CESPE/UnB – STM

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com relação aos direitos e às garantias fundamentais, julgue os

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União,

itens seguintes.

julgue os itens a seguir.

61

68

62

Os direitos e as garantias expressos na Constituição Federal
de 1988 (CF) excluem outros de caráter constitucional

consiste no retorno de servidor aposentado por invalidez à

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, uma

atividade, em decorrência de comprovação, por junta médica

vez que a enumeração constante no artigo 5.º da CF é taxativa.

oficial, de cessação dos motivos da aposentadoria.

A imparcialidade do Poder Judiciário e a segurança do povo
natural, que é assegurado a todo e qualquer indivíduo,

infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo

brasileiro e estrangeiro, abrangendo, inclusive, pessoas

a suspensão exceder a noventa dias.
Julgue os itens subsecutivos, referentes a licitação.
70

Melhor técnica ou técnica e preço são tipos de licitação que

É de competência comum da União, dos estados, do Distrito

não podem ser utilizados para serviços de natureza intelectual;

Federal e dos municípios a responsabilização por dano ao meio

na elaboração de projetos, cálculos, estudos técnicos

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico,

preliminares e projetos básicos e executivos; e na fiscalização,

estético, histórico, turístico e paisagístico.

supervisão e gerenciamento de engenharia consultiva, em
geral.

O Supremo Tribunal Federal (STF) compõe-se de onze
ministros, escolhidos para um mandato de quatro anos entre

71

Após a homologação de licitação, ocorre a adjudicação, que

pessoas de notável saber jurídico e reputação ilibada, os quais

consiste na atribuição, ao vencedor da licitação, do objeto da

devem ser maiores de trinta anos de idade e menores de

contratação.

sessenta e cinco anos de idade, bem como nomeados pelo

65

Aplica-se suspensão em caso de reincidência de falta punida
com advertência e de violação de proibição que não tipifique

Julgue os itens que se seguem, relativos ao direito constitucional.

64

69

contra o arbítrio estatal são garantidas pelo princípio do juiz

jurídicas.

63

As formas de provimento de cargo incluem a readaptação, que

72

As diversas situações em que é possível aplicar a hipótese de

presidente da República, após a aprovação da maioria simples

dispensa de licitação prevista na Lei n.º 8.666/1993 incluem a

do Senado Federal.

caracterizada pela urgência concreta e efetiva de atendimento

Proposta de emenda constitucional deve ser discutida e votada

a situação decorrente de estado emergencial ou calamitoso,

nas duas Casas do Congresso Nacional, em turno único,

visando afastar risco de danos a bens, à saúde ou à vida das

considerando-se aprovada se obtiver três quintos dos votos

pessoas.

dos seus respectivos membros. Na fase constitutiva do seu

Com base nos fundamentos do direito administrativo, julgue os

processo legislativo, conta-se com a participação do

próximos itens.

presidente da República, e a promulgação deve realizar-se,
conjuntamente, pelas Mesas do Senado Federal e da Câmara

73

efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder

dos Deputados.

Judiciário dá-se mediante promoção e progressão funcional;

Julgue os itens subsequentes, relativos ao Poder Judiciário.
66

esta consiste na movimentação do servidor do último padrão de

A remuneração dos ministros dos tribunais superiores deve

uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, e aquela

corresponder a 95% do subsídio mensal fixado para os

ocorre em uma mesma classe, de um padrão para o seguinte.

ministros do STF, e os subsídios dos demais magistrados

74

Considera-se obrigatória e de caráter continuado a despesa

devem ser fixados em lei e escalonados, em níveis federal e

corrente derivada de lei, medida provisória ou ato

estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura

administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação

judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra

legal de sua execução por um período superior a dois

ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do

exercícios.

subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores.
67

O desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento

75

O prazo para a interposição de recurso administrativo é, em

Súmula vinculante deve ser aprovada por maioria absoluta dos

regra, de dez dias, contados a partir da ciência ou da

votos do STF e incidir sobre matéria constitucional que tenha

divulgação oficial da decisão recorrida e quando a lei não fixar

sido objeto de decisões reiteradas desse tribunal.

prazo diferente.
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número

conta

saldo (R$)

1

depósitos restituíveis e valores vinculados

10

2

ajuste de fornecedores a valor presente

10

3

aplicação temporária em ouro

12

4

tributos a compensar

18

5

adiantamentos a terceiros

20

6

depreciação acumulada

30

7

marcas e patentes

30

8

adiantamento de clientes

30

9

pesquisa e desenvolvimento de produtos

40

10

prêmios de seguro a apropriar

42

11

salários a pagar

50

12

dividendos a pagar

50

13

amortização acumulada

56

14

juros sobre o capital próprio a pagar

60

15

ações em tesouraria

60

16

direitos autorais

70

17

dividendos a receber

80

18

tributos a recolher

80

19

capital a subscrever

90

20

construções em andamento

98

21

lucros auferidos em vendas para controladas

110

22

bancos

120

23

transações não recorrentes – créditos de
acionistas

120

24

cheques em cobrança

130

25

ágio por rentabilidade futura de participações
em controladas

130

26

máquinas e equipamentos arrendados

142

27

mais-valia sobre os ativos líquidos das
investidas

159

28

prejuízos acumulados

190

29

máquinas e equipamentos

210

30

fornecedores

220

31

benfeitorias em propriedades de terceiros

320

32

veículos

440

33

títulos a pagar em longo prazo

880

34

capital subscrito

78

Se a empresa efetuar uma compra de estoques, a prazo, no
valor de R$ 80,00, o valor do ativo circulante aumentará para
R$ 502,00.

79

Se a empresa adquirir um terreno no valor de R$ 180,00, à
vista, o valor do ativo imobilizado será modificado para
R$ 1.360,00.

80

Se a empresa realizar acordo com seus credores e aceitar a
conversão de títulos a pagar em longo prazo em capital social,
no valor de R$ 240,00, o saldo do passivo exigível, após essa
operação, será de R$ 1.130,00.

RASCUNHO

1.307

Com base no balancete de verificação de determinada empresa
apresentado acima, julgue os itens de 76 a 80, acerca de patrimônio
e suas variações.
76

A situação líquida apurada é superavitária em R$ 967,00.

77

A constituição de provisão para perda de créditos de
liquidação duvidosa, de valores a receber de curto prazo no
valor de R$ 70,00, acarretará alteração no valor do ativo
circulante para R$ 340,00.
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Julgue os itens seguintes, a respeito dos registros contábeis e suas
peculiaridades.
81

82

83

Uma das formas de cálculo da amortização de ativos especiais
é o método da efetiva utilização. Para a apuração da quota de
amortização, utiliza-se, no numerador, a receita efetivamente
auferida no período em questão e, no denominador, a receita
total estimada a ser auferida ao longo da vida útil do referido
ativo.
Os instrumentos financeiros derivativos são classificados como
ativos financeiros disponíveis para venda, uma vez que podem
ser comercializados somente na data de seu vencimento.
Ao se contabilizar o ajuste a valor presente de contas passivas,
os juros embutidos no valor do ativo adquirido são eliminados
e o financiamento é registrado pelo saldo líquido, que é obtido
pelo valor nominal subtraído dos juros a transcorrer.

No que diz respeito a patrimônio, seus registros e características,
julgue os itens a seguir.
84

85

86

Se a empresa possuir conta em banco que esteja em liquidação
ou sob intervenção, o saldo dessa conta deverá ser
reclassificado para contas a receber no ativo circulante ou,
dependendo do caso, no ativo realizável a longo prazo.
Os cheques devem ser contabilizados na data de sua emissão,
quando essa data corresponder aproximadamente à data de
entrega aos beneficiários. Assim, o saldo da conta bancos, no
balancete de verificação mensal, deve apresentar o valor do
saldo bancário deduzido do valor dos cheques emitidos,
independentemente de sua compensação bancária. Caso os
cheques não tenham sido entregues aos favorecidos e possuam
valores substanciais, a empresa deve deduzir o valor do cheque
somente na data em que o mesmo for entregue.
Os gastos com seguros contratados para o transporte de ativos
integrantes do imobilizado devem ser considerados como custo
do referido bem e incorporados ao valor de aquisição do ativo.

Acerca do orçamento-programa, julgue os itens que se seguem.
91

Os objetivos e propósitos, os programas e seus custos e as
medidas de desempenho são componentes essenciais do
orçamento-programa.

92

O orçamento-programa objetiva facilitar o planejamento
governamental.

93

O orçamento de desempenho é a mais recente evolução do
orçamento-programa, fruto das pressões sociais por serviços
públicos de melhor qualidade e por mais transparência na
gestão pública.

Julgue os itens a seguir, relativos aos princípios que regem o
orçamento público.
94

O conceito de exercício financeiro deriva do princípio da
anualidade e, no Brasil, esse exercício coincide com o ano
civil.

95

O princípio da universalidade obriga que cada ente da
Federação possua um único orçamento, consolidando as
receitas e despesas de todos os Poderes daquele ente, bem
como das entidades da administração direta.

96

O endividamento do Estado, por meio da contração de
empréstimos, atende ao princípio do equilíbrio orçamentário.

97

A necessidade de autorização legislativa para a criação de
fundos relaciona-se com o princípio da não vinculação ou não
afetação da receita.

Acerca da classificação e dos estágios das receitas e despesas

Acerca dos componentes patrimoniais, seu reconhecimento e
efetivo registro, julgue os itens a seguir.

públicas, julgue os seguintes itens.

87

98

88

89

90

A perda estimada de valores a receber é constituída para cobrir
os casos de contas que se espera não sejam recebidas de
clientes. Não podem ser incluídos no valor da perda estimada
os gastos referentes a despesas de cobrança, descontos, ajustes
de preço e abatimentos.
A contabilização do ajuste a valor presente de contas ativas
deve ocorrer no momento da liquidação da operação. No caso
de uma transação de venda de mercadorias a longo prazo, o
desconto relativo ao valor presente deve ser registrado no
mesmo momento em que o cliente efetuar o pagamento.
Para se reconhecer um passivo na estrutura patrimonial de uma
empresa, deve-se atender a requisitos específicos. Assim, um
passivo será reconhecido quando for provável que uma saída
de recursos envolvendo benefícios econômicos seja exigida em
liquidação de uma obrigação presente e quando o valor pelo
qual essa liquidação ocorrerá puder ser determinado em bases
confiáveis.
Caso a empresa adote o sistema de caixa flutuante, os registros
de recebimentos e pagamentos que transitam pelo caixa devem
ser contabilizados em conjunto na conta caixa. Assim, os
cheques recebidos em operações de venda, os recibos de
cartões de crédito e débito e os vales-refeição ou similar devem
ser englobados no saldo do caixa.

A amortização de um empréstimo constitui uma despesa
orçamentária, enquanto sua contratação constitui uma receita
extraorçamentária.

99

A previsão é o estágio da receita no qual se faz a estimativa de
com quanto determinada pessoa, física ou jurídica, deverá
contribuir financeiramente com o Estado.

Com referência ao sistema de contas da contabilidade pública
brasileira e a sua escrituração, julgue os próximos itens.
100

Um débito em despesa orçamentária, em contrapartida a um
crédito em fornecedores, representa a liquidação de uma
despesa, e é realizado no sistema patrimonial.

101

No sistema orçamentário, o registro de atos e fatos
administrativos gera débito em conta de ativo compensado e
crédito em conta de passivo compensado.

102

A contratação de um empréstimo por um ente público gera
lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e
patrimonial, mas não no sistema compensado.
–6–

CESPE/UnB – STM

Com relação ao Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal (SIAFI), criado pelo governo federal para
modernizar e integrar os sistemas de programação financeira e
execução orçamentária, julgue os itens subsequentes.
103

O SIAFI é utilizado pelas unidades gestoras, que, para fins
contábeis, são equivalentes a unidades administrativas.

104

A nota de sistema corresponde aos lançamentos automáticos
realizados pelo SIAFI.

105

O SIAFI possui um plano de contas único utilizado inclusive
por entes da administração indireta e por empresas públicas e
de economia mista que assim o desejem.

Marcos e João compraram, em sociedade, em 1.º/1/2010,
um sítio no valor de R$ 150.000,00. Marcos pagou R$ 37.500,00
e João, o restante. Em 1.º/5/2010, Lucas entrou na sociedade com
R$ 50.000,00, que foram empregados na formação de pastos e na
construção de cercas. Em 1.º/11/2010, o sítio foi vendido por
R$ 240.000,00 e esse valor foi dividido para os três sócios em
partes diretamente proporcionais ao capital que cada um aplicou e
ao tempo que cada capital ficou aplicado.
Julgue os itens a seguir, com base na situação apresentada.
106

João poderia ter obtido o mesmo montante aplicando o seu
capital, por um mesmo período de tempo, no regime de
capitalização de juros simples ou no composto. Nesse caso, a
taxa de juros do regime simples seria inferior àquela do regime
composto.

107

Marcos pagou 25% do valor de compra do sítio.

108

Do valor de venda do sítio, coube a Marcos menos de
R$ 48.000,00.

109

Lucas teve um prejuízo nominal de R$ 10.000,00.

110

Se, em vez de entrar na sociedade, João tivesse aplicado seu
capital a determinada taxa de juros simples inferior a 3% ao
mês, no período entre a compra e a venda do sítio, ele teria
obtido o mesmo montante.

Carlos e Paulo ganharam R$ 200.000,00 em uma loteria.
Com a sua metade do prêmio, Carlos comprou um apartamento e o
alugou por R$ 600,00 ao mês. No mesmo dia, Paulo investiu a sua
parte em uma aplicação financeira à taxa de juros compostos de
0,6% ao mês. Carlos guardava em casa o valor do aluguel recebido;
Paulo deixava o seu rendimento na aplicação, para render nos
meses seguintes.
Com base nessa situação, e considerando as aproximações
1,0062 .1,012, 1,0063 . 1,018 e 1,0066 . 1,0363, julgue os itens
que se seguem.
111

Ao final do terceiro mês, Paulo acumulou um montante
superior a R$ 102.000,00.

112

No terceiro mês, o valor dos juros obtidos pelo investimento de
Paulo foi inferior ao valor do aluguel recebido por Carlos.

113

Para que, ao final do sexto mês, os montantes acumulados por
Carlos e por Paulo fossem iguais, Carlos deveria ter alugado o
seu apartamento por um valor superior a R$ 610,00.

114

A taxa nominal de juros obtida por Paulo, em seis meses de
aplicação, é de 3,6% ao semestre.

115

O rendimento obtido por Paulo no primeiro mês de aplicação
é o mesmo que o obtido por Carlos no primeiro mês de
aluguel.

Julgue os itens a seguir, relativos à ética no serviço público.
116

É legalmente permitido que um servidor público atrase o seu
trabalho quando estiver participando de movimentos e estudos
que se relacionem com a melhoria do exercício de suas
funções, com o objetivo de realizar o bem comum.

117

A globalização e a intensificação do comércio internacional
reforçam a necessidade da adoção de condutas éticas no
serviço público.

118

O servidor público deve apresentar comportamentos e atitudes
direcionados para a preservação da honra e da tradição dos
serviços públicos, tanto no exercício de seu cargo ou função
quanto fora dele.

119

Para desempenhar suas atribuições com rapidez, perfeição e
rendimento, o servidor público deve, de imediato, comunicar
a seus superiores todo e qualquer ato ou fato de interesse
público.

120

Um servidor público que atrase prestação de serviço por não
possuir informações e capacitação adequadas para isso poderá
ser responsabilizado por atitude antiética ou por causar danos
morais aos usuários dos serviços públicos.
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