•

Nas questões de 1 a 60, 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 provas.
Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; 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 1 e 2
1

Glória aquietou-o, e falou-lhe de paciência e resolução. Agora, o melhor era mesmo ver outra casa mais barata, pedir uma
espera, e depois arranjar meios e modos de pagar tudo. E paciência, muita paciência. Ela pela sua parte contava com a madrinha
do céu. Porfírio foi ouvindo, estava já tranquilo; nem ele pedia outra coisa mais que esperanças. A esperança é a apólice do pobre;

4

ele ficou abastado por alguns dias.
No sábado, voltando para a casa com a féria no bolso, foi tentado por um vendedor de bilhetes de loteria, que lhe ofereceu
dois décimos das Alagoas, os últimos. Porfírio sentiu uma coisa no coração, um palpite, vacilou, andou, recuou, e acabou

7

comprando. Calculou que, no pior caso, perdia dois mil e quatrocentos; mas podia ganhar, e muito, podia tirar um bom prêmio
e arrancava o pé do lodo, pagava tudo, e talvez ainda sobrasse dinheiro. Quando não sobrasse, era bom negócio. Onde diabo iria
ele buscar dinheiro para saldar tanta coisa? Ao passo que um prêmio, assim inesperado, vinha do céu. Os números eram bonitos.

10

Ele, que não tinha cabeça aritmética, já os levava de cor. Eram bonitos, bem combinados, principalmente um deles, por causa de
um 5 repetido e de um 9 no meio. Não era certo, mas podia ser que tirasse alguma coisa.
Machado de Assis. Terpsícore. In: John Gledson. 50 contos de Machado de Assis. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 404.

QUESTÃO 1

QUESTÃO 2

Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto, assinale
a opção correta.

Com referência ao emprego da pontuação no texto, assinale a
opção correta.

A O texto caracteriza-se como descritivo devido à riqueza de
detalhes físicos, comportamentais e psicológicos de um

A

personagem viciado em jogos que acabara de perder sua casa

pedir uma espera, e depois arranjar meios e modos de pagar

e seu salário na esperança de enriquecer.

tudo” (5.1-2), a vírgula foi empregada para separar orações

B De acordo com o texto, os conselhos de Glória causaram

coordenadas.

ansiedade e inquietação em Porfírio, fazendo-o buscar uma
forma de obter dinheiro para comprar a casa que a esposa

No trecho “o melhor era mesmo ver outra casa mais barata,

B

desejava.

No trecho “A esperança é a apólice do pobre; ele ficou
abastado por alguns dias” (5.3-4), o ponto-e-vírgula foi

C No segundo parágrafo do texto, ao afirmar “foi tentado por

empregado para introduzir um esclarecimento.

um vendedor de bilhetes de loteria” (5.5), o narrador salienta
a intervenção do sistema econômico capitalista na realização

C

A supressão da vírgula logo após a expressão “No sábado”
(5.5) manteria a correção gramatical e o sentido original do

material e pessoal dos indivíduos.
D Infere-se do trecho “Porfírio sentiu uma com coisa no

texto.

coração, um palpite, vacilou, andou, recuou, e acabou
comprando” (5.6-7) que o personagem seguiu a própria

D

No trecho “Quando não sobrasse, era bom negócio” (5.8), a
vírgula foi empregada para indicar a hesitação e dúvida do

intuição e agiu por impulso.
E De acordo com o texto, os personagens consideram a
realização profissional e financeira mais importante do que

narrador.
E

Na linha 9, o ponto de interrogação foi empregado para

o sentimento de esperança, por isso Porfírio comprou um
bilhete de loteria.

marcar a entonação descendente da interrogação indireta.
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Texto para as questões de 3 a 5
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

QUESTÃO 4

Em muitas das teorias econômicas fundamentais, as
pessoas de carne e osso, falíveis e volúveis, não existem.
Essas teorias só funcionam com o “homem estatístico”, o
somatório de agentes econômicos vistos como máquinas de
calcular que administram com rigor seus recursos limitados.
O pai da economia moderna, o escocês Adam Smith (17231790), enxergava um mundo ordenado em que cada indivíduo
agia sempre no interesse pessoal e da família e, assim,
acabava contribuindo para a prosperidade geral da nação.
Disse Smith: “Não é da benevolência do padeiro, do
açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu
jantar, mas, sim, do empenho deles em promover o próprio
autointeresse”. Talvez a maioria das pessoas do círculo de
conhecidos de Smith na Edimburgo protestante do século
XVII fosse mesmo seres racionais, donos do próprio destino
e empenhados na promoção de seu autointeresse econômico.
Mas é mais comum encontrar gente que gasta mais do que
ganha e compra aquilo de que não precisa.
A economia comportamental arejou esse pensamento
econômico, dando lugar a modelos mais sensíveis às
vicissitudes da psicologia humana, com suas falhas de
cálculos e percepções enganosas. Talvez seu maior mérito
seja entender que padeiros e cervejeiros criteriosos existem,
são numerosos, mas convivem com multidões para quem a
racionalidade financeira no dia-a-dia é tão estranha quanto o
popular esporte escocês de arremesso de troncos. Kahneman,
Prêmio Nobel de economia em 2002, afirma que padeiros e
cervejeiros nem sempre tomam decisões sóbrias e corretas.
Eles agem de acordo com os misteriosos mecanismos mentais
de aceitação e rejeição de risco. Uma mesma pessoa que só
bebe água mineral e morre de medo de bactérias pode ser
vista fazendo bungee jumping, esporte em que o praticante se
joga de uma ponte sobre um abismo amarrado por uma corda
elástica. No mundo econômico, atitudes incoerentes como
essa são quase a regra.

Com relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção

Veja, ano 42, n..º 2, 2009, p. 68-70 (com adaptações).

ordenado onde cada indivíduo agia sempre no interesse

correta.

A

A correção gramatical e o sentido original do texto seriam
mantidos caso se substituísse “só” por sozinhas.

B

Os

vocábulos

“econômicas”,

“falíveis”,

“volúveis”,

“máquinas” e cálculos” recebem acento gráfico por
terminarem em vogal seguida de s.
C

O termo “o escocês Adam Smith (1723-1790)” (5.6-7)
funciona como aposto de “O pai da economia moderna”
(5.6).

D

Na linha 20, o emprego da crase se justifica pela regência da
forma verbal “dando”.

E

Em “Talvez seu maior mérito” (5.22), o pronome possessivo
“seu” refere-se ao termo “pensamento econômico” (5.19-20).

QUESTÃO 5

O sentido original e a correção gramatical do texto serão
mantidos caso se substitua

A

“o somatório de agentes econômicos vistos como máquinas
de calcular” (5.3-5) por o somatório de agentes econômicos
visto enquanto máquina de calcular.

B

“um mundo ordenado em que cada indivíduo agia sempre no
interesse pessoal e da família” (5.7-8) por um mundo

QUESTÃO 3

pessoal e da família.

O texto apresenta, como ideia principal,

C

não precisa” (5.17-18) por gente, que gasta mais do que

A a imaginação dos cientistas ao atribuir regras de
comportamento sociais e econômicas aos seres humanos.
B as vicissitudes da psicologia humana no que diz respeito ao
comportamento financeiro.
C a influência do capitalismo no comportamento social e
econômico de padeiros, açougueiros e cervejeiros escoceses.
D os descontroles e as incoerências de comportamento dos
empresários e investidores modernos.
E a formação econômica promovida pela educação protestante
em uma sociedade capitalista e religiosamente conservadora.

“gente que gasta mais do que ganha e compra aquilo de que

ganha, compra aquilo que não precisa.
D

“mas convivem com multidões” (5.24) por: convivem, pois,
com multidões.

E

“Eles agem de acordo com os misteriosos mecanismos
mentais de aceitação e rejeição de risco” (5.29-30) por
Agem, conforme a aceitação e à rejeição de risco dos
misteriosos mecanismos mentais.

UnB/CESPE – TRE/MG

Caderno D

Cargo: Técnico Judiciário – Área 2: Administrativa – Especialidade: Contabilidade

http://jcconcursos.uol.com.br/vip

–2–

QUESTÃO 6

QUESTÃO 8

Considerando a janela do Word 2003 ilustrada acima, que contém
um documento em processo de edição no qual o título está
selecionado, assinale a opção correta.
A O parágrafo que se inicia com a palavra “Começa” está
formatado com alinhamento à esquerda.

Com base na janela do Excel 2003 apresentada na figura acima,
que mostra uma planilha em processo de edição, assinale a opção
incorreta.
A
B

B O documento em edição possui duas páginas e está
formatado para uma única coluna.
C O título do texto está formatado com fonte Arial,
tamanho 10, em negrito e itálico, e está sublinhado e
centralizado.
D Ao se clicar a ferramenta

D

, será aberta uma nova
E

página em branco.
E A ferramenta

C

, quando clicada, permite ativar a opção

de letra maiúscula e minúscula.

O valor numérico contido na célula E7 pode ter sido obtido
a partir da fórmula =SOMA(B7;C7;D7).
O Microsoft Excel 2003 possui ferramentas de ajuda para a
localização e a correção de problemas surgidos no uso de
fórmulas.
É possível que o recurso Autoformatação tenha sido utilizado
para se obter o atual estado da planilha em edição.
A média dos valores numéricos contidos nas células de B4 a
B14 pode ser corretamente calculada pela fórmula
=(B4:B14)/11.
O valor contido na célula E15 pode ter sido corretamente
calculado por meio do seguinte procedimento, com a célula
E15 inicialmente vazia, ou seja, sem conteúdo: selecionar as
células B15, C15, D15 e E15 e clicar a ferramenta

QUESTÃO 7

.

QUESTÃO 9

Considerando os conceitos e os modos de navegação na Internet,
assinale a opção correta.

Com relação ao Windows XP, assinale a opção correta.
A

A O Outlook Express permite criar grupo de pessoas desde que
essas pessoas possuam o mesmo endereço eletrônico.
B Um grupo de discussão é formado por usuários da Internet,
que dialogam entre si, acerca de temas de interesse mútuo,
mediante a troca de mensagens eletrônicas em determinado
sítio da Web.

B

C

C Para que um usuário realize buscas na Internet, é necessário
cadastrá-lo no provedor Google.
D Uma mensagem eletrônica enviada por webmail pode conter,
no máximo, três arquivos anexados.
E O navegador de internet é um programa que tem por função
principal a edição de páginas web.

D
E

O Painel de controle disponibiliza recursos por meio dos quais
é possível alterar configurações do computador,
relacionadas, por exemplo, com som, energia, segurança e
impressora.
O programa Internet Explorer 7.0 permite a navegação em
páginas internas e externas, além de possibilitar a
organização de pastas e arquivos.
O Windows XP é um programa de exibição de informações
facilitada pelo uso de janelas dinâmicas, enquanto as outras
versões do Windows são sistemas responsáveis pela gestão
de informações estáticas.
A opção Documentos armazena os primeiros arquivos
acessados no computador.
A barra de iniciação rápida permite acelerar a velocidade de
processamento do computador.

UnB/CESPE – TRE/MG

Caderno D

Cargo: Técnico Judiciário – Área 2: Administrativa – Especialidade: Contabilidade

http://jcconcursos.uol.com.br/vip

–3–

QUESTÃO 10

QUESTÃO 14

Considerando a segurança da informação, assinale a opção correta.
A A instalação de antivírus garante a qualidade da segurança no
computador.
B Toda intranet consiste em um ambiente totalmente seguro
porque esse tipo de rede é restrito ao ambiente interno da
empresa que implantou a rede.
C O upload dos arquivos de atualização é suficiente para a
atualização do antivírus pela Internet.
D O upload das assinaturas dos vírus detectados elimina-os.
E Os antivírus atuais permitem a atualização de assinaturas de
vírus de forma automática, sempre que o computador for
conectado à Internet.
QUESTÃO 11

Proposições são sentenças que podem ser julgadas somente como
verdadeiras ou falsas. A esse respeito, considere que p represente a
proposição simples “É dever do servidor promover o atendimento
cordial a clientes internos e externos”, que q represente a proposição
simples “O servidor deverá instruir procedimentos administrativos de
suporte gerencial” e que r represente a proposição simples “É tarefa
do servidor propor alternativas e promover ações para o alcance dos
objetivos da organização”. Acerca dessas proposições p, q e r e das
regras inerentes ao raciocínio lógico, assinale a opção correta.
A
B
C
D
E

~ ( p Z q Z r ) é equivalente a ~p Y ~q Y ~ r.
p Ú q é equivalente a ~p Ú ~q.
p Y ( q Z r ) é equivalente a p Y q Y r.
~ (~ ( ~ r ) ) Û r.
A tabela-verdade completa das proposições simples p, q e r tem
24 linhas.

Em um restaurante que ofereça um cardápio no qual uma
refeição consiste em uma salada — entre salada verde,
salpicão e mista —, um prato principal — cujas opções são
bife com fritas, peixe com purê, frango com arroz ou massa
italiana — e uma sobremesa — doce de leite ou pudim —, a
quantidade n de refeições possíveis de serem escolhidas por
um cliente será
A
B
C
D
E

n  9.
10  n  14.
15  n  19.
20  n  24.
n  25.

QUESTÃO 15

Se, no departamento de recursos humanos de uma empresa
em que trabalhem 5 homens e 4 mulheres, for preciso formar,
com essa equipe, comissões de 4 pessoas com pelo menos 2
homens, a quantidade de comissões diferentes que poderão
ser formadas será
A
B
C
D
E

superior ou igual a 200.
superior ou igual a 170 e inferior a 200.
superior ou igual a 140 e inferior a 170.
superior ou igual a 110 e inferior a 140.
inferior a 110.

RASCUNHO

QUESTÃO 12

Considere que
A = {1, 2, 3, 4, 5} e B = {(x, y)  A × A : 2 (x  y)},
ou seja, B é o subconjunto de pares ordenados (x, y)  A × A tais que
x  y seja múltiplo de 2. Nessa situação, a quantidade de elementos
do conjunto B é igual a
A
B
C
D
E

0.
2.
5.
13.
25.

QUESTÃO 13

Um argumento é uma afirmação na qual uma dada sequência finita —
p1, p2, ..., pn, n 1 — de proposições tem como consequência uma
proposição final q. A esse respeito, considere o seguinte argumento.

 Ou Paulo fica em casa, ou ele vai ao cinema.
 Se Paulo fica em casa, então faz o jantar.
 Se Paulo faz o jantar, ele vai dormir tarde.
 Se Paulo dorme tarde, ele não acorda cedo.
 Se Paulo não acorda cedo, ele chega atrasado ao seu trabalho.
Sabendo-se que Paulo não chegou atrasado ao seu trabalho, de
acordo com as regras de raciocínio lógico, é correto deduzir-se que
Paulo
A
B
C
D
E

ficou em casa.
foi ao cinema.
fez o jantar.
dormiu tarde.
não acordou cedo.
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QUESTÃO 16

QUESTÃO 19

As características que distinguem os arquivos das bibliotecas e
dos museus não incluem
A o fato de a exclusividade de criação e recepção ser atribuída
a um órgão, uma empresa ou uma instituição.
B o fato de os documentos de arquivo se originarem no curso
das atividades de um órgão, uma empresa ou uma instituição.
C a organicidade, de forma que um documento se ligue a
outros do mesmo conjunto.
D a existência de uma coleção de manuscritos de valor
histórico ajuntados por um órgão, uma empresa ou uma
instituição.
E o caráter probatório dos documentos nas transações
realizadas pelo órgão, pela empresa ou pela instituição
responsável por eles.
QUESTÃO 17

Acerca do gerenciamento da informação e das três idades
documentais, assinale a opção correta.
A O arquivo corrente é constituído de documentos com grande
possibilidade de uso e com valor primário.
B Os documentos de idade intermediária são os que são
consultados frequentemente e aos quais se tem livre acesso.
C O arquivo permanente é formado por documentos de valor
administrativo, legal ou fiscal.
D O arquivo intermediário, conhecido também como arquivo
inativo, é resultante da transferência de documentos do
arquivo corrente.
E O recolhimento de documentos no arquivo intermediário
deve ser feito após o encerramento do valor probatório
desses documentos.
QUESTÃO 18

A política arquivística brasileira reconhece a gestão de
documentos como um dos principais instrumentos de apoio à
administração, à cultura e ao desenvolvimento científico.
A respeito da gestão de documentos, assinale a opção correta.
A A criação, o arquivamento e a eliminação de documentos são
as três fases básicas da gestão de documentos.
B A gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e
operações técnicas referentes à produção, à tramitação, ao
uso e ao arquivamento de documentos em fase corrente e
intermediária.
C A elaboração dos documentos decorrente das atividades de
um órgão ou setor, apesar da sua relevância, não se inclui
entre as atribuições da gestão de documentos.
D Na avaliação dos documentos, aplica-se o código de
classificação de documentos de arquivo.
E Com a gestão eficaz de documentos, impede-se que os
documentos com valor secundário sejam conservados
permanentemente.

Assinale a opção que apresenta exemplo de ordenação de pastas
de funcionários de um órgão realizada de acordo com as regras
de alfabetação.
A Bezerra, Alberto Luiz
Moreira, Maria Madalena
Santos Cruz, Antônio
B Torres, Alisson
Torres, A.
Torres, Beatriz
C Barbosa Filho, Élson
Vianna Neto, Milton
Vianna Sobrinho, Marlene
D D’Almeida, Paulo
D’Andrade, Roberto
D’Carmo, Anísio
E José, Rogério São
Paulo, Carlos São
Rita, Simone Santa
QUESTÃO 20

A respeito da preservação, conservação e restauração de
documentos, assinale a opção correta.
A Todos os documentos transferidos ao arquivo intermediário
devem ser higienizados e restaurados.
B A laminação é uma das técnicas de higienização mais
utilizada na conservação de documentos.
C A umidade mais alta e a baixa temperatura são condições
ideais para a preservação dos documentos arquivísticos
em papel.
D As principais operações de conservação dos documentos são:
desinfestação, limpeza, alisamento e restauração.
E A luz solar é menos nociva que a luz artificial na
conservação e na preservação dos documentos de arquivo.
QUESTÃO 21

Com relação ao processo administrativo no âmbito da
administração pública federal, assinale a opção correta de acordo
com a Lei n.º 9.784/1999.
A O processo administrativo não pode ser iniciado de ofício.
B As organizações e associações representativas são
legitimadas para atuar como interessadas em processos
administrativos, no tocante a direitos e interesses individuais.
C Todos os atos do processo administrativo devem ser
realizados de forma determinada.
D Todos os recursos administrativos devem tramitar, no
máximo, por duas instâncias administrativas.
E Deve ser permitida, em caráter excepcional e por motivos
relevantes devidamente justificados, a avocação temporária
de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.

UnB/CESPE – TRE/MG

Caderno D

Cargo: Técnico Judiciário – Área 2: Administrativa – Especialidade: Contabilidade

http://jcconcursos.uol.com.br/vip

–5–

QUESTÃO 22

QUESTÃO 25

Com base na Lei n.º 8.429/1992, assinale a opção correta acerca
dos atos de improbidade administrativa.

No que se refere aos princípios inerentes ao regime jurídico dos
serviços públicos, assinale a opção correta.

A Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo
indevidamente constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública.
B Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação
ou aplicação de verba pública de qualquer natureza constitui
ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao
erário.
C Frustrar a licitude de concurso público constitui ato de
improbidade administrativa que atenta contra os princípios
da administração pública.

A Para se atender ao princípio da igualdade dos usuários,
devem-se impor prazos rigorosos ao contraente.
B O reconhecimento de privilégios para a administração,
como, por exemplo, a encampação, fundamenta-se no
princípio da continuidade do serviço público.
C Pelo princípio da mutabilidade do regime jurídico, tanto os
servidores públicos quanto os usuários dos serviços públicos
têm direito adquirido de manutenção de determinado regime
jurídico.
D Pelo princípio da continuidade do serviço público, a pessoa
que satisfaça as condições legais estabelecidas faz jus à
prestação de serviço, sem qualquer distinção de caráter
pessoal.
E O uso compulsório dos recursos humanos pela administração
está fundamentado no princípio da mutabilidade do regime
jurídico.

D Liberar verba pública sem que haja estrita observância das
normas pertinentes ou influir na aplicação irregular dessa
verba constitui ato de improbidade administrativa que
importa enriquecimento ilícito.
E Deixar de prestar contas quando se está obrigado a fazê-lo
constitui ato de improbidade administrativa que causa
prejuízo ao erário.
QUESTÃO 23

A respeito da revogação de atos administrativos, assinale a opção
correta.

QUESTÃO 26

Artur cometeu crime de tortura, e Zilma, de racismo, Joana
traficou entorpecente ilicitamente e Cleber participou de ação de
grupo armado civil contra a ordem constitucional.
Nessa situação hipotética, à luz da Constituição Federal de 1988
(CF), foram praticados crimes imprescritíveis por

A Ato vinculado pode ser revogado.
B Atos administrativos como certidões e votos podem ser
revogados.
C Cabe ao Poder Judiciário revogar atos administrativos do
Poder Executivo.
D Os efeitos da revogação de um ato em conformidade com a
lei não retroagem.
E Atos que geram direitos adquiridos podem ser revogados.
QUESTÃO 24

Considerando que o tribunal regional eleitoral (TRE) de
determinado estado necessite realizar serviço de engenharia em
suas instalações, assinale a opção correta.
A Se o valor total do serviço de engenharia não ultrapassar
R$ 150.000,00 e não se referir a parcela de um mesmo
serviço, a licitação será dispensável.
B Independentemente do valor do serviço, deve-se realizar
procedimento licitatório, na modalidade concorrência.
C Independentemente do valor do serviço, deve-se realizar
procedimento licitatório, na modalidade tomada de preços.
D Independentemente do valor do serviço, deve-se realizar
procedimento licitatório, na modalidade convite.
E Independentemente do valor do serviço, deve-se realizar
procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico.

A
B
C
D
E

Artur e Zilma.
Joana e Zilma.
Artur e Joana.
Artur e Cleber.
Zilma e Cleber.

QUESTÃO 27

Pablo e Peter são estrangeiros, Humberto é brasileiro nato
e Zélia naturalizou-se brasileira em 20 de junho de 2008.
Em outubro de 2008, cada um deles viajou para um país, onde
cometeu um crime comum. Atualmente, os quatro estão no Brasil
e cada um dos países visitados requereu a extradição do infrator.
Com base nessa situação hipotética, e considerando que, antes de
os citados crimes serem cometidos, o Brasil havia celebrado
tratado de extradição com cada um desses países, é correto
concluir, à luz da CF, que devem ser extraditados para o país
onde cometeram crime
A
B
C
D
E

Pablo, Peter, Humberto e Zélia.
apenas Pablo, Peter e Zélia.
apenas Pablo e Peter.
apenas Peter e Humberto.
apenas Humberto e Zélia.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 31

Suponha que, por falta de norma regulamentadora, Joaquim,

Cláudio, brasileiro nato, foi aprovado em concurso público

brasileiro nato, residente e domiciliado no Brasil, depare-se com

para o cargo de técnico judiciário do TRE em determinado

a inviabilidade de exercer prerrogativas inerentes à cidadania.

estado. Por preencher as condições legais e as previstas no edital,
Cláudio foi nomeado para o referido cargo, mas, por motivos

Nessa hipótese, Joaquim deve ajuizar

pessoais, não poderá estar presente no dia da posse.

A mandado de segurança.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta

B habeas corpus.

à luz da Lei n.º 8.112/1990.

C habeas data.
A A investidura de Cláudio no cargo público ocorreu com a

D mandado de injunção.

sua nomeação.

E ação popular.

B O prazo para que Claúdio tome posse, que não poderá ser
prorrogado, é de quinze dias, contados da publicação da

QUESTÃO 29

Considerando que Fernando seja trabalhador urbano, e Heleno,
trabalhador rural, assinale a opção correta de acordo com a CF.

nomeação.
C A posse de Cláudio poderá ocorrer mediante procuração
específica.
D Quando Cláudio estiver empossado, ele terá trinta dias para

A Ambos têm direito a licença-paternidade, nos termos fixados
em lei.

entrar em exercício.
E A inspeção médica oficial a que Cláudio deverá ser

B Ambos têm direito a remuneração do serviço extraordinário
superior em 20% à do normal.

submetido poderá ser realizada após ele ter tomado posse.
QUESTÃO 32

C Fernando tem direito a seguro-desemprego, em caso de
desemprego voluntário, mas Heleno não tem tal direito.
D Heleno, ao contrário de Fernando, não tem direito a perceber
remuneração do trabalho noturno superior à do trabalho

Patrício, que tem quarenta anos de idade e é servidor
público estável do TRE de determinado estado, onde exerce
cargo há dez anos, foi aposentado por invalidez por ter sido
avaliado como incapaz para o serviço público.

diurno.
E Os filhos de Fernando, mas não os de Heleno, têm direito,
desde o seu nascimento até aos seis anos de idade, à
assistência gratuita em creches e pré-escolas.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta
e com base na Lei n.º 8.112/1990.
A Se junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da
aposentadoria, ocorrerá a reversão de Patrício ao mesmo

QUESTÃO 30

Segundo a CF, constitui direito do servidor público

cargo ou ao cargo resultante de transformação do
anteriormente ocupado por ele.
B Patrício deverá ser readaptado em cargo de atribuições

A o fundo de garantia do tempo de serviço.

compatíveis com a limitação sofrida.

B o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos
domingos.

C A reversão de Patrício só poderá ocorrer mediante
solicitação dele e desde que a aposentadoria tenha ocorrido
nos dez anos anteriores a tal solicitação.

C o seguro-desemprego.
D a participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da

D Não há previsão legal que permita a reversão de Patrício ao
cargo que ocupava e, portanto, ele deverá permanecer na

remuneração.

situação de aposentado.
E o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, no mínimo,
de trinta dias antes da demissão.

E Patrício só poderá ser readaptado se houver cargo disponível
a ser ocupado.
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 36

Considerando que João e Maria sejam casados e ambos sejam
servidores públicos do TRE de determinado estado, assinale a
opção correta.

Considerando a composição, o funcionamento e as competências
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), julgue os itens a seguir.

A Se João for transferido de sede no interesse do serviço, com
mudança de domicílio e em caráter permanente, Maria
poderá requerer a sua remoção a pedido, e ambos terão
direito a receber ajuda de custo.
B Se João e Maria ocuparem imóvel funcional, poderá ser
concedido auxílio-moradia a ambos.
C Se João for removido de ofício, ficará a critério da
administração a concessão da remoção de Maria, caso esta
a requeira.
D Se João e Maria ocuparem imóvel funcional, poderá ser
concedido auxílio-moradia apenas a um deles.
E João, por motivo de saúde comprovado por junta médica
oficial, poderá ser removido, a pedido, para outra localidade,
independentemente do interesse da administração.

I

QUESTÃO 34

De acordo com o que dispõe a Lei n.º 8.112/1990, um servidor
público do TRE de determinado estado, que se tenha afastado do
cargo em virtude de mandato eletivo,
A fará jus a ajuda de custo, que, calculada sobre a remuneração
como servidor do tribunal, não poderá exceder a importância
correspondente a três meses de trabalho.
B deverá receber ajuda de custo para as despesas com
passagem, incluídas as de sua família, mas não, para as
despesas com bagagem.
C deverá receber ajuda de custo para as despesas com o seu
transporte, mas não, para as despesas com transporte de sua
família.
D não fará jus a ajuda de custo.
E fará jus a ajuda de custo, que, calculada sobre o vencimento
como servidor do tribunal, não poderá exceder a importância
correspondente a três meses de trabalho.

Cabe ao TSE julgar os recursos interpostos às decisões dos
TREs, salvo no que diz respeito às matérias administrativas,
que são julgadas em caráter terminativo.
II As decisões do TSE que importem anulação geral de
eleições ou perda de diplomas só poderão ser tomadas com
a presença de todos os seus membros.
III O TSE compõe-se de, no mínimo, sete juízes, sendo três
escolhidos entre os ministros do Supremo Tribunal Federal,
dois entre os do Superior Tribunal de Justiça, dois entre seis
advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral.
IV Apenas os candidatos, os partidos políticos e as coligações
podem arguir, perante o TSE, a suspeição ou o impedimento
dos membros do tribunal.
V Compete ao TSE processar e julgar a suspeição ou o
impedimento de seus membros e à Procuradoria-Geral da
República analisar a suspeição ou o impedimento do
procurador-geral junto ao TSE.
Estão certos apenas os itens
A I e II.
B I e V.
C II e III.
D III e IV.
E IV e V.
QUESTÃO 37

QUESTÃO 35

Lúcia, servidora pública do TRE de determinado estado
há um ano e seis meses, que não tinha ocupado cargo, emprego
ou função pública anteriormente, está pleiteando que lhe seja
concedida uma licença.
Nessa situação hipotética, à luz da Lei n.º 8.112/1990, Lúcia
fará jus à concessão de licença
A para capacitação profissional, independentemente do
interesse da administração.
B por motivo de afastamento do cônjuge, por prazo
indeterminado e sem remuneração, caso seu cônjuge ou
companheiro seja deslocado para outro ponto do território
nacional.
C para tratar de interesse particular, pelo prazo de três anos.
D por motivo de afastamento do cônjuge, por prazo
determinado e sem remuneração, caso seu cônjuge ou
companheiro seja deslocado para outro ponto do território
nacional.
E por motivo de afastamento do cônjuge, por prazo
indeterminado e com remuneração caso seu cônjuge ou
companheiro seja deslocado para outro ponto do território
nacional.

Acerca dos juízes e das juntas eleitorais, assinale a opção
incorreta.
A Cabe aos juízes eleitorais dividir as zonas em seções
eleitorais, bem como designar os locais das seções.
B Podem ser organizadas tantas juntas quantas permitir o
número de juízes de direito que gozem das garantias
constitucionais atribuídas à magistratura.
C Aos juízes eleitorais compete decidir habeas corpus em
matéria eleitoral, desde que essa competência não esteja
atribuída privativamente à instância superior.
D As juntas eleitorais são compostas de um juiz de direito e de
servidores de carreira da justiça eleitoral, vedada a
participação de pessoas que não integrem o serviço público.
E É atribuição do juiz eleitoral fornecer, aos que não votaram
por motivo justificado e aos não-alistados, por terem sido
dispensados do alistamento, um certificado que os isente das
sanções legais.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 40

A respeito das normas relativas aos TREs, assinale a opção correta.

A Os TREs poderão requisitar diretamente às Forças Armadas, por

Com relação às normas sobre eleições que constam da Lei n.º
9.504/1997, assinale a opção correta.

intermédio de seus presidentes, força federal para a garantia da
lisura e da ordem das eleições.

A

B Em cada estado, o corregedor regional da justiça eleitoral será

As eleições para presidente e vice-presidente da
República, governador e vice-governador de estado,

escolhido entre os juízes de direito que compõem o tribunal.
senador, deputado federal, deputado estadual e deputado
C Os TREs terão obrigatoriamente sete juízes, número que não
distrital realizar-se-ão, sempre, no primeiro domingo de

poderá ser reduzido nem elevado.
D Haverá um TRE na capital de cada estado da Federação que

outubro do ano respectivo, e as eleições para prefeito,

possuir mais de quinhentos mil eleitores, e, no caso de o número

vice-prefeito e vereador dar-se-ão no dia 15 de

de eleitores ser menor que esse, a jurisdição será do tribunal

novembro do ano eleitoral.

mais antigo dos estados mais próximos.
E Não podem atuar como juízes nos TREs o cônjuge, o parente

B

consanguíneo legítimo, o ilegítimo ou o afim, até o segundo

Contam-se como válidos, nas eleições proporcionais,
apenas os votos para os candidatos regularmente

grau, de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição.

inscritos, excluindo-se os votos para as legendas

QUESTÃO 39

partidárias.

Acerca do sistema eletrônico de votação e totalização dos votos,

C

Nas eleições para governador de estado, se nenhum

assinale a opção correta.
candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação,
A A urna eletrônica exibirá, para o eleitor, primeiramente os

far-se-á nova eleição no último domingo de outubro,

painéis referentes às eleições majoritárias, e, em seguida, os

concorrendo os dois candidatos mais votados e

referentes às eleições proporcionais.

considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos

B Cabe ao TSE, e, não, aos TREs, estabelecer as regras sobre os
válidos.

procedimentos a serem adotados em caso de falha na urna
eletrônica que venha a prejudicar o regular processo de votação.

D

C A urna eletrônica disporá de recursos que, mediante assinatura

Se, por ocasião do segundo turno de votação, remanescer
em segundo lugar mais de um candidato com a mesma

digital, permitam o registro digital de cada voto, mas, tendo em

votação, será considerado eleito o que tiver a menor

vista o sigilo do voto, não será admitida a identificação da urna
idade.

em que foi registrado o voto.
D No sistema eletrônico de votação, não se admite o voto de
legenda.

E

Somente haverá segundo turno nas eleições para prefeito
se nenhum candidato obtiver dois terços dos votos na

E Assim como ocorria na votação por cédulas, nas seções em que
é adotada a urna eletrônica, os eleitores cujos nomes não

primeira votação, considerando-se eleito, na segunda

constarem das respectivas folhas de votação poderão votar, mas

votação, o candidato que alcançar a maioria absoluta dos

seus votos serão colhidos em separado.

votos válidos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 41

QUESTÃO 44

Considere que a papelaria Gameleira Ltda. adquiriu, em
13/3/2008, instalações no valor total de R$ 6.000,00. Nessa
situação hipotética, utilizando o método da linha reta e seguindo
a legislação fiscal e societária brasileira, o contador da empresa
deve ter registrado, no balanço de encerramento do exercício
levantado em 31/12/2008, como depreciação dessas instalações,
o valor de
A
B
C
D
E

R$ 50,00.
R$ 240,00.
R$ 450,00.
R$ 500,00.
R$ 600,00.

QUESTÃO 42

A Comercial de Balas e Doces Bombom Ltda. realizou
compra de R$ 3.840,00 em mercadorias, com ICMS de 16%.
No mesmo mês, essas mercadorias foram vendidas aos
consumidores com acréscimo de 60% e mesma alíquota de ICMS.

conta
caixa
bancos conta movimento
estoques
instalações
fornecedores
impostos a recolher

valor (R$)
151,20
793,80
2.129,40
856,80
3.150,00
315,00

De acordo com a tabela acima, que mostra informações extraídas
do balancete de verificação do Mercadinho Oriente Ltda.
correspondente ao exercício findo em 31/12/2008, é correto
afirmar que o patrimônio líquido desse mercadinho, no referido
exercício, foi de
A
B
C
D
E

R$ 327,00.
R$ 466,20.
R$ 3.465,00.
R$ 3.931,20.
R$ 7.396,20.

RASCUNHO

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens que se
seguem.
I

A Comercial de Balas e Doces Bombom Ltda. deverá
recolher ICMS de R$ 368,64.
II O custo das mercadorias vendidas foi de R$ 3.840,00.
III O estoque registrado no momento da compra das
mercadorias foi de R$ 3.225,60.
Assinale a opção correta.
A
B
C
D
E

Apenas o item I está certo.
Apenas o item II está certo.
Apenas o item III está certo.
Apens os itens I e III estão certos.
Apenas os itens II e III estão certos.

QUESTÃO 43

O artigo 179, inciso V, da Lei n.º 6.404/1976, com
redação dada pela Lei n.º 11.638/2007, prevê que serão
registrados “(...) no ativo imobilizado: os direitos que tenham por
objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da
companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade,
incluindo os decorrentes de operações que transfiram à
companhia os benefícios, riscos e controle desses bens”.
De acordo com o texto acima, é correto afirmar que são
consideradas contas típicas do ativo imobilizado
A
B
C
D
E

créditos a receber, imóveis e instalações.
peças para revenda, veículos e maquinários de uso.
marcas, patentes, veículos de uso e imóveis para revenda.
veículos, máquinas para revenda e obras de arte.
direitos sobre recursos naturais, imóveis de uso e instalações.

UnB/CESPE – TRE/MG

Caderno D

Cargo: Técnico Judiciário – Área 2: Administrativa – Especialidade: Contabilidade

http://jcconcursos.uol.com.br/vip

– 10 –

QUESTÃO 45

QUESTÃO 47

conta
vendas brutas
devoluções de vendas

saldo (R$)
600.000,00
6.000,00

impostos sobre vendas

126.000,00

compras de mercadorias

420.000,00

abatimentos sobre compras de mercadorias

12.000,00

devoluções de mercadorias compradas

21.000,00

ICMS sobre compras de mercadorias

66.000,00

estoque de mercadorias

30.000,00

frete sobre compras de mercadorias

7.500,00

Considerando que as contas apresentadas acima, com os
respectivos saldos, foram extraídas do balancete de verificação de

A Revendedora de Tratores e Peças Nordeste Ltda.
adquiriu, à vista, peças para manutenção de tratores e
implementos agrícolas no valor de R$ 27.000,00. Sobre essa
compra, incidiram ICMS, à alíquota de 18%, e IPI, à alíquota de
10%. A revendedora não presta serviços de manutenção, apenas
fornece as peças diretamente aos fazendeiros da região para
reparos em seus tratores.
Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que
apresenta o lançamento contábil correto e completo dessa
transação. Para isso, considere que, nas opções abaixo, todos os
valores estejam em reais (R$).
A
débito

determinada empresa, levantado para fins de apuração de

ICMS a recuperar

resultado do exercício de 2008, e sabendo que, no início do
exercício de 2008, o estoque de mercadorias era de R$ 84.000,00,

caixa

27.000,00

débito

estoques de peças para revenda

27.000,00

crédito

caixa ou bancos conta movimento

27.000,00

débito

estoques de peças para revenda

19.926,00

despesa de ICMS

C R$ 85.500,00.

despesa de IPI

D R$ 27.000,00.
E R$ 14.000,00.

caixa ou bancos conta movimento

27.000,00

débito

estoques de peças para revenda

19.926,00

crédito

dada pela Medida Provisória n.º 449/2008, está estabelecido que
“No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de
grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes

ICMS a recuperar

4.374,00

despesa de IPI

2.700,00

caixa ou bancos conta movimento

grupos:

27.000,00

E
débito

estoques de peças para revenda
despesa de ICMS

crédito

ativo não-circulante.”

2.700,00

crédito

No § 1.º do artigo 178 da Lei n.º 6.404/1976, com redação

II

4.374,00

D

QUESTÃO 46

ativo circulante; e

4.374,00

crédito

C

B R$ 169.500,00.

I

22.626,00

B

é correto concluir que o lucro bruto apurado no exercício foi de
A R$ 279.000,00.

estoques de peças para revenda

caixa ou bancos conta movimento

22.626,00
4.374,00
27.000,00

RASCUNHO

Considerando essa informação, assinale a opção que apresenta a
associação correta entre grupo e conta, respectivamente.
A

I

adiantamentos a funcionários

II gastos pré-operacionais
B

I

mercadorias

II reservas legais
C

I

duplicatas descontadas

II títulos e valores mobiliários
D

I

caixa

II adiantamentos de clientes
E

I

provisão para devedores duvidosos

II imobilizações em andamento
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QUESTÃO 48

QUESTÃO 51

A Comercial Brasil de Embalagens Ltda. iniciou o
exercício de 2008 com R$ 42.850,34 de mercadorias em estoque
e encerrou o exercício sem estoque. Durante o exercício, a
empresa comprou R$ 231.840,69 em mercadorias e faturou
R$ 510.000,00 em vendas. Em suas compras, essa empresa
sempre conseguiu desconto de 3% para pagamento no vencimento
e sempre utilizou esse desconto.

conta
caixa e bancos
mercadorias
créditos a receber
instalações
depreciação de instalações
contas a pagar

Considerando essa situação hipotética e sabendo que sobre as
vendas incidiram impostos à alíquota real de 18% e que não
houve devoluções ou abatimentos, nem nas compras, nem nas
vendas, o custo da mercadoria vendida e o lucro bruto foram,
respectivamente, iguais a
A
B
C
D
E

capital social
prejuízos acumulados

450,00
4.500,00
450,00

Os saldos acima constavam do balancete de encerramento de
dezembro de 2008 da Papelaria Central Ltda. Com base nessa
situação hipotética e nos dados apresentados, o valor total do
ativo não-circulante e o do patrimônio líquido dessa papelaria
são, respectivamente, iguais a

R$ 173.200,32 e R$ 143.508,97.
R$ 274.691,03 e R$ 143.508,97.
R$ 281.508,97 e R$ 130.010,11.
R$ 302.700,55 e R$ 274.691,03.
R$ 314.691,03 e R$ 173.200,32.

QUESTÃO 49

Acerca da legislação societária, julgue os itens a seguir.
I

No passivo, de acordo com a lei, as contas classificam-se em
passivo circulante, passivo não-circulante e patrimônio
líquido.
II Os direitos derivados de vendas, adiantamentos ou
empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, diretores
e acionistas registram-se nas adequadas contas de ativo
circulante.
III Na demonstração de resultado do exercício, após serem
deduzidos da receita bruta das vendas e serviços as deduções
das vendas, os abatimentos e os impostos, obtêm-se as
vendas líquidas, das quais, após a dedução do custo dos
produtos vendidos e dos serviços prestados, obtém-se lucro
ou prejuízo operacional.
Assinale a opção correta.
A
B
C
D
E

impostos a recolher

saldo (R$)
1.600,00
1.250,00
1.000,00
2.000,00
400,00
950,00

A
B
C
D
E

R$ 2.400,00 e R$ 1.400,00.
R$ 2.250,00 e R$ 900,00.
R$ 1.920,00 e R$ 450,00.
R$ 1.600,00 e R$ 4.050,00.
R$ 400,00 e R$ 450,00.

QUESTÃO 52

Considere que o bufê Bodas de Diamante Ltda. tenha vendido
um veículo utilitário usado, com vida útil remanescente de
12 meses, de propriedade dessa empresa, e que fora adquirido
por R$ 88.000,00. O valor da venda foi de R$ 15.200,00. Nessa
situação hipotética, esse bufê obteve
A
B
C
D
E

prejuízo de R$ 1.400,00.
lucro de R$ 2.200,00.
prejuízo de R$ 2.400,00.
lucro de R$ 2.400,00.
prejuízo de R$ 72.800,00.

RASCUNHO

Apenas o item I está certo.
Apenas o item II está certo.
Apenas o item III está certo.
Apenas os itens I e II estão certos.
Apenas os itens II e III estão certos.

QUESTÃO 50

Albertino e Albanaz constituíram a Comercial de Doces Albana
Ltda., com capital social de R$ 80.000,00, sendo 50%
integralizados no ato, em dinheiro. Nessa situação hipotética, o
balanço de abertura da Comercial de Doces Albana deverá
apresentar as seguintes contas e saldos no seu patrimônio líquido:
A capital subscrito (R$ 40.000,00); capital a integralizar
(R$ 40.000,00); capital realizado (R$ 40.000,00).
B capital subscrito (R$ 80.000,00); capital a integralizar
(R$ 40.000,00); capital realizado (R$ 40.000,00).
C capital subscrito (R$ 40.000,00); capital a integralizar
(R$ 40.000,00); capital realizado (R$ 80.000,00).
D capital subscrito (R$ 80.000,00); capital realizado
(R$ 80.000,00).
E capital subscrito (R$ 40.000,00); capital a integralizar
(R$ 40.000,00).
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QUESTÃO 53

QUESTÃO 55

Livro A
conta

veículos

data

histórico

código: 1.3.3.00
débito

crédito

saldo
valor (em R$)

D/C

1.º/1/2009

saldo anterior

-

-

50.000,00

D

10/1/2009

aquisição de uma
motocicleta

-

63.500,00

113.500,00

D

Livro B
data
rubricas e
históricos
ano/mês dia
2009/jan. 1 veículos
financiamentos
NF 0999 – Série U
de 2 Rodas Ltda.

código da
rubrica
1.3.3.00
2.1.2.00

valor (em R$)
débito
crédito
63.500,00
63.500,00

As funções do governo expandiram-se de forma
considerável nos últimos anos, refletindo a necessidade
de intervenção governamental no sistema econômico,
assim como as modificações nas preferências da
coletividade quanto à intervenção do governo em
atividades relacionadas à distribuição de renda.
Fernando Rezende. Finanças públicas. 2.ª ed.
SP: Atlas, 2001, p. 17 (com adaptações).

Tendo como referência o texto acima e considerando o
estudo das finanças públicas sobre as funções do Estado,
assinale a opção correta.
A

As tabelas acima apresentam partes de livros de uso obrigatório na
contabilidade, conforme determinação da Lei n.º 6.404/1976. O livro A
e o livro B são, respectivamente, os livros
A
B
C
D
E

razão e diário.
caixa e razão.
diário e caixa.
razão e caixa.
diário e razão.

B

C

QUESTÃO 54

A empresa Marechal Ltda. foi constituída no início de janeiro de 2008 e,
ao final do mês, apresentava os seguintes saldos: caixa R$ 59.000,00;
bancos R$ 51.000,00; capital social R$ 110.000,00; capital a realizar
R$ 20.000,00.

D

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a
contabilização correta da movimentação ocorrida na empresa. Para isso,
considere que, nas opções abaixo, todos os valores estejam em reais (R$)
E

A
D – banco
D – capital social
C – capital a integralizar

110.000,00
20.000,00
130.000,00

D – caixa
C – banco

59.000,00
59.000,00

D – caixa
D – banco
D – capital subscrito
C – capital a integralizar

59.000,00
51.000,00
20.000,00
130.000,00

D – caixa
D – banco
D – capital a realizar
C – capital social

51.000,00
59.000,00
20.000,00
130.000,00

D – caixa
D – banco
C – capital social

59.000,00
51.000,00
110.000,00

D – capital social
C – capital a integralizar

D – caixa
D – capital a integralizar
C – capital social

110.000,00
20.000,00
130.000,00

D – banco 51.000,00
C – caixa 51.000,00

B

O governo pode realizar ajustamento na
redistribuição da renda e da riqueza do país
utilizando instrumentos como transferências,
impostos e subsídios. Por exemplo, o Estado pode
tributar indivíduos de alta renda e utilizar os
recursos captados para o financiamento de
programas para a parcela de baixa renda da
população.
A chamada função estabilizadora exercida pelo
governo visa o provimento de bens públicos para
todos os consumidores, em face das imperfeições
inerentes à própria lógica de mercado, que
determina o tipo e a quantidade de bens públicos a
serem ofertados à população.
O orçamento público é um importante instrumento
da política de estabilização econômica. Por isso, não
se recomenda a realização de mudanças nas receitas
e nas despesas públicas, visando o controle da
inflação e do crescimento econômico.
A atividade do Estado na alocação de recursos
justifica-se naquelas situações em que são utilizadas
as receitas orçamentárias para provisão de bens que
tenham as características de bens privados, mas que
momentaneamente não estão sendo produzidos pelo
mercado.
A oferta do serviço público de justiça eleitoral é um
exemplo de um bem semipúblico, inerente à função
estabilizadora exercida pelo governo de assegurar
condições democráticas no país e estabilidade
política.

RASCUNHO

C

D
20.000,00
20.000,00

E

UnB/CESPE – TRE/MG

Caderno D

Cargo: Técnico Judiciário – Área 2: Administrativa – Especialidade: Contabilidade

http://jcconcursos.uol.com.br/vip

– 13 –

QUESTÃO 56

QUESTÃO 58

Acerca dos tipos de orçamento, assinale a opção correta.
A No setor público, entende-se por orçamento-programa aquele que
evidencia as despesas segundo sua natureza, dando ênfase aos meios
de obtenção de recursos que justifique em que e para que o governo
gastará, e também quem será responsável pela execução de suas
ações.
B O orçamento de base zero envolve o controle operacional pelo qual
cada gestor deve justificar todas as solicitações de dotações
orçamentárias em detalhes, a partir do ponto zero, para serem
avaliadas por análises sistemáticas e classificadas por ordem de
importância em diferentes etapas operacionais.
C A verificação do não-cumprimento dos resultados orçados é realizada
com a adoção do orçamento flexível, que permite a fusão entre os
custos fixos e variáveis da organização ajustados de acordo com o
volume das receitas.
D O orçamento baseado no sistema de custo por atividade (ABC) é
elaborado como parte integrante da análise estratégica de uma
organização, visando identificar os custos de cada um dos seus
departamentos.
E As decisões de investimentos de curto prazo são baseadas no
orçamento de capital, que permite a análise de projetos e a imediata
escolha, pelos dirigentes, dos projetos mais viáveis a serem
implantados pela organização.
QUESTÃO 57

O orçamento é um importante instrumento de
planejamento de qualquer entidade, pública ou privada,
e representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicação
de recursos em determinado período. Acerca das receitas
orçamentárias no setor público, assinale a opção correta.

A

ingressos disponíveis para cobertura das despesas
orçamentárias, excetuando-se as operações de
crédito autorizadas por lei.
B

Considerando o impacto na apuração líquida do
patrimônio, a receita orçamentária efetiva é aquela
que não altera a situação líquida patrimonial no
momento de seu reconhecimento, o que constitui
fato contábil permutativo.

C

As decisões de investimento nas organizações são tomadas com base nas
alternativas possíveis de retorno do capital. Considerando os métodos de
avaliação de projetos em finanças, assinale a opção correta.
A O payback é um dos métodos mais utilizados nas decisões de
investimento de curto prazo, principalmente como medida de risco
que estabelece período mínimo para o retorno do capital das
empresas que procuram menor liquidez.
B Assumindo, por hipótese, que o padrão aceitável de retorno esperado
de investimento de determinada empresa seja de 5 anos, então, pela
regra do payback, o investimento dessa empresa será considerado
aceitável quando o retorno do capital investido for igual ou inferior
a 5 anos.
C O método payback descontado permite o cálculo do tempo
necessário para recuperar o investimento inicial de uma organização
considerando a igualdade entre as entradas de caixa e o valor a ser
investido no projeto.
D Uma das vantagens da adoção do índice de rentabilidade (IR) na
avaliação de projetos financeiros é a sua independência em relação
ao custo de capital da empresa.
E Considerando, por hipótese, que os fluxos de caixa de um projeto de
investimento sejam convencionais, ou seja, com saídas de recursos
seguidas de entradas no decorrer da execução do projeto, então os
métodos do valor presente líquido e do IR conduzem às mesmas
decisões de aceitar ou rejeitar o investimento.

Pelo enfoque orçamentário, a receita inclui todos os

Em um esquema simplificado de contabilização na
execução orçamentária, a conta disponibilidade por
destinação de recursos a utilizar deve ser creditada
por ocasião da classificação da receita orçamentária
e debitada pela liquidação da despesa orçamentária.

D

Na contabilidade aplicada ao setor público, efetuase o registro orçamentário da receita, em obediência
aos princípios da competência, da prudência e da
oportunidade, de forma que atenda a todas as
demandas de informações da execução orçamentária
somente pela ótica da competência.

E

As receitas tributárias são os ingressos provenientes
da arrecadação de impostos, taxas e contribuições
de melhoria e são privativas das entidades investidas
do poder de tributar, quais sejam: União, estados,
Distrito Federal e municípios.
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QUESTÃO 59

QUESTÃO 60

Julgue os itens a seguir, relativos aos princípios orçamentários.

LOA 2008 — Execução orçamentária da unidade orçamentária

I

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais

O princípio da universalidade aplicado ao orçamento
público possibilita ao Poder Legislativo conhecer a priori
todas as receitas e as despesas do governo e dar prévia
autorização para as respectivas arrecadação e realização.
II O princípio da anualidade diz respeito à periodicidade do
orçamento, que deve ser elaborado e autorizado para
execução em um período determinado de tempo. Isso vai de
encontro ao estabelecido na CF, que veda o início de
programas e projetos não-incluídos na lei orçamentária.
III De acordo com o princípio da exclusividade, a Lei
Orçamentária Anual (LOA), bem como as leis de créditos
adicionais, não pode conter dispositivo estranho à previsão
de receita e à fixação de despesa, não se incluindo nessa
proibição a autorização para abertura de créditos
suplementares e a contratação de operações de crédito,
inclusive por antecipação de receita orçamentária.
IV A evidenciação é um compromisso inalienável da
contabilidade com seus usuários e com seus próprios
objetivos. As formas de evidenciação podem variar, mas a
essência é sempre a mesma: apresentar informações
quantitativas e qualitativas de maneira ordenada, a fim de
propiciar uma base adequada de informações para o usuário.
V A publicidade é um princípio constitucional aplicado aos
atos da administração pública em geral. Mais que das
empresas privadas, do poder público exige-se absoluta
transparência, o que inclui acesso, a qualquer interessado,
às informações mínimas necessárias ao exercício da
fiscalização das ações dos dirigentes e responsáveis pelo uso
dos recursos dos contribuintes, especialmente ao orçamento
público.

(TRE/MG)

programa

dotação inicial
(R$)

autorizado
(R$)

empenhado
(R$)

previdência de inativos
e pensionistas da União

40.209.148

47.588.521

47.588.521

gestão do
eleitoral

218.471.044

288.410.691

278.698.994

258.680.192

335.999.212

326.287.515

processo

total

Considere que o TRE/MG tenha apresentado as informações
referentes à execução orçamentária de 2008 por meio da tabela
acima. Com relação a essas informações, assinale a opção correta.
A O TRE/MG descumpriu a lei orçamentária ao empenhar
recursos superiores ao estabelecido na dotação inicial
aprovada pelo Congresso Nacional.
B O valor liquidado no orçamento de 2008 é igual a
R$ 326.287.515.
C Partindo do pressuposto de que a LOA está correta,
conclui-se que os programas “previdência de inativos e
pensionistas da União” e “gestão do processo eleitoral”
constam do Plano Plurianual 2008-2011.
D O TRE/MG teve um crédito extraordinário igual a

A quantidade de itens certos é igual a
A
B
C
D
E

1.
2.
3.
4.
5.

R$ 94,5 milhões em 2008.
E Adotando por hipótese que o programa “gestão do processo
eleitoral” seja um produto esperado da ação do TRE/MG,
isso significa que ele é uma operação especial sob a
responsabilidade do TRE/MG.

RASCUNHO
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