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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir 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 objetivas.

• 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 e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso

em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
A história conta que vários casos de Messalina foram1

longe demais, e que, em uma tentativa de esconder todos os

vestígios de devassidão, esses seus amigos e amantes eram

assassinados. Cláudio, marido e imperador, esteve implicado4

nessas execuções. Não existem dúvidas de que lhe diziam que

determinado amante tramava contra ele ou que outro desviava

o dinheiro público, mas ele sempre fazia o que a mulher lhe7

pedia e logo se livrava daqueles homens.

Shelley Klein. As mulheres mais perversas da história.

São Paulo: Planeta, 2004, p. 62 (com adaptações).

A respeito dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto acima,

julgue os itens a seguir.

1 O vocábulo “que”, em “diziam que” (R.5) e em “fazia o que”

(R.7), pertence a classes gramaticais distintas.

2 Infere-se do texto que o os amantes de Messalina foram todos

assassinados por tramar contra o Império Romano.

3 A forma verbal “existem” (R.5) poderia ser corretamente

substituída por hão, já que haver é sinônimo de existir.

4 A despeito da alteração do sentido original do período, a

substituição da forma verbal “diziam” (R.5) por dissessem

manteria a correção gramatical do texto.

5 O trecho “Cláudio, marido e imperador, esteve implicado

nessas execuções” (R.4-5) poderia, sem prejuízo para a

correção gramatical e para o sentido original do texto, ser

reescrito da seguinte forma: Essas execuções implicaram

Cláudio como marido, bem como como imperador.

6 O sentido original do texto seria preservado caso a forma

verbal “tramava” (R.6) fosse substituída por conspirava.

Ovídio nos fala da seguinte maneira sobre a Fênix. A1

maioria dos seres nasce de outros indivíduos, mas há certa

espécie que se reproduz sozinha. Os assírios chamam-na de

fênix. Não vive de frutos ou flores, mas de incenso e raízes4

odoríferas. Depois de ter vivido quinhentos anos, faz um ninho

nos ramos de um carvalho ou no alto de uma palmeira. Nele

ajunta cinamomo, nardo e mirra, e com essas essências constrói7

uma pira sobre a qual se coloca, e morre, exalando o último

suspiro entre os aromas. Do corpo da ave surge uma jovem

fênix, destinada a viver tanto quanto a sua antecessora. Depois10

de crescer e adquirir forças suficientes, ela tira da árvore o

ninho (seu próprio berço e sepulcro de seu pai) e leva-o para a

cidade de Heliópolis, no Egito, depositando-o no templo do13

Sol.

Thomas Bulfinch. O livro de ouro da mitologia: histórias de deuses e

heróis. 34.ª ed., Rio de Janeiro: Ediouro, 2006., p. 295 (com adaptações).

Considerando o texto acima, julgue os seguintes itens.

7 Em “leva-o para a cidade de Heliópolis” (R.12-13), o trecho

“para a” poderia ser corretamente substituído por a.

8 Na linha 2, a forma verbal “nasce”, empregada no singular para

concordar com “maioria”, poderia ser corretamente flexionada

na terceira pessoa do plural, caso em que concordaria com

“seres”.

9 O trecho “chamam-na de fênix” (R.3-4) poderia, sem prejuízo

da correção gramatical do texto e do seu sentido original, ser

substituído por chamam-na fênix ou por chamam-lhe fênix.

10 O verbo viver está sendo empregado com o mesmo sentido

tanto no quarto quanto no quinto período do texto.
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Não há nada mais desejável do que a cooperação entre1

as classes que empregam e as que se empregam. Os patrões não

se devem esquecer de que o seu interesse prende, trava, entrosa

com o interesse social, nem perder jamais de vista que não se4

pode tratar o trabalho como coisa inanimada.

Os mais altos interesses da indústria são de tanta

consideração para os trabalhadores quanto para os patrões.7

Trabalho e capital não são entidades estranhas uma à outra, que

lucrem, de qualquer modo, em se hostilizar mutuamente. Assim

como do trabalho depende o capital, assim, e na mesma10

proporção, do capital depende o trabalho. São as metades que,

reciprocamente, se inteiram, de um organismo cujos dois

elementos viventes não se podem separar sem se destruírem.13

Rui Barbosa. Escritos e discursos seletos. Rio de Janeiro:

Editora Nova Aguilar, 1997 (com adaptações).

Acerca das ideias e das estruturas linguísticas do texto, julgue os

itens que se seguem.

11 De acordo com o texto, essencialmente dissertativo,

trabalhadores e patrões devem atuar em prol dos interesses da

indústria.

12 A forma verbal “destruírem” (R.13) poderia ser corretamente

substituída por destruir, sem que se alterem os sentidos

semânticos e gramaticais do texto.

13 Na linha 8, “uma” e “outra” referem-se às “entidades”

“Trabalho” e “capital”.

14 O “se” em “não se podem separar” (R.13) está associado tanto

a uma interpretação reflexiva quanto a uma interpretação

passiva.

15 Nos trechos “não se devem esquecer” (R.2-3) e “não se pode

tratar o trabalho” (R.4-5), a partícula “se” poderia ser deslocada

para imediatamente após o verbo auxiliar, escrevendo-se,

respectivamente, devem-se e pode-se, mantendo-se a correção

gramatical do período.

Com relação ao formato e à linguagem das comunicações oficiais,

julgue os itens que se seguem, de acordo com o Manual de

Redação da Presidência da República (MRPR).

16 O fecho Respeitosamente deve ser aplicado a todas as

correspondências dirigidas ao presidente do TRT 10.ª Região.

17 O envio de correspondência oficial a cidadão brasileiro

configura desrespeito à regra da impessoalidade que norteia a

redação dos textos oficiais, mas essa situação está prevista no

MRPR e é aceita em alguns casos.

18 O emprego do padrão culto da linguagem nem sempre

concorre para a clareza do texto de uma correspondência

oficial, já que, no Brasil, nem todos dominam essa variante da

língua.

De acordo com o MRPR, a redação oficial deve caracterizar-se pela

impessoalidade, pelo uso do padrão culto da linguagem, pela

clareza, pela concisão, pela formalidade e pela uniformidade. Nos

itens a seguir, são apresentados trechos adaptados de

correspondências oficiais. Julgue-os quanto à correção gramatical

e à adequação da linguagem à redação oficial.

19 Os processos arquivados nesta seção deverão ficar à disposição

para consulta dos juízes de trabalho durante todo o mês de

janeiro. Enviamos informativo em anexo.

20 Senhor Juiz,

Aguardamos o parecer de Vossa Excelência para que as

providências cabíveis ao caso sejam tomadas.

Em relação aos conceitos e características dos sistemas operacionais

Windows e Linux, julgue os itens a seguir.

21 No sistema operacional Linux, o comando chmod 711

myprog confere todas as permissões ao proprietário do arquivo

e limita a permissão dos demais usuários somente para

execução.

22 No Windows 7, é possível controlar as configurações de

segurança de uma conexão de rede designando o tipo de

conexão como rede doméstica, rede corporativa ou rede

pública.

23 Ao se instalar o Windows 7, versão em português do Brasil,

em um computador, automaticamente, criam-se quatro pastas

de sistema denominadas: arquivos de programa, conta de usuários,

Windows e Meus documentos.

24 No sistema operacional Linux, a pasta /etc contém os

comandos necessários para a mínima operação do sistema.
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Em relação aos aplicativos disponibilizados nos pacotes Microsoft

Office 2010 e BrOffice, julgue os itens que se seguem.

25 No aplicativo Calc, do pacote BrOffice, para se copiar o

conteúdo da célula B2 da planilha TRT_2 para a célula F9 da

planilha TRT_10, deve-se inserir, na célula F9 da planilha de

destino, a expressão =TRT_2.B2.

26 Os documentos do Office 2010 podem ser armazenados em um

servidor especial da Microsoft, o SkyDrive Live, por meio de

uma conexão com a Internet, utilizando qualquer navegador, e

uma ferramenta para upload incorporada ao Office 2010.

27 No editor de texto Writer, do pacote BrOffice, a função do

comando Limites de Texto, ativado a partir do menu Exibir, é a de

configurar o número máximo de caracteres que podem ser

digitados em um documento.

Em relação aos aplicativos e procedimentos de Internet, julgue os

itens seguintes.

28 Algumas palavras, quando seguidas pelo sinal de dois-pontos,

têm significado especial para o sítio de pesquisa Google. Uma

dessas palavras é o operador link:. Por exemplo, a pesquisa

link: <url> mostrará todas as páginas que apontam para o URL

especificado.

29 O Mozilla Thunderbird é um programa de correio eletrônico

que acessa arquivos XML, bloqueia imagens e dispõe de filtro

anti-spam. Todavia, modificar a aparência da interface com o

usuário é um fator limitante nesse programa.

30 Em uma topologia estrela, cada dispositivo tem, ligado ao seu

vizinho, um enlace ponto a ponto dedicado.

Julgue os próximos itens, relacionados a segurança da informação

e armazenamento de dados em nuvem.

31 Quando devidamente planejados e executados, backups são

capazes de restaurar e garantir toda a integridade de dados

armazenados em computadores pessoais ou corporativos.

32 Diferentemente dos vírus, que normalmente causam prejuízos

ao computador infectado, o phishing é um tipo de ataque, cuja

intenção é a coleta de dados pessoais dos usuários.

33 O Dropbox é um serviço freemium, ou seja, dá-se ao cliente a

opção de usá-lo gratuitamente, mas cobra-se para obter

algumas funções extras de armazenamento remoto de arquivos.

Com base no Regimento Interno do TRT 10.ª Região, julgue os

itens subsequentes.

34 Dos juízes que compõem o TRT 10.ª Região, onze são

oriundos da Magistratura do Trabalho e três, do Ministério

Público do Trabalho, sendo o restante proveniente da carreira

de advogado.

35 Nos casos em que não houver relator designado, as decisões

tomadas pelo Tribunal nos processos administrativos serão

votadas primeiramente pelo presidente, cabendo-lhe, ainda, o

voto de qualidade.

De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, suas alterações e sua

interpretação doutrinária, julgue os itens seguintes.

36 Ao servidor público é proibido delegar a outro servidor

atribuições estranhas ao cargo que ocupa, mesmo em situações

de emergência e transitórias.

37 Exoneração e Demissão são formas de saída do servidor de

cargo público que se diferenciam em relação ao aspecto

punitivo. Enquanto a exoneração consiste em saída não

punitiva, a demissão consiste em saída punitiva, em

decorrência de decisão administrativa ou judicial.

38 Emprega-se o processo administrativo disciplinar para apurar

atos ilícitos cujas penalidades devem ser mais severas que a

suspensão por noventa dias.

Julgue os itens que se seguem, no que se refere às licitações.

39 A formalização de concessão de direito real de uso,

independentemente do valor da contratação, deve ser feita

mediante a modalidade de licitação obrigatória denominada

concorrência.

40 A licitação tem natureza jurídica de procedimento

administrativo, tendo em vista seus elementos componentes.
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Acerca de administração, julgue os itens a seguir.

41 A identificação de necessidades de capacitação é feita com base na

lacuna entre as competências necessárias e as existentes na

organização.

42 A espiral do conhecimento se desenvolve a partir de uma relação

recursiva estabelecida na combinação de conhecimentos tácitos e

explícitos.

43 O BSC (balanced score card) trata da articulação das quatro

dimensões do desempenho organizacional, em que a gestão de

processos é a dimensão que perpassa toda a estrutura da organização.

44 A análise e a descrição de cargos consistem na identificação das

competências profissionais relevantes para a execução do trabalho

em cada cargo.

45 A gestão de pessoas garante equilíbrio organizacional a partir da

melhor aplicação dos recursos organizacionais, tais como pessoas,

tempo e informações.

Acerca da última eleição presidencial ocorrida na França, julgue os itens

subsequentes.

46 O presidente eleito considera equivocadas as medidas de austeridade

para combater a atual crise econômica na Zona do Euro, mas acredita

ser necessário realizar cortes no orçamento do país, bem como elevar

a cobrança de impostos aos cidadãos franceses com renda superior

a um milhão de euros por ano.

47 Embora tenha ocorrido a vitória de um candidato do Partido

Socialista, o número de votos ao postulante da frente nacional, grupo

político de extrema direita, aumentou em relação às eleições

anteriores.

48 O sistema político francês assemelha-se ao brasileiro, por ser

presidencialista, constituído por um parlamento bicameral cuja

tradicional figura do primeiro-ministro é substituída pelo ministro da

Casa Civil.

A desintegração social é tanto uma condição quanto

um resultado da nova técnica de poder. Para que o poder

tenha liberdade de fluir, o mundo deve estar livre de cercas,

barreiras, fronteiras fortificadas e barricadas. Os poderes

globais se inclinam a essa desintegração em proveito de sua

contínua e crescente fluidez, principal fonte de sua força e

garantia de sua invencibilidade. 

Zygmunt Bauman. Modernidade líquida. Rio de

Janeiro: Zahar, 2001, p. 21-2 (com adaptações).

Tendo a texto acima como referência inicial e considerando

os múltiplos aspectos por ele suscitados, julgue os itens a

seguir.

49 Atualmente, o poder de regular as diferentes esferas da

vida pública e privada não se encontra mais concentrado

apenas em algumas poucas instituições políticas; ele se

difunde ou é diluído também entre corporações

empresariais, instituições internacionais e associações de

toda ordem, envolvendo interesses coletivos e

particulares.

50 Nas sociedades contemporâneas, o intenso processo de

individualização, alimentado por mecanismos

cibernéticos de comunicação, revela-se pela ausência,

nos últimos dez anos, de manifestação social

contestatória ou de resistência, tanto em âmbito local

quanto internacional.

 – 4 –

DESCONSID
ERADA

DESCONSID
ERADA



||TRT10R12_002_06N986798|| CESPE/UnB – TRT 10.ª REGIÃO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca das informações contábil-financeiras e dos princípios de

contabilidade, julgue os itens a seguir.

51 Entidade, continuidade e atualização monetária são princípios

de contabilidade.

52 A observância dos princípios de contabilidade constitui

condição de legitimidade das normas brasileiras de

contabilidade, devendo a essência prevalecer sobre os aspectos

formais.

53 De acordo com o pronunciamento conceitual básico do Comitê

de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as características

qualitativas fundamentais da informação contábil-financeira

útil são a relevância e a representação fidedigna.

54 Um erro no registro, na mensuração ou na divulgação de

elemento das demonstrações contábeis de período anterior

deve ser corrigido por reapresentação retrospectiva, salvo

quando for impraticável determinar os efeitos específicos do

período ou o efeito cumulativo do erro.

Em relação à demonstração dos fluxos de caixa e à demonstração

do valor adicionado, julgue os itens que se seguem.

55 As sociedades anônimas de capital fechado com patrimônio

líquido superior a dois milhões de reais, na data do balanço,

são obrigadas a elaborar e a publicar a demonstração do valor

adicionado. 

56 As atividades de financiamento na demonstração dos fluxos de

caixa são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na

composição do capital próprio e no capital de terceiros da

entidade.

57 A demonstração do valor adicionado representa um dos

elementos componentes do balanço social e tem por finalidade

evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribuição,

durante determinado período.

De acordo com os pronunciamentos emitidos pelo CPC, julgue os

itens seguintes.

58 Os gastos incorridos na fase de pesquisa de projeto interno de

criação de ativo intangível podem ser reconhecidos no ativo,

desde que demonstrada a existência de geração de prováveis

benefícios econômicos futuros.

59 Os custos de transação incorridos na captação de recursos por

intermédio da emissão de títulos patrimoniais devem ser

apropriados imediatamente ao resultado do exercício.

60 Valor justo do estoque refere-se à quantia líquida que a

entidade espera realizar com sua venda no curso normal dos

negócios.

61 A entidade deve capitalizar como despesa do exercício os

custos de empréstimos diretamente atribuíveis à aquisição,

construção ou produção de ativo qualificável.

62 A entidade deve reconhecer uma provisão para passivos

contingentes em suas demonstrações contábeis quando uma

saída de recursos que incorporam benefícios econômicos

tornar-se possível.

Determinada empresa apresentou os seguintes dados contábeis

referentes ao ano de 2001:

C estoque inicial igual a zero;

C produção anual de 13.000 unidades, com venda de 12.000

unidades;

C custo variável unitário de R$ 13,00;

C preço de venda unitário de R$ 20,00; 

C custo fixo anual de R$ 25.000,00;

C despesas fixas anuais de R$ 2.000,00;

C despesa variável unitária de R$ 2,50 por cada unidade vendida.

Considerando que, do total produzido, ainda existem 1.000

unidades inacabadas (apenas 50% concluído) e que a empresa adota

o custeio por absorção, julgue os itens a seguir.

63 A margem de segurança é igual a 50%.

64 O grau de alavancagem operacional dessa empresa é igual

a 2 vezes.

65 Se os acionistas dessa empresa desejarem um lucro de 21% da

receita de vendas, o ponto de equilíbrio econômico será

inferior a 17.000 unidades.

66 O valor do estoque final de produtos acabados é superior a

R$ 7.000,00.

67 A margem de contribuição total é igual a R$ 84.000,00.

RASCUNHO
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O patrimônio de certa empresa apresentava-se da seguinte maneira,

em dois momentos sucessivos:

1º momento

disponibilidades R$ 30.000,00

bens para revenda R$ 150.000,00

obrigações de curto prazo R$ 120.000,00

bens de uso R$ 60.000,00

capital próprio R$ 120.000,00

2º momento

disponibilidades R$ 39.000,00

bens para revenda R$ 120.000,00

direitos a receber em 180 dias R$ 24.000,00

obrigações de curto prazo R$ 120.000,00

bens de uso R$ 60.000,00

capital próprio R$ 123.000,00

Considerando as informações acima, julgue os itens seguintes.

68 O retorno sobre o ativo médio dessa empresa é superior

a 1,2%.

69 O índice de liquidez corrente aumentou de um momento para

o outro.

70 O fluxo de caixa decorrente da atividade de financiamento

é igual a R$ 3.000,00.

Com relação aos princípios da contabilidade aplicados ao setor

público, julgue o próximo item.

71 Ao interpretar o princípio do registro pelo valor original,

depreende-se que esse valor corresponde ao valor resultante de

consensos de mensuração com agentes internos ou externos.

Acerca da avaliação e mensuração de ativos e passivos em

entidades do setor público, julgue os itens a seguir.

72 Nos casos em que houver deterioração física parcial dos

estoques, deve-se utilizar o valor de mercado como critério de

avaliação e mensuração.

73 Contabilizam-se em contas de patrimônio líquido as

atualizações e os ajustes apurados com relação a créditos e

dívidas.

Com relação ao registro da depreciação, amortização e exaustão no

âmbito do setor público, julgue os seguintes itens.

74 Os bens de uso comum considerados, tecnicamente, de vida

útil indeterminada não devem ser depreciados, ainda que

venham a absorver recursos públicos.

75 Ao se estimar a vida econômica de um ativo, devem ser

considerados os limites legais ou contratuais sobre seu uso ou

exploração.

Determinada entidade do setor público apresentou os seguintes

eventos registrados pelo setor de contabilidade durante o ano de

2011:

C aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) no valor de

R$ 100.000,00, sendo 50% de créditos correntes e 50%

de créditos de capital;

C lançamento de impostos no valor de R$ 50.000,00, com

arrecadação de R$ 40.000,00 durante o ano;

C consumo e pagamento de despesas com serviços de limpeza

e conservação durante o ano, no valor de R$ 18.000,00;

C contratação de operação de crédito, com recebimento

imediato do recurso, no valor de R$ 50.000,00, para

pagamento em 10 anos;

C compra de veículo a vista, para uso da entidade, no valor de

R$ 30.000,00.

Com base nos eventos acima registrados, julgue os itens a seguir,

relativos à elaboração da demonstração dos fluxos de caixa (DFC)

dessa entidade ao final de 2011.

76 A operação de crédito contratada não interfere na geração

líquida de caixa e equivalente de caixa do ano de 2011, pois se

trata de recurso que será pago pela entidade a longo prazo.

77 A compra de veículo deve ser registrada como desembolso no

fluxo de caixa das operações, pois se trata de bem destinado

para uso da entidade.

RASCUNHO
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Julgue os itens a seguir, acerca dos procedimentos de consolidação

das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público.

78 Para fins de consolidação, é admitida defasagem de até três

meses no levantamento das demonstrações contábeis das

entidades do setor público, desde que os efeitos dos eventos

relevantes entre as diferentes datas estejam divulgados em

notas explicativas.

79 Os ajustes e as eliminações decorrentes do processo de

consolidação devem ser registrados em lançamentos na

contabilidade das entidades que formam a unidade contábil.

Julgue os próximos itens, a respeito das vantagens e principais

atribuições do Sistema Integrado de Administração Financeira

(SIAFI) do governo federal.

80 As atribuições do SIAFI incluem o fornecimento de

informações para compor as demonstrações obrigatórias que o

presidente da República deve apresentar anualmente ao

Congresso Nacional, inclusive de atos e fatos praticados pelos

gestores públicos que não estiverem relacionados

exclusivamente a entradas e saídas de recursos e nem a

movimentação de créditos.

81 Uma das vantagens que distingue o SIAFI de outros sistemas

em uso no âmbito do governo federal é a sua interligação em

todo o território nacional.

Com relação ao IPSAS, sigla em inglês para as normas

internacionais de contabilidade aplicada ao setor público, julgue o

item abaixo.   

82 O IPSASB é um dos conselhos integrantes do IASB

(internacional accounting standards board), constituído para

desenvolver e emitir as IPSAS.

Em conformidade com o disposto na IPSAS 31 — ativo intangível

—, julgue os itens seguintes.

83 A vida útil do ativo intangível com vida útil indefinida deve ser

revisada periodicamente, ainda que esse ativo não seja

amortizado. 

84 O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura

(goodwill) gerado internamente pode ser reconhecido como

ativo intangível.

Com base no disposto na Lei n.º 8.666/1993, julgue os itens a

seguir, acerca da execução dos contratos.

85 Na dispensa do recebimento provisório dos serviços

profissionais, quando executado o contrato, o recebimento

desses serviços será feito mediante recibo.

86 Os encargos trabalhistas e previdenciários resultantes da

execução do contrato são de responsabilidade do contratante. 

Relativamente aos limites estabelecidos pela Lei Complementar

n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), julgue o item

subsecutivo.

87 No caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto

Interno Bruto (PIB), será suspenso o prazo para que o ente da

Federação reconduza a dívida consolidada que ultrapassar o

respectivo limite ao final de um quadrimestre.

Em relação à administração pública e ao orçamento público, julgue

os itens subsequentes, de acordo com o que dispõe a Constituição

Federal de 1988 (CF).

88 A administração pública federal deve observar os princípios da

legalidade, moralidade, anualidade e publicidade.

89 Se a votação de determinado item do projeto da Lei de

Diretrizes Orçamentárias ainda não tiver sido iniciada na

comissão mista do Congresso Nacional, o presidente da

República poderá enviar mensagem para propor modificação

desse item.

90 As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços

públicos devem responder pelos danos causados a terceiros.

Contudo, é-lhes assegurado o direito de regresso contra o

responsável nos casos de dolo ou culpa.

91 Consoante o princípio da exclusividade, o projeto de lei

orçamentária deve apresentar os efeitos decorrentes de

isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de

natureza financeira, tributária e creditícia, que afetem as

receitas ou as despesas.

92 A LOA inclui o orçamento de investimento das empresas de

que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do

capital social com direito a voto.

93 A Câmara dos Deputados deve analisar, na forma do regimento

comum, os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às

diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual, que são

elaborados pelo Senado Federal.

A respeito dos créditos adicionais, julgue os itens que se seguem.

94 A abertura de créditos suplementares depende da

disponibilidade de recursos, tais como, o superávit financeiro

apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; os

recursos resultantes de anulação ― parcial ou total ― de

dotações orçamentárias; os créditos adicionais autorizados em

lei; ou, ainda, o produto de operações de crédito autorizadas.

95 Os créditos adicionais classificam-se em créditos

extraordinários ― aqueles destinados a despesas urgentes e

imprevistas ―; créditos suplementares ― aqueles destinados

a retorço de dotação orçamentária ―; e créditos especiais ―

aqueles destinados a despesas para as quais não haja dotação

orçamentária específica.
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Em relação a despesas orçamentárias, julgue os itens seguintes.

96 Não é possível o pagamento de despesas não processadas na

época própria pela rubrica despesas de exercícios anteriores,

ainda que haja crédito próprio no respectivo orçamento e saldo

suficiente para atendê-las.

97 Se um órgão gestor classificar uma despesa como: despesa de

capital — transferências à união — inversões financeiras —

equipamentos e material permanente, ele estará obedecendo à

sequência correta para codificação de despesa orçamentária:

categoria econômica — grupo de despesa — modalidade de

aplicação — elemento da despesa.

98 A inscrição em restos a pagar é feita na data do encerramento

do exercício financeiro da nota de empenho e sua baixa

contábil ocorrerá após cinco anos, contados a partir da data da

inscrição. 

Julgue os itens subsecutivos, acerca de dívida ativa.

99 Para inscrição na dívida ativa, o valor do crédito em moeda

estrangeira será convertido ao correspondente valor na moeda

nacional à taxa cambial oficial, para venda, na data da

inscrição da dívida ativa. A partir da conversão, essa dívida

estará sujeita a atualização monetária e juros de mora, de

acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários.

100 Qualquer valor devido por terceiros à união, aos estados ou aos

municípios, cujo pagamento não for efetuado nas datas

aprazadas, passará a constar dos registros da dívida ativa, seja

mediante a anotação em livros e(ou) fichas próprias, seja em

registros feitos por processamento eletrônico de dados.

Em relação a técnicas e métodos do orçamento público, julgue os

próximos itens.

101 O elemento básico da estrutura do orçamento-programa é o

programa, que pode ser genericamente conceituado como

o campo em que se desenvolvem ações homogêneas que

visam o mesmo fim.

102 A estrutura do orçamento-programa é apoiada em aspectos

administrativos e de planejamento e a alocação dos recursos se

dá conforme objetivos e metas a serem alcançados. Já no

orçamento tradicional, é apresentada uma estrutura que dá

ênfase aos aspectos contábeis de gestão e a alocação de

recursos é feita com vistas à aquisição de meios.

Julgue o item abaixo, relativo ao regime de adiantamento de fundos.

103 O regime de adiantamento não é permitido ao servidor em

alcance — cuja gestão de recursos financeiros apresentou-se

anormal em tempo passado — nem ao servidor responsável por

mais de um adiantamento.

Em relação a execução orçamentária, julgue os itens que se seguem.

104 O mecanismo de descentralização de créditos é aplicável às

empresas públicas federais que atuaram como agentes

financeiros de programas do governo, mesmo que essas

empresas não integrem o orçamento fiscal e o orçamento da

seguridade fiscal, em que o recebimento dos créditos em

descentralização viabiliza a consecução de objetivos

governamentais.

105 Se determinada unidade gestora realizar duas cessões de

crédito orçamentário, a primeira, no valor de R$ 300.000, para

outra unidade gestora do mesmo órgão e a outra, no valor de

R$ 200.000, para unidade orçamentária de outro órgão,

deduz-se que o destaque foi superior à provisão realizada.

Relativamente às noções básicas sobre os tributos, julgue os itens

subsecutivos.

106 Os impostos se caracterizam por serem tributos cujos fatos

geradores não correspondem a uma prestação do Estado

específica em benefício do contribuinte.

107 Se um contribuinte paga uma taxa, tal fato decorre

obrigatoriamente do fato de que o ente público prestou a ele

um serviço público específico e divisível, ainda que tal

prestação tenha sido potencial ou que o serviço tenha sido

posto à disposição do contribuinte.

108 No sistema tributário brasileiro, conforme a CF, os tributos se

restringem a impostos, taxas e contribuições de melhoria.
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Julgue os itens a seguir, no que tange ao tratamento contábil dado

aos impostos e contribuições.

109 Suponha que determinado escritório de engenharia contratou

serviços de um escritório de arquitetura para ajudar na

elaboração de um projeto de engenharia. Ao realizar o

pagamento ao escritório de arquitetura pelo serviço prestado,

o escritório de engenharia reteve na fonte o devido Imposto

Sobre Serviços (ISS). Nessa situação, se o serviço foi entregue

pelo escritório de engenharia no mesmo mês em que lhe foi

prestado o citado serviço de arquitetura, ao pagar o ISS

daquele mês, o escritório de engenharia poderá abater o valor

retido e pago ao escritório contratado.

110 Em razão da não cumulatividade do Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI), quando um supermercado adquire um

produto industrializado para revendê-lo, deve-se creditar pelo

valor do IPI contido na nota fiscal de compra.

Suponha que o TRT da 10.ª Região tenha comprado determinados

produtos de uma loja que apura seu imposto de renda por meio da

metodologia de lucro real e que, na ocasião em que efetuou o

pagamento àquela loja, tenha retido na fonte a Contribuição para

Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Diante dessa

situação hipotética, julgue os itens subsecutivos.

111 Essa empresa poderá também se creditar dos valores da

COFINS pagos nas compras de mercadorias, caso tenha optado

por regime de não cumulatividade da COFINS.

112 A loja, ao apurar sua contribuição mensal devida, poderá

deduzir o valor já retido na fonte a título de COFINS.

Suponha que o TRT da 10.ª Região tenha contratado a prestação de

serviços de informática de um prestador de serviços, pessoa jurídica

de direito privado com fins lucrativos, para pagamento no momento

da entrega completa do serviço. Considerando essa situação, julgue

os itens de 113 a 116, com base na norma aplicável à retenção

de tributos por órgãos federais, a Instrução Normativa

RFB n.º 1.234, de 11/1/ 2012.

113 Se o tribunal efetua a retenção do imposto de renda da pessoa

jurídica em conformidade com o que dispõe aquela norma,

então ele ficará dispensado de realizar as demais retenções do

mesmo imposto previstas na legislação do imposto de renda,

relativamente aos pagamentos efetuados.

114 Caso se tratasse de uma sociedade de economia mista federal,

em lugar do TRT da 10.ª Região, a retenção seguiria as normas

do setor privado e não as citadas normas aplicáveis ao setor

público. 

115 Se, em lugar de uma empresa, a prestadora do serviço fosse

uma fundação de direito privado, não se deveria fazer a

retenção da contribuição social sobre o lucro líquido.

116 Caso o tribunal entenda que não ocorreu a completa prestação

do serviço contratado e glose parte da nota fiscal, e se o

prestador não refizer a nota, deve o tribunal efetuar o cálculo

da retenção aplicando a alíquota devida sobre o total da nota.

Julgue os itens que se seguem, relativamente à retenção da COFINS

e do PIS em pagamentos efetuados por um órgão da administração

direta federal.

117 Em pagamentos pela aquisição de veículos destinados ao

transporte escolar para a educação básica na rede estadual,

haverá retenção somente da COFINS.

118 Caso o pagamento seja efetuado a título de transporte

internacional de cargas realizado por empresas nacionais, não

se fará a retenção das duas contribuições.

Relativamente à incidência e à retenção, pelo TRT da 10.ª Região,

do ISS e da contribuição previdenciária destinada ao Instituto

Nacional de Seguro Social (INSS), julgue os próximos itens.

119 Não incide o ISS sobre a prestação de um serviço de

treinamento quando o serviço for executado por uma empresa

que tenha como atividade preponderante a realização

de concursos públicos.

120 Se, no Tribunal existirem servidores comissionados que não

detêm qualquer cargo efetivo na administração pública, esse

tribunal deverá reter a contribuição previdenciária do servidor

e fazer o devido recolhimento.
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PROVA DISCURSIVA
• Na prova a seguir, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,

transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão

avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 10,00 pontos, dos quais até 0,50 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura

textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

Há aproximadamente cinco anos, foi sancionada a Lei n.º 11.638, que estabelece regras para

a elaboração das demonstrações financeiras, com o objetivo de aprofundar a harmonização dessas regras

com as normas internacionais de contabilidade. A referida lei possibilitou que a Comissão de Valores

Mobiliários, o Banco Central do Brasil e demais órgãos e agências reguladoras celebrassem convênio com

entidades que tivessem por objetivo o estudo e a divulgação de princípios, normas e padrões de

contabilidade e de auditoria — o Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

Em agosto de 2008, por meio da Portaria MF n.º 184, foi a vez do setor público reconhecer

a necessidade de promover a convergência das práticas contábeis vigentes com as normas internacionais

de contabilidade, tendo em vista as condições, as peculiaridades e o estágio de desenvolvimento do país.

Considerando o texto acima, redija um texto dissertativo, abordando, necessariamente, de forma objetiva, os seguintes aspectos:

< objetivo da contabilidade aplicada ao setor público; [valor: 3,50 pontos]

< processo de convergência das normas internacionais de contabilidade do setor público (IPSAS); [valor: 3,00 pontos]

< dificuldades na implantação das novas NBCASP. [valor: 3,00 pontos]
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