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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

• Nas questões que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; o mouse está configurado para pessoas destras; expressões
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde à operação de
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para as questões de 1 a 3

Na cultura ocidental, a sociedade, em todos os níveis, é1

sempre pensada com base nas relações de governo, ou seja, sob o

pressuposto de um corpo social dividido entre uma elite que governa

e uma massa que é governada. Desde a Grécia Clássica, o ocidente4

sempre tomou a divisão social entre governantes e governados como

essência da sociedade. A divisão e a desigualdade fariam parte da

estrutura ontológica de qualquer sociedade e a dominação política7

lhe seria consubstancial. Era assim que os europeus que aqui

passaram ou se estabeleceram, nos séculos XVI, XVII e XVIII,

significavam a sociedade. Para eles, a ausência de uma máquina10

governamental e mesmo a ausência de um princípio de governo nas

sociedades indígenas despontavam como uma diferença notável em

relação ao que concebiam como sociedade organizada. Como13

interpretar a alteridade organizacional que se apresentava diante de

olhos obnubilados pelo princípio da divisão? Ou aceitavam que a

divisão não era inerente à sociedade e passavam a desconfiar de suas16

lentes e a desnaturalizar seu ponto de vista, ou decidiam que um

agrupamento indiviso, com chefe que não manda e povo que não

obedece, não pode ser uma sociedade. Logicamente, foi a segunda19

interpretação que vingou.
Maria Inês P. Cox. A noção de etnocídio: para pensar a questão

do silenciamento das línguas indígenas no Brasil. In: Polifonia,
v. 12, n.º 1. Cuiabá: EdFMT, 2006, p. 70-1 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Ao explicitar a circunstância expressa por “Na cultura ocidental” (R.1),

a autora exclui da caracterização de sociedade que descreve

A a divisão “entre uma elite que governa e uma massa que é

governada” (R.3-4).

B a tradição herdada da “Grécia Clássica” (R.4).

C a “divisão e a desigualdade” (R.6) consubstanciadas na “dominação

política” (R.7).

D as “sociedades indígenas” (R.12) que apresentam “alteridade

organizacional” (R.14).

E o “princípio da divisão” (R.15) como algo inerente à “máquina

governamental” (R.10-11). 

QUESTÃO 2

Assinale a opção correta a respeito das estruturas linguísticas

e da organização das ideias do texto.

A O uso da estrutura sintática de voz passiva em “é sempre

pensada” (R.1-2) indica que o verbo pensar está sendo

usado com as mesmas relações sintáticas estabelecidas

pela acepção usada em pensamos sobre a sociedade.

B Na linha 2, a expressão “ou seja” marca, na organização

do texto, mudança da direção argumentativa, fazendo uma

ressalva acerca de um argumento que, mesmo que

abrangente, não se aplica “sempre”.

C O uso do futuro do pretérito em “fariam” (R.6) e “seria”

(R.8) indica que as características associadas a esses

verbos constituem conceitos que a autora do texto não

pretende que sejam tomados como seus. 

D Na linha 16, apesar de a presença da preposição depois de

“inerente” e de “passavam” ser exigida, respectivamente,

pelo adjetivo e pelo verbo, o sinal indicativo de crase

presente em “à sociedade” poderia também ser usado em

“a desconfiar”.

E Como a vírgula depois de “obedece” (R.19) é de uso

opcional, sua retirada não provocaria erro gramatical nem

alteraria as ideias expressas no período em que ocorre.

QUESTÃO 3

Apesar da alteração nas relações de sentido, preservam-se a

coerência entre os argumentos e a correção gramatical do texto

ao se substituir

A “de um” (R.3) por que um. 

B “lhe seria” (R.8) por seria-lhe.

C “Era assim” (R.8) por Assim.

D “concebiam” (R.13) por se concebia.

E “pode” (R.19) por possa.
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Texto para as questões de 4 a 6

É preciso partir da vida. Mas não vida em geral, e sim da vida1

hoje, no contexto contemporâneo, frente a duas tendências contrapostas
que nos obrigam a repensar esse termo tão antigo e a cada dia mais
invocado. A primeira dessas tendências pode ser formulada como4

segue: o poder tomou de assalto a vida. Isto é, o poder penetrou todas
as esferas da existência, e as mobilizou, e as pôs para trabalhar em
proveito próprio. Desde os genes, o corpo, a afetividade, o psiquismo,7

até a inteligência, a imaginação, a criatividade, tudo isso foi violado
e invadido, imobilizado e colonizado, quando não diretamente
expropriado pelos poderes. Os poderes operam de maneira imanente —10

não mais de fora nem de cima, mas como que por dentro, incorporando,
integralizando, monitorando, investindo de maneira antecipatória até
mesmo os possíveis que se vão engendrando, colonizando o futuro.13

É onde intervém o segundo eixo que eu gostaria de evocar. Resumo este
eixo da seguinte maneira: quando parece que “está tudo dominado”, no
extremo da linha se insinua uma reviravolta que ressignifica a própria16

dominação. Aquilo que parecia submetido, subsumido, controlado,
dominado, “a vida”, revela no processo mesmo de expropriação sua
positividade indomável e primeira. As forças vivas presentes na rede19

social deixam assim de ser reservas passivas à mercê de um monstro
insaciável, para se tornarem positividade imanente e expansiva que os
poderes se esforçam em regular, modular ou controlar.22

Peter Pál Pelbart. A colonização do futuro. In: Filosofia

Especial, ano II, n.º 8, p. 47-8 (com adaptações).

QUESTÃO 4

Assinale a opção correta a respeito das relações de coesão do texto.

A A expressão “esse termo” (R.3) retoma a ideia anteriormente expressa
por “contexto” (R.2), que terá suas características contemporâneas
explicitadas no período final do texto, iniciado por “As forças vivas”
(R.19).

B Os termos “A primeira dessas tendências” (R.4) e “o segundo eixo”
(R.14) retomam a ideia de “duas tendências contrapostas” (R.2), que são,
respectivamente, resumidas por o poder toma de assalto a vida e uma
reviravolta ressignifica a dominação.

C O termo “tudo isso” (R.8) resume e retoma a argumentação desde o
início do texto, e sua presença reforça a ideia de que é “preciso partir
da vida” (R.1).

D O desenvolvimento do texto permite subentender que a expressão
“forças vivas” (R.19) constitui uma outra forma de se referir a “poderes”
(R.10).

E O pronome “Aquilo” (R.17) desempenha, na construção da textualidade,
a função de retomar as ideias que compõem “o segundo eixo” (R.14).

QUESTÃO 5

Infere-se da argumentação do texto que

I pensar a “vida hoje” (R.1-2) significa considerar sua relação com o
poder, que tenta regulá-la e controlá-la.

II as “esferas da existência” (R.6) tomadas pelo “poder” (R.5) transformam-
se em “poderes” (R.10) que passam a monitorar e colonizar o futuro.

III o poder não é apenas um “monstro insaciável” (R.20-21) porque a
própria vida se torna positividade que lhe opõe resistência.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item II está certo.
C Apenas o item III está certo.
D Apenas os itens I e III estão certos.
E Apenas os itens II e III estão certos.

QUESTÃO 6

A coerência e a correção gramatical do texto serão
preservadas caso se proceda

A à inserção do sinal indicativo de crase em “a duas”
(R.2).

B à substituição do sinal de dois-pontos depois de
“segue” (R.5) e depois de “maneira” (R.15) por
vírgulas.

C à retirada do pronome “se” do trecho “se insinua uma
reviravolta” (R.16).

D à inserção do pronome se com o verbo “revela” (R.18),
escrevendo revela-se ou se revela.

E à substituição de “tornarem” (R.21) por tornar.

QUESTÃO 7

Criatividade e inovação já não são encaradas1

como desafios do futuro, mas como imperativos do
presente. A crescente complexidade do cenário
mundial, os problemas socioeconômicos a serem4

resolvidos, o impressionante desenvolvimento da
tecnologia, as incertezas do futuro são alguns dos
fatores que justificam a valorização crescente da7

criatividade e da inovação no momento atual. Sem
dúvida, a meu ver, a importância da criatividade e de
seu desenvolvimento não repousa apenas no que ela10

significa socialmente, mas também pelo que significa
para o bem-estar pessoal e para o desenvolvimento dos
indivíduos, dos grupos e das organizações.13

Albertina M. Martinez. Criatividade e saúde nos indivíduos e

nas organizações. In: Ângela M. R. Virgolim (Org.). Talento

criativo. Ed. UnB, 2007, p. 53 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, a respeito do uso das estruturas
linguísticas na organização das ideias do texto acima.

I A omissão do advérbio “já” (R.1) manteria a coerência
entre os argumentos, mas não permitiria inferir que, no
passado, “Criatividade e inovação” (R.1) foram
consideradas “desafios do futuro” (R.2) .

II A presença da estrutura verbal “a serem resolvidos”
(R.4-5) marca uma situação futura que, se omitida,
provocaria alteração nas relações de sentido, mas não
tornaria a argumentação incoerente.

III A retirada da oração “são alguns dos fatores” (R.6-7)
tornaria o texto mais formal e não prejudicaria sua
argumentação, desde que o verbo “justificam” (R.7)
fosse flexionado no singular.

IV O desenvolvimento das ideias permite também usar o
verbo “repousa” (R.10) flexionado no plural, sem
prejudicar a correção gramatical do texto.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C I e IV.

D II e III.

E III e IV.
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Texto para as questões 8 e 9

O enfoque histórico-cultural do desenvolvimento1

humano considera que os processos psicológicos
especificamente humanos se formam e se desenvolvem em
função das condições sociais da vida, especificamente com4

base nas inter-relações que o indivíduo estabelece com os
outros seres sociais e com os objetos produzidos culturalmente.
Nessa perspectiva, a subjetividade, como segmento do real7

caracterizado por processos complexos de significação e de
sentido, vai-se construindo e desenvolvendo em função dessa
intrincada rede de interações. É um processo complexo, no10

qual o social (em seu sentido mais amplo) participa da
construção de um segmento de um real qualitativamente
diferente (o subjetivo) e este, por sua vez, participa da13

transformação dos elementos que lhe deram origem.
Idem, ibidem.

QUESTÃO 8

Assinale a opção correta acerca do texto.

A O “desenvolvimento humano” (R.1-2), por ser de natureza
histórico-cultural, deve ser explicado nessa perspectiva, o que
exclui outros enfoques.

B O termo “Nessa perspectiva” (R.7) restringe, na argumentação,
a interpretação dos “processos psicológicos” (R.2),
considerados propriedade especificamente dos humanos. 

C Na linha 10, o adjetivo “intrincada” se aplica a “rede de
interações” porque esta se constitui na complexidade do plano
psicológico. 

D Por inserirem informações adicionais que explicam termos
anteriores, as expressões usadas entre parênteses, nas linhas
11 e 13, poderiam, também, vir expressas entre vírgulas.

E O pronome “este” (R.13) retoma, no desenvolvimento do texto,
a ideia de “processo complexo” (R.10), para torná-lo agente de
novas transformações.

QUESTÃO 9

Assinale a opção correta a respeito do uso das estruturas linguísticas
no texto.

A O uso do singular em “desenvolvimento humano” (R.1-2)
determina a flexão de singular em “considera” (R.2).

B Na linha 3, para evitar-se a redundância do uso do pronome
“se”, pode-se retirar o primeiro deles, antes de “formam”,
deixando-o apenas subentendido. 

C A flexão de masculino no termo “caracterizado” (R.8) remete
a “segmento do real” (R.7); por isso, sua flexão no feminino
provocaria incoerência e erro gramatical no texto.

D Na linha 10, a forma verbal “É” concorda com “um processo
complexo” e tem função coesiva ao deixar subentendida a
referência a “subjetividade” (R.7).

E O pronome “lhe” (R.14) estabelece uma relação de causa e
consequência entre “origem” (R.14) e “intrincada rede de
interações” (R.10), de tal maneira que sua substituição por à ela
preservaria a correção e a coerência textuais.

QUESTÃO 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

RESOLUÇÃO N.º 000/2009

Alterar o artigo 4.º da Resolução

TRE/MT n.º 500/2003, que dispõe sobre

a criação da Escola de Eleitores e

instituição de seu Regulamento.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO

DE MATO GROSSO, no uso de sua autonomia administrativa e no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 00, da Lei

n.º 4.000/2006, e pelo art. 99, VII e VIII, do Regimento Interno e,

Considerando a necessidade de aprimorar o funcionamento

da Escola de Eleitores;

Considerando o que ficou decidido na sessão plenária

ordinária do dia 30/2/2008, devidamente registrada na Ata de

n.º 8.888;

RESOLVE:

Art. 1.º O artigo 3.º da Resolução TRE/MT n.º 000, de

31/4/2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

Para que o trecho da resolução fictícia acima respeite as normas de

redação de documentos oficiais, é necessário

A inserir a data da resolução logo após o número, escrevendo-se,

por exemplo, RESOLUÇÃO N.o 000/2009, de 2 de novembro

de 2009.

B substituir o verbo da ementa, flexionando-o na terceira pessoa

do singular, escrevendo-se: Altera o artigo 4.º da Resolução

TRE/MT n.º 500/03.

C retirar o pronome de “lhe são conferidas”, para que sejam

respeitadas as regras gramaticais do padrão culto da língua.

D substituir as letras maiúsculas, em “Lei”, “Considerando” e

“Ata”, por minúsculas.

E dar continuidade à estrutura sintática de “RESOLVE”,

iniciando o artigo pelo pronome que, da seguinte forma:

Art. 1.º que o artigo terceiro da Resolução (...).
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Figura para as questões de 11 a 13

A figura acima mostra uma tela do software BrOffice Write 3.0
contendo um texto em processo de edição.

QUESTÃO 11

Considerando a situação mostrada na figura, assinale a opção
correta.

A Para se centralizar o título do texto, é suficiente clicar sobre
ele e, em seguida, selecionar a opção Centro no campo

.

B Para se compartilhar o arquivo com usuários da rede a que o
computador esteja conectado é suficiente clicar a

ferramenta  e digitar os logins das pessoas autorizadas.

C Ao se posicionar o cursor logo após a palavra “vereador” e, em

seguida, pressionar a tecla �, o corpo do texto, mostrado na
tela, será reduzido a um único parágrafo.

D Ao se marcar a palavra “legendas” e, em seguida, aplicar um
triplo clique sobre ela, o corpo do texto será selecionado. 

E Para se sublinhar o título, é suficiente selecioná-lo e clicar

na ferramenta .

QUESTÃO 12

Com relação à figura e à utilização do BrOffice Writer 3.0, assinale
a opção correta.

A A figura apresenta a página 1 de um texto que contém 10
páginas. 

B A indicação  apresentada no canto inferior
direito da tela evidencia que uma senha para acesso está sendo
requisitada. 

C A opção  na parte inferior da tela indica que o texto
foi inserido a partir de uma página da Internet. 

D Para se exportar o texto para o formato PDF é suficiente clicar

sobre a opção , digitar o nome do arquivo apropriado e
clicar a opção Salvar. 

E Para se limpar a formatação do texto é suficiente selecioná-lo

e clicar a ferramenta .

QUESTÃO 13

Considerando ainda a figura do BrOffice Writer 3.0, assinale a
opção que indica o procedimento correto para exportar o texto para
o Word.

A Clicar a opção Exportar arquivo do menu ,
selecionar a pasta desejada e por fim clicar OK.

B Clicar a opção Word do menu , selecionar a pasta
desejada e, em seguida, clicar OK. 

C Ao se clicar sobre a opção , será apresentada a opção
referente ao tipo de arquivo para exportação. Após clicar o tipo
de arquivo desejado, é suficiente selecionar a opção Word e
clicar OK.

D Clicar o menu  e arrastar o texto para uma janela do
Word, necessitando dessa forma abrir uma nova tela do
BrOffice Writer 3.0. 

E Clicar a opção Salvar Como do menu Arquivo, selecionar a opção
Microsoft Word (versão válida) e clicar o botão Salvar.

Texto e figura para as questões 14 e 15

A tela acima foi gerada a partir do aplicativo BrOffice Calc. 3.0 e
apresenta uma planilha a partir da qual foi gerado o gráfico
mostrado.

QUESTÃO 14

Considerando a figura, assinale a opção correta.

A O gráfico mostrado foi criado com base nas células de A1 a B3.

B A ferramenta  indica que o gráfico não é dinâmico.
Portanto, ao se alterar os valores da planilha o gráfico não será
alterado. 

C Para se alterar as cores do gráfico, é suficiente selecioná-lo e

clicar sobre as cores desejadas no campo .
D Para se centralizar o texto na célula, é suficiente clicá-la e

ajustar a opção .
E Antes de criar o gráfico, foi necessário definir a escala a ser

utilizada para o eixo Y.
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QUESTÃO 15

Considerando que os dados na planilha da figura (células com

dados) tivessem sido gerados a partir do Excel 2007, assinale a

opção que apresenta, respectivamente, as fórmulas corretas para se

calcular o total e a média dos eleitores no Excel 2007.

A = Total(A1,B3) e = média(A1:B3)

B =Soma(B2:B3) e = média(B2:B3)

C =Total(B2:B3) e = média (B2,B3)

D =Soma(A1e B3) e = média(A1;B3)

E =Soma(A1:B3) e = média(A1:B3)

QUESTÃO 16

Assinale a opção que apresenta um protocolo responsável pelo

envio de mensagens eletrônicas na Internet. 

A UDP

B POP3

C SNMP

D SMTP

E RTP

QUESTÃO 17

Considerando os sistemas operacionais Windows XP e Linux,

assinale a opção correta.

A Gnome é o sistema gerenciador de usuário do Linux. 

B A opção Meu computador no Windows XP apresenta as

características do usuário atual.

C No Linux, para se acessar a Internet é suficiente entrar no

Windows Explorer.

D O Painel de controle do Linux possibilita a criação de arquivos

e pastas.

E Nautilus é um programa semelhante ao Windows Explorer que

permite gerenciar arquivos. 

QUESTÃO 18

Considerando os conceitos básicos de tecnologias e ferramentas

associadas à Internet e intranet, assinale a opção correta.

A Para se acessar a Internet ou uma intranet, é suficiente que o

usuário tenha o Internet Explorer instalado em seu computador.

B A tecnologia 3G disponibiliza serviços de telefonia e

transmissão de dados a longas distâncias, em um ambiente

móvel, incluindo o acesso a Internet. 

C O Outook Express possui mais funcionalidades do que o

Microsoft Outlook, como, por exemplo, Agenda e Contatos.

D A intranet disponibiliza serviços semelhantes aos da Internet

dentro de uma rede local, mas não permite que esses serviços

sejam acessados de outros locais. 

E ADSL é um serviço implementado pelo Internet Explorer que

permite aumentar a velocidade de acesso a Internet. 

QUESTÃO 19

Considerando conceitos de segurança da informação, assinale a

opção correta. 

A A segurança das informações que transitam pela Internet é de

total responsabilidade do administrador de rede.

B Instalar e utilizar antivírus em um computador é uma ação

preventiva que elimina completamente a possibilidade de

ataques a arquivos e pastas. 

C Ao se utilizar firewall é garantido o bloqueio de vírus e worms,

pois a sua principal função é identificar e eliminar arquivos

corrompidos. 

D Recursos e instalações de processamento de informações

críticas ou sensíveis do negócio devem ser mantidas em áreas

seguras, protegidas por um perímetro de segurança definido,

com barreiras de segurança apropriadas e controle de acesso.

E Os sistemas operacionais modernos possuem mecanismos que

evitam a propagação de vírus e cavalos de troia. Tais

mecanismos devem ser ativados por meio do gerenciador de

arquivos ou pelo gerenciador de aplicativos. 

QUESTÃO 20

Considerando os aplicativos do Microsoft Office, assinale a opção

correta. 

A A desvantagem de se utilizar o MS Word para a edição de

tabelas é a impossibilidade de criar fórmulas para totalizar

valores. 

B Ao se criar uma apresentação no MS Power Point, é possível

inserir textos do MS Word ou da Internet e ainda inserir

planilha do MS Excel bem como imagens e vídeos de diversos

tipos. 

C No MS Excel 2007, a criação de macros é possível com a

instalação do plugin macroware.

D Ao se copiar um resultado de uma fórmula criada no MS Excel

e colá-lo em um relatório criado no MS Word, quando

alterados os dados no MS Excel, o valor apresentado no MS

Word será alterado automaticamente.

E Para se criar um organograma no MS Word, é necessário

instalar o Microsoft Organise.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A Lei n.º 6.404/1976 estabelece que, no balanço patrimonial, as
contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que
registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a
análise da situação financeira da companhia. Quanto à classificação
das contas no patrimônio líquido prevista na referida lei, assinale a
opção correta.

A A conta ações em tesouraria deverá ser destacada no balanço
patrimonial como dedução do patrimônio líquido quando
registrar a origem dos recursos aplicados na sua aquisição.

B A finalidade da conta capital social é evidenciar a contribuição
do subscritor de ações que ultrapassar o seu valor nominal e a
parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que
ultrapassar a importância destinada à formação do capital
social.

C A função da rubrica ajuste de avaliação patrimonial é registrar
as contas constituídas pela apropriação de lucros da
companhia.

D A conta reserva de lucros tem a finalidade de evidenciar os
ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no
resultado do exercício.

E A conta prejuízos acumulados, tem a finalidade exclusiva de
mostrar os resultados provenientes dos bônus de subscrição.

QUESTÃO 22

Se uma empresa emitir 8.000 ações, cada uma com valor nominal
de RZ 5,00, e vendê-las, todas, pelo valor unitário RZ 7,80, então
o patrimônio liquido da companhia sofrerá aumento de

A RZ 22.400,00.
B RZ 40.000,00.
C RZ 62.400,00.
D RZ 66.400,00.
E RZ 102.400,00.

QUESTÃO 23

conta débito (RZ) crédito (RZ)

bancos conta movimento 50.000

duplicatas a receber (curto prazo) 188.000

ICMS a recuperar (curto prazo) 38.000

móveis 4.000

empréstimos bancários (curto prazo) 4.000

capital social 136.000

reserva de capital 80.000

receita de vendas 130.000

custo das mercadorias vendidas 33.000

despesas administrativas 37.000

Totais 350.000 350.0000

Com base no balancete de verificação de determinada empresa,

levantado em 31/12/20X1 e mostrado acima, e na apuração do

balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício

(DRE), assinale a opção correta.

A No balanço patrimonial, o valor do ativo circulante é de

RZ 276.000,00.

B O passivo não circulante, no balanço patrimonial, evidencia o

valor total de RZ 3.500,00.

C O valor total do patrimônio líquido é de RZ 216.000,00.

D O saldo da conta reserva de lucros é de RZ 140.000,00.

E A DRE evidencia que o valor do lucro bruto é de

RZ 60.000,00.

RASCUNHO
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QUESTÃO 24

Em dez/20X2, três pessoas formaram uma empresa comercial,

integralizando, cada uma, um capital de RZ 20.000,00 em dinheiro.

Com esses recursos, os gestores da empresa adquiriram um terreno

no valor de RZ 10.000,00 e um veículo por RZ 5.000,00, para uso

nas atividades da empresa. Para proporcionar o melhor negócio

para a empresa, ambos os bens foram pagos à vista e em dinheiro.

Considerando que os registros contábeis relativos a tais fatos

tenham sido adequadamente executados, assinale a opção correta.

A No mês de dez/20X2, o total de lançamentos a débito na conta

bancos conta movimento foi de RZ 60.000,00.

B A conta estoques finalizou o mês de dez/20X2 com um saldo

contábil de RZ 15.000,00.

C Um dos três sócios integralizou o valor em terreno de

RZ 20.000,00.

D No referido patrimônio, não há capital de terceiros.

E Para registrar os fatos na contabilidade foi necessário utilizar

contas patrimoniais e contas de resultado.

QUESTÃO 25

Durante o mês de março/20X1 ocorreram os seguintes fatos em

determinada empresa.

data fatos valor (RZ)

1/3/X1 integralização de capital em dinheiro 1.000

10/3/X1 compra de mercadorias para revenda 500

13/3/X1 obtenção de empréstimo bancário em dinheiro 10.000

20/3/X1 prestação de serviços com recebimento em dinheiro 5.000

30/3/X1 pagamento dos salários do mês 3.000

Com base na demonstração do fluxo de caixa, método direto,

elaborada com base nos fatos da empresa, assinale a opção correta.

A O fluxo das operações é composto exclusivamente pelo valor

recebido dos clientes. Nesse caso, o fluxo das operações foi de

RZ 5.000,00. 

B O pagamento dos salários deve ser evidenciado no fluxo dos

financiamentos, pois a empresa está financiando os

empregados.

C A compra de mercadorias compõe o fluxo dos investimentos.

D A integralização do capital social é evidenciada no fluxo das

operações.

E Não houve fluxo de investimentos.

QUESTÃO 26

Em 31/12/20X5, Pedro recebeu do departamento jurídico da
empresa uma planilha contendo informações sobre um direito
tributário da companhia junto ao governo estadual, ainda não
reconhecido no patrimônio da empresa. Pedro, conferindo os
cálculos, verificou que o valor do direito tributário da empresa,
apurado nos seus cálculos, era maior que o valor apresentado pelo
jurídico. Mesmo assim, Pedro decidiu, unilateralmente, registrar no
ativo da empresa o valor apurado pelo jurídico, desprezando, assim,
os seus cálculos.

Nessa situação, Pedro não observou o princípio fundamental de
contabilidade

A da objetividade.
B da prudência.
C da materialidade.
D do regime de caixa.
E da consistência.

QUESTÃO 27

Determinada indústria foi contratada no mês de
janeiro/20X3 para montar um computador de grande porte para
entrega futura. Em março/20X3, o contratante adiantou-lhe 60% do
preço do computador para aquisição de peças e acessórios
necessários ao início da montagem dos acabamentos do
equipamento. No final de abril/20X3, a contratada já estava com o
hardware encomendado em fase de testes e embalagem. No início
de junho/20X3, foi feita a entrega do computador ao encomendante,
mediante o recebimento de 10% do preço acordado. Os restantes
30% foram pagos pelo cliente no mês de agosto/20X3.

Nessa situação, de acordo com os princípios fundamentais de
contabilidade, o reconhecimento da receita de vendas na referida
indústria deve ser corretamente feito no mês de

A janeiro.
B março.
C abril.
D junho.
E agosto.

RASCUNHO
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QUESTÃO 28

Em dezembro de 20X8, a companhia controladora W (capital

aberto) constituiu a controlada Z com 100% de participação no seu

capital. Na ocasião, W integralizou, em espécie, todo o capital de

RZ 100.000 da controlada Z. A controladora W também vendeu, ao

preço de custo, RZ 70.000 de mercadorias para a controlada Z. A

controlada Z, por sua vez, manteve na data do balanço de

consolidação todo o estoque de RZ 70.000, pois não vendeu nada

a terceiros nem efetuou o pagamento dos RZ 70.000 devidos à

controladora W. No final do mês de dezembro de 20X8, o valor do

patrimônio líquido da controladora W era de RZ 250.000. Acerca

dessa situação e considerando as regras para a consolidação das

demonstrações financeiras estabelecidas pela Lei n.º 6.404/1976,

assinale a opção correta.

A A consolidação das demonstrações financeiras da controladora

W e sua controlada não é obrigatória.

B Na consolidação de ambos os balanços, deverão ser excluídos

os valores dos bens e direitos que o grupo possui junto a

terceiros.

C O valor da participação da controladora na controlada deverá

ser excluído das demonstrações financeiras consolidadas.

D Os saldos das transações intercompanhias não serão excluídos

das demonstrações financeiras consolidadas.

E A consolidação das demonstrações financeiras é um princípio

contábil.

QUESTÃO 29

A Cia. DF (capital aberto) participa em 100% do capital da

Cia. MG. A situação do patrimônio líquido de ambas no

encerramento do exercício social de 19X4 está demonstrada na

tabela abaixo (valores em RZ).

patrimônio líquido Cia.DF Cia.MG

capital social 10.000 7.000

reservas de capital 8.000 -

total 18.000 7.000

Considerando que ambas estão sujeitas ao processo de

consolidação das demonstrações financeiras previsto na Lei n.º

6.404/1976, é correto afirmar que o valor do patrimônio líquido

consolidado será de 

A RZ 7.000,00.

B RZ 10.000,00.

C RZ 17.000,00.

D RZ 18.000,00.

E RZ 25.000,00.

RASCUNHO
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Balanço patrimonial e DRE para as questões 30 e 31

 

20X3 20X4 20X5 20X3 20X4 20X5

R$ R$ R$ R$ R$ R$

58.900,00 61.400,00 62.700,00 4.750,00 4.900,00 9.900,00

15.000,00 18.500,00 40.000,00 2.600,00 1.800,00 500,00

34.400,00 31.000,00 21.300,00 1.850,00 2.500,00 3.400,00

40.000,00 35.000,00 23.300,00 300,00 600,00 6.000,00

-5.600,00 -4.000,00 -2.000,00

5.000,00 9.800,00 400,00 800,00 700,00 600,00

4.500,00 2.100,00 1.000,00 800,00 700,00 600,00

3.200,00 5.200,00 6.000,00

2.300,00 4.700,00 6.000,00 56.550,00 61.000,00 58.200,00

2.300,00 4.700,00 6.000,00 51.510,00 54.260,00 48.260,00

900,00 500,00 0,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00

4.500,00 4.500,00 4.500,00 600,00 2.300,00 5.500,00

-3.600,00 -4.000,00 -4.500,00

62.100,00 66.600,00 68.700,00 62.100,00 66.600,00 68.700,00

       (-) Depreciação acumulada

TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO + PL

   ATIVO IMOBILIZADO

       Veículos    Reservas de Lucros

       Créditos e valores    Capital social

   Reservas de capital

ATIVO NÃO CIRCULANTE

   ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

   Despesas do exercício seguinte    Empréstimos

       (-) Provisão para devedores duvidosos

   Estoques de Mercadorias PASSIVO NÃO CIRCULANTE

    Clientes     Obrigações Fiscais

       Títulos a receber     Outras Obrigações

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

    Disponibilidades     Financiamentos

A T I V O P A S S I V O

Cia Comercial YY - DRE

 

20X3 20X4 20X5

5.500,00 10.800,00 18.500,00
-430,00 -900,00 -1.100,00

-430,00 -900,00 -1.100,00
5.070,00 9.900,00 17.400,00

-1.800,00 -3.600,00 -5.500,00
3.270,00 6.300,00 11.900,00
-808,00 -950,00 -897,00

-230,00 -430,00 -500,00

-500,00 -440,00 -320,00
-78,00 -80,00 -77,00

2.462,00 5.350,00 11.003,00

18,00 43,00 55,00
(=) RESULTADO PERÍODO-BASE ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.480,00 5.393,00 11.058,00

-223,20 -486,00 -997,00
2.256,80 4.907,00 10.061,00

-564,20 -1.227,00 -2.516,00
1.692,60 3.680,00 7.545,00

-1.092,60 -1.980,00 -4.345,00
600,00 1.700,00 3.200,00

5.000 5.000 5.000
0,12 0,34 0,64

Descrição

RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA

Cia Comercial YY - DRE

    IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS

(-) CUSTO DAS MERCADORIAS OU PRODUTOS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS
(=) LUCRO BRUTO
(-) DESPESAS OPERACIONAIS

     (-) Despesas com vendas

     (-) Despesas gerais e administrativas
     (-) Despesas Financeiras liquidas
(=) LUCRO OPERACIONAL 

(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
(=) RESULTADO PERÍODO-BASE ANTES DO IR

(-) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO-BASE ANTES DAS PARTICIPAÇÕES

(-) PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(:) NÚMERO DE AÇÕES
(=) LPA - LUCRO POR AÇÃO

QUESTÃO 30

Utilizando-se da análise vertical, que é um dos principais

instrumentos de análise da estrutura patrimonial e financeira, e com

base nos balanços da Cia. Comercial YY, assinale a opção correta.

A Em 20X3, o ativo circulante representava, em relação ao total

do ativo desse ano, menos que o ativo circulante de 20X4

representava quando esse último é comparado ao total do ativo

de 20X4.

B Em 20X4, o ativo não circulante, representa menos de 5% do

ativo total de 20X4.

C O passivo circulante em 20X3 representa mais de 9% do total

do passivo + PL do mesmo ano.

D O patrimônio líquido de 20X4 representa mais de 95% do

total do passivo + PL desse ano.

E O passivo não circulante, em 20X5, representava menos de

1% do total do passivo + PL do mesmo ano.

QUESTÃO 31

Com base na DRE da Cia. Comercial YY e considerando a análise

vertical, assinale a opção correta.

A A receita líquida de vendas, em 20X3, representava mais de

95% da receita bruta do mesmo ano.

B O lucro operacional de 20X4 foi inferior à metade do valor da

receita bruta desse mesmo ano.

C O lucro líquido de 20X3 representa mais que 12% da receita

bruta do mesmo ano.

D O lucro operacional de 20X3 foi maior do que o de 20X4

quando comparado à receita bruta de seus respectivos anos.

E Em 20X4, o lucro liquido foi menor que em 20X3 quando

comparado à receita bruta dos respectivos anos.
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QUESTÃO 32

Quanto às disposições da Lei n.º 6.404/1976 acerca do modo de classificação
das contas no ativo das sociedades por ações, assinale a opção correta. 

A No ativo circulante, serão classificadas somente as disponibilidades e as
aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte.

B Os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte serão
classificados no ativo realizável a longo prazo, assim como os derivados
de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou
controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia,
que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da
companhia.

C Nos investimentos, serão registradas as participações não permanentes
em outras sociedades.

D No ativo imobilizado, devem ser classificados os direitos que tenham por
objeto bens corpóreos e os incorpóreos, ambos destinados à manutenção
das atividades da companhia. 

E No intangível, serão classificadas as obrigações da companhia para com
terceiros.

QUESTÃO 33

De acordo com os critérios de avaliação dos elementos do passivo no balanço
patrimonial, segundo a Lei n.º 6.404/1976, obrigações, encargos e riscos,
conhecidos ou calculáveis, inclusive imposto sobre a renda a pagar com base
no resultado do exercício, devem ser avaliados pelo

A custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de
depreciação, amortização ou exaustão.

B seu valor justo.
C valor atualizado até a data do balanço.
D custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao

valor de mercado, quando este for inferior.
E custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis na

realização do seu valor.

QUESTÃO 34

DLPA – exercício findo em 31/12/20X1 da Cia. RTC (RZ)

saldo em 31 de dezembro de 20X0  !1.000

(-) parcela de lucros incorporada ao capital !2.800

(+) lucro líquido do período 20.000

(-) proposta da administração para distribuição
do lucro

!11.000

transferências para reservas !1.000

dividendos a distribuir !7.000

juros sobre o capital próprio !3.000

saldo em 31 de dezembro de 20X1 5.200,00

A Lei n.º 6.404/1976 tornou obrigatória a elaboração da demonstração dos
lucros e prejuízos acumulados (DPLA) pelas sociedades por ações. Essa é
uma demonstração de preparação rápida e simples, pois representa uma mera
transcrição, de forma ordenada e racional, da conta razão lucros ou prejuízos
acumulados da companhia. Com base nas disposições da referida lei, assinale
a opção correta a respeito da DLPA elaborada pela Cia. RTC em 31/12/20X1,
descrita na tabela acima.

A Houve ajustes de exercícios anteriores.
B O valor da proposta da administração para distribuição do lucro equivale

a 55% do valor do lucro líquido de 20X1.
C No exercício de 20X1, a empresa incorporou ao capital social o montante

de 16% do lucro liquido do período.
D O valor dos juros sobre o capital próprio equivale a 14% do lucro do

período.
E Os dividendos a distribuir representam menos de 133% do saldo

evidenciado pela DLPA em 31/12/20X1.

QUESTÃO 35

Considerando que, de acordo com a Lei n.º 6.404/1976,
a DRE deve ser apresentada na forma dedutiva com os
detalhes necessários das receitas, despesas, ganhos e
perdas, definindo claramente o lucro ou prejuízo do
exercício, e por ação, assinale a opção correta.

A O valor da receita líquida das vendas e serviços
deve ser apurado pela diferença entre a receita
bruta das vendas e serviços e o valor do custo das
mercadorias e serviços vendidos.

B O valor do lucro operacional bruto deve ser
apurado depois da dedução dos valores referentes
às despesas operacionais.

C O lucro (ou prejuízo) líquido do exercício e o
montante do lucro (ou prejuízo) por ação do capital
social devem ser apurados depois da dedução dos
valores das participações.

D São exemplos de participações deduzidas na DRE:
debêntures, fornecedores, administradores e partes
beneficiárias.

E Os abatimentos concedidos não são discriminados
na DRE.

QUESTÃO 36

Acerca da elaboração, interpretação e análise das
demonstrações contábeis no âmbito do setor público,
assinale a opção correta.

A A verificação do balanço orçamentário ocorre por
meio da verificação, no balancete contábil, do saldo
da conta de receita realizada, que deve ser igual à
realização da receita apresentada no balanço
financeiro. 

B Para verificar a consistência das informações
apresentadas nas demonstrações contábeis, é
necessário conciliar saldos de contas específicas do
balancete contábil com o saldo de contas das
demonstrações contábeis. Um exemplo de
constatação de consistência é verificar se o saldo da
conta contábil de crédito empenhado, no balancete
contábil, é igual à execução da despesa apresentada
no balanço orçamentário.

C No caso de a execução da despesa estar menor do
que a sua dotação com relação ao valor global, há
uma execução de despesa sem suporte
orçamentário, o que sujeita os responsáveis às
punições estabelecidas nos instrumentos legais
pertinentes.

D A frustração na arrecadação deve ser demonstrada
no balanço orçamentário, o que não ocorre com o
cancelamento da dotação, que têm sua divulgação
facultada pela lei. Entretanto, em nenhum dos dois
casos deve ser efetuado registro de cancelamento
de previsão de receita, devendo, nesse último caso,
fazer constar nota explicativa ao balanço
orçamentário explicitando tal situação.

E Caso a diferença entre o Ativo Financeiro e o
Passivo Financeiro seja maior do que zero, esse
valor deve ser evidenciado como deficit financeiro
do exercício e ser demonstrado no demonstrativo
do deficit financeiro.
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QUESTÃO 37

Com relação à receita pública, suas características, sua

contabilização e evidenciação, assinale a opção correta.

A Durante a execução do orçamento público, há o registro da

receita orçamentária em algumas transações, mesmo não

havendo ingressos efetivos, devido à necessidade de

autorização legislativa para sua realização. Transações como

aquisições financiadas de bens e arrendamento mercantil

financeiro são registradas como receita orçamentária e despesa

orçamentária, pois são consideradas operação de crédito,

segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

B As receitas extraorçamentárias são ingressos provenientes do

pagamento das despesas realizadas na modalidade de

aplicação 91 – Aplicação direta decorrente de operação entre

órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento fiscal e

o da seguridade social. Dessa forma, durante o processo de

consolidação das contas públicas, é necessário conciliar as

contas porque essas despesas e receitas não são identificadas

automaticamente e podem proporcionar duplas contagens

decorrentes de sua inclusão no orçamento.

C Destinação de recursos é o processo pelo qual os recursos

públicos, desde a previsão da receita até sua efetiva utilização,

são correlacionados a uma aplicação. Um exemplo de

destinação é aquela derivada de convênios e contratos de

empréstimos, caracterizada como destinação ordinária porque

permite a alocação livre entre a origem e a aplicação de

recursos para atender a quaisquer finalidades.

D No ativo compensado, constam as contas de controle da

realização da receita e as da fixação da despesa. No passivo

compensado, estão as contas de controle da previsão da receita

e da execução de despesa. Assim, é possível saber, a qualquer

momento, o quanto do total orçado já foi realizado por

destinação de recursos, independentemente do detalhamento

das contas por destinação de recursos.

E São reconhecidos como receita orçamentária os recursos

financeiros oriundos do superavit financeiro, que é a diferença

positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,

conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais

transferidos e as operações de créditos a eles vinculadas. 

QUESTÃO 38

A respeito de despesa pública, suas características, sua
contabilização e evidenciação, assinale a opção correta.

A Geralmente, a despesa efetiva coincide com a despesa de
capital. Entretanto, há despesa de capital que não é efetiva,
como, por exemplo, as transferências de capital que causam
decréscimo patrimonial.

B Toda unidade orçamentária tem uma estrutura administrativa
correspondente, o que pode ser exemplificado por alguns
fundos especiais e pela unidade orçamentária denominada
transferências a estados, Distrito Federal e municípios.

C Embora a despesa orçamentária corrente geralmente coincida
com a despesa orçamentária efetiva, há despesa orçamentária
corrente não efetiva, como a despesa com a aquisição de
materiais para estoque e a despesa com adiantamentos. Essas
são despesas correntes e, entretanto, representam um fato
permutativo.

D Um exemplo de despesa orçamentária de capital que não é
efetiva é a transferência de capital que causa decréscimo
patrimonial.

E A centralização compartilhada de créditos orçamentários,
equivalente em significado à transferência e à transposição por
modificar o valor da programação ou de suas dotações
orçamentárias (créditos adicionais), ocorre quando for
efetuada movimentação de parte do orçamento, mantidas a
classificação institucional, a funcional, a programática e a
econômica, para que outras unidades administrativas possam
executar a despesa orçamentária.

QUESTÃO 39

Considerando características, métodos, técnicas e instrumentos do
orçamento público, assinale a opção correta.

A Antes de a LRF ser promulgada, o processo de integração
planejamento-orçamento caracterizava o orçamento público
como necessariamente multidocumental, em virtude da
aprovação, por leis diferentes, de vários documentos.
Atualmente, com o intuito de conciliar múltiplos interesses, o
orçamento público é monodocumental e concentrado em um
único instrumento.

B Ao contrário das transferências voluntárias realizadas aos
demais entes da Federação que, via de regra, devem ser
classificadas como operações especiais, as descentralizações
de créditos orçamentários devem ocorrer em projetos ou
atividades. 

C Com o objetivo de atingir os resultados previstos na LDO e
impedir a assunção de compromissos sem respaldo financeiro,
no caso de frustração da receita estimada no orçamento, não
há necessidade de limitação de empenho e movimentação
financeira, pois é possível contornar o problema por meio de
empréstimos junto a instituições financeiras.

D É necessário constituir nova dotação para a liquidação das
despesas não processadas de exercícios encerrados, cujo
orçamento consignava crédito próprio com saldo suficiente
para atendê-la.

E O ressarcimento das despesas consiste na entrega de
numerário a servidor, sempre precedida de empenho na
dotação própria, para realização futura de despesas que não
possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.
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Texto e tabela para as questões de 40 a 43

A análise custo-volume-lucro permite a simulação de
situações para os gestores das organizações. A tabela abaixo
abrange informações acerca desse assunto.

componente
custo por unidade

produzida

material direto RZ 30,00

mão de obra direta RZ 20,00

outros componentes diretos RZ 8,00

componente gasto mensal

custos indiretos fixos RZ 15.000,00

despesas totais RZ 14.500,00

outras informações

tributos incidentes sobre receita 17%

preço de venda unitário RZ 120,00

capacidade máxima de produção mensal 2.100 unidades

QUESTÃO 40

Na situação apresentada, o percentual da margem bruta para uma
venda de 1.000 unidades situa-se entre

A 20% e 30%.
B 30,01% e 40%.
C 40,01% e 50%.
D 50,01% e 60%.
E 60,01% e 70%.

QUESTÃO 41

O ponto de equilíbrio contábil, em unidades, situa-se entre

A 500 e 549.
B 550 e 599.
C 600 e 649.
D 650 e 699.
E 700 e 749.

QUESTÃO 42

Considere uma variação de custo de mão de obra favorável em
20%. Nesse caso, o lucro operacional da organização, ao produzir
e vender em sua capacidade máxima, é um valor que se situa entre

A RZ 20.000,00 e RZ 30.000,00.
B RZ 30.000,01 e RZ 40.000,00.
C RZ 40.000,01 e RZ 50.000,00.
D RZ 50.000,01 e RZ 60.000,00.
E RZ 60.000,01 e RZ 70.000,00.

QUESTÃO 43

Caso a organização produza 1.800 unidades e venda apenas 1.600
delas, seu lucro operacional ficará entre

A RZ 36.000,00 e RZ 38.000,00.
B RZ 38.000,01 e RZ 40.000,00.
C RZ 40.000,01 e RZ 42.000,00.
D RZ 42.000,01 e RZ 44.000,00.
E RZ 44.000,01 e RZ 46.000,00.

RASCUNHO
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QUESTÃO 44

conta valor (RZ)

abatimentos sobre compra de material direto 220 

estoque final de material direto 1.200 

devolução de material direto adquirido 3.200 

despesas de depreciação 3.221 

estoque inicial de material direto 5.400 

despesas administrativas e financeiras 10.900 

despesas gerais 11.200 

impostos sobre receitas 12.300 

aquisição de material direto 12.340 

mão de obra do período 14.500 

gastos gerais de fabricação 21.300 

estoque final de produtos em desenvolvimento 21.300 

estoque inicial de produtos em  desenvolvimento 32.100 

estoque inicial de produtos acabados 43.590 

estoque final de produtos acabados 61.300 

receita operacional bruta 121.300 

Com base na tabela acima é correto afirmar que nos conceitos
vinculados aos sistemas de alocação de custos, o custo dos
produtos vendidos está entre

A RZ 12.000,01 e RZ 22.000,00.
B RZ 22.000,01 e RZ 32.000,00.
C RZ 32.000,01 e RZ 42.000,00.
D RZ 42.000,01 e RZ 52.000,00.
E RZ 52.000,01 e RZ 62.000,00.

QUESTÃO 45

O custeio que tem como base atividades (ABC) utiliza técnica
específica para minimizar os problemas de alocação dos custos
indiretos. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

A Apesar de suas técnicas inovadoras, o sistema ABC é incapaz
de acompanhar e corrigir os processos internos da empresa,
além de não interferir nos controles internos da entidade.

B Uma das desvantagens do custeio ABC é o não atendimento
aos princípios contábeis, o que impossibilita sua adoção à luz
da legislação vigente.

C O sistema ABC não se aplica a empresas prestadoras de
serviços. Seu arcabouço teórico parte do pressuposto da
existência de processo de transformação de insumos em
produtos, o que não ocorre em empresas não industriais.

D Uma vez estruturado o sistema ABC, é desnecessário regular
a revisão dos procedimentos. Geralmente, a revisão ocorre a
cada três ou cinco anos, diferentemente do que acontece com
os outros sistemas de custeio que exigem revisões em períodos
menores.

E Para alocar os custos indiretos, o sistema ABC atribui,
inicialmente, os custos às atividades e, posteriormente, aos
produtos. O processo consiste em rastrear os custos,
apropriando-os às atividades, verificar as circunstâncias em
que os portadores finais de custos absorveram os serviços de
tais atividades e, finalmente, incorporar esses custos aos
produtos.

QUESTÃO 46

O custeio por absorção é permitido pela atual legislação brasileira.
A respeito desse assunto, assinale a opção correta.

A O sistema de custeio por absorção é que apura o valor dos
custos dos bens ou serviços com base apenas nos custos
diretos aplicados na produção, o que permite determinar o
ponto de equilíbrio econômico e contábil. 

B Uma das vantagens do custeio por absorção é a possibilidade
de identificar a capacidade ociosa de uma fábrica.

C Um ponto negativo, ao se adotar o custeio por absorção, é a
impossibilidade de alocação dos custos em centros de
resultado, o que só pode ser feito ao se adotar o custeio
variável.

D O custeio por absorção é o método que consiste em atribuir
aos produtos fabricados todos os custos de produção, quer de
forma direta ou indireta. Assim, todos os custos, sejam eles
fixos ou variáveis, são absorvidos pelos produtos.

E Ao se adotar o custeio por absorção, minimizam-se os
problemas vinculados à determinação incorreta de custos de
produtos. Como o custeio por absorção é permitido pela
legislação vigente, a apuração dos custos é a que reflete mais
adequadamente o custo dos produtos, evitando distorções
causadas comumente pela alocação dos custos indiretos.

RASCUNHO
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QUESTÃO 47

Os princípios orçamentários básicos para elaboração, execução e
controle do orçamento público, válidos para todos os poderes e
para os três níveis de governo, estão definidos pela doutrina, pela
Constituição Federal e pela Lei n.º 4.320/1964. Acerca desses
princípios, assinale a opção correta.

A Com o objetivo de permitir as vinculações de certos fundos a
fins específicos, o poder público adotou o princípio da
unidade. Esse princípio faz com que as receitas e despesas de
fundos sejam contabilizadas em contas individuais que
permitam sua confrontação para apurar o resultado: equilíbrio,
deficit ou superavit. 

B Para não contrariar o princípio da anualidade, os créditos
especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro
meses do exercício anterior não podem ser reabertos, e seus
saldos remanescentes devem ser incorporados ao orçamento
do exercício corrente.

C O princípio orçamentário da exclusividade visa impedir a
prática, muito comum no passado, da inclusão de dispositivos
de natureza diversa de matéria orçamentária, ou seja, previsão
da receita e fixação da despesa, não se incluindo, na proibição,
a autorização para abertura de créditos suplementares e a
contratação de operações de crédito, até mesmo por
antecipação de receita orçamentária (ARO), nos termos da lei.
Além disso, as leis de créditos adicionais também devem
observar esse princípio.

D O princípio da publicidade está previsto na Constituição
Federal e também se aplica às peças orçamentárias. Uma
exceção ao princípio da publicidade é a modificação do
orçamento em casos de relevante interesse coletivo ou
segurança nacional. Nesses casos, é facultada ao poder
público a divulgação dos gastos aplicados em interesse da
população.

E De acordo com o princípio da especialização, a lei
orçamentária consigna dotações globais destinadas a atender,
indiferentemente, a despesas de pessoal, material, serviços de
terceiros, transferências ou quaisquer outras. Assim, há maior
transparência no processo orçamentário, corroborando a
flexibilidade na alocação dos recursos pelo poder Executivo.

QUESTÃO 48

Assinale a opção correta acerca da reavaliação e depreciação dos
bens do ativo permanente de entes públicos, segundo a Lei
4.320/1964 e legislações posteriores.

A Caso a entidade tenha registrado perda decorrente de
reavaliação negativa (valor de reavaliação inferior ao valor
contábil do bem) ocorrida quando o valor recuperável for
inferior ao contábil, pode lançar como resultado aumentativo
do exercício a diferença positiva de nova reavaliação, limitado
ao valor lançado como perda anteriormente.

B A contabilização da reavaliação de um bem, caso o valor
registrado seja superior ao valor de reavaliação, proporciona
débito na conta de ativo permanente – bens móveis e imóveis
– e crédito na conta de patrimônio líquido – reserva de
reavaliação.

C Os bens móveis e imóveis registrados no ativo permanente do
ente público são avaliados ao final do exercício, em regra,
pelo valor histórico atualizado.

D Não se admite o registro da depreciação em autarquias e
demais entidades que possuam autonomia financeira e
administrativa, cujo capital pertença, integralmente, ao poder
público.

E Integram a dívida pública consolidada as operações de crédito
de prazo inferior a doze meses, cujas receitas tenham constado
do orçamento. Entretanto, deve ser excluída da dívida pública
consolidada da União aquela relativa à emissão de títulos de
responsabilidade do BACEN.

QUESTÃO 49

A respeito da Lei Complementar n.º 101/2000, que estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências, assinale a opção correta.

A No caso de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício
de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, é
facultado o acompanhamento de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua
vigência.

B A despesa objeto de dotação específica ou que esteja
abrangida por crédito genérico é considerada compatível com
o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO).

C Para os efeitos dessa Lei Complementar, entende-se como
despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente da
federação com os servidores ativos, excluindo-se do cálculo
o montante pago aos inativos e pensionistas.

D A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir
necessidades de pessoas físicas ou deficits de pessoas jurídicas
deve ser autorizada por lei específica, atender às condições
estabelecidas na LDO e estar prevista no orçamento ou em
seus créditos adicionais.

E A dívida pública infundada é o montante total das obrigações
financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de
leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de
operações de crédito, para amortização em prazo superior a
seis meses.

QUESTÃO 50

Assinale a opção correta acerca das normas gerais sobre licitações
e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, incluindo
publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

A Pode ser incluída, no objeto da licitação, a obtenção de
recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a
sua origem, principalmente nos casos de empreendimentos
executados e explorados sob o regime de concessão.

B A atualização monetária das obrigações de pagamento não
deve ser computada como valor da obra ou serviço, para fins
de julgamento das propostas de preços.

C A empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela
elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor
do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% do capital com direito a voto ou controlador,
responsável técnico ou subcontratado pode participar, direta
ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou
serviço e do fornecimento de bens a eles necessários.

D Não é permitido o retardamento imotivado da execução de
obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão
orçamentária para sua execução total, mesmo no caso de
insuficiência financeira.

E Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja
derivado de procedimentos judiciais ou de dação em
pagamento, podem ser alienados por ato da autoridade
competente, desde que seja adotada a tomada de preços como
modalidade de licitação.
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QUESTÃO 51

Os candidatos A, B, C e D, concorrentes ao cargo de
prefeito de determinado município, obtiveram, respectivamente,
40%, 30%, 22% e 8% dos votos válidos; posteriormente, o registro
do candidato C foi cancelado pelo TRE e, como consequência, os
votos a ele atribuídos foram anulados. O quantitativo de eleitores
desse município é suficiente para provocar um segundo turno caso
um dos candidatos não obtenha a maioria absoluta dos votos
válidos em primeiro turno. 

A partir dessa situação hipotética, é correto concluir que o
candidato A obteve

A 31,2% dos votos válidos e disputará o segundo turno com o
candidato B.

B 45,72% dos votos válidos e disputará o segundo turno com o
candidato B.

C mais de 47% dos votos válidos e disputará o segundo turno
com o candidato B.

D menos de 52% dos votos válidos mas foi eleito prefeito no
primeiro turno.

E 62% dos votos válidos e foi eleito prefeito no primeiro turno.

QUESTÃO 52

Um candidato a cargo eletivo, com a finalidade de
financiar sua campanha política, contraiu um empréstimo junto a
uma instituição finaceira e assinou uma nota promissória no valor
de RZ 55.000,00 com vencimento em doze meses. Após dez
meses, ele desistiu da candidatura e decididiu quitar o empréstimo,
do qual restava RZ 20.000,00. 

Nessa situação, se a instituição financeira trabalha com desconto
comercial simples à taxa de 1% ao mês, então o valor adicional
necessário para quitar a dívida é igual a

A RZ 29.500,00.
B RZ 30.000,00.
C RZ 31.500,00.
D RZ 38.500,00.
E RZ 40.500,00.

QUESTÃO 53

Um partido político contratou, em 8/7/2009, uma agência de
propaganda para fazer a divulgação da legenda. O contrato previa
o pagamento de uma parcela à vista de RZ 80.000,00, que foi
efetivada, seguida de parcelas bimestrais de mesmo valor
acrescidas de juros compostos à taxa de 10,25% ao bimestre. Em
decorrência de dificuldades de caixa, o partido e a agência
pactuaram um novo contrato em que se previu que os pagamentos
passariam a ser efetuados trimestralmente, à taxa de juros trimestral
equivalente à taxa de 10,25% ao bimestre. Com base nessa situação
e sabendo que 1052 = 11025, é correto afirmar que o valor da
parcela com vencimento em 8/10/2009 foi

A inferior a RZ 92.225,00.
B superior a RZ 92.225,00 e inferior a RZ 92.450,00.
C superior a RZ 92.450,00 e inferior a RZ 92.675,00.
D superior a RZ 92.675,00 e inferior a RZ 92.900,00.
E superior a RZ 92.900,00.

RASCUNHO
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QUESTÃO 54

Com o objetivo de financiar a própria campanha para o cargo de
vereador, um candidato contraiu um empréstimo de RZ 12.000,00,
a ser pago em 8 parcelas postecipadas, anuais, pelo sistema de
amortização constante e à taxa de juros de 5% ao ano. Nesse caso,
o valor que, aplicado na data do empréstimo à taxa de juros
simples de 5% ao ano para resgate em 5 anos, resultará o mesmo
valor a ser pago pelo candidato em sua 5.ª parcela é de

A RZ 1.200,00.

B RZ 1.440,00.

C RZ 1.500,00.

D RZ 1.680,00.

E RZ 1.875,00.

QUESTÃO 55

Considere que um veículo que custa RZ 32.000,00 possa ser
adquirido à vista com um desconto de 5%, ou em três parcelas
mensais de valores RZ 10.500,00, RZ 11.025,00 e RZ 11.576,25,
respectivamente, com a primeira parcela vencendo em um mês
após a compra. Nessa situação, supondo que a taxa interna de
retorno seja de 5% ao mês, é correto afirmar que, se optar pelo
pagamento à vista, o comprador

A perderá RZ 400,00.

B ganhará RZ 400,00.

C perderá mais de RZ 1.800,00.

D ganhará mais de RZ 1.800,00.

E não ganhará, nem perderá nada.

RASCUNHO
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QUESTÃO 56

Acerca da Lei n.º 8.112/1990 e suas alterações, assinale a

opção correta em relação às formas de provimento de

cargo público.

A Não se admite que a posse no cargo público ocorra

mediante procuração específica.

B O prazo para o servidor empossado em cargo público

entrar em exercício é de trinta dias, contados da data

da posse.

C A reintegração é o retorno do servidor estável ao

cargo anteriormente ocupado em decorrência

de inabilitação em estágio probatório relativo a outro

cargo.

D A reversão como forma de provimento em cargo

público é o retorno à atividade do servidor público

aposentado, no interesse da administração.

E O servidor em estágio probatório não pode exercer

cargo de provimento em comissão, ainda que seja no

seu órgão de lotação.

QUESTÃO 57

No que diz respeito aos direitos e às vantagens do servidor

público consoante estabelece a Lei n.º 8.112/1990,

assinale a opção correta.

A Podem ser pagas ao servidor, além do vencimento,

indenizações, como as diárias, que se incorporam ao

vencimento conforme estabelecido em lei.

B O servidor que, a serviço, afastar-se da sede, em

caráter eventual ou transitório, para outro ponto do

território nacional fará jus a ajuda de custo destinada

a indenizar as parcelas de despesas com pousada,

alimentação e locomoção urbana.

C As gratificações e os adicionais incorporam-se ao

vencimento, nos casos e nas condições indicados

em lei.

D Nada impede que o servidor exerça atividade

remunerada durante o período da licença por motivo

de doença em família.

E O servidor pode receber simultaneamente o adicional

de insalubridade e o adicional de periculosidade,

desde que trabalhe com habitualidade em locais

insalubres ou em contato permanente com

substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de

morte.

QUESTÃO 58

Assinale a opção correta em relação ao regime disciplinar aplicável ao
servidor público, conforme dispõe a Lei n.º 8.112/1990.

A O servidor que estiver no gozo de licença para tratar de interesses
particulares pode participar de gerência ou administração de sociedade
privada, personificada ou não personificada, e exercer o comércio.

B No caso de reincidência em faltas punidas com advertência, pode ser
aplicada ao servidor efetivo a suspensão, limitada a sessenta dias.

C A ação disciplinar prescreve em cinco anos quanto à suspensão.

D A abertura de sindicância contra o servidor não interrompe o curso do
prazo prescricional da ação disciplinar.

E Instaurado o processo administrativo disciplinar, o servidor acusado
pode ser afastado preventivamente por determinação da autoridade
instauradora, por até quarenta dias após o término do processo e sem
remuneração.

QUESTÃO 59

Acerca do Regimento Interno do TRE/MT, assinale a opção correta em
relação à organização do tribunal.

A A constituição das juntas eleitorais do estado de Mato Grosso não é da
competência do TRE/MT, sendo incumbência do Tribunal Superior
Eleitoral.

B Os juízes efetivos e suplentes do TRE/MT, salvo motivo justificado,
servirão por dois anos, não podendo ultrapassar dois biênios
consecutivos, os quais são contados de forma ininterrupta,
descontando-se apenas os afastamentos decorrentes de férias.

C O presidente do TRE/MT é escolhido pelo presidente da República
entre os indicados em lista tríplice pelo tribunal.

D O TRE/MT compõe-se, mediante eleição por voto secreto, de dois
juízes, entre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. 

E Ocorrendo vacância em quaisquer dos cargos de direção do tribunal
dentro do primeiro ano do biênio, o presidente convoca,
imediatamente, uma sessão para escolha do suplente, que deve
completar o mandato.

QUESTÃO 60

Em relação à ordem do serviço do TRE/MT consoante dispõe seu
Regimento Interno, assinale a opção correta.

A As inexatidões materiais ou erros de cálculo contidos no acórdão
somente poderão ser corrigidos mediante exposição da Secretaria ao
relator.

B Nas sessões do tribunal, servirá como secretário o diretor-geral da
secretaria e, no seu impedimento ou falta, o servidor designado pela
presidência.

C Ao juiz a quem tiver sido distribuído o feito não poderá ser atribuída
a função de relator desse mesmo feito.

D Realizado o julgamento do processo, caberá sempre ao relator,
independentemente de o seu voto ter sido vencedor ou vencido,
apresentar a redação do acórdão.

E As decisões do tribunal serão lavradas sob o título de acórdãos,
ressalvadas, entretanto, algumas matérias regimentalmente previstas,
que poderão ser lavradas sob o título de súmulas.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando 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 além da 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.

Uma holding deseja reestruturar suas unidades produtivas. Em seu processo de criação, foram

incluídas duas fábricas (A e B) que produzem o mesmo produto e que possuem características regionais

distintas, que afetam diretamente sua estrutura de custos e despesas fixas. A política da empresa é manter

apenas uma unidade de produção de cada tipo de produto. A carga tributária é a mesma: 12,5% sobre a

receita auferida. A empresa adota a relação custo-volume-lucro como parâmetro para a tomada de decisões.

Parte das informações relativas a essa empresa é apresentada na tabela abaixo.

descrição dos componentes fábrica A fábrica B

componente custo por unidade produzida (RZ)

material direto 20,00 15,00

mão de obra direta 13,00 20,00

outros componentes diretos 12,00 16,00

componente gasto mensal

custos indiretos fixos 8.000,00 5.000,00

despesas totais fixas 12.900,00 8.000,00

componente outros dados

preço de venda unitário (em RZ) 65,00 68,00

capacidade máxima de produção mensal 5.000 unidades 9.000 unidades

média de venda mensal 3.000 unidades 6.000 unidades

Considerando as informações apresentadas no texto e as variações apresentadas na tabela acima, elabore um texto dissertativo que

recomende a venda de uma das unidades fabris, tendo como fundamentação de análise da relação custo-volume-lucro e margens obtidas

pelas fábricas. Ao elaborar o seu texto contemple, necessariamente, os seguintes aspectos:

< análise das margens obtidas pela fábrica A;

< análise das margens obtidas pela fábrica B;

< justificativas e fundamentações para o fechamento de uma das fábricas.
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