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2 TREAM-Conhecimentos Básicos1

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

Atenção:  As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto 
seguinte. 

Entre a cruz e a caldeirinha 

“Quantas divisões tem o Papa?”, teria dito Stalin quando 
alguém lhe sugeriu que talvez valesse a pena ser mais tolerante 
com os católicos soviéticos, a fim de ganhar a simpatia de Pio 
XI. Efetivamente, além de um punhado de multicoloridos 

guardas suíços, o poder papal não é palpável. Ainda assim, co-
mo bem observa o escritor Elias Canetti, “perto da Igreja, todos 
os poderosos do mundo parecem diletantes”. 

Há estatísticas controvertidas sobre esse poder eclesiás-
tico. Ao mesmo tempo que uma pesquisa da Fundação Getúlio 
Vargas indica que, a cada geração, cai o número de católicos 
no Brasil, outra, da mesma instituição, revela que, para os 
brasileiros, a única instituição democrática que funciona é a 
Igreja Católica, com créditos muito superiores aos dados à 
classe política. Daí os sentimentos mistos que acompanharam a 
visita do papa Bento XVI ao Brasil. 

“O Brasil é estratégico para a Igreja Católica. Está sendo 
preparada uma Concordata entre o Vaticano e o nosso país. 
Nela, todo o relacionamento entre as duas formas de poder 
(religioso e civil) será revisado. Tudo o que depender da Igreja 
será feito no sentido de conseguir concessões vantajosas para 
o seu pastoreio, inclusive com repercussões no direito comum 
interno ao Brasil (pesquisas com células-tronco, por exemplo, 
aborto, e outras questões árduas)”, avalia o filósofo Roberto 
Romano. E prossegue: “Não são incomuns atos religiosos que 
são usados para fins políticos ou diplomáticos da Igreja. Quem 
olha o Cristo Redentor, no Rio, dificilmente saberá que a 
estátua significa a consagração do Brasil à soberania espiritual 
da Igreja, algo que corresponde à política eclesiástica de 
denúncia do laicismo, do modernismo e da democracia liberal. 

A educadora da USP Roseli Fischman, no artigo “Amea-
ça ao Estado laico”, avisa que a Concordata poderá incluir o re-
torno do ensino religioso às escolas públicas. “O súbito chama-
mento do MEC para tratar do ensino religioso tem repercussão 
quanto à violação de direitos, em particular de minorias religio-
sas e dos que têm praticado todas as formas de consciência e 
crença neste país, desde a República”, acredita a pesquisado-
ra. Por sua vez, o professor de Teologia da PUC-SP Luiz Felipe 
Pondé responde assim àquela famosa pergunta de Stalin: 
“Quem precisa de divisões tendo como exército a eternidade?” 

(Adaptado de Carlos Haag, Pesquisa FAPESP  n. 134, 2007) 

1. A expressão entre a cruz e a caldeirinha indica uma opção 
muito difícil de se fazer. Justifica-se, assim, sua utilização 
como título de um texto que, tratando da atuação da Igre-
ja, enfatiza a dificuldade de se considerar em separado 

(A) a ingerência eclesiástica nas atividades comerciais e 
nas diplomáticas. 

(B) a instância do poder espiritual e o campo das po-
sições políticas. 

(C) o crescente prestígio do ensino religioso e a de-
cadência do ensino laico. 

(D) os efetivos militares à disposição do Papa e a força 
do pontificado. 

(E) as denúncias papais do laicismo e os valores da de-
mocracia liberal. 

2. Atente para as seguintes afirmações: 

I. As frases de Stalin e de Elias Canetti, citadas no 1o

parágrafo, revelam critérios e posições distintas na 
avaliação de uma mesma questão. 

II. Na Concordata (referida no 3o parágrafo), a Igreja 
pretende valer-se de dispositivos constitucionais 
que lhe atribuem plena autonomia legislativa. 

III. A educadora Roseli Fischman propõe (4o parágra-
fo) que o ensino religioso privilegie, sob a gestão 
direta do MEC, minorias que professem outra fé 
que não a católica. 

Em relação ao texto, está correto APENAS o que se afir-
ma em 

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.
_________________________________________________________ 

3. Considerado o contexto, traduz-se adequadamente o sen-
tido de um segmento em: 

(A) o poder papal não é palpável = o Papa não dispõe 
de poder considerável. 

(B) parecem  diletantes = arvoram-se em militantes. 

(C) com créditos muito superiores = de muito maior 
confiabilidade. 

(D) repercussões no direito comum interno = efeitos 
sobre o direito canônico. 

(E) denúncia do laicismo = condenação dos ateus. 
_________________________________________________________ 

4. Ao se referir ao poder da Igreja, Elias Canetti e Luis Felipe 
Pondé

(A) admitem que ele vem enfraquecendo considera-
velmente ao longo dos últimos anos. 

(B) consideram que, na atualidade, ele só se manterá o 
mesmo caso seja amparado por governos fortes. 

(C) afirmam que nunca ele esteve tão bem constituído 
quanto agora, armado da fé para se aliar aos fortes. 

(D) lembram que a energia de um papado não provém 
da instituição eclesiástica, mas da autoridade moral 
do Papa. 

(E) advertem que ele não depende da força militar, uma 
vez que se afirma historicamente como poder espiri-
tual.

_________________________________________________________ 

5. Na frase Quem precisa de divisões tendo como exército a 
eternidade?, o segmento sublinhado pode ser substituído, 
sem prejuízo para o sentido e a correção, por 

(A) ao ter no exército sua eternidade? 
(B) fazendo do exército sua eternidade? 
(C) contando na eternidade com o exército? 
(D) dispondo da eternidade como exército? 
(E) provendo o exército assim como a eternidade? 
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6. As normas de concordância verbal estão plenamente 
respeitadas na frase: 

(A) Deve-se firmar alguns acordos entre o Vaticano e o 
Brasil durante as discussões da Concordata. 

(B) Nunca chegou a preocupar Stalin, naturalmente, os 
guardas suíços que constituem a segurança do Vati-
cano. 

(C) Ao se deterem na estátua Cristo Redentor, no Rio de 
Janeiro, os olhos de um turista não verão o que de 
fato ela consagra. 

(D) As concessões vantajosas que pretendem obter, nas 
discussões da Concordata, a Igreja Católica, dizem 
respeito a questões polêmicas. 

(E) Muitas repercussões passarão a haver no direito in-
terno, caso a Concordata consagre os acordos que 
constituem o principal interesse da Igreja. 

_________________________________________________________ 

7. Está correta a flexão de todas as formas verbais da frase: 

(A) Tudo o que advir como poder da Igreja tem cor-
respondência com o plano simbólico e espiritual. 

(B) O poder civil e a esfera religiosa nem sempre con-
viram quanto à busca de um sereno estabeleci-
mento de acordos. 

(C) Ao longo da História, nações e igrejas muitas vezes 
se absteram de buscar a convergência de seus 
interesses. 

(D) A pergunta de Stalin proveu de sua convicção 
quanto ao que torna de fato competitivo um país 
beligerante. 

(E) Ciente da fragilidade militar da Igreja, o ditador não 
se conteve e interveio na História com a famosa frase. 

_________________________________________________________ 

8. A frase que admite transposição para a voz passiva  é: 

(A) Perto da Igreja, todos os poderosos do mundo pa-
recem diletantes. 

(B) A Concordata poderá incluir o retorno do ensino re-
ligioso. 

(C) Há estatísticas controvertidas sobre esse poder ecle-
siástico. 

(D) Não são incomuns atos religiosos com finalidade po-
lítica. 

(E) O Brasil é um país estratégico para a Igreja Católica. 
_________________________________________________________ 

9. Está clara e correta a redação deste livre comentário so-
bre o texto. 

(A) Deve de ser preocupante para os católicos, que eles 
venham caindo de número nas estatísticas, em con-
formidade com a Fundação Getúlio Vargas. 

(B) Mau-grado seu desempenho nas estatísticas da 
FGV, esta mesma instituição considera que a Igreja 
tem mais prestígio que outras classes. 

(C) A mesma Fundação em que se abona o papel da 
Igreja como democrática, é também a instituição em 
que avalia seu decréscimo de fiéis. 

(D) Não obstante esteja decrescendo o número de fiéis, 
a Igreja, segundo a Fundação Getúlio Vargas, é 
prestigiada como instituição democrática. 

(E) A FGV, em pesquisas atinentes da Igreja Católica, 
chegou a resultados algo controversos, seja pelo 
prestígio, seja pela contingência do seus fiéis. 

10. Está adequada a correlação entre tempos e modos ver-
bais na frase: 

(A) Se o Papa dispusesse de inúmeras e bem armadas 
divisões, talvez Stalin reconsiderasse sua decisão e 
buscasse angariar a simpatia de Pio XI.

(B) Como alguém lhe perguntou se não é o caso de 
ganhar a simpatia de Pio XI, Stalin lhe respondera 
que ignorava com quantas divisões conta o Papa. 

(C) Caso o Brasil não fosse um país estratégico para a 
Igreja, a Concordata não se revestirá da importância 
que lhe atribuíram os eclesiásticos. 

(D) São tão delicadas as questões a serem discutidas 
na Concordata que será bem possível que levassem 
muito tempo para desdobrar todos os aspectos. 

(E) Roberto Romano lembra-nos de que já houve, na 
História, atos religiosos que acabassem por atender 
a uma finalidade política que é prevista. 

_________________________________________________________ 

Atenção:  As questões de números 11 a 15 referem-se ao 
texto seguinte. 

A leitura dos clássicos 

Os clássicos são livros que exercem uma influência 

particular quando se impõem como inesquecíveis e também 

quando se ocultam nas dobras da memória, preservando-se no 

inconsciente. 

Por isso, deveria existir um tempo na vida adulta dedica-

do a revisitar as leituras mais importantes da juventude. Se os 

livros permaneceram os mesmos (mas também eles mudam, à 

luz de uma perspectiva histórica diferente), nós com certeza 

mudamos, e o encontro é um acontecimento totalmente novo. 

Portanto, usar o verbo ler ou o verbo reler não tem muita 

importância. De fato, poderíamos dizer: toda releitura de um

clássico é uma leitura de descoberta, como a primeira. 

(Ítalo Calvino, “Por que ler os clássicos”)

11. Da leitura do texto depreende-se que os clássicos

(A) exercem grande efeito sobre nós, a menos quando 
se infiltram nas regiões do nosso inconsciente. 

(B) adquirem especial sentido quando lidos na adoles-
cência, idade em que nos revelam toda a sua gran-
deza. 

(C) podem ser relidos sem que percam, por isso, o 
poder de revelação que demonstraram na primeira 
leitura. 

(D) mudam de valor a cada vez que os lemos, já que o 
tempo vai esmaecendo a importância de cada lei-
tura.

(E) gravam-se em nossa memória segundo a importân-
cia que tiveram para as gerações precedentes. 
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12. Atente para as seguintes afirmações: 

I. A releitura de uma obra clássica é reconfortante pe-
la recuperação exata do sentido que já lhe atri-
buímos no passado. 

II. Uma nova perspectiva histórica pode ser determi-
nante para uma nova compreensão de uma mesma 
obra clássica. 

III. Assim como nós podemos permanecer os mesmos 
ao longo do tempo, o sentido de uma obra clássica 
pereniza-se na história. 

Em relação ao texto, APENAS está correto o que se 
afirma em: 

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.

_________________________________________________________ 

13. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se 
numa forma do plural  para preencher corretamente a 
lacuna da frase: 

(A) ......-se (atribuir ) aos clássicos a propriedade de nos 
encantar em qualquer tempo ou idade que os bus-
quemos. 

(B) ......-se (distinguir ) os clássicos pelo fato de conser-
varem o mesmo poder de revelação ao longo do 
tempo. 

(C) ......-nos (impressionar ) nos clássicos o sentido de 
uma perenidade que não implica cristalização. 

(D) ......-se (queixar ) dos clássicos apenas quem os lê 
com a desatenção ou o desamor das tarefas obri-
gatórias. 

(E) ......-nos (confortar ) nos clássicos a companhia dos 
mais altos valores humanos que põem à nossa dis-
posição. 

_________________________________________________________ 

14. ...toda releitura de um clássico é uma leitura de 
descoberta, como a primeira.

Uma nova, clara e correta redação da frase acima apre-
senta-se em: 

(A) Tal como a primeira, as outras leituras de um clás-
sico sempre constituem uma revelação. 

(B) Sendo de um clássico, todas as outras leituras são 
como de primeiras descobertas. 

(C) É como se fosse uma primeira leitura de um clássico 
todas as descobertas que ele nos proporciona. 

(D) Assim como é uma descoberta a leitura de um clás-
sico, outras leituras também serão como a primeira. 

(E) Todas as leituras de um clássico, haja vista a pri-
meira, têm aquela mesma revelação. 

_________________________________________________________ 

15. Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase: 

(A) Os clássicos são livros em cuja particular influência 
torna-os inesquecíveis. 

(B) As dobras da memória, aonde se ocultam imagens 
dos clássicos, são o refúgio do inconsciente. 

(C) Há um tempo na vida adulta no qual poderíamos 
utilizar para uma redescoberta dos clássicos. 

(D) A perspectiva histórica é determinante, por cuja os 
clássicos ganham um novo significado. 

(E) O poder de revelação de que se imbuem os clás-
sicos acaba por nos revelar para nós mesmos. 

16. Os notebooks PC quando se apresentam sob a marca 
Intel Centrino significa que estes computadores são carac-
terizados por 

(A) um processador da família Centrino, apenas. 

(B) um processador da família Pentium M, apenas. 

(C) uma plataforma que combina um processador e um 
chipset específicos, apenas. 

(D) uma plataforma particular que combina um proces-
sador e uma interface de rede sem fio, apenas. 

(E) uma plataforma particular que combina um proces-
sador, um chipset e uma interface de rede sem fio. 

_________________________________________________________ 

17. A seleção do esquema de energia com as configurações 
mais adequadas ao computador poderá ser executada no 
Windows XP por meio da janela Propriedades de Vídeo, 
na guia 

(A) Temas. 
(B) Aparência. 
(C) Proteção de tela. 
(D) Área de trabalho. 
(E) Configurações. 

_________________________________________________________ 

18. Para inserir um cabeçalho em um documento inteiro do 
Word a partir da segunda página, pode-se 

I. definir a página 1 como Seção 1, sem cabeçalho, e 
as demais páginas como Seção 2, com cabeçalho. 

II. selecionar "Diferente na primeira página" em "Ca-
beçalhos e rodapés" na guia Layout de Configurar 
Página e deixar a página 1 sem cabeçalho e as 
demais páginas com cabeçalho. 

III. posicionar o cursor na página 2 e inserir o cabeça-
lho na página 2, que o Word expandirá automatica-
mente somente para as demais páginas seguintes 
da seção. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) I, II e III.

_________________________________________________________ 

19. Ao digitar a letra de uma unidade e o nome de uma pasta 
(por exemplo, C:\Arquivos de programas) na barra de 
Endereços do Internet Explorer e pressionar ENTER, 

(A) o conteúdo da pasta será exibido em uma nova 
janela. 

(B) o conteúdo da pasta será exibido na mesma janela. 

(C) nada acontecerá porque o comando não é 
reconhecido. 

(D) uma mensagem de erro será exibida. 

(E) uma nova janela em branco será aberta. 
_________________________________________________________ 

20. Para copiar um arquivo de uma pasta para outra, dentro 
da mesma unidade (drive), pode-se arrastar o arquivo com 
o mouse da pasta de origem para a pasta de destino, 
mantendo pressionada a tecla 

(A) Shift. 

(B) Ctrl. 

(C) Tab. 

(D) Alt. 

(E) Insert. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. No tocante aos direitos e Deveres Individuais e Coletivos, é INCORRETO afirmar que 

(A) no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, vedada ao proprietário 
indenização ulterior na ocorrência de dano. 

(B) a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para 
pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvi-
mento. 

(C) a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às cria-
ções industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interes-
se social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. 

(D) a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos 
filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus.

(E) é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das vo-
tações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

22. A respeito da prestação de contas dos partidos políticos, considere as doações de: 

I. entidade ou governo estrangeiro. 

II. concessionárias de serviço público. 

III. empresas públicas. 

IV. pessoas jurídicas. 

V. pessoas físicas. 

É permitido aos partidos políticos receber as doações indicadas APENAS em 

(A) I, II e V.

(B) II e IV.

(C) I e III.

(D) III, IV e V.

(E) IV e V.

23. A propósito da atividade administrativa, considere: 

I. A administração pública tem natureza de múnus público para quem a exerce, isto é, de encargo de defesa, conservação e 
aprimoramento dos bens, serviços e interesses da coletividade. 

II. No desempenho dos encargos administrativos o agente do Poder Público tem liberdade de procurar qualquer objetivo, ou 
de dar fim diverso do previsto em lei, desde que atenda aos interesses do Governo. 

III. Dentre os princípios básicos da Administração não se incluem o da publicidade e o da eficiência. 

IV. O princípio da legalidade significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito a manda-
mentos da lei e às exigências do bem comum. 

V. Enquanto no Direito Privado o poder de agir é uma faculdade, no Direito Público é uma imposição, um dever para o agen-
te que o detém, traduzindo-se, portanto, num poder-dever. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

(A) I, II e III.

(B) I, IV e V.

(C) II, IV e V.

(D) III e IV.

(E) III e V.

24. A posse em cargo público 

(A) ocorrerá no prazo de quarenta e cinco dias contados da publicação do ato de aprovação no concurso público. 

(B) é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. 

(C) independerá de prévia inspeção médica oficial de aptidão física ou mental, facultado a autoridade exigir sua comprovação 
por atestado médico. 

(D) ocorrerá apenas nos casos de provimento de cargo por nomeação. 

(E) não poderá dar-se mediante procuração, ainda que específica para o ato e lavrada em cartório competente. 
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25. Tendo em vista as atribuições do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, observa-se que NÃO pode ser objeto de delegação a 
prática de certos atos, como 

(A) assinar, na forma normativa prevista, em conjunto com o Secretário da Administração e Orçamento as notas de empenho e 
ordens bancárias. 

(B) conceder licença aos servidores da Secretaria e Zonas Eleitorais. 

(C) permitir o exame de quaisquer atos ou documentos no arquivo eleitoral, estabelecendo-lhe as condições. 

(D) decidir sobre a postulação de servidores versando sobre matérias atinentes a direitos e deveres envolvendo indenizações 
e concessões. 

(E) abrir, autenticar e encerrar os livros de contabilidade e atas dos partidos políticos, bem como os da Secretaria. 

26. No governo federal, a assinatura de convênio com um governo municipal para construção de rede de abastecimento de água no 
município gera lançamentos contábeis APENAS  

(A) no sistema de compensação. 

(B) no sistema orçamentário. 

(C) no sistema financeiro. 

(D) no sistema patrimonial. 

(E) nos sistemas de compensação e orçamentário. 

27. O recebimento de um bem móvel em doação gera lançamento contábil, no sistema 

(A) orçamentário, de débito em receita arrecadada e crédito em receita prevista. 

(B) financeiro, de débito em aplicações financeiras e crédito em receita orçamentária. 

(C) patrimonial, de débito em bem móvel e crédito em mutações patrimoniais ativas. 

(D) patrimonial, de débito em bem móvel e crédito em variações ativas independentes da execução orçamentária. 

(E) financeiro, de débito em valores mobiliários e de crédito em variações ativas independentes da execução orçamentária. 

28. Pela análise do Balanço Patrimonial, observou-se que uma entidade pública apresentava, em milhões de reais, Ativo Real 
Líquido de 200,00 e Ativo Permanente de 800,00 (o que representava 2/3 da soma do Ativo Real). Sabendo-se que o quociente 
de situação financeira era de 1,6, pode-se afirmar que o Passivo Permanente da entidade era, em milhões de reais, 

(A)    250,00 

(B)    750,00 

(C)    800,00 

(D)    950,00 

(E) 1.075,00 

29. Considere os fatos, a seguir, referentes ao exercício financeiro de X1 de um determinado governo municipal: 

− Lançamento da previsão da receita e da fixação da despesa referente à aprovação do orçamento com base na Lei 
Orçamentária Anual, no valor de R$ 4.000.000,00. 

− Arrecadação da Receita: tributária R$ 1.200.000,00; de serviços R$ 300.000,00; patrimonial R$ 150.000,00; Transferências 
Correntes R$ 2.300.000,00; Alienação de Bens Móveis R$ 200.000,00. 

− Empenho de despesas com: pessoal R$ 2.200.000,00; serviços de terceiros R$ 245.000,00; material de consumo 
R$ 365.000,00; aquisição de imóveis R$ 800.000,00; juros e encargos da dívida fundada R$ 260.000,00. 

− Liquidação de despesas com: pessoal R$ 2.200.000,00; serviços de terceiros R$ 200.000,00; material de consumo 
R$ 365.000,00; aquisição de imóveis R$ 700.000,00; juros e encargos da dívida fundada R$ 260.000,00. 

− Pagamento de despesas com: pessoal R$ 2.000.000,00; serviços de terceiros R$ 180.000,00; material de consumo 
R$ 350.000,00; aquisição de imóveis R$ 700.000,00; juros e encargos da dívida fundada R$ 260.000,00. 

− Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 100.000,00. 

Com base nessas informações, é correto afirmar que, em X1,  

(A) o resultado de previsão orçamentária foi superavitário. 

(B) o excesso de arrecadação de receita foi R$ 560.000,00. 

(C) a economia orçamentária foi R$ 275.000,00. 

(D) a variação líquida positiva nas disponibilidades foi R$ 660.000,00. 

(E) o resultado de execução orçamentária foi R$ 280.000,00. 
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30. Considere os fatos, a seguir, de uma determinada entidade pública referente ao exercício financeiro de X1: 

− Lançamento da previsão da receita e da fixação da despesa conforme Lei Orçamentária Anual, no valor de R$ 900.000,00. 

− Abertura de créditos especiais, com base no superávit financeiro do período anterior, no valor de R$ 30.000,00. 

− Arrecadação de tributos no valor de R$ 775.000,00. 

− Recebimento de créditos tributários inscritos em dívida ativa no valor de R$ 25.000,00. 

− Operações de Crédito para compra de bens móveis no valor de R$ 110.000,00. 

− Venda de um terreno pelo valor de custo registrado contabilmente por R$ 40.000,00. 

− Recebimentos referentes à prestação de serviços realizada por entidade da administração indireta, no valor de 
R$ 60.000,00. 

− Empenho, liquidação e pagamento de despesas com: pessoal R$ 400.000,00; aquisição de móveis R$ 415.000,00; 
aquisição de material de consumo R$ 30.000,00; amortização da dívida fundada R$ 50.000,00. 

− Empenho e liquidação de despesas com juros e encargos da dívida fundada no valor de R$ 20.000,00. 

− Recebimento de cauções no valor de R$ 30.000,00. 

− Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 400.000,00. 

− Baixa de bem móvel destruído por sinistro no valor de R$ 100.000,00. 

− Inscrição de Tributos em Dívida Ativa no valor de R$ 50.000,00. 

− Variação Cambial da Dívida Fundada Externa no valor de R$ 15.000,00 (redução). 

− Reconhecimento de tributos recolhidos indevidamente no valor de R$ 10.000,00, cujo despacho de autorização ocorreu em 
X1. 

Com base nessas informações, é correto afirmar que os valores das receitas orçamentárias e extraorçamentárias no Balanço 
Financeiro foram, respectivamente, em reais, de 

(A) 1.000.000,00 e 40.000,00 

(B) 1.010.000,00 e 50.000,00 

(C) 1.000.000,00 e 60.000,00 

(D) 1.010.000,00 e 80.000,00 

(E)    890.000,00 e 60.000,00 

31. Observe o Balanço Orçamentário (em milhões de reais) de uma determinada entidade pública: 

Receitas Despesas 

Títulos Prevista Executada Diferença Títulos Fixada Executada Diferença 

Receitas Correntes 1200 1440 240
Créd. 
Orçamentários e 
Suplementares 

1520 1500 −20

Receitas de Capital 240 288 48 Créd. Especiais 60 20 −40

    Créd. 
Extraordinários 

20 20 0

Soma 1440 1728 288 Soma 1600 1540 −60

Déficit 160 −160 Superávit 188 188

Total 1600 1728 128 Total 1600 1728 128

Sabe-se que houve abertura de créditos suplementares no valor de R$ 80,00 (milhões), cujo recurso de cobertura foi o superávit 
financeiro do exercício anterior e que todas as despesas empenhadas foram pagas. Com base nos dados de previsão e 
execução orçamentária, é possível afirmar que o 

(A) quociente de execução da receita foi 1,2. 

(B) quociente de cobertura dos créditos adicionais foi 1,6. 

(C) aumento na situação financeira líquida foi R$ 88,00 (milhões). 

(D) quociente de equilíbrio orçamentário foi 0,9. 

(E) valor das receitas arrecadadas é igual ao das despesas empenhadas. 
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32. Sobre o processo de planejamento e orçamento e de execução orçamentária, considere:  

I. A Lei Orçamentária Anual discriminará as receitas e despesas pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções, com 
exceção daquelas referentes às transferências intergovernamentais. 

II. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. 

III. A realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital é vedada, ressalvadas as 
autorizadas mediante créditos especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. 

IV. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua 
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

(A) I, II e IV.

(B) I e III.

(C) II e IV.

(D) II, III e IV.

(E) III e IV.

33. Considere os dados abaixo, extraídos do Balanço Patrimonial de 31/12/X1 da Prefeitura WZ: 
                     R$ (mil) 
Almoxarifado ........................................................................................................................................................       1.000,00 
Aplicações Financeiras.........................................................................................................................................       3.000,00 
Ativo Real Líquido ................................................................................................................................................     10.890,00 
Bancos Conta Movimento ....................................................................................................................................       2.950,00 
Bens Imóveis........................................................................................................................................................       5.000,00 
Bens Móveis.........................................................................................................................................................       3.650,00 
Consignações.......................................................................................................................................................          910,00 

Depósitos de Diversas Origens − Caução............................................................................................................          400,00 
Dívida Ativa ..........................................................................................................................................................       4.900,00 
Dívida Fundada Externa.......................................................................................................................................       2.310,00 
Dívida Fundada Interna........................................................................................................................................       1.500,00 
Restituições a Pagar ............................................................................................................................................          300,00 
Restos a Pagar não Processados ........................................................................................................................       1.000,00 
Restos a Pagar Processados ...............................................................................................................................       2.000,00 
Serviço da Dívida a Pagar....................................................................................................................................       1.190,00 

De acordo com a Lei no 4.320/64, o valor de superávit financeiro que poderá ser utilizado como recurso de cobertura para a 
abertura de créditos suplementares e especiais em X2 é, em milhares de reais, 

(A)      150,00 

(B)      450,00 

(C)   1.150,00 

(D)   1.450,00 

(E) 10.890,00 

34. Quando uma prefeitura apura o valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano e emite o documento para 
pagamento pelo contribuinte ocorre o estágio de  

(A) lançamento de uma receita extraorçamentária. 

(B) lançamento de uma receita tributária. 

(C) arrecadação de uma receita tributária. 

(D) lançamento de uma receita patrimonial. 

(E) previsão de uma receita tributária. 

35. De acordo com a Lei no 4.320/64, as receitas correntes são constituídas, entre outras, pelas Receitas de Contribuições. Um item 
classificado como Receita de Contribuição é aquele oriundo de  

(A) contribuição de melhoria. 

(B) multas e juros de mora da contribuição do salário-educação. 

(C) contribuição social para o financiamento da seguridades social − COFINS. 

(D) fundo de participação dos municípios − FPM. 

(E) restituições de convênios. 
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36. Em relação às despesas orçamentárias, considere: 

I. A nota de empenho indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta 
do saldo da dotação própria. 

II. O regime de adiantamento é aplicável para as despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação 
e, por isso, o empenho prévio é dispensado. 

III. A liquidação da despesa consiste no despacho exarado por autoridade competente determinando que a despesa seja 
paga.

IV. Os Restos a Pagar são despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as 
processadas das não processadas.  

Está correto o que se afirma APENAS em 

(A) I e II.

(B) I, II e IV.

(C) I e IV.

(D) II e IV.

(E) III e IV.

37. Uma despesa de capital relacionada à dívida fundada é aquela oriunda 

(A) dos juros sobre a dívida por contrato. 

(B) dos deságios da dívida mobiliária. 

(C) dos encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita. 

(D) da devolução dos depósitos caução. 

(E) da correção monetária da dívida contratual resgatada. 

38. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e 
indireta será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
Em relação a este assunto, considere: 

I. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser 
elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento. 

II. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 
instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município. 

III. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada 
ilegalidade. 

IV. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. 

V. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos 
da União. 

 De acordo com a Constituição Federal de 1988, compete ao controle externo o que se afirma APENAS em 

(A) I e II.

(B) I, II e III.

(C) I, II e V.

(D) II, IV e V.

(E) III, IV e V.

39. No início do mês de novembro de X9, a secretaria de educação do município RKW não possuía cartuchos para impressora jato 
de tinta em estoque. Durante o referido mês, ocorreram as seguintes movimentações: 

Data Movimentação Quantidade Preço Unitário Preço Total 
10/11 Compra 200 80,00 16.000,00 

15/11 Baixa 100   

20/11 Compra 300 90,00 27.000,00 

26/11 Baixa 160   

Considerando somente estas movimentações e de acordo com a Lei no 4.320/64, o valor do estoque final de cartuchos no mês 
de novembro de X9 era, em reais, 

(A) 22.750,00 

(B) 21.640,00 

(C) 21.600,00 

(D) 21.000,00 

(E) 20.600,00 
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40. O Relatório de Gestão Fiscal é um dos instrumentos de transparência da administração previstos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF). Sobre o relatório é correto afirmar que 

(A) será emitido ao final de cada trimestre pelo Chefe do Poder Executivo. 

(B) será publicado até 60 (sessenta) dias após o encerramento do período a que corresponder, inclusive por meio eletrônico. 

(C) contém demonstrativo das disponibilidades em caixa em todo relatório. 

(D) é facultativo para municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes. 

(E) contém comparativo entre o montante de concessão de garantias e os limites determinados pela LRF. 

41. Considere as seguintes assertivas: 

I. As receitas e despesas devem ser consideradas, pelas empresas, para apuração do resultado do período a que se 
referirem, no momento de sua ocorrência. 

II. Sempre que apresentarem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o 
patrimônio líquido, as empresas deverão adotar o menor valor para os componentes do ativo e o maior para os do 
passivo. 

III. As empresas devem registrar os seus componentes patrimoniais pelos valores originais das transações com o mundo 
exterior, expressos a valor presente na moeda do país. 

As assertivas referem-se, respectivamente, aos princípios contábeis  

(A) da competência, da continuidade e da oportunidade. 

(B) do registro pelo valor original, da entidade e da continuidade. 

(C) da competência, da atualização monetária e da prudência. 

(D) da oportunidade, da competência e da prudência. 

(E) da competência, da prudência e do registro pelo valor original. 

42. Sobre as demonstrações contábeis, considere as seguintes assertivas: 

I. A ocorrência da despesa gera aumento de passivo e/ou redução de ativo. 

II. Se as devoluções sobre as vendas são consideradas uma despesa, então as devoluções sobre as compras são 
consideradas uma receita. 

III. Desconto financeiro é aquele concedido no ato da compra ou da venda. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) I e III.

43. Em setembro de X9 a empresa Xandô recebeu R$ 800,00 de um cliente que havia sido considerado incobrável no exercício 
anterior (X8). Considerando que existia saldo de R$ 2.000,00 na conta Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PDD), no 
momento do recebimento, a empresa deve 

(A) debitar PDD e creditar Reversão de PDD. 

(B) debitar Caixa e creditar Recuperação de Crédito. 

(C) debitar Caixa e creditar PDD. 

(D) debitar Caixa e creditar Reversão da despesa com PDD. 

(E) debitar PDD e creditar Recuperação de crédito. 
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44. A Cia Empreitada LTDA apresentava os seguintes saldos contábeis em 31/12/X8: 

Estoque inicial..............................................................................................................................................   R$  3.200,00 
Compras de mercadorias.............................................................................................................................   R$  4.800,00 
Devolução de vendas ..................................................................................................................................   R$     600,00 
Estoque final ................................................................................................................................................   R$  3.100,00 
Vendas.........................................................................................................................................................   R$  5.900,00 
Despesas administrativas............................................................................................................................   R$     220,00 
Devolução de compras ................................................................................................................................   R$     730,00 
Despesas financeiras ..................................................................................................................................   R$     130,00 

Com base nestas informações, o custo das mercadorias vendidas e o lucro bruto foram, respectivamente, em reais,  

(A) 4.170,00 e 1.730,00 

(B) 4.170,00 e 1.380,00 

(C) 4.170,00 e 1.130,00 

(D) 4.900,00 e    400,00 

(E) 4.900,00 e 1.000,00 

45. A empresa XYZ Industrial S.A adquiriu, em 02/01/X8, 100 Títulos do Governo, classificando-os como investimentos temporários,
ao valor unitário de R$ 1.000,00 cada um. A empresa tem intenção e capacidade financeira de manter 50% desses títulos até o 
seu vencimento, já os outros 50% foram classificados como disponível para venda futura. Esses títulos rendiam a uma taxa de 
12% ao ano. Em 31/12/X8, o valor justo (valor de mercado) de cada um desses títulos era de R$ 1.350,00. O valor a ser 
contabilizado como Ajuste de Avaliação Patrimonial no Patrimônio Líquido da empresa XYZ era, em reais 

(A) 11.500,00 

(B) 12.000,00 

(C) 17.500,00 

(D) 23.000,00 

(E) 35.000,00 

46. A Cia. Ouro Velho apresentava em seu Balancete, em 31/12/X8, os saldos, em reais, nas seguintes contas: 

Títulos e Valores Mobiliários...........................................................................................................................     18.000,00 
Fornecedores..................................................................................................................................................     15.000,00 
Duplicata Descontada.....................................................................................................................................       9.000,00 
Fretes sobre Vendas ......................................................................................................................................       5.000,00 
Disponível .......................................................................................................................................................     25.000,00 
Clientes...........................................................................................................................................................     45.000,00 
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa ............................................................................................       2.500,00 
Despesas Pagas Antecipadamente................................................................................................................       4.000,00 
Adiantamento de Clientes...............................................................................................................................       7.000,00 
Despesas Financeiras ....................................................................................................................................       8.000,00 
Receitas Financeiras ......................................................................................................................................       6.000,00 
Custo das Mercadorias Vendidas ...................................................................................................................     90.000,00 
Despesas de Salários.....................................................................................................................................     10.000,00 
Reserva Legal.................................................................................................................................................     10.000,00 
Abatimento sobre Vendas...............................................................................................................................       2.000,00 
Estoques de Mercadorias ...............................................................................................................................     30.000,00 
Receita de Vendas .........................................................................................................................................   180.000,00 
Capital Social..................................................................................................................................................   100.000,00 
Empréstimos Obtidos de Longo Prazo ...........................................................................................................     20.000,00 
Devolução de Vendas.....................................................................................................................................       6.000,00 
Ações em Tesouraria......................................................................................................................................       5.300,00 
Terrenos .........................................................................................................................................................     50.000,00 
Despesas de Depreciação de Imóveis ...........................................................................................................       4.000,00 
Imóveis ...........................................................................................................................................................     40.000,00 
Depreciação Acumulada de Imóveis ..............................................................................................................       4.000,00 
Ajuste de Avaliação Patrimonial (devedor) .....................................................................................................     11.200,00 

Com base nas informações acima, o Patrimônio Líquido da Cia Ouro Velho, em 31/12/X8, era, em reais, de 

(A)   93.500,00 

(B) 105.000,00 

(C) 110.000,00 

(D) 154.500,00 

(E) 165.100,00 
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47. Sobre a consolidação das demonstrações contábeis é correto afirmar: 

(A) A participação dos acionistas não controladores deve ser apresentada no balanço patrimonial consolidado dentro do 
patrimônio líquido, juntamente com a participação dos proprietários da controladora. 

(B) As mudanças na participação relativa da controladora sobre a controlada que não resultem em perda de controle devem 
ser contabilizadas no resultado ou no resultado abrangente. 

(C) Os resultados decorrentes das transações intragrupo que estiverem reconhecidos nos ativos, como no ativo imobilizado, 
por exemplo, não devem ser eliminados. 

(D) Os impostos e contribuições decorrentes das diferenças temporárias pela eliminação de resultados não realizados nas 
transações intragrupo devem ser reconhecidos no ativo e no passivo como tributos diferidos. 

(E) Uma controlada deve ser excluída da consolidação se suas atividades forem diferentes daquelas das demais entidades do 
grupo econômico. 

48. A Companhia CMN adquiriu um software por R$ 20.000,00. A empresa obteve um abatimento de 10% sobre este preço e teve 
gastos adicionais no valor de R$ 2.600,00 para que o software estivesse em condições de ser utilizado. Após um mês a empresa 
decidiu transferir este software para outro departamento incorrendo em gastos adicionais de R$ 1.800,00. Este software está 
contabilizado no ativo da empresa, em reais, por 

(A) 18.000,00 

(B) 19.800,00 

(C) 20.600,00 

(D) 22.400.00 

(E) 24.400,00 

49. A análise das demonstrações financeiras da empresa JK indicou que o quociente de participação de terceiros sobre os recursos
totais é 0,7 e que a composição do endividamento é 55%. Se o ativo total da empresa é de R$ 800.000,00, o seu passivo não 
circulante (exigível a longo prazo) é, em reais, 

(A) 252.000,00 

(B) 308.000,00 

(C) 320.000,00 

(D) 440.000,00 

(E) 560.000,00 

50. A empresa Y incorreu nos seguintes gastos durante o mês de novembro de X9: 

Mão-de-obra direta......................................................................................................................................  R$ 10.000,00 

Energia elétrica (fábrica) .............................................................................................................................  R$   3.000,00 

Aluguel (setor administrativo) ......................................................................................................................  R$   2.000,00 

Salário da supervisão da fábrica .................................................................................................................  R$   5.000,00 

Compra de matéria-prima............................................................................................................................  R$   5.000,00 

Comissões de vendedores..........................................................................................................................  R$   3.000,00 

Depreciação das máquinas da fábrica ........................................................................................................  R$   4.000,00 

Sabendo que a empresa produz um único produto, que o estoque inicial de produtos em processo era R$ 15.000,00, o estoque 
final de produtos em processo era R$ 4.000,00, o estoque inicial de matéria-prima era R$7.000 e o estoque final de matéria-
prima era R$ 3.000,00. O custo da produção acabada no período utilizando o custeio por absorção foi, em reais, 

(A) 46.000,00 

(B) 42.000,00 

(C) 32.000,00 

(D) 31.000,00 

(E) 27.000,00 

51. A empresa Baratear adquiriu uma máquina para uso, exclusivo, na produção do produto A. A vida útil estimada da máquina é de 
10 anos e a empresa utiliza o método das cotas constantes para depreciá-la. Em relação ao produto A, a depreciação da 
máquina é classificada como custo 

(A) fixo e primário. 

(B) fixo e indireto. 

(C) variável e direto. 

(D) variável e indireto.  

(E) fixo e direto. 
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Atenção: Considere os dados abaixo para responder as questões de números 52 e 53. 

A empresa Beta produz um único produto e para produzir 800 unidades desse produto incorreu nos seguintes gastos durante o 
mês de outubro: 

Custo fixo:  R$ 12.000,00 
Custos variáveis:  Matéria-prima:  R$ 8,00/unidade 

       Mão-de-obra direta:  R$ 3,00/unidade 
Despesas fixas:  R$ 4.000,00 
Despesas variáveis:  R$ 3,00/unidade 
Comissões sobre vendas:  10% do preço de venda 
Preço de venda:  R$ 80,00/unidade 
Quantidade vendida:  600 unidades 

52. Pelo Custeio por Absorção, o custo unitário da produção do período foi, em reais, 

(A) 11 

(B) 14 

(C) 26 

(D) 29 

(E) 34 

53. Pelo Custeio Variável, o custo unitário da produção do período foi, em reais,  

(A)  8 

(B) 11 

(C) 14 

(D) 22 

(E) 29 

54. A empresa Mogno produz quatro produtos, A, B, C e D. As informações referentes a cada produto são apresentadas a seguir: 

Produtos A B C D 
Preço de venda (unitário) $60 $50 $70 $40 

Custos variáveis (unitário) $18 $10 $18 $  6 

Custos fixos (unitário) $  9 $  5 $  9 $  3 

Despesas variáveis (unitário) $10 $10 $22 $  2 

Despesas fixas (unitário) $  5 $  5 $11 $  1 

Os custos fixos são comuns aos quatro tipos de produtos e alocados com base nos custos variáveis unitários. As despesas fixas 
são alocadas em função das despesas variáveis unitárias. Sabendo que a empresa tem recursos para investir em propaganda 
de dois produtos e que o objetivo seja a maximização do lucro, os produtos que deverão ter sua venda incentivada são 

(A) A e B. 

(B) C e A. 

(C) C e B. 

(D) D e B. 

(E) A e D. 

55. A empresa JJ produz um único produto, cujos custos incorridos durante o mês de agosto de X9 para a produção de 
300 unidades foram: 

Custos fixos R$ 12.000,00 
Custos variáveis R$ 50,00/unidade 
Despesas fixas R$ 6.000,00 
Despesas variáveis R$ 30,00/unidade 

Sabendo que o preço de venda é de R$ 200,00 por unidade, que a empresa adota o custeio por absorção e não existiam 
estoques iniciais de produtos acabados e em elaboração, o lucro da empresa é igual a zero, quando ela vender 

(A) 150 unidades. 

(B) 100 unidades. 

(C)   80 unidades. 

(D)   75 unidades. 

(E)   50 unidades. 
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56. A empresa Ferradura utiliza o custo-padrão para acompanhar o desempenho operacional do setor produtivo. O custeio por 
absorção é utilizado tanto para apuração do custo real quanto para a determinação do custo-padrão. Em determinado mês a 
empresa obteve as seguintes informações: 

Insumo Custo-padrão Custo real 

Matéria-prima R$ 60,00/ unidade (2 kg × R$ 30,00) R$ 68,20/unidade (2,2 kg × R$ 31,00) 

Custos indiretos fixos R$ 276.000,00 R$ 280.000,00 

 Para a determinação dos padrões a empresa estimou uma produção de 12.000 unidades e, de fato, produziu 10.000 unidades. 

Sabendo que a empresa considera a variação mista como parte da variação do preço, com base nas informações acima, é 
correto afirmar que a variação 

(A) dos custos indiretos fixos devido à variação de volume é de R$ 46.000,00 desfavorável. 

(B) de preço da matéria-prima é de R$ 20.000,00 favorável. 

(C) dos custos indiretos devido ao preço é de R$ 4.000,00 favorável. 

(D) de preço da matéria-prima é de R$ 82.000,00 desfavorável. 

(E) de quantidade de matéria-prima é de R$ 62.000,00 desfavorável. 

57. Uma TV de LCD é vendida nas seguintes condições: 

a. preço à vista = R$ 3.000,00; 

b. condições a prazo = 20% de entrada e R$ 2.800,00 em 60 dias. 

A taxa de juros simples mensal cobrada na venda a prazo é, considerando duas casas decimais, 

(A)   7,14% a.m. 

(B)   8,01% a.m. 

(C)   8,33% a.m. 

(D)   9,46% a.m. 

(E) 16,67% a.m. 

58. A taxa nominal de 10% ao ano com capitalização semestral corresponde à taxa efetiva, ao ano, de 

(A)   9,76% 

(B) 10,00% 

(C) 10,20% 

(D) 10,25% 

(E) 10,50% 

59. Uma pessoa deve para um banco a quantia de R$ 929,70. Não tendo recursos para pagar a dívida à vista, faz um acordo com o 
banco para pagá-la em duas prestações de valores iguais, vencíveis em 30 e 60 dias, respectivamente. Sabendo que a taxa de 
juros compostos cobrada pelo banco é de 5% ao mês, o valor das parcelas é, em reais e considerando duas casas decimais, 

(A) 464,85 

(B) 488,09 

(C) 500,00 

(D) 511,34 

(E) 516,50 

60. Uma pessoa está negociando com um banco um financiamento para aquisição de um bem no valor de R$ 12.000,00 para ser 
pago em quatro parcelas mensais. O banco cobra uma taxa de juros compostos de 2% ao mês no financiamento. Se a pessoa 
optou pelo sistema de amortização constante (SAC) para saldar a sua dívida, o valor da segunda prestação será de 

(A) R$ 3.240,00. 

(B) R$ 3.180,00. 

(C) R$ 3.120,00. 

(D) R$ 3.060,00. 

(E) R$ 3.000,00. 
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PROVA DISCURSIVA 
Questão 1 
Para o exercício financeiro de X1, a Prefeitura de Primavera Tardia teve um orçamento da receita e da despesa no valor de 
R$ 200.000,00 (em milhares de reais), conforme Lei Orçamentária Anual (LOA). Em 29/12/X1, a prefeitura apresentava o 
seguinte Balancete de Verificação: 

Balancete de Verificação encerrado em 29/12/X1 − Em R$ (mil) 

Saldo inicial Movimento do exercício Saldo Final 
Conta 

Devedor Credor Débito Crédito Devedor Credor 

Previsão inicial de receita 200.000,00 200.000,00

Receita a realizar 200.000,00 190.000,00 10.000,00

Receita realizada 190.000,00 190.000,00

Crédito inicial 200.000,00 200.000,00

Crédito disponível 180.000,00 200.000,00 20.000,00

Crédito empenhado a liquidar 140.000,00 180.000,00 40.000,00

Crédito empenhado liquidado 140.000,00 140.000,00

Bancos Conta Movimento 21.000,00 205.000,00 106.000,00 120.000,00

Despesa Orçamentária 140.000,00 140.000,00

Despesa Liquidada a Pagar 105.000,00 140.000,00 35.000,00

Restos a Pagar Processados 13.000,00 1.000,00 12.000,00

Receita Orçamentária 190.000,00 190.000,00

Cauções em dinheiro 15.000,00 15.000,00

Bens Móveis 20.000,00 20.000,00

Equipamentos e material  30.000,00 30.000,00

Dívida Fundada 6.000,00 12.000,00 18.000,00

Saldo Patrimonial 2.000,00 2.000,00

Mutação Ativa 20.000,00 20.000,00

Mutação Passiva 12.000,00 12.000,00

Variação Ativa Independente da Execução Orçamentária 30.000,00 30.000,00

Total 21.000,00 21.000,00 1.423.000,00 1.423.000,00 722.000,00 722.000,00

No dia 30/12/X1, último dia útil do exercício, a prefeitura empenhou despesa no valor R$ (mil) 12.000,00 referente a serviços de
consultoria que serão prestados no exercício seguinte. Além disso, houve a inscrição de Restos a Pagar e o reconhecimento 
do aumento da dívida fundada por variação cambial no valor de R$ (mil) 2.000,00.   

a) Qual o resultado patrimonial do exercício financeiro de X1? Indique os cálculos, destacando as variações resultantes e 
independentes da execução orçamentária. 

b) Calcule e analise o quociente da Situação Permanente. 
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Questão 2 

A empresa Alfa possuía, em 31/10/X8, em sua conta Disponível R$ 10.000,00 para serem aplicados. No entanto, a empresa 
podia aplicar esse montante em um ativo financeiro e classificá-lo, na data de aquisição, em “mantido até o vencimento” ou 
"para negociação". 

a) Discorra sobre o critério de avaliação a ser adotado para cada uma das categorias de ativos financeiros. 

b) Sabendo que o ativo financeiro remunera à taxa de 2% ao mês (juros compostos), que a aplicação foi feita em 31/10/X8 e 
que o valor justo do título, em 30/11/X8 e em 31/12/X8, eram R$ 9.900,00 e R$ 10.200,00, respectivamente, indique os 
lançamentos contábeis a serem realizados em 31/10/X8, 30/11/X8 e 31/12/X8, considerando que a empresa classificou o 
ativo financeiro na categoria "para negociação". 
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