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de Prova
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24 de março
das 14 às 18 h
4 h de duração*
40 questões

S01 Contador
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

w

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.

w

Prefeitura Municipal de Florianópolis

Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

(10 questões)
2. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.

Texto

a. (

Financial Times é um jornal publicado em Londres
e tido como referência internacional para o mundo
das finanças. Em artigo sobre temas monetários de
nosso país, ironizou o “jeitinho brasileiro”, um nosso
hábito de contornar regras ou convenções “por táticas
altamente criativas, beirando a ilegalidade”. Segundo
o Diário Catarinense (DC) de 20/01 deste ano (Visor,
p.03), aquela publicação explicou a seus leitores esse
jeitinho: “Se você não tem ingressos para um show ou
não passou na prova de habilitação para dirigir, não se
preocupe. Basta encontrar um jeitinho”.

b.

Acrescentou o DC: “Sentiu-se ofendido? Então pense
nas corrupções comuns no nosso dia a dia. Lembre das
furadas de fila no supermercado, no restaurante ou
no ponto de ônibus; no troco a mais, recebido e não
devolvido; no atalho pelo acostamento, naquele dia
em que o trânsito estava engarrafado. Você entenderá
porque os jornalistas do Financial Times têm razão”.

c.
d.
e.

3. Analise as afirmativas abaixo.
1. Atos de comunicação são aqueles cuja finalidade é estabelecer comunicação entre pessoas, órgãos e entidades, como aviso, comunicado, memorando, ofício.
2. Ofício é a correspondência oficial que visa a
assuntos de interesse de um órgão público;
formaliza a comunicação com dirigentes e
demais autoridades de outras instituições,
públicas ou privadas.
3. Está correta a frase: Refiro-me aquele processo encaminhado a Vossa Senhoria, que não
chegou as vossas mãos.
4. Está correta a frase: Existe, naquela cidade,
1,5 milhão de funcionários públicos.
5. Está correta a frase: Não havendo empecilho
em meu trabalho, é para eu vir amanhã?

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Em “aquela publicação explicou” a expressão
sublinhada refere-se a Diário Catarinense.
b. ( ) Em “naquele dia em que o trânsito estava
engarrafado” a expressão sublinhada refere-se
a 20/01.
c. ( ) Em “corrupções comuns no nosso dia a dia”
subentende-se que diariamente todos os
brasileiros se submetem à corrupção.
d. ( X ) Gramaticalmente há problema de regência,
em “Lembre das furadas de fila”. Ela não ocorreria, se o termo sublinhado fosse substituído
por as.
e. ( ) Colocando no feminino a expressão sublinhada, em “aquela publicação explicou a seus
leitores”, haverá acento de crase antes do
pronome (à suas leitoras).

) Em “referência internacional para o mundo
das fianças” há ideia de condição.
( ) A expressão “sobre temas monetários” equivale
a “assuntos de interesse econômico e social”.
( ) A expressão sublinhada de “explicou a seus
leitores” equivale a explicou-os.
( ) Em todo o texto as aspas foram empregadas
segundo a mesma regra gramatical.
( X ) Na expressão “não se preocupe” o pronome
jamais poderá ser posposto ao verbo (não
preocupe-se).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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4. Assinale a alternativa que apresenta relação entre
a forma verbal apresentada no fragmento e o significado apresentado.
a. ( X ) “em que o trânsito estava engarrafado”
= duração prolongada no passado.
b. ( ) “Acrescentou o DC” = duração interrompida
no passado.
c. ( ) “ironizou o ‘jeitinho brasileiro’ ” = fato passado,
anterior a outro fato passado.
d. ( ) “Você entenderá” = fato que talvez aconteça,
num futuro incerto.
e. ( ) “tido como referência internacional” = fato
hipotético, ocorrido no momento presente.

Atualidades

6. O ano de 2012 foi marcado por uma série de
acontecimentos como desastres ambientais, conflitos
armados, eleições, avanços tecnológicos e outros fatos
relevantes.
Sobre estes acontecimentos e seus desdobramentos,
analise as afirmativas abaixo:
1. O Prêmio Nobel da Paz foi entregue à União
Europeia por seus esforços em manter o continente europeu unido, promovendo a democracia e os direitos humanos.
2. O furacão Sandy, que atingiu a costa leste
dos Estados Unidos, se transformou em uma
supertempestade, devastando cidades inteiras. Apenas não causou vítimas fatais graças
ao sistema de alerta americano que já noticiava a chegada do furacão com antecedência,
ainda que não se tivesse a dimensão real de
sua intensidade.
3. O socialista François Hollande venceu a corrida presidencial na França, derrotando o
então presidente Nicolas Sarkozy.
4. O fim do calendário inca foi interpretado por
muitos estudiosos como o fim de um ciclo, ou
pelos mais radicais, como o fim do mundo,
previsto para o dia 21 de dezembro de 2012.

5. Analise a frase do texto:
“Você entenderá porque os jornalistas do
Financial Times têm razão”.
Assinale a alternativa correta em relação à frase do
texto.
a. ( ) Nessa frase há ideia de concessão.
b. ( ) A expressão “porque” inicia oração com ideia
de condição.
c. ( ) A frase se refere às pessoas que sempre gostam de fazer “atalho pelo acostamento”.
d. ( X ) Deixando no singular a expressão “os jornalistas”, a forma verbal “têm” perde o acento
gráfico.
e. ( ) Colocando no plural o pronome de “Você
entenderá”, a forma verbal passa a ser
“entenderiam”.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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7. Em relação à onda revolucionária no mundo árabe,
também conhecida como Primavera Árabe, e seus
desdobramentos, assinale a alternativa correta.
a. ( ) O líder sunita, Bashar Al-Assad, criou o
Exército Livre da Síria (ELS), força militar que
atua como promotora da implantação da
democracia e da liberdade do povo sírio.
b. ( ) A queda do ditador Saddam Hussein no
Iraque assinala o início das manifestações
populares em favor da democracia, liberdade
e igualdade difundidas pelo mundo árabe
através das redes sociais.
c. ( ) A monarquia na Arábia Saudita é apoiada pelos
Estados Unidos e Israel, por isso as manifestações populares neste país foram abafadas com
o apoio de tropas americanas e israelenses.
d. ( ) No Egito, a saída do ditador Hosni Mubarak se
deu através de sua deposição e consequente
execução em 11 de fevereiro de 2011 pelos
revolucionários egípcios.
e. ( X ) Dentre os ditadores que foram depostos
em virtude da Primavera Árabe figuram
Muammar Kadhafi, Ali Abdullah Saleh, Hosni
Mubarak e Zine el-Abidine Ben Ali.

8. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de
cúpula do Poder Judiciário brasileiro, sendo atribuído
a ele ser o guardião da Constituição da República
Federativa do Brasil, entre outras atribuições. Em 22 de
novembro de 2012, tomou posse o novo presidente
do STF em uma cerimônia histórica para a sociedade
brasileira. Segue trecho do pronunciamento do ministro Luiz Fux ao presidente empossado:
“Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade e Martin
Luther King revelou ter sonhado que um dia os homens
seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos, e vê-se
hoje que os sonhos não inventam.”
Adaptado de: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/
2012/11/.html

O atual presidente do Superior Tribunal Federal é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Celso de Mello.
Gilmar Mendes.
Joaquim Barbosa.
Ricardo Lewandowski.
Marco Aurélio de Mello.

9. As exportações brasileiras fecharam o ano de 2012
com decréscimo de –4,74% se comparadas ao ano
anterior, fato este que também pode ser observado na
atividade exportadora catarinense que apresentou um
desempenho inferior ao de 2011 em –0,53%, segundo
relatório emitido pela Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina.
Sobre as exportações catarinenses em 2012, analise as
afirmativas abaixo:
1. A carne de frango e suas miudezas foram os
produtos mais exportados neste período.
2. A Argentina foi o principal destino das exportações catarinenses, em volume de dólares.
3. Não houve exportações catarinenses ao mercado russo, neste período, por conta de entraves fitossanitários aplicados aos produtos
catarinenses de origem animal, por parte do
governo deste país.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

10. O Complexo Penitenciário de Florianópolis, localizado em uma das regiões centrais da cidade, está com
sua desativação prevista pelo governador Raimundo
Colombo para, no máximo, o ano de 2014. O local
escolhido para o novo complexo penitenciário que
receberá os presos do regime fechado vem suscitando
uma batalha judicial entre autoridades do município
escolhido, que são contra a instalação da penitenciária,
e o governo do Estado.
O novo complexo penitenciário está previsto para ser
construído na cidade de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Indaial.
Imaruí.
Laguna.
Imbituba.
Ibirama.
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Conhecimentos Específicos

(30 questões)

Utilize o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado da Empresa ABC a seguir para
responder às questões de 11 a 14.

Balanço Patrimonial

Ativo
Ativo circulante
Caixa
Clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Outros ativos circulantes
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras
Depósitos judiciais
Tributos diferidos
Tributos a recuperar
Outros ativos não circulantes
Investimentos
Ativo imobilizado
Ativo intangível
Total do ativo

2012
5.867.061
2.931.615
1.307.692
1.362.314
156.076
109.364

3.238.800
280.635
24.038
111.488
12.902
3.406
349
2.445.760
360.222
9.105.861

Demonstração do Resultado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2012
(em milhares de reais)
Receita Bruta
Venda de produtos
Venda de serviços
Receita Líquida
Custo dos produtos e serviços vendidos
Lucro Bruto
Despesas com vendas e distribuição
Despesas administrativas
Honorários dos administradores
Outras despesas operacionais
Lucro antes do resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro antes dos impostos
Impostos correntes
Impostos diferidos
Lucro líquido do exercício
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5.049.430
139.979
5.189.409
–3.633.358
1.556.051
–508.904
–242.495
–16.988
–124.539
663.125
499.570
–396.569
766.126
–182.956
23.851
607.021

31 de dezembro de 2012
(em milhares de reais)
Passivo
2012
Passivo circulante
2.752.960
Fornecedores
298.195
Financiamentos e empréstimos
1.701.435
Obrigações sociais e tributárias
205.725
Imposto renda e contribuição social
44.185
Dividendos e juros s/ capital próprio
2.804
Adiantamentos de clientes
285.843
Participação nos lucros
26.314
Outros passivos circulantes
188.459
Passivo não circulante
2.446.312
Financiamentos e empréstimos
1.756.293
Obrigações tributárias
58.326
Provisões para contingências
145.616
Tributos diferidos
421.918
Outros passivos não circulantes
64.159
Total do passivo
5.199.272
Patrimônio líquido
Capital social
2.265.367
Reservas de capital
3.834
Reservas de lucros
694.062
Ações em tesouraria
–10.055
Plano de opções de ações
239
Ajuste de avaliação patrimonial
672.951
Dividendos adicionais propostos
173.714
Acionistas não controladores
106.477
Total do patrimônio líquido
3.906.589
Total passivo e patrimônio líquido
9.105.861
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11. Baseado no Balanço Patrimonial da Empresa ABC,
qual o valor da liquidez corrente?

15. A superexpansão, também conhecida por
overtrading, caracteriza-se por:

a.
b.
c.
d.
e.

a. ( X ) Uma situação de exagerada expansão de
planta, instalações e equipamentos da empresa,
normalmente financiada em grande parte por
capitais de terceiros, mormente durante ciclos
de maior prosperidade e maiores taxas de inflação, à qual não corresponde uma adequada
expansão do volume de negócios (vendas).
b. ( ) Uma situação de exagerada redução da planta,
instalações e equipamentos da empresa, normalmente financiada em grande parte por
capitais de terceiros, mormente durante ciclos
de menor prosperidade e menores taxas de
inflação, à qual corresponde uma adequada
expansão do volume de negócios (vendas).
c. ( ) Uma situação de exagerada expansão das
vendas, instalações e equipamentos da
empresa, normalmente financiada em grande
parte por capitais de próprio, mormente
durante ciclos de maior prosperidade e maiores taxas de inflação, à qual não corresponde
uma adequada expansão dos custos.
d. ( ) Uma situação de exagerada do orçamento,
normalmente financiada em grande parte por
novos impostos, mormente durante ciclos de
maior prosperidade e maiores taxas de inflação, à qual não corresponde uma adequada
expansão das atividades.
e. ( ) Uma situação de minimização da planta,
instalações e equipamentos da empresa, normalmente para reduzir os custos, mormente
durante ciclos de menor prosperidade e maiores taxas de inflação, à qual não corresponde
uma adequada expansão do volume de negócios (vendas).

( )
( )
( )
(X)
( )

1,07
1,54
1,00
2,13
2,50

12. Baseado no Balanço Patrimonial da Empresa ABC,
qual o valor (em percentual) da participação do capital de terceiros?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

26,87%
32,50%
42,90%
47,05%
57,10%

13. Baseado no Balanço Patrimonial e na
Demonstração do Resultado da Empresa ABC, qual o
valor (em percentual) do Retorno sobre Investimentos
Total?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

5,13
6,07
6,67
7,28
8,25

14. Baseado no Balanço Patrimonial e na
Demonstração do Resultado da Empresa ABC, qual o
quociente de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (em
percentual)?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

6,67
8,15
15,25
15,54
17,50
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16. Para que a análise de balanços não se torne meramente um cálculo mecânico, quais cuidados devem
ser considerados?
a. ( ) Trabalhar com demonstrativos financeiros;
estabelecer uma série futura na empresa;
comparar com quocientes de outros setores; e
comparar com padrões da própria empresa.
b. ( X ) Trabalhar com demonstrativos auditados;
estabelecer uma série histórica na empresa;
comparar com quocientes do setor, nacionais
e internacionais; e comparar com padrões da
própria empresa.
c. ( ) Trabalhar com demonstrativos periciados;
estabelecer uma série aleatória de quocientes
na empresa; comparar com quocientes do
setor, nacionais e internacionais; e comparar
com medidas não financeiras.
d. ( ) Trabalhar com demonstrativos assinados;
estabelecer uma série ordinal de dados da
empresa; comparar com quocientes do setor,
nacionais e internacionais; e comparar com
padrões aleatórios.
e. ( ) Trabalhar com demonstrativos corrigidos;
estabelecer uma série futura na empresa;
comparar com quocientes de outros setores,
nacionais e internacionais; e comparar com
padrões não controláveis.

17. Quanto à Contabilidade Pública, de acordo com a
legislação, é correto afirmar:
a. ( X ) A contabilidade manterá registros sintéticos
dos bens móveis e imóveis.
b. ( ) O levantamento geral dos bens móveis e
imóveis terá por base o inventário sintético de
cada unidade administrativa e os elementos
da escrituração analítica na contabilidade
c. ( ) O Balanço Patrimonial demonstrará as receitas
e despesas previstas em confronto com as
realizadas.
d. ( ) O Passivo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente
de autorização orçamentária e os valores
numerários.
e. ( ) O Balanço Financeiro demonstrará as receitas
e despesas previstas em confronto com as
realizadas.
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18. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da
receita e despesa de forma a evidenciar a política
econômico-financeira e o programa de trabalho do
Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade.
Quanto aos itens que Integrarão a Lei de Orçamento,
assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.

d.

e.

) Apenas o sumário geral da Receita e Despesa
segundo as Categorias Econômicas
( ) Somente as emissões de papel-moeda e o
sumário geral da receita e despesa.
( X ) Sumário geral da receita por fontes e da
despesa por funções do Governo; Quadro
demonstrativo da Receita e Despesa segundo
as Categorias Econômicas; Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação; e Quadro das dotações por órgãos do
Governo e da Administração.
( ) Sumário geral da Receita e Despesa segundo
as Categorias Econômicas; Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as
Categorias Econômicas; Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação; e as emissões de papel-moeda.
( ) Quadro discriminativo da receita por fontes e
da despesa por funções do Governo; Quadro
demonstrativo da Receita e Despesa segundo
as Categorias Econômicas; Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação; e Quadro demonstrativo do programa
anual de trabalho do Governo, em termos de
realização de compra de materiais de consumo e de prestação de serviços.
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19. Quanto à administração financeira, mais especificamente ao Exercício Financeiro, é correto afirmar:

21. Quanto ao Controle na administração pública, é
correto afirmar:

a. ( X ) O exercício financeiro coincidirá com o ano civil
e pertencem a ele as receitas nele arrecadadas
e as despesas nele legalmente empenhadas.
b. ( ) O exercício financeiro coincidirá com o ano
comercial e pertencem a ele as receitas nele
previstas e as despesas nele legalmente
liquidadas.
c. ( ) Apenas os Restos a Pagar, contendo as
Despesas Empenhadas, mas pagas até o dia
31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas farão parte do exercício financeiro.
d. ( ) O exercício financeiro coincidirá com o ano
comercial e pertencem a ele as receitas nele
arrecadadas e as despesas nele legalmente
empenhadas.
e. ( ) Consideram-se Restos a Pagar as despesas
empenhadas e pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não
processadas.

a. (

20. Quanto aos Demonstrativos da Contabilidade
Pública, é correto afirmar:
a. ( ) Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita orçamentária para compensar
sua inclusão na despesa extraorçamentária e
será apresentado no Balanço Orçamentário.
b. ( ) O Balanço Patrimonial demonstrará a receita
e a despesa extraorçamentárias bem como os
recebimentos e os pagamentos de natureza
orçamentária, conjugados com os saldos em
espécie provenientes do exercício anterior, e
os que se transferem para o exercício seguinte.
c. ( ) No Balanço Patrimonial, o Ativo Permanente
compreenderá as dívidas fundadas e outras
que dependam de autorização legislativa para
amortização ou resgate.
d. ( X ) A Demonstração das Variações Patrimoniais
evidenciará as alterações verificadas no
patrimônio, resultantes ou independentes da
execução orçamentária, e indicará o resultado
patrimonial do exercício.
e. ( ) Nas avaliações de bens patrimoniais, os bens
de almoxarifado serão apresentados no
Balanço Patrimonial pelo preço pago na última
compra realizada pela Entidade Pública.

b.

c.

d.

e.

) A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária ocorrerá somente subsequente ao ato público ter ocorrido.
( ) As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, com Parecer Final do
Tribunal de Contas ou órgão equivalente.
( X ) O controle da execução orçamentária, pelo
Poder Legislativo, terá por objetivo verificar a
probidade da administração, a guarda e legal
emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento.
( ) O controle da execução orçamentária do
Poder Executivo, realizado pelo Poder
Judiciário, terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal
emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento.
( ) Quando no Município não houver Tribunal
de Contas ou órgão equivalente, a Câmara de
Vereadores não poderá designar peritos contadores para verificarem as contas do prefeito
e sobre elas emitirem parecer.

22. Em relação à Receita Pública, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) A Receita de Capital é dividida em 3 subcategorias, quais sejam: operações de créditos;
alienação de bens; e outras receitas de capital.
( ) A Receita Corrente deve ser classificada em uma
das 3 subcategorias, quais sejam: patrimonial;
amortização de empréstimo; e tributária.
( ) A Receita Corrente é dividida em 3 categorias,
quais sejam: patrimonial; serviço de transporte terrestre; e agropecuária.
( X ) A Receita de Capital é dividida em 5 subcategorias, quais sejam: operações de créditos;
alienação de bens; amortização de empréstimos; transferências de capital; e outras receitas de capital.
( ) A Receita de Capital é dividida em 4 subcategorias, quais sejam: operações de créditos;
alienação de bens; transferências de capital; e
outras receitas de capital.
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23. Quanto às Despesas Públicas, é correto afirmar:
a. ( ) A execução da despesa compreende o somatório dos valores relativos à fixação da receita
pública aprovada pela lei orçamentária e suas
alterações.
b. ( X ) A fixação da despesa compreende o somatório dos valores relativos à fixação da despesa
pública aprovada pela lei orçamentária e suas
alterações.
c. ( ) A fixação da despesa compreende o somatório da disponibilidade de crédito orçamentário e da execução da despesa em suas diversas
etapas.
d. ( ) A despesa financeira corresponde ao total da
despesa orçamentária deduzidas as despesas
com juros e amortizações da dívida interna e
externa com a aquisição de títulos de capital
integralizado e as despesas com concessão de
empréstimos com retorno garantido.
e. ( ) As despesas não financeiras correspondem
ao total da despesa orçamentária somadas as
despesas com juros e amortizações da dívida
interna e externa com a aquisição de títulos de
capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.

24. Quanto à Lei de Licitações e suas alterações, é
correto afirmar:
a. ( ) O limite para a licitação de serviços na modalidade Tomada de Preço é de R$ 1.500.000,00.
b. ( ) A existência de preços registrados obriga a
Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir.
c. ( ) O Convite é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualificação exigidos
no edital para execução de seu objeto.
d. ( ) Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação de um contrato público, o cronograma
de execução não será prorrogado automaticamente, em nenhuma hipótese.
e. ( X ) Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em um
processo de licitação, em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado
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25. Quanto à Lei de Licitações e suas alterações, é
correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) O procedimento licitatório caracteriza ato
administrativo informal, seja ele praticado em
qualquer esfera da Administração Pública.
( X ) Nos processos de licitação poderá ser estabelecida margem de preferência para produtos
manufaturados e para serviços nacionais que
atendam a normas técnicas brasileiras.
( ) Ao agente público sempre é admitido prever,
incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam,
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para
o específico objeto do contrato.
( ) A licitação pública será sigilosa, não sendo
públicos e acessíveis ao público os atos de seu
procedimento, salvo quanto ao conteúdo das
propostas, até a respectiva abertura.
( ) Nas contratações destinadas à implantação,
manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato
do Poder Executivo Federal, a licitação não
poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

26. Quanto à Avaliação dos Componentes Patrimoniais,
é correto afirmar:
a. ( ) A reavaliação de um ativo consiste na soma
do preço de compra de um bem com os gastos suportados direta ou indiretamente para
colocá-lo em condição de uso.
b. ( ) Os estoques não são mensurados ou avaliados com base no valor de produção e construção ou valor realizável líquido, somente pelo
valor de aquisição.
c. ( X ) A entidade do setor público deve aplicar métodos de mensuração ou avaliação dos ativos
e dos passivos que possibilitem o reconhecimento dos ganhos e das perdas patrimoniais.
d. ( ) A avaliação patrimonial consiste na atribuição
de valor não monetário a itens do ativo e do
passivo decorrentes de julgamento fundamentado em consenso entre as partes e que
traduza, com razoabilidade, a evidenciação
dos atos e dos fatos administrativos.
e. ( ) O valor justo consiste na redução dos benefícios econômicos futuros ou no potencial de
serviços de um ativo, que reflete um declínio
na sua utilidade além do reconhecimento
sistemático por meio da depreciação.

27. Assinale a alternativa correta sobre o tema
“responsabilidades”.
a. ( ) A auditoria das demonstrações contábeis
exime de responsabilidades a administração e
os responsáveis pela governança.
b. ( ) É de responsabilidade da administração e dos
responsáveis pela governança da entidade a
elaboração do relatório de auditoria.
c. ( ) As NBC TAs impõem responsabilidades à administração e aos responsáveis pela governança
e se sobrepõem às leis e aos regulamentos
que governam as suas responsabilidades.
d. ( X ) As responsabilidades gerais do auditor independente são aplicáveis em todas as auditorias, inclusive a obrigação de atender a todas
as NBC TAs.
e. ( ) É de responsabilidade dos auditores a elaboração das demonstrações contábeis em
conformidade com a estrutura de relatório
financeiro aplicável.

28. As NBC TAs são escritas no contexto da auditoria
de demonstrações contábeis executada por um
auditor.
Analise as afirmativas abaixo em relação às NBC TAs.
1. As NBC TAs devem ser adaptadas conforme
necessário às circunstâncias, quando aplicadas a auditorias de outras informações contábeis históricas.
2. As NBC TAs não endereçam as responsabili
dades do auditor que possam existir numa
legislação, regulamentação ou de outra forma,
por exemplo, como em conexão com uma
oferta pública de títulos.
3. As responsabilidades existentes em legislação,
regulamentação ou de outra forma podem ser
diferentes daquelas estabelecidas pelas NBC
TAs.
4. Enquanto o auditor pode encontrar aspectos
nas NBC TAs que o apoiem nessas circunstâncias, é responsabilidade do auditor garantir
cumprimento de todas as obrigações legais,
regulatórias e profissionais.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

29. Analise a frase abaixo:
“… A opinião do auditor, portanto,          ,
por exemplo, a viabilidade futura da entidade nem a
eficiência ou eficácia com a qual a         
conduziu os negócios da entidade”.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

confirma ; administração
assegura ; auditoria
assegura ; gestão
não assegura ; auditoria
não assegura ; administração
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30. Analise os itens abaixo:
1. Obtenção de informações junto a pessoas ou
entidades.
2. Acompanhamento de processo ou de procedimento quando de sua execução.
3. Conferência da exatidão aritmética de documentos comprobatórios e registros.
4. Exame de registros, documentos e de ativos
tangíveis.
5. Verificação do comportamento de índices,
quocientes e de quantidades absolutas com o
objetivo de identificar situações atípicas.
assinale a alternativa com a indicação correta quanto
ao tipo de procedimento de auditoria aplicado a cada
item listado acima.
a. ( X ) investigação e confirmação; observação; cálculo; inspeção; revisão analítica.
b. ( ) observação; cálculo; inspeção; revisão analítica; investigação e confirmação.
c. ( ) cálculo; inspeção; revisão analítica; investigação e confirmação; observação.
d. ( ) revisão analítica; investigação e confirmação;
observação; cálculo; inspeção.
e. ( ) inspeção; revisão analítica; investigação e
confirmação; observação; cálculo.

31. Analise as afirmativas abaixo sobre população e
amostra em auditoria contábil.
1. Para populações grandes, o tamanho real da
população tem pouco efeito, se houver, no
tamanho da amostra.
2. Para pequenas populações, a amostragem de
auditoria pode não ser tão eficiente quanto
os meios alternativos para obter evidência de
auditoria apropriada e suficiente.
3. Quanto menor for a distorção tolerável, menor
será o tamanho da amostra
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

a. (

c.

d.

e.

w

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

32. Assinale a alternativa correta sobre eventos ocorridos entre a data das demonstrações contábeis e a
data do relatório do auditor independente.

b.
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( )
( )
( )
(X)
( )

) O auditor independente não tem responsabilidades por eventos ocorridos após a data das
demonstrações.
( ) O auditor independente não tem responsabilidades por eventos ocorridos antes da data
do seu relatório.
( ) O auditor independente tem responsabilidades apenas por eventos ocorridos após a data
da publicação das demonstrações e do seu
relatório.
( ) O auditor independente não tem obrigação
de executar nenhum procedimento de auditoria em relação às demonstrações contábeis
nessa situação.
( X ) O auditor independente deve solicitar à administração uma representação formal de que
todos os eventos subsequentes à data das
demonstrações contábeis foram ajustados ou
divulgados.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

33. Analise o texto abaixo:

34. Analise a frase abaixo:

“Em relação às entidades que têm uma função de
auditoria interna, o auditor independente deve fazer
indagações aos seus responsáveis para determinar se
eles têm conhecimento de quaisquer casos reais, suspeitas ou indícios de fraude, que afetem a entidade, e
obter o ponto de vista deles (auditores internos) sobre
os riscos de fraude”

“O termo ‘Função ou Departamento de auditoria
interna’ pode ser definido como uma atividade de
(1)
         estabelecida ou fornecida
como (2)          para a entidade. Suas funções incluem, entre outras: (3)          da
adequação e efetividade do (4)          ”.

Assinale a alternativa correta em relação ao texto.
a. ( X ) O auditor interno tem a obrigação de atender
às solicitações do auditor independente.
b. ( ) O auditor interno não se confunde com o
auditor independente e dessa forma não deve
repassar informações internas a um auditor
externo.
c. ( ) O auditor independente deve indagar apenas
o pessoal da alta administração, excluindo-se
os auditores internos.
d. ( ) Na existência de casos reais de fraude, o auditor interno não deve comunicá-los ao auditor
independente, pois deve proteger os ativos
da entidade.
e. ( ) Não é objetivo de nenhum auditor identificar
riscos de fraude.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas numeradas do texto.
a. ( )

fiscalização ; (2) um custo ; (3) o exame ;
auditor interno
(1)
avaliação ; (2) um serviço ;
(3)
exame, avaliação e monitoramento ;
(4)
controle interno.
(1)
investigação ; (2) um investimento ;
(3)
a fiscalização ; (4) auditor externo
(1)
apoio ; (2) um gasto ;
(3)
o controle ; (4) gestor de recursos humanos
(1)
controle ; (2) uma obrigação ; (3) a avaliação ;
(4)
montante de vendas
(1)

(4)

b. ( X )

c. ( )
d. ( )
e. ( )

35. Sobre os critérios de avaliação do imobilizado,
pode-se afirmar que os mesmos são registrados:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Ao custo de aquisição ou da compra do bem
deduzido da depreciação.
( ) Ao custo de aquisição deduzido por impairment caso o ativo esteja com o seu valor justo
abaixo do seu valor de mercado.
( X ) Ao custo de aquisição deduzido da depreciação, pelo desgaste ou perda de utilidade ou
amortização ou exaustão.
( ) Ao custo de aquisição deduzido pelo desgaste
ou perda de utilidade ou amortização ou
exaustão.
( ) Ao custo de aquisição original ou pelo valor
atual de mercado deduzido pelo desgaste
ou perda de utilidade ou amortização ou
exaustão.
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36. Quanto ao alcance da estrutura conceitual da contabilidade, pode-se afirmar que ela não aborda:
a. ( ) O objetivo das demonstrações contábeis.
b. ( X ) Os direitos e as obrigações dos sócios ou proprietários da entidade.
c. ( ) As características qualitativas que determinam a utilidade das informações contidas nas
demonstrações contábeis.
d. ( ) A definição, o reconhecimento e a mensuração dos elementos que compõem as demonstrações contábeis.
e. ( ) Os conceitos de capital e de manutenção de
capital.

38. Um arrendamento mercantil é classificado como:
a. (

b.

c.

d.

e.
37. As demonstrações contábeis não são neutras:
a. ( ) Se forem imparciais ou totalmente neutras em
relação ao tomador de decisão.
b. ( ) Se forem imparciais ou geradas com objetivo de beneficiarem usuários específicos da
contabilidade.
c. ( ) Se forem imparciais ou apresentarem informações que induzam à tomada de decisão ou a
um julgamento, visando atingir um resultado
ou desfecho predeterminado.
d. ( ) Se forem imparciais ou isentas de neutralidade (substantiva) além de geradoras de
resultados que impactam o tomador de
decisão.
e. ( X ) Se pela escolha ou apresentação da informação, elas induzirem à tomada de decisão ou a
um julgamento, visando atingir um resultado
ou desfecho predeterminado.

39. A estimativa do valor em uso de um ativo envolve
os seguintes passos:
a. (

b.

c.

d.

e.
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) Financeiro, se ele não transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à
propriedade.
( X ) Financeiro, se ele transferir substancialmente
todos os riscos e benefícios inerentes à
propriedade.
( ) Operacional, se ele transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à
propriedade.
( ) Operacional, se ele transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à
propriedade, além da contabilização do bem
como ativo.
( ) Operacional, se ele não transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes
à propriedade, mas contabilizar o bem como
ativo.

) estimar as entradas e saídas de caixa derivadas do uso contínuo do ativo e de sua baixa
final; e aplicar a taxa de desconto apropriada a
esses fluxos de caixa presentes.
( ) estimar futuras entradas e saídas de caixa
provenientes das receitas e despesas; e aplicar
a taxa de desconto que remunere adequadamente o capital sobre esses fluxos de caixa
presentes e futuros.
( X ) estimar futuras entradas e saídas de caixa
derivadas do uso contínuo do ativo e de sua
baixa final; e aplicar a taxa de desconto apropriada a esses fluxos de caixa futuros.
( ) estimar futuras entradas de caixa e determinar
as possíveis saídas de caixa derivadas do uso
contínuo ou não do ativo; e aplicar a taxa de
desconto justa a esses fluxos de caixa presentes e futuros.
( ) as entradas e saídas de caixa são estabelecidas de acordo com o histórico dos ativos e
deve-se aplicar uma taxa de desconto justa
para trazer esses ativos ao verdadeiro valor de
realização. Baixas de ativos não deveriam ser
tratadas da mesma maneira.
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40. No encerramento do exercício social, a conta
“Lucros ou Prejuízos Acumulados”:
a. ( X ) não deve apresentar saldo positivo e eventual
saldo positivo remanescente nessa conta deve
ser destinado para Reserva de Lucros, nos
termos da Lei nº 6.404/1976, ou distribuído
como dividendo.
b. ( ) pode apresentar apenas saldo positivo e
saldos positivos remanescentes nessa conta
devem ser destinados para Reserva de Lucros,
sem a possibilidade desse lucro ser distribuído como dividendo no mesmo ano.
c. ( ) deve apresentar saldo positivo caso a companhia tenha obtido lucro ou caso haja lucros
acumulados anteriores e saldo negativo caso
a companhia tenha incorrido em prejuízo.
d. ( ) deve apresentar saldo positivo apenas se a
companhia tiver obtido lucro ou se houver
lucros acumulados anteriores.
e. ( ) só poderá apresentar saldo positivo ou eventual saldo positivo remanescente quando
houver possibilidade de distribuir dividendos.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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