despesa de energia 650

despesas financeiras 650

devolução de vendas 660

fretes sobre compras de mercadorias 700

despesa de seguros 750

despesa de combustíveis 800

devolução de compras de mercadorias 900

provisão para créditos de liquidação duvidosa 900

provisão para perda de investimentos 900

abatimento de vendas 980

contas a pagar- fornecedores 1.000

manutenção a pagar 1.000

despesas com impostos e taxas 1.130

imposto de renda e contribuição social sobre o
lucro

1.140

despesa de depreciação e amortização 1.190

material de consumo 1.200

receitas financeiras 1.340

peças de reposição para veículos 1.900

taxa de condomínio a pagar 2.000

impostos sobre vendas 2.100

mercadorias para revenda - estoque final 2.100

despesa antecipada de seguros 2.300

salários a pagar 2.300

títulos a receber 2.490

despesa de salários 3.000

impostos a recolher 3.500

aluguéis antecipados 4.300

investimento em coligadas e controladas 4.500

financiamentos a pagar em longo prazo 5.400

provisão para contingências trabalhistas 5.400

estoque inicial de mercadorias para revenda 6.000

caixa 7.800

móveis e utensílios 9.800

duplicatas a receber de longo prazo 12.390

gastos pré-operacionais 12.400

máquinas e equipamentos de informática 12.800

empréstimos a pagar em longo prazo 14.560

capital social 16.300

duplicatas a pagar em longo prazo 22.700

receita bruta de vendas 24.590

veículos 32.800

prédios e edificações diversas 50.000

depreciação acumulada 78.900

prejuízos acumulados antes da apuração do
resultado

????

Tendo como base o balancete de verificação apresentado, julgue

os itens seguintes.

86 O resultado bruto apurado é igual a R$ 17.370.

87 O ativo permanente é igual a R$ 41.900.

88 O ativo circulante é igual a R$ 18.890.

89 O patrimônio líquido após a apuração do resultado do

exercício, sem a destinação de resultado para reservas ou

dividendos, é igual a R$ 23.150.

90 O resultado líquido apurado é igual a R$ 5.420.

91 O custo da mercadoria vendida do período é igual a

R$ 3.480.

Acerca da elaboração e da apresentação da demonstração de

lucros ou prejuízos acumulados julgue os itens subsequentes.

92 Para efeito de elaboração da demonstração de lucros ou

prejuízos acumulados serão considerados como ajustes de

exercícios anteriores apenas aqueles decorrentes de efeitos

da mudança de critério contábil ou da retificação de erro

imputável a determinado exercício anterior, e que não

poderão ser atribuídos a fatos subsequentes.

93 É facultada a apresentação das transferências para reservas

de lucros, bem como sua movimentação, que será detalhada

na demonstração da mutação do patrimônio líquido.
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conta

saldo

inicial

(R$)

saldo 

final

(R$)

abatimento de vendas  -  890

ações de coligadas 900  3.320

ações em tesouraria 2.900 3.400

clientes 10.500 10.900

compra líquida de mercadorias  - 12.800

contas a pagar - fornecedores 8.700 5.600

despesa com provisão para

contingências trabalhistas

 - 1.400

despesa de manutenção  - 3.900

despesa de seguros  - 2.000

financiamentos a pagar 13.400 12.900

manutenção a pagar 1.120   990

manutenções pagas

antecipadamente

889 320

mercadorias para revenda 5.400 3.200

provisão para contingências 2.130 3.320

recebimento de clientes  - 32.500

receita antecipada de vendas 3.500 9.800

reservas 889  902

seguros a pagar 2.100 1.300

seguros antecipados 2.900 3.700

Quanto às especificidades dos registros contábeis e sua

divulgação utilize a tabela acima e julgue os itens que se seguem.

94 O pagamento de seguros no período é igual a R$ 3.600.

95 O pagamento de despesa com manutenção do período

corresponde a R$ 4.030.

96 O pagamento de contingências judiciais do período

corresponde a R$ 210.

97 A receita de vendas do período corresponde a R$ 26.600.

98 O pagamento a fornecedores no período corresponde a

R$ 3.100.

99 O custo das mercadorias vendidas apurado no período é

igual a R$ 9.600.

100 O resultado bruto apurado no período é de R$ 10.710.

Julgue os itens a seguir, acerca dos princípios constitucionais
tributários.

101 O princípio da anterioridade é aplicável para todos os
tributos, mas não é válido para as taxas.

102 O princípio da uniformidade é direcionado para todos os
entes da Federação.

103 O princípio da igualdade procura tratar os que estejam em
situação equivalente e os que estejam em situação diferente
da mesma forma.

104 O princípio da não-cumulatividade disposto na CF aplica-se
exclusivamente para o tributo de ICMS.

105 A não concessão de isenção é princípio que se aplica à
União para que ela não institua esse benefício em relação a
tributos de competência dos estados, do DF ou dos
municípios.

Acerca da competência tributária, julgue os itens subsequentes.

106 A competência residual é aquela que estabelece os tributos
que a União tem poder de instituir, mesmo não estando no
rol dos tributos listados na CF.

107 A instituição de empréstimos compulsórios encontra
respaldo na competência tributária especial, que cabe apenas
à União.

108 A instituição de imposto de renda pela União encontra-se
albergada na sua competência tributária privativa.

109 A instituição de contribuições sociais para custeio de
servidores públicos estaduais, do DF e dos municípios é a
única exceção encontrada na competência tributária especial
da União.

110 A instituição de taxas cobradas pelo exercício do poder de
polícia da administração pública está dentro da competência
tributária privativa de cada ente da Federação. 

111 O ISS é tributo de competência privativa estadual.

Acerca da obrigação tributária, julgue os itens que se seguem.

112 A obrigação acessória pode converter-se em obrigação
principal.

113 A obrigação principal tem por objeto apenas o pagamento do
tributo.

114 A obrigação principal decorre da legislação tributária.

115 Somente a inobservância das obrigações acessórias é que as
converte em obrigação principal.

Os entes detentores de capacidade tributária passiva incluem

116 uma criança recém-nascida.

117 um presidiário.

118 uma empresa que não esteja regularmente constituída.

Ainda acerca da capacidade tributária, julgue os próximos itens.

119 A capacidade tributária passiva depende da capacidade civil
das pessoas naturais.

120 Pessoa natural que esteja com limitação do exercício de
atividades comerciais perde a capacidade tributária passiva.


