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QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico 07 a 12

Língua Portuguesa 01 a 06

Noções de Informática 13 a 18

Ética e Direitos Humanos 19 a 24

    
 O Caderno de questões possui 64 

(sessenta e quatro) questões objetivas e 
1 (uma) questão discursiva, numeradas 
sequencialmente, de acordo com o 
exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

ANALISTA TÉCNICO: 
CONTABILIDADE - 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ANALISTA TÉCNICO: 
CONTABILIDADE - 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

INSTRUÇÕES 
1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	

documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.     O  candidato  deverá  marcar  na Folha de Respostas o número que 
       corresponde à sua prova.

4.	 O	prazo	de	realização	da	prova	é	de	4h30min	(quatro	horas	e	 trinta	
minutos), incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição 
da	Versão	Definitiva	da	questão	Discursiva.	Após	60	(minutos)	do	início	
da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

5.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de	Respostas	e	a	Versão	Definitiva	da	questão	Discursiva	devidamente	
preenchida e assinadas. O candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno 
de Questões, desde que permaneça na sala durante 3h30min (três 
horas e trinta minutos) contadas a partir do início da prova.

6.	 As	provas	e	os	gabaritos	preliminares	estarão	disponíveis	no	site	do	
Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br	-	no	dia	posterior	à	aplicação	
da prova. 

7. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 

Concurso Público
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

Qualidade na educação: o DNA das escolas
Segredo de uma rede de qualidade não é padronizar, mas 
atender fatores distintos – pois algumas escolas têm mais 

problemas e desafios do que outras

João Batista Araujo e Oliveira

[...] A exemplo do que ocorre no Brasil, na maioria dos 
países desenvolvidos os pais matriculam seus filhos na 
escola púbica mais próxima de sua casa. A grande diferença 
é que, na maior parte das nações, as escolas de diferentes 
bairros são semelhantes: elas se parecem muito entre si, 
no que fazem e nos resultados. No Brasil as escolas se 
parecem mais com os bairros onde estão localizadas. Elas 
têm, portanto, a cara do bairro.

Sabemos como fazer uma escola de qualidade, uma 
escola boa. Há inclusive escolas públicas assim no Brasil, 
algumas centenas delas, ou talvez poucos milhares. São 
escolas de prestígio, de alto padrão, onde o ensino é de 
qualidade, os alunos estudam e aprendem e os resultados 
são elevados. São escolas militares, colégios de aplicação 
e unidades estaduais ou municipais aqui e ali que possuem 
as mesmas características. Mas essas escolas são poucas 
– uma pequena fração entre as mais de 120.000 unidades 
urbanas de ensino fundamental.

Nunca aprendemos a fazer aquilo que os países 
desenvolvidos sempre fizeram: manter um padrão. E 
quando o nível cai, há mecanismos para trazer a escola 
de volta. Resultado: embora sejam obrigados a matricular 
seus filhos na escola do bairro, os pais sabem que o ensino 
oferecido ali é semelhante ao proporcionado por unidades 
de outros bairros. E sabem que se seus filhos se esforçarem 
também obterão bons resultados.

As estatísticas produzidas pela OCDE ilustram 
esse fenômeno de maneira muito clara. Nos países 
desenvolvidos, a diferença da média das notas das escolas 
é relativamente pequena – raramente ultrapassa os 30%. 
Essa diferença é enorme no Brasil.

Manter uma rede de escolas de padrão não significa que 
todas as unidades são idênticas, que recebem os mesmos 
recursos, que são 100% padronizadas. Ao contrário, 
para ter resultados semelhantes, as escolas precisam de 
recursos distintos – pois algumas têm mais problemas 
e desafios do que outras. Para promover a igualdade é 
necessário tratar desigualmente os desiguais. Escolas que 
caem no desempenho recebem ajuda extra; escolas com 
maior número de alunos com dificuldade de aprendizado 
recebem mais e melhores recursos, e assim por diante.

A exemplo do fator que nos faz semelhantes como seres 
humanos, há uma DNA a tornar parecido o desempenho 
das escolas. O segredo de uma rede de qualidade está 
na maneira como se forma o DNA da escola, os fatores 
que asseguram que todas as unidades da rede possam 
funcionar e atingir níveis de desempenho semelhantes.

O que torna uma rede de escolas boa não é muito 
diferente do que torna uma escola boa. Mas criar uma rede 
boa é muito diferente de criar uma escola boa. 

Adaptado de http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/qualidade-na-e-
ducacao-o-dna-das-escolas 

De acordo com o texto, 
(A)	 o	 Brasil,	 embora	 não	 tenha	 os	 mesmos	 resultados	

educacionais dos países desenvolvidos, consegue 
manter um padrão de qualidade em sua rede de ensino. 

(B)	 o	segredo	para	que	alcancemos	um	padrão	de	qualidade	
em	 nossas	 escolas	 é	 saber	 tratar	 as	 necessidades	
específicas	 de	 cada	 instituição	 escolar,	 aplicando	 os	
recursos de maneira desigual conforme a necessidade 
de cada uma.

(C)	 há	uma	divergência	 entre	 o	Brasil	 e	 os	demais	 países	
do mundo, pois em nosso país os pais não costumam 
matricular	seus	filhos	em	escolas	próximas	a	seus	lares.	

(D)	 o	 Brasil	 sofre	 com	 a	 educação	 por	 não	 saber	 fazer	
escolas de qualidade. 

(E)	 para	que	seja	mantida	uma	rede	de	escolas	de	padrão,	é	
necessário manter uma uniformidade na distribuição de 
recursos voltados às escolas.

Em “...E sabem que se seus filhos se esforçarem 
também obterão bons resultados.”, os dois termos 
destacados

(A)	 exercem	a	mesma	função	no	texto,	pois	ambos	servem	
para indeterminar o sujeito.

(B)	 exercem	 a	 mesma	 função	 no	 texto,	 pois	 ambos	 são	
utilizados como partículas apassivadoras. 

(C) exercem funções diferentes no texto, visto que o primeiro 
age como conjunção subordinativa condicional e o 
segundo como partícula integrante do verbo “esforçar”, 
que	nesse	contexto	é	pronominal.	

(D) exercem funções diferentes no texto, visto que o primeiro 
age como indeterminador do sujeito e o segundo como 
conjunção subordinativa causal.

(E) exercem funções diferentes no texto, visto que o primeiro 
serve para indeterminar o sujeito e o segundo como 
conjunção integrante.  

Considerando a norma padrão da língua portuguesa, 
assinale a alternativa correta quanto ao que se 
afirma.

(A)	 Em	 “Elas	 têm, portanto, a cara do bairro.”, o termo 
destacado pode ser substituído por “tem” sem que ocorra 
prejuízo gramatical.  

(B)	 Em	“...os	fatores	que	asseguram	que	todas	as	unidades	
da rede possam funcionar...”, o termo destacado deve 
ser substituído por “possa” para que haja concordância 
com o termo rede. 

(C)	 Em	 “No	 Brasil	 as	 escolas	 se	 parecem	 mais	 com	 os	
bairros...”,	 é	 necessário	 emprego	 de	 vírgula	 após	 “No	
Brasil”.	

(D) Em “Elas têm, portanto, a cara do bairro.”, as vírgulas 
utilizadas podem ser retiradas sem que haja prejuízo 
gramatical.

(E)	 Em	“Essa	diferença	é	enorme	no	Brasil.”,	é	obrigatório	o	
emprego	de	vírgula	antes	da	expressão	“no	Brasil”.

QUESTÃO 03
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Observe a pilha de cubos a seguir:

Quantos cubos faltam na figura para que esta 
contenha 20 cubos?

(A)	 9.
(B)	 10.
(C) 11.
(D) 12.
(E) 15.

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 05

QUESTÃO 04
Em “Elas têm, portanto, a cara do bairro.”, o termo 
destacado tem valor

(A)	 conclusivo.	
(B)	 adversativo.		
(C) causal.
(D) aditivo.
(E) alternativo.

Em “Mas essas escolas são poucas...”, a expressão 
destacada refere-se, EXCETO

(A)	 a	escola	com	ensino	de	qualidade.		
(B)	 inclusive	a	escolas	públicas.
(C) a escolas de prestígio. 
(D) a escolas de alto padrão. 
(E) a todas as escolas dos bairros. 

Em “As estatísticas produzidas pela OCDE...” o 
termo destacado, na oração,

(A)	 exerce	função	de	sujeito,	porque	pratica	a	ação.	
(B)	 exerce	 função	de	objeto	direto,	porque	complementa	o	

verbo “produzidas”.
(C) exerce função de complemento nominal, porque 

complementa o nome “produzidas”. 
(D) exerce função de agente da passiva, porque pratica a 

ação. 
(E) exerce função de objeto indireto, porque complementa o 

verbo com o uso de preposição exigida pela regência do 
verbo produzidas.

Quatro amigas foram ao shopping e uma delas 
comprou uma bolsa. Sobre quem comprou a bolsa, 
considere as afirmativas a seguir: 

. Eu não fui, diz Juliana.. Foi a Amanda, diz a Luana.. Foi a Luana, diz a Isabela.. A Isabela não tem razão, diz a Amanda.

Sabendo que só uma delas mentiu. Então quem 
comprou a bolsa?

(A)	 Juliana.
(B)	 Luana.
(C)	 Amanda.
(D) Isabela.
(E) Nenhuma delas.

Daniela possui seis gatos de estimação, três são 
pretos, dois são brancos e um é preto e branco. 
Sábado e Domingo são os dias que Daniela dá 
banho em seus gatos. Em um dia, ela lava três e, 
no outro, os outros três. Se no sábado ela escolheu 
aleatoriamente três gatos para o banho, o que 
podemos com certeza afirmar sobre eles, sabendo 
que nenhum era o branco e preto?

(A)	 São	todos	pretos.
(B)	 São	todos	brancos.
(C)	 Um	é	preto	e	dois	são	brancos.
(D)	 Um	é	branco	e	dois	são	pretos.
(E)	 Pelo	menos	um	é	preto.

Gustavo, Camila e Rafaela foram juntos para uma 
festa. Chegando na festa, um deles só tomou água, o 
outro, refrigerante e, o outro, cerveja. Sabendo que:

. ou Gustavo tomou água, ou Camila tomou água;. ou Gustavo tomou refrigerante, ou Rafaela tomou   
 água;. ou Camila tomou cerveja, ou Rafaela tomou cerveja.

Assinale a alternativa que apresenta o que Gustavo, 
Camila e Rafaela tomaram na festa, respectivamente.

(A)	 Refrigerante,	água	e	cerveja.
(B)	 Água,	refrigerante	e	cerveja.
(C) Refrigerante, cerveja e água.
(D) Refrigerante, água e cerveja.
(E) Cerveja, refrigerante e água.

Uma dona de casa vai fazer o almoço. Na sua 
geladeira, tem três tipos de carnes, e quatro tipos de 
saladas. Quantas possibilidades essa dona de casa 
tem para preparar o almoço, sabendo que o almoço 
deverá ter um tipo de carne e um tipo de salada?

(A)	 7.
(B)	 8.
(C) 10.
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

(D) 12.
(E) 24.

Em uma urna foram colocadas 12 fichas, com números de 1 a 12. Cada ficha possui um único número. Sabendo 
disso, qual é a probabilidade de, em um único sorteio, sair uma ficha com um número ímpar?

(A)	 25%.
(B)	 50%.
(C)	 55%.
(D)	 60%.
(E)	 65%.

N O Ç Õ E S  D E  I N F O R M Á T I C A

Em relação aos conceitos de Hardware e Software, assinale a alternativa correta.
(A)	 Microsoft	Excel	é	um	software	livre	utilizado	para	execução	de	cálculos.
(B)	 BIOS	é	o	nome	dado	a	programas	(softwares),	quando	são	armazenados	na	memória	RAM.
(C)	 Memória	ROM	é	uma	memória	virtual	criada	pelo	sistema	operacional,	utilizando	o	espaço	livre	no	disco	rígido	(HD).
(D)	 Firmware	é	o	conjunto	de	instruções	operacionais	programadas	diretamente	no	hardware	de	um	equipamento	eletrônico.
(E)	 Cache	é	um	tipo	de	chip	de	memória	de	computador	que	mantém	seus	dados	quando	a	energia	é	desligada	ou	em	uma	

falha do Sistema Operacional.

A figura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft Excel 2010 (instalação padrão português – Brasil). Com  base 
nesta planilha, assinale a alternativa correta.

(A)	 O	valor	obtido	na	célula	H4	pode	ser	calculado	utilizando	a	seguinte	fórmula:	=MAIOR(B4:G4)
(B)	 O	valor	obtido	na	célula	I4	pode	ser	calculado	utilizando	a	seguinte	fórmula:	=MENOR(B4:G4)
(C)	 Ao	clicar	na	célula	K4	e	digitar	a	fórmula	=CONT.SE(B4:J9;”<=0”) e pressionar a tecla ENTER, retornará o valor 15.
(D)	 O	valor	obtido	na	célula	J4	pode	ser	calculado	utilizando	a	seguinte	fórmula:	=SOMA(B4:I4)
(E)	 O	valor	obtido	na	célula	J4	pode	ser	calculado	utilizando	a	seguinte	fórmula:	=SOMA(B4;G4)

Sobre conceitos de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas, assinale a 
alternativa correta. Considere o Sistema Operacional Windows 7.

(A)	 Não	é	possível	criar	uma	Pasta	dentro	de	outra	já	existente.
(B)	 É	possível	salvar	dentro	de	uma	mesma	pasta	arquivos	com	o	mesmo	nome.
(C)	 Arquivos	com	extensões	diferentes	não	podem	ser	salvos	em	uma	mesma	Pasta.
(D) Uma Pasta vazia será eliminada pelo sistema após este ser reiniciado.
(E)	 Na	Pasta	Imagem	da	biblioteca	do	Windows,	somente	pode	ser	salvo	arquivo	com	extensão	JPG.
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QUESTÃO 21

Sobre Álbum de Fotografia presente no programa 
de apresentações Power Point 2010 (instalação 
padrão português – Brasil), assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Está	presente	na	Guia	Design.
(B)	 Quando	 se	 usa	 o	 recurso	 Álbum	 de	 Fotografia,	 o	

usuário deverá fechar a apresentação aberta, pois, 
caso contrario, a apresentação em uso será afetada.

(C)	 Usa-se	 a	 tecla	 de	 atalho	 ALT	 para	 selecionar	 um	
conjunto de fotos.

(D)	 Em	Álbum	de	Fotografia,	encontra-se	a	opção	Olhos	
Vermelhos para correção de imagem.

(E) Cada imagem será colocada em um Slide individual.

Sobre conceitos de proteção e segurança da 
informação, malwares e pragas virtuais, assinale 
a alternativa que apresenta o software que pode 
monitorar o comportamento online do usuário 
ou coletar informações sobre ele (inclusive 
informações confidenciais ou de identificação 
pessoal), alterar configurações do computador ou 
fazer com que ele fique lento. 

(A)	 Spyware.
(B)	 Vírus	de	Macro.
(C) Spam.
(D) Firewall.
(E) Screenloggers.

O termo URL está relacionado a conceitos de 
internet. Para este, é correto afirmar que

(A)	 é	um	endereço	único	na	internet	composto	pelo	nome	
do	 arquivo,	 diretório,	 nome	 do	 servidor	 e	 o	 método	
como ele será requisitado.

(B)	 é	 uma	 forma	 bastante	 rápida	 e	 versátil	 de	 transferir	
arquivos	(também	conhecidos	como	ficheiros),	sendo	
uma das mais usadas na internet.

(C)	 é	a	linguagem	usada	para	rotular	páginas	da	internet.
(D)	 é	 um	 protocolo	 de	 comunicação	 entre	 sistemas	 de	

informação que permite a transferência de dados 
entre redes de computadores.

(E)	 é	o	endereço	numérico	que	identifica,	de	forma	única,	
um computador na rede internet.

É T I C A  E  D I R E I T O S  H U M A N O S

Os Dez Princípios do Pacto Global abrangem temas 
relacionados aos Direitos Humanos, ao Trabalho, 
ao Meio Ambiente e ao Combate à Corrupção e, 
por isso,

(A)	 são	 juridicamente	 vinculativos	a	 todas	as	empresas,	
dada a importância de sua pauta.

(B)	 as	 corporações,	 principais	 agentes	 da	 globalização,	
poderão ajudar a garantir que o mercado, tecnologia, 
comércio	 e	 finanças	 possam	 progredir	 de	 forma	 a	
beneficiar	as	economias	e	as	sociedades	em	todos	os	
lugares.

(C) não se trata de uma rede de empresas e/ou outros 
stakeholders.

(D)	 se	 configuram	 como	 uma	 iniciativa	 compulsória,	
direcionada primeiramente aos Estados e, em 
segundo lugar, às empresas.

(E) não há preocupação, dentre tais princípios, com 
a liberdade associativa, apenas com o tema da 
negociação coletiva.

Quanto à Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, é INCORRETO afirmar que

(A)	 os	 Estados-Membros	 se	 comprometeram	 a	
desenvolver, em cooperação com as Nações Unidas, 
o respeito universal aos direitos humanos e liberdades 
fundamentais e a observância desses direitos e 
liberdades.

(B)	 toda	pessoa,	vítima	de	perseguição,	tem	o	direito	de	
procurar e de gozar asilo em outros países.  

(C) toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo 
de	 seu	 país,	 diretamente	 ou	 por	 intermédio	 de	
representantes livremente escolhidos.  

(D) toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito 
à segurança social e à realização, pelo esforço 
nacional, pela cooperação internacional e de acordo 
com a organização e recursos de cada Estado, dos 
direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis 
à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua 
personalidade. 

(E) o Estado terá prioridade de direito na escolha do 
gênero de instrução que será ministrada às crianças 
e adolescentes, independentemente da manifestação 
dos pais.

Analise as assertivas a seguir e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. A Política, enquanto ligada à cidade e ao 
que é civil e social, está também muito 
ligada à ideia de Poder.

II. A Constituição Federal Brasileira de 1988 
trouxe mecanismos para o exercício da 

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 23

QUESTÃO 22

cidadania, viabilizando a participação do 
povo na política, seja de forma direta, ou de 
forma indireta.

III. Pode-se entender que no gênero ético se 
encontram três espécies de normas: as de 
direito, as da moral e as dos costumes.

IV. A regra moral se diferencia da regra dos 
costumes, eis que os costumes demandam 
a intenção, ou seja, não basta a simples 
adoção de uma conduta. Para os costumes, 
deve haver a conformação da intenção do 
sujeito para com a mesma.

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

Acerca da fiscalização e da prestação de contas 
envolvendo a Administração Pública, é correto 
afirmar que

(A)	 o	princípio	da	publicidade	inviabiliza	as	atividades	de	
fiscalização	 e	 controle	 na	medida	 em	 que	 demanda	
recursos	 humanos	 e	 financeiros	 para	 a	 publicação	
dos	 atos	 oficiais	 em	 detrimento	 do	 envio	 de	 verbas	
necessárias aos órgãos de controle.

(B)	 o	 assim	 chamado	 sistema	 de	 “accountability”	 é	
extremamente falho. Nele, apenas prepondera o 
controle de ordem vertical.

(C)	 com	 vistas	 a	 viabilizar	 o	 controle	 da	 Administração	
Pública	e	a	assegurar	que	suas	atividades	se	prestarão	
ao	atendimento	do	interesse	público,	a	“accontability”	
pode ser tida como um conceito dinâmico, e envolve o 
indivíduo ou a agência obrigados a prestar contas e a 
justificar	seus	atos	aos	cidadãos.

(D)	 a	 Constituição	 Federal	 Brasileira,	 ao	 adotar	 de	
forma preponderante a democracia representativa, 
não viabiliza ações compatíveis com a noção de 
“accountability”.

(E)	 a	 importação	 do	 “accountability”	 no	 Brasil	 é	 inviável	
por limitações de ordem formal e material.

Quanto aos agentes públicos e seus deveres para 
com a Administração Pública, é correto afirmar 
que

(A)	 a	 observância	 aos	 Princípios	 Constitucionais	 da	
Administração	 Pública	 é	 obrigatória,	 contudo,	 tal	
observância poderá ser afastada pelo legislador 
ordinário.

(B)	 a	 moralidade	 administrativa	 não	 prevalecerá	 diante	
do	 Poder	 Discricionário	 do	 Agente	 Público,	 este	
condiciona aquela.

(C)	 a	 noção	 de	 ética	 na	 Administração	 Pública	 não	
está de forma alguma vinculada com o princípio da 
impessoalidade, de modo que a inobservância do 
princípio	da	impessoalidade	não	atenta	contra	a	ética	

no	serviço	público.
(D) o dever de honestidade e de probidade dos agentes 

públicos	é	a	 regra,	 a	qual,	 uma	vez	não	observada,	
pode ensejar, sem prejuízo de outras medidas, a sua 
responsabilização por improbidade administrativa.

(E) o dever de manutenção de conduta ilibada e idoneidade 
moral	imposto	ao	agente	público	implica	que	o	mesmo	
está proibido de participar de cultos religiosos.

Quanto à Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, analise as assertivas e assinale 
a alternativa que aponta as corretas.

I. Todas as pessoas nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos. São dotadas de 
razão  e consciência e devem agir em 
relação umas às outras com espírito de 
fraternidade.

II. Toda pessoa tem capacidade para gozar 
os direitos e as liberdades estabelecidos 
nesta Declaração, sem distinção de 
qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 
língua,  religião, opinião política ou de 
outra natureza, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento, ou qualquer outra 
condição. 

III. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade 
e à segurança pessoal.

IV. Ninguém será mantido em escravidão 
ou servidão, a escravidão e o tráfico de 
escravos serão proibidos em todas as suas 
formas. 

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.	
(B)	 Apenas	I	e	IV.
(C)	 Apenas	I	e	III.
(D)	 Apenas	II	e	III.
(E) I, II, III e IV.
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atribuições.
(B)	 prestar	 assessoria	 direta	 ao	 Procurador-Geral	 de	

Justiça.
(C)	 exercer	 a	 coordenação	 geral	 dos	 Centros	 de	Apoio	

Operacional.
(D) exercer, por delegação, as atribuições que lhe forem 

conferidas.
(E)	 emitir	 pareceres	 sobre	 assuntos	 técnico-

administrativos.

Conforme a Lei Complementar 11/1996, os 
membros do Ministério Público possuem como 
uma das garantias a vitaliciedade e esta será 
adquirida

(A)	 após	 1	 (um)	 ano	 de	 exercício,	 não	 podendo	 perder	
o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado.

(B)	 após	2	(dois)	anos	de	exercício,	não	podendo	perder	
o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado.

(C) após 3 (três) anos de exercício, não podendo perder 
o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado.

(D) após 5 (cinco) anos de exercício, não podendo perder 
o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado.

(E) após 10 (dez) anos de exercício, não podendo perder 
o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado.

Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo 
com a Lei Complementar 11/1996, compete aos 
Procuradores de Justiça

(A)	 o	exercício	das	atribuições	do	Ministério	Público	junto	
aos	Tribunais	de	Justiça	e	de	Contas,	desde	que	não	
cometidas	ao	Procurador-	Geral	de	Justiça.

(B)	 oficiar	 e	 emitir	 parecer	 escrito	 e	 fundamentado	 nos	
processos cíveis, criminais e administrativos, inclusive 
por delegação.

(C) impetrar habeas corpus, habeas data, mandado de 
segurança, mandado de injunção, ação direta de 
inconstitucionalidade, requerer correição parcial, bem 
como propor outras medidas cabíveis, perante os 
Tribunais competentes.

(D) interpor, quando for o caso, recursos aos Tribunais 
locais	ou	superiores,	ou	sugerir	ao	Procurador-Geral	
de	 Justiça,	 fundamentadamente,	 a	 interposição	 ou	
adoção de outras medidas cabíveis.

(E) integrar comissão de procedimento administrativo 
disciplinar.

O membro vitalício do Ministério Público somente 
perderá o cargo por sentença judicial transitada 
em julgado, proferida em ação civil própria. A 
este respeito, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. São princípios institucionais 
do Ministério Público:

I. Unidade.

II. Indivisibilidade.

III. Independência funcional.

IV. Vinculação aos Poderes Judiciário e 
Executivo.

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

Conforme a Lei Complementar 11/1996, são órgãos 
de execução do Ministério Público, EXCETO

(A)	 o	Procurador-Geral	de	Justiça.
(B)	 o	Colégio	de	Procuradores	de	Justiça.
(C)	 a	Corregedoria-Geral	do	Ministério	Público.
(D)	 os	Procuradores	de	Justiça.
(E)	 os	Promotores	de	Justiça.

Assinale a alternativa INCORRETA. As 
Procuradorias de Justiça são classificadas em

(A)	 Procuradorias	de	Justiça	Cíveis.
(B)	 Procuradorias	de	Justiça	Criminais.
(C)	 Procuradorias	de	Justiça	de	Contas.
(D)	 Procuradorias	de	Justiça	Administrativas.
(E)	 Procuradorias	de	Justiça	Especializadas.

De acordo com a Lei Complementar 11/1996, o prazo 
para devolução dos autos com manifestação de 
Procurador de Justiça, salvo situações especiais, 
não poderá exceder

(A)	 60	(sessenta)	dias.
(B)	 30	(trinta)	dias.
(C) 15 (quinze) dias.
(D) 10 (dez) dias.
(E) 05 (cinco) dias.

Assinale a alternativa INCORRETA. O Procurador-
Geral de Justiça Adjunto será escolhido 
livremente, dentre os Procuradores de Justiça, 
pelo Procurador-Geral de Justiça, cabendo-lhe

(A)	 auxiliar	 o	 Procurador-Geral	 de	 Justiça	 em	 suas	

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C Á V E L 
A O  M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O 

D O  E S TA D O  D A  B A H I A
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Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, um imposto instituído pela 
União, um imposto instituído pelos Estados e 
Distrito Federal e um imposto instituído pelos 
municípios.

(A)	 Impostos	 de	 importação	 de	 produtos	 estrangeiros.	
Impostos sobre propriedade de veículos automotores. 
Imposto sobre renda e proventos de qualquer 
natureza.

(B)	 Imposto	sobre	propriedade	de	veículos	automotores.	
Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. 
Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer 
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza 
ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a 
sua aquisição.

(C) Imposto sobre propriedade predial e territorial 
urbana. Imposto sobre transmissão causa mortis e 
doação, de quaisquer bens ou direitos. Imposto sobre 
exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 
nacionalizados. Imposto sobre renda e proventos de 
qualquer natureza. 

(D)	 Imposto	sobre	operações	de	crédito,	câmbio	e	seguro,	
ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Imposto 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação; 
Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana.

(E) Imposto sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação. Imposto sobre renda e proventos de 
qualquer natureza. Imposto sobre propriedade predial 
e territorial urbana.

I. A ação civil para a decretação da perda 
do cargo pela prática de infração penal 
incompatível com o exercício do cargo 
será proposta enquanto não verificada a 
prescrição da infração penal.

II. A ação civil para a decretação da perda do 
cargo em razão do exercício da advocacia, 
inclusive a representação judicial e a 
consultoria jurídica a entidades públicas 
será proposta no prazo de 3 (três) anos 
contados do fato.

III. A ação civil para a decretação da perda 
do cargo em virtude de abandono do 
cargo por prazo superior a 30 (trinta) dias 
consecutivos será proposta no prazo de 5 
(cinco) anos contados do fato.

IV. O membro do Ministério Público 
aposentado, ainda que na atividade tenha 
praticado infração penal incompatível 
com o exercício do cargo ou exercido a 
advocacia não perderá o cargo, nem serão 
cassados seus proventos.

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

Conforme a Lei Complementar 11/1996, constituem 
prerrogativas dos membros do Ministério Público, 
no exercício de suas funções, EXCETO

(A)	 receber	 o	 mesmo	 tratamento	 jurídico	 protocolar	
dispensado	 aos	 membros	 do	 Poder	 Judiciário	 e	
Conselheiros do Tribunal de Contas junto aos quais 
oficiem.

(B)	 dispor	 e	 utilizar	 livremente,	 nas	 comarcas	 em	 que	
servir,	de	instalações	próprias	e	condignas	nos	prédios	
dos fóruns.

(C) gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar 
ou pelo teor de suas manifestações processuais ou  
procedimentos, nos limites de sua independência 
funcional.

(D) receber intimação pessoal em qualquer processo e 
grau	de	jurisdição,	através	da	entrega	dos	autos	com	
vista.

(E)	 ser	processado	e	julgado	originariamente	pelo	Juiz	da	
Comarca onde exerce o cargo, nos crimes comuns e 
de responsabilidade, ressalvadas exceções de ordem 
constitucional.

De acordo com o Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Estado da Bahia, são formas de 
provimento de cargo público, EXCETO

(A)	 readaptação.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 33

(B)	 reversão.
(C) reintegração.
(D) recondução.
(E) nomeação.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S
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tais como comprar ou alugar, produzir 
internamente ou terceirizar determinado 
bem ou serviço.

III. apresentar os resultados de desempenho 
com devidas comparações com os custos 
de outros projetos.

IV. apoiar as funções de planejamento e 
orçamento, fornecendo informações que 
permitam projeções mais aderentes à 
realidade com base em custos incorridos e 
projetados.

V. apoiar programas de controle de custos e 
de melhoria da qualidade do gasto. 

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.
(B)	 Apenas	II,	III	e	V.
(C)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	III,	IV	e	V.

No que tange às entidades abrangidas pelo 
campo de aplicação da Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público, é correto afirmar que estas 
devem observar as normas e as técnicas próprias 
da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
considerando-se o seguinte escopo:

(A)	 sistematicamente,	 as	 demais	 entidades	 do	 setor	
público,	 para	 garantir	 procedimentos	 suficientes	 de	
prestação de contas e instrumentalização do controle 
social.

(B)	 integralmente,	as	demais	entidades	do	setor	público,	
para	garantir	procedimentos	suficientes	de	prestação	
de contas e instrumentalização do controle social.

(C) integralmente, as entidades governamentais, os 
serviços	sociais	e	os	conselhos	profissionais.

(D) parcialmente, as entidades governamentais, os 
serviços	sociais	e	os	conselhos	profissionais.

(E)	 sistematicamente,	 o	 ciclo	 da	 administração	 pública	
para evidenciar informações necessárias à tomada de 
decisões, à prestação de contas e à instrumentalização 
do controle social.

Sobre a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas.

I. É o ramo da ciência contábil que aplica, 
no processo gerador de informações, os 
Princípios de Contabilidade e as normas 
contábeis direcionados ao controle 
patrimonial de entidades do setor público.

II. Seus objetivos são: fornecer aos usuários 
informações sobre os resultados 
alcançados e os aspectos de natureza 

A Lei Federal nº 11.494/07 regulamenta o Fundo  
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (FUNDEB). No que se refere à 
transferência e à gestão dos recursos, o Poder 
Executivo federal publicará, até 31 de dezembro 
de cada exercício, para vigência no exercício 
subsequente, EXCETO

(A)	 a	 estimativa	 do	 total	 de	 pagamentos	 devidos	 aos	
profissionais	do	magistério	da	educação.

(B)	 a	estimativa	do	valor	da	complementação	da	União.
(C) a estimativa da receita total dos Fundos.
(D)	 o	valor	anual	mínimo	por	aluno	definido	nacionalmente.
(E) a estimativa dos valores anuais por aluno no âmbito 

do Distrito Federal e de cada Estado.

De acordo com a Resolução nº 1303/11 do Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – 
TCM/BA, é INCORRETO afirmar que tal resolução 
prevê o seguinte:

(A)	 estabelece	o	 limite	máximo	de	valor	de	multa	para	o	
exercício de 2012.

(B)	 estabelece	 que,	 para	 vigorar	 no	 exercício	 de	 2012,	
como limite máximo de multas aplicáveis às situações 
previstas	 nos	 incisos	 I	 a	 VIII	 e	 parágrafo	 único	 do	
art. 71 da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, o 
valor equivalente a R$ 36.069,00 (trinta e seis mil, e 
sessenta e nove reais).

(C) estabelece os valores a serem ressarcidos ao Tesouro 
Municipal,	 decorrentes	 de	 decisões	 do	 Tribunal	
emitidas sobre processos de qualquer natureza, que 
serão	corrigidos	a	partir	 de	 seu	valor	 histórico	até	a	
data	 do	 decisório	 pelo	 IPCA,	 e	 acrescidos	 de	 juros	
legais.

(D) estabelece que, na ocorrência do não pagamento de 
multa	imposta	em	decisório	deste	Tribunal	até	a	data	
de seu vencimento, serão aplicados juros legais. 

(E) estabelece normas para a apresentação da 
documentação mensal de receita e despesa e da 
prestação de contas anual de Sociedades de Economia 
Mista	 e	 Empresas	 Públicas	 e	 outras	 entidades	 da	
administração indireta municipal que sejam regidas 
pelas Leis Federais n.º 6.404/76 e nº 11.638/07.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. O Sistema de Informações 
de Custos no setor público registra, processa e 
evidencia os custos de bens e serviços e outros 
objetos de custos, produzidos e oferecidos à 
sociedade pela entidade pública e, para tanto, tem 
os seguintes objetivos:

I. mensurar, registrar e evidenciar os custos 
apenas dos projetos executados pelas 
entidades públicas.

II. apoiar a tomada de decisão em processos, 

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38
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orçamentária, econômica, financeira e física 
do patrimônio da entidade do setor público 
e suas mutações, em apoio ao processo de 
tomada de decisão; a adequada prestação 
de contas; e o necessário suporte para a 
instrumentalização do controle social.

III. O objeto é a consolidação de entidades 
do setor público para fins de atendimento 
de exigências legais ou necessidades 
gerenciais.

IV. Tem a função social de refletir, 
sistematicamente, o ciclo da administração 
pública para evidenciar informações 
necessárias à tomada de decisões, à 
prestação de contas e à instrumentalização 
do controle social.

V. Tem a função social de fornecer, 
sistematicamente, informações sobre 
os resultados alcançados e os aspectos 
de natureza orçamentária, econômica, 
financeira e física do patrimônio da entidade 
do setor público e suas mutações a fim de 
instrumentalizar do controle social.

(A)	 Apenas	I,	II	e	IV.
(B)	 Apenas	II,	III	e	V.
(C)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	III,	IV	e	V.

A respeito das classificações da Unidade 
Contábil no âmbito da Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. Originária: representa parcela do patrimônio 
de Unidade Contábil Originária.

II. Descentralizada: representa o patrimônio 
das entidades do setor público na condição 
de pessoas jurídicas.

III. Unificada: representa a soma ou a 
agregação do patrimônio de duas ou mais 
Unidades Contábeis Descentralizadas.

IV. Consolidada: representa a soma ou a 
agregação do patrimônio de duas ou mais 
Unidades Contábeis Originárias. 

V. Descentralizada: representa parcela do 
patrimônio de Unidade Contábil Originária.

(A)	 Apenas	I,	II	e	IV.
(B)	 Apenas	II,	III	e	V.
(C)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	III,	IV	e	V.

QUESTÃO 41

R A S C U N H O
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Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. No âmbito da Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, entende-se por: 

I. Entidade do Setor Público: órgãos, fundos e 
pessoas jurídicas de direito público ou que, 
possuindo personalidade jurídica de direito 
privado, recebam, guardem, movimentem, 
gerenciem ou apliquem dinheiros, bens 
e valores públicos, na execução de suas 
atividades. Equiparam-se, para efeito 
contábil, as pessoas físicas que recebam 
subvenção, benefício, ou incentivo, fiscal 
ou creditício, de órgão público.

II. Instrumentalização do Controle Social: 
compromisso fundado na ética profissional, 
que pressupõe o exercício cotidiano 
de fornecer informações que sejam 
compreensíveis e úteis aos cidadãos no 
desempenho de sua soberana atividade de 
controle do uso de recursos e patrimônio 
público pelos agentes públicos.

III. Campo de Aplicação: espaço de atuação do 
Profissional de Contabilidade que demanda 
estudo, interpretação, identificação, 
mensuração, avaliação, registro, controle 
e evidenciação de fenômenos contábeis, 
decorrentes de variações patrimoniais 
em: (A) entidades do setor público; e (B) 
ou de entidades que recebam, guardem, 
movimentem, gerenciem ou apliquem 
recursos públicos, na execução de suas 
atividades, no tocante aos aspectos 
contábeis da prestação de contas.

IV. Normas e Técnicas Próprias da 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 
o conjunto das Normas Brasileiras 
de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público, seus conceitos e procedimentos 
de avaliação e mensuração, registro e 
divulgação de demonstrações contábeis, 
aplicação de técnicas que decorrem da 
evolução científica da Contabilidade, bem 
como quaisquer procedimentos técnicos 
de controle contábil e prestação de contas 
previstos, que propiciem o controle social, 
além da observância das normas aplicáveis.

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

Existem diversos métodos de custeio que podem 
ser utilizados tanto pelas organizações industriais 
quanto pelas comerciais e prestadoras de 
serviços, sejam elas, com ou sem fins lucrativos. 
Esses métodos são utilizados para determinar 
o valor dos objetos de custeio; reduzir custos; 
melhorar os processos; eliminar desperdícios; 
decidir entre produzir ou terceirizar; eliminar, 
criar e aumentar ou diminuir a linha de produção 
de certos produtos. Dentre os métodos de 
custeio existentes, destacamos o custeio variável 
estruturado para atender à administração no que 
tange a tomada de decisão. Sobre esse método 
de custeio, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. Um dos principais problemas desse 
método está relacionado aos rateios dos 
custos diretos e indiretos (sejam eles fixos 
ou variáveis) aos produtos fabricados em 
determinado período cujos critérios podem 
ser considerados subjetivos e arbitrários.

II. Os custos fixos são considerados como 
custos do período em vez de serem 
apropriados aos produtos.

III. Além de ser de grande valia para a tomada 
de decisão, esse método atende às 
disposições legais quanto à apuração de 
resultados e à avaliação patrimonial.

IV. Esse método auxilia na decisão de produzir 
ou comprar um item.

V. Um dos problemas desse método reside 
no fato de que ele não permite determinar 
o nível mínimo de atividades para que o 
negócio passe a ser rentável.

VI. Permite identificar os produtos que 
contribuem mais para a lucratividade da 
empresa.

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.
(B)	 Apenas	II,	III	e	VI.
(C)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	VI.
(E)	 Apenas	III,	IV	e	V.

Sobre as vantagens e desvantagens da utilização 
do método de custeio por absorção, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A)	 Vantagem:	 segue	 os	 princípios	 contábeis,	 sendo	 o	
método	 formalmente	 aceito,	 como	 requerido	 pela	
legislação do imposto de renda para propósitos de 
lucro.

(B)	 Vantagem:	 agrega	 todos	 os	 custos,	 tanto	 os	 diretos	

QUESTÃO 42 QUESTÃO 43

QUESTÃO 44
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como os indiretos.
(C)	 Desvantagem:	os	custos	fixos	existem,	independente,	

da fabricação ou não desta ou daquela unidade, e 
acabam presentes no mesmo montante, mesmo que 
ocorram oscilações (dentro de certos limites), portanto, 
não devem ser alocados aos bens e serviços. 

(D) Vantagem: os custos, por não se relacionarem com 
este ou aquele bem ou serviço, são quase sempre 
distribuídos	à	base	de	critérios	de	 rateio	com	menor	
grau de arbitrariedade.

(E)	 Desvantagem:	o	custo	fixo	por	unidade	depende	ainda	
do volume de produção e o custo de um produto pode 
variar em função da alteração de volume de outro 
produto.

A diferença entre os valores apurados por 
cada método de custeio existente (avaliação 
de estoques, tomada de decisões, informações 
gerenciais) reside nos itens de custo que cada um 
atribui aos produtos e aqueles que são debitados 
diretamente ao resultado do período. Sobre os 
métodos existentes e a problemática de atribuição 
dos custos, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. A diferença verificada no custo de um 
produto segundo os diferentes métodos de 
custeio está sempre no valor dos custos 
fixos e nos gastos fixos de administração e 
vendas alocados ou não a ele.

II. A diferença verificada no custo de um 
produto segundo os diferentes métodos de 
custeio está sempre no valor dos custos 
variáveis e nas despesas variáveis da 
administração e vendas alocados ou não a 
ele.

III. Não há diferença no que se refere a custos 
e despesas variáveis, independente do 
método de custeio utilizado.

IV. Não há diferença no que se refere a custos 
fixos e a gastos fixos, independente do 
método de custeio utilizado.

V. Independente do método de custeio 
utilizado, as despesas variáveis são sempre 
debitadas ao resultado no período e nunca 
ao custo dos produtos.

(A)	 Apenas	I,	II	e	V.
(B)	 Apenas	II,	III	e	V.
(C)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	III,	IV	e	V.

Sobre ativos ambientais, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 As	 características	 dos	 ativos	 ambientais	 são	 os	

mesmos de uma organização para a outra.
(B)	 Os	 ativos	 ambientais	 são	 representados	 em	 dois	

grupos de contas: investimentos e imobilizado.
(C) No imobilizado ambiental, são registrados os itens dos 

ativos ambientais adicionáveis ao processo produtivo 
para eliminar, reduzir, controlar níveis de emissão de 
resíduos.

(D)	 Uma	 empresa	 que	 adquire	 uma	 área	 de	 floresta	
deverá	 classificá-la	 como	 investimento	 ambiental	 se	
o objetivo foi explorá-la para a aplicação na atividade 
produtiva da empresa.

(E)	 Classificam-se	como	investimento	ambiental	os	gastos	
com	reflorestamento	ou	aquisição	de	florestas	com	o	
objetivo de recuperar o meio ambiente ou mantê-lo 
preservado.

Passivo ambiental é toda obrigação contraída 
voluntária ou involuntariamente destinada à 
aplicação em ações de controle, preservação e 
recuperação do meio ambiente, originando, como 
contrapartida, um ativo ou custo ambiental. Para o 
reconhecido de um passivo ambiental, devem-se 
atender alguns requisitos. Sobre esses requisitos, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas.

I. Que a entidade tenha uma obrigação 
presente legal ou implícita como 
consequência de um evento passado, que 
é o uso do meio ambiente ou a geração de 
resíduos tóxicos.

II. Que seja provável que recursos sejam 
exigidos para se liquidar o passivo 
ambiental, prevalecendo a chance de não 
ocorrer a saída de recursos.

III. Que o montante do passivo ambiental 
envolvido possa ser estimado com 
suficiente segurança.

IV. Que seja uma obrigação decorrente de 
eventos passados e que deve ser liquidada 
até data de fechamento do balanço.

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

QUESTÃO 45

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47
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A contabilidade ambiental tem sido cada vez mais 
importante para as empresas em geral porque a 
disponibilidade e/ou escassez de recursos naturais 
e a poluição do meio ambiente tornaram-se objeto 
de debate econômico, político e social em todo o 
mundo. Sobre esse tema, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. A contabilidade ambiental é uma nova 
ciência que desenvolveu-se para tratar 
do conjunto de informações que relatem 
em termos econômicos as ações das 
organizações sobre o meio ambiente.

II. No Brasil, a contabilidade ambiental é 
exigida pela legislação societária.

III. A contabilidade ambiental é o estudo do 
patrimônio ambiental, bens, direitos e 
obrigações ambientais das entidades.

IV. A correta apuração do passivo ambiental 
efetivo é um fator que dificulta o processo 
de implementação da contabilidade 
ambiental.

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

Os custos ambientais podem ser classificados, 
em função de sua natureza, em custos diretos 
e custos indiretos. Assinale a alternativa que 
apresenta um custo ambiental direto e um custo 
ambiental indireto, respectivamente.

(A)	 Custo	 de	 contratação	 de	 mão	 de	 obra	 qualificada;	
Custo dos materiais de produção.

(B)	 Multas	 de	 natureza	 ambiental;	 Compensação	 a	
terceiros por danos ambientais.

(C) Custo de manipulação de sólidos e líquidos; Custo de 
gestão ambiental.

(D) Custo de inspeção; Honorários de consultoria.
(E) Custo de transporte de resíduos sólidos e líquidos; 

Custo de tratamento de resíduos.

No que se refere à análise das demonstrações 
contábeis, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 A	 análise	 vertical	 também	 é	 chamada	 de	 análise	
de estrutura e objetiva o estudo da estrutura das 
demonstrações contábeis por meio do cálculo de 
coeficientes	de	participação,	os	quais	são	obtidos	pela	
comparação entre itens homogêneos extraídos das 
demonstrações contábeis com totais referentes às 
mesmas.

(B)	 São	 exemplos	 de	 usuários	 da	 análise	 das	

demonstrações contábeis: bancos, administradores, 
sócios, governo.

(C)	 A	 análise	 horizontal	 visa	 ao	 estudo	 da	 evolução	
dos elementos componentes das demonstrações 
contábeis ao longo dos exercícios sociais por meio 
do	cálculo	de	números	índices	que	são	obtidos	de	um	
exercício social tomado como base.

(D)	 A	 análise	 por	 quocientes	 visa	 ao	 conhecimento	 da	
situação	 patrimonial,	 financeira,	 econômica	 e	 de	
desempenho da entidade por meio do cálculo de 
quocientes os quais podem ser obtidos pela comparação 
simples ou complexa entre itens, normalmente 
heterogêneos, de uma mesma demonstração contábil, 
ou entre itens de demonstrações contábeis distintas, 
porém,	na	maioria	dos	casos,	referentes	a	um	mesmo	
exercício	social.	Assim	ela	se	difere	da	análise	vertical	
ou horizontal pelo fato de que, nessas, a comparação 
é	entre	elementos	homogêneos.

(E)	 A	 análise	 das	 demonstrações	 contábeis	 é	 exigida	
pela legislação societária para demonstrar a real 
situação	econômica,	financeira	e	patrimonial	de	uma	
entidade tanto em termos estáticos quanto em termos 
dinâmicos.

O Sistema Integrado de Gestão e Auditoria previsto 
pela Resolução nº1282/09 (TCM/BA) se destina a 
recepcionar os dados e informações referentes 
à gestão municipal objeto do exercício das 
atividades fiscalizatória e auditorial constantes 
da competência constitucional do TCM. Esse é 
constituído por três modelos sobre os quais é 
correto afirmar que

(A)	 o	 Módulo	 de	 Captura,	 que,	 permitindo	 ao	 Sistema	
de Controle Interno municipal supervisionar e 
acompanhar a remessa de dados e informações, 
facilitará	sua	análise	pelo	TCM.

(B)	 o	Módulo	de	Transferência	tem	a	finalidade	de	efetivar	
a captura eletrônica dos dados referentes à execução 
orçamentária,	 financeira	 e	 patrimonial	 e	 daqueles	
relativos a contratos, convênios, obras e atos de 
pessoal dos órgãos e entidades da administração 
direta e indireta municipal.

(C)	 o	 Módulo	 de	 Análise	 tem	 como	 função	 realizar	 a	
remessa dos dados capturados, controlando o registro 
do	seu	envio	ao	TCM.

(D)	 o	 Módulo	 de	 Análise,	 que,	 permitindo	 ao	 Sistema	
de Controle Interno municipal supervisionar e 
acompanhar a remessa de dados e informações, 
facilitará	sua	análise	pelo	TCM.	

(E)	 o	 Módulo	 de	 Captura	 tem	 como	 função	 realizar	 a	
remessa dos dados capturados, controlando o registro 
do	seu	envio	ao	TCM.

De acordo com a Resolução nº1276/08 (TCM/
BA), os recursos do FUNDEB destinam-se 
ao financiamento de ações de manutenção e 
desenvolvimento da educação básica pública, 
observando-se o âmbito de atuação prioritária dos 
municípios, independentemente, EXCETO

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 51

QUESTÃO 50

QUESTÃO 52



15 Cargo: Analista Técnico: Contabilidade -                                                                                                                                                
         Ciências Contábeis

(A)	 da	modalidade	em	que	o	ensino	é	oferecido	-	regular,	
especial ou de jovens e adultos.

(B)	 da	 sua	 duração	 -	 ensino	 fundamental	 de	 oito	 ou	 de	
nove anos.

(C)	 da	idade	dos	alunos	–	de	até	18	anos.
(D) do turno de atendimento – matutino, vespertino ou 

noturno.
(E) da localização da escola - zona urbana, zona rural, 

área indígena ou quilombo.

Uma empresa toma empréstimo de R$ 50.000,00 
a uma taxa mensal de 2,9% no regime de 
capitalização simples. Sabendo que a amortização 
será feita nove meses após a contratação do 
empréstimo, qual é o montante a ser pago pela 
empresa no final deste período?

(A)	 R$	64.670,82.
(B)	 R$	14.670,82.
(C) R$ 51.045,00.
(D) R$ 63.050,00.
(E) R$ 13.050,00.

Um investidor aplica a quantia de R$ 150.000,00 pelo 
prazo de quatro meses, e tem uma remuneração 
desse capital de R$ 4.200,00. Qual é a taxa de juro 
simples ao mês dessa operação?

(A)	 0,7%	ao	mês.
(B)	 2,8%	ao	mês.
(C)	 0,5%	ao	mês.
(D)	 0,9%	ao	mês.
(E)	 3,6%	ao	mês.

A empresa Dois Irmãos S/A tomou um empréstimo 
para ser pago ao final de três anos, a uma taxa de 
juro compostos de 8% ao ano. Sabendo que o valor 
devolvido após os três anos foi R$ 251.942,40, qual 
foi o valor do empréstimo inicial?

(A)	 R$	195.500,00.
(B)	 R$	200.000,00.
(C) R$ 210.000,00.
(D) R$ 205.000,00.
(E) R$ 205.500,00.

A companhia Dinheiro Sobrando S/A realiza 
um investimento no Banco Y S/A no valor de R$ 
120.000,00 à taxa de 0,95% ao mês, pelo prazo de 
14 meses, no regime de capitalização composto. 
Qual será o valor de resgate desta operação?

(A)	 R$	136.000,00.
(B)	 R$	135.960,00.
(C) R$ 689.286,84.
(D) R$ 136.983,98.
(E) R$ 765.321,77.

Assinale a alternativa INCORRETA sobre a Taxa 
Interna de Retorno (TIR).

(A)	 É	 um	 dos	 principais	 métodos	 de	 análise	 de	
investimentos, seja para avaliar a viabilidade de 
projetos ou acompanhar e comparar a rentabilidade 
de investimentos. 

(B)	 É	 utilizada	 para	 se	 conhecer	 a	 taxa	 de	 juros	 de	
empréstimos	e	financiamentos.

(C)	 A	TIR	de	um	fluxo	de	caixa	da	operação	é	a	taxa	real	
de	juros	da	operação	financeira.

(D) O cálculo da TIR de um investimento indica se este 
investimento vai ou não valorizar uma empresa. 
Portanto, pode-se decidir fazer ou não um investimento 
analisando-se a TIR.

(E)	 Depois	de	iniciado	um	projeto	ou	investimento,	não	é	
mais possível calcular a TIR.

Sobre a evolução conceitual do Orçamento Público, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas.

I. O orçamento governamental é uma área de 
estudo que interessa a várias disciplinas, o 
que garante ao orçamento suas diferentes 
naturezas.

II. As naturezas do orçamento são quatro: 
política econômica, administrativa, social e 
contábil.

III. Tem por função principal no orçamento 
tradicional: controle político.

IV. As diferentes naturezas encaminham 
o orçamento público para uma única 
finalidade: a correta aplicação dos recursos 
públicos.

V. Tem por função principal no orçamento 
moderno: instrumento de administração.

(A)	 Apenas	I,	II	e	V.
(B)	 Apenas	II,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	I,	III	e	V.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	I,	III	e	IV.

QUESTÃO 53

QUESTÃO 54

QUESTÃO 56

QUESTÃO 57

QUESTÃO 55

QUESTÃO 58
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O capítulo III da Lei Estadual nº 9.433/2005 dispõe 
sobre as compras. Considerando a referida Lei, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 As	 compras	 podem	 ser	 efetuadas	 apresentando-se	
apenas a indicação dos recursos orçamentários para 
seu pagamento.

(B)	 As	 compras	 deverão,	 obrigatoriamente,	 atender	 ao	
princípio da padronização e à compatibilidade de 
especificações	técnicas	e	de	desempenho.

(C) Será dada publicidade, diariamente, em órgãos 
eletrônicos	de	divulgação	oficial,	em	quadro	de	avisos	
de	amplo	acesso	público	à	relação	de	todas	as	compras	
realizadas	pela	Administração	indireta,	identificando	o	
bem comprado e a quantidade adquirida. O preço e a 
identificação	do	fornecedor	são	informações	sigilosas	
e, portanto, não devem ser publicadas.

(D)	 As	compras	deverão,	sempre	que	possível,	obedecer	
às condições de compra e pagamento semelhantes às 
que prevalecerem no setor privado, para os negócios 
da	 mesma	 espécie,	 inclusive	 com	 pagamento	 em	
prestações parceladas, observando a legislação 
orçamentária.

(E)	 As	 compras	 deverão	 ser	 liquidadas	 em	 parcelas	
únicas	visando	à	comodidade	no	setor	de	compras.

Sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
está INCORRETA a seguinte afirmação:

(A)	 a	partir	do	ano	2000,	seu	conteúdo	é	estabelecido	por	
meio da Lei de Responsabilidade Fiscal.

(B)	 compreenderá	as	metas	e	prioridades	da	administração	
pública	de	cada	Estado	e	do	Distrito	Federal,	incluindo	
as	 despesas	 de	 capital	 para	 o	 exercício	 financeiro	
subsequente.

(C)	 orientará	a	elaboração	da	Lei	Orçamentária	Anual.
(D) estabelecerá a política de aplicação das agências 

financeiras	oficiais	de	fomento.
(E) disporá sobre as alterações na legislação tributária.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é constituída por 
três orçamentos:

(A)	 Orçamento	Fiscal,	Orçamento	da	Seguridade	Social	e	
Orçamento de Investimento das Empresas.

(B)	 Orçamento	 da	 Assistência	 Social,	 Orçamento	 das	
Empresas Estatais e Orçamento Fiscal.

(C)	 Orçamento	das	Fundações	Públicas,	Orçamento	das	
Empresas	Públicas	e	Orçamento	das	Sociedades	de	
Economia	Mista.

(D) Orçamento de Investimento das Empresas, Orçamento 
das	Empresas	Públicas	e	Orçamento	das	Fundações	
Públicas.

(E) Orçamento da Seguridade Social, Orçamento das 
Fundações	 Públicas	 e	 Orçamento	 da	 Assistência	
Social.

Na atual fase em que as questões fiscais afetam de 
maneira crucial a gestão do Estado, as LDOs têm 
papel fundamental, pois responsabilizam-se pela 
fixação das metas fiscais, no marco estabelecido 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para tanto, 
no Anexo de Metas Fiscais, constam, EXCETO

(A)	 as	metas	de	resultado	primário	e	nominal	e	de	dívida	
pública	 para	 o	 exercício	 da	 LDO	 e	 para	 os	 quatro	
seguintes.

(B)	 a	 memória	 e	 a	 metodologia	 de	 cálculo	 das	 metas	
anuais.

(C)	 as	metas	fiscais	dos	três	exercícios	anteriores.
(D) a avaliação do cumprimento das metas relativas ao 

exercício anterior.
(E)	 a	 avaliação	 financeira	 e	 atuarial	 dos	 regimes	 de	

previdência e dos fundos de natureza atuarial, como o 
FAT.

No que se refere aos aspectos conceituais 
da Perícia, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. A perícia contábil constitui o conjunto 
de procedimentos técnico-científicos 
destinados a levar à instância decisória 
elementos de prova necessários a subsidiar 
à justa solução do litígio ou constatação 
de um fato, mediante laudo pericial 
contábil e/ou parecer pericial contábil, em 
conformidade com as normas jurídicas e 
profissionais, e a legislação específica no 
que for pertinente.

II. O laudo pericial contábil e o parecer pericial 
contábil têm por limite os próprios objetivos 
da perícia deferida ou contratada.

III. A perícia contábil, tanto a judicial como a 
extrajudicial, é de competência exclusiva 
de contador devidamente registrado na 
Comissão de Valores Mobiliários. 

IV. Entende-se como perícia judicial aquela 
exercida no âmbito arbitral, estatal 
ou voluntária, enquanto que a perícia 
extrajudicial é aquela exercida sob a tutela 
da justiça.

V. A perícia arbitral é aquela exercida sob 
o controle da lei de arbitragem. Perícia 
no âmbito estatal é executada sob o 
controle de órgão do estado, tais como 
perícia administrativa das Comissões 
Parlamentares de Inquérito, de perícia 
criminal e do Ministério Público. 
Perícia voluntária é aquela contratada 
espontaneamente pelo interessado ou de 
comum acordo entre as partes.

QUESTÃO 59

QUESTÃO 60

QUESTÃO 61

QUESTÃO 62

QUESTÃO 63
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(A)	 Apenas	I,	II	e	V.
(B)	 Apenas	II,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	I,	III	e	V.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	I,	III	e	IV.

O planejamento da perícia é a etapa do trabalho 
pericial, que antecede as diligências, pesquisas, 
cálculos e respostas aos quesitos, na qual, o 
perito estabelece os procedimentos gerais dos 
exames a serem executados no âmbito judicial, 
extrajudicial para o qual foi nomeado, indicado 
ou contratado, elaborando-o a partir do exame do 
objeto da perícia. Assinale a alternativa que NÃO 
representa um dos objetivos do planejamento da 
perícia.

(A)	 Conhecer	 o	 objeto	 da	 perícia,	 a	 fim	 de	 permitir	 a	
adoção de procedimentos que conduzam à revelação 
da verdade, a qual subsidiará o juízo, o árbitro ou o 
interessado a tomar a decisão a respeito da lide.

(B)	 Definir	a	natureza,	a	oportunidade	e	a	extensão	dos	
exames a serem realizados, em consonância com o 
objeto da perícia, os termos constantes da nomeação, 
dos quesitos ou da proposta de honorários oferecida 
pelo perito.

(C) Estabelecer condições para que o trabalho seja 
cumprido no prazo estabelecido.

(D)	 Identificar	potenciais	problemas	e	riscos	que	possam	
vir a ocorrer no andamento da perícia.

(E)	 Dificultar	a	execução	e	a	revisão	dos	trabalhos.

QUESTÃO 64
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D I S C U R S I VA

1.  A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
a)		 o	conhecimento	técnico-científico	sobre	a	matéria;
b)  o atendimento ao tema proposto na questão;
c)  a clareza de argumentação/senso crítico;
d)  a seletividade de informação;
e) a criatividade/originalidade;
f) a utilização adequada da Língua Portuguesa.

2.  O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero):
a)		 em	casos	de	não	atendimento	ao	conteúdo	avaliado	e	ao	tema	proposto,	de	manuscrever	em	letra	ilegível	ou	de	grafar	por	

outro meio que não o determinado no Edital 198/2013;
b)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
c)  redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta; 
d)		 não	apresentar	as	questões	redigidas	na	Folha	da	Versão	Definitiva	ou	entregar	em	branco;
e)	 apresentar	 identificação,	em	local	 indevido,	de	qualquer	natureza	(nome	parcial,	nome	completo,	outro	nome	qualquer,	

número(s),	letra(s),	sinais,	desenhos	ou	códigos).

3.  O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão da prova 
discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do 
local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitidas para a elaboração de seu texto.

A Lei Orçamentária Anual é constituída por três orçamentos. Apresente quais são esses três orçamentos e 
discorra, de forma objetiva, sobre a abrangência e a dimensão de cada um.

QUESTÃO 01
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Informações Adicionais
titutoaocp.org.br   /   candidato@institutoaocp.org.br

QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico 07 a 12

Língua Portuguesa 01 a 06

Noções de Informática 13 a 18

Ética e Direitos Humanos 19 a 24

    
 O Caderno de questões possui 64 

(sessenta e quatro) questões objetivas e 
1 (uma) questão discursiva, numeradas 
sequencialmente, de acordo com o 
exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

INSTRUÇÕES 
1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	

documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.     O  candidato  deverá  marcar  na Folha de Respostas o número que 
       corresponde à sua prova.

4.	 O	prazo	de	realização	da	prova	é	de	4h30min	(quatro	horas	e	 trinta	
minutos), incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição 
da	Versão	Definitiva	da	questão	Discursiva.	Após	60	(minutos)	do	início	
da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

5.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de	Respostas	e	a	Versão	Definitiva	da	questão	Discursiva	devidamente	
preenchida e assinadas. O candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno 
de Questões, desde que permaneça na sala durante 3h30min (três 
horas e trinta minutos) contadas a partir do início da prova.

6.	 As	provas	e	os	gabaritos	preliminares	estarão	disponíveis	no	site	do	
Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br	-	no	dia	posterior	à	aplicação	
da prova. 

7. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 

Concurso Público
REF. EDITAL N° 198/2013

NÍVEL SUPERIOR - TARDE

Legislação	Aplicável	ao	Ministério						
Público	do	Estado	da	Bahia

25 a 34

IV CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DO QUADRO DE SERVIDORES DO                         
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Conhecimentos	Específicos 35 a 64

Discursiva     1

ANALISTA TÉCNICO: 
CONTABILIDADE - 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ANALISTA TÉCNICO: 
CONTABILIDADE - 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão

Resp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35Questão

Resp.

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49 50Questão

Resp.

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

Qualidade na educação: o DNA das escolas
Segredo de uma rede de qualidade não é padronizar, mas 
atender fatores distintos – pois algumas escolas têm mais 

problemas e desafios do que outras

João Batista Araujo e Oliveira

[...] A exemplo do que ocorre no Brasil, na maioria dos 
países desenvolvidos os pais matriculam seus filhos na 
escola púbica mais próxima de sua casa. A grande diferença 
é que, na maior parte das nações, as escolas de diferentes 
bairros são semelhantes: elas se parecem muito entre si, 
no que fazem e nos resultados. No Brasil as escolas se 
parecem mais com os bairros onde estão localizadas. Elas 
têm, portanto, a cara do bairro.

Sabemos como fazer uma escola de qualidade, uma 
escola boa. Há inclusive escolas públicas assim no Brasil, 
algumas centenas delas, ou talvez poucos milhares. São 
escolas de prestígio, de alto padrão, onde o ensino é de 
qualidade, os alunos estudam e aprendem e os resultados 
são elevados. São escolas militares, colégios de aplicação 
e unidades estaduais ou municipais aqui e ali que possuem 
as mesmas características. Mas essas escolas são poucas 
– uma pequena fração entre as mais de 120.000 unidades 
urbanas de ensino fundamental.

Nunca aprendemos a fazer aquilo que os países 
desenvolvidos sempre fizeram: manter um padrão. E 
quando o nível cai, há mecanismos para trazer a escola 
de volta. Resultado: embora sejam obrigados a matricular 
seus filhos na escola do bairro, os pais sabem que o ensino 
oferecido ali é semelhante ao proporcionado por unidades 
de outros bairros. E sabem que se seus filhos se esforçarem 
também obterão bons resultados.

As estatísticas produzidas pela OCDE ilustram 
esse fenômeno de maneira muito clara. Nos países 
desenvolvidos, a diferença da média das notas das escolas 
é relativamente pequena – raramente ultrapassa os 30%. 
Essa diferença é enorme no Brasil.

Manter uma rede de escolas de padrão não significa que 
todas as unidades são idênticas, que recebem os mesmos 
recursos, que são 100% padronizadas. Ao contrário, 
para ter resultados semelhantes, as escolas precisam de 
recursos distintos – pois algumas têm mais problemas 
e desafios do que outras. Para promover a igualdade é 
necessário tratar desigualmente os desiguais. Escolas que 
caem no desempenho recebem ajuda extra; escolas com 
maior número de alunos com dificuldade de aprendizado 
recebem mais e melhores recursos, e assim por diante.

A exemplo do fator que nos faz semelhantes como seres 
humanos, há uma DNA a tornar parecido o desempenho 
das escolas. O segredo de uma rede de qualidade está 
na maneira como se forma o DNA da escola, os fatores 
que asseguram que todas as unidades da rede possam 
funcionar e atingir níveis de desempenho semelhantes.

O que torna uma rede de escolas boa não é muito 
diferente do que torna uma escola boa. Mas criar uma rede 
boa é muito diferente de criar uma escola boa. 

Adaptado de http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/qualidade-na-e-
ducacao-o-dna-das-escolas 

Em “...E sabem que se seus filhos se esforçarem 
também obterão bons resultados.”, os dois termos 
destacados

(A)	 exercem	a	mesma	função	no	texto,	pois	ambos	servem	
para indeterminar o sujeito.

(B)	 exercem	 a	 mesma	 função	 no	 texto,	 pois	 ambos	 são	
utilizados como partículas apassivadoras. 

(C) exercem funções diferentes no texto, visto que o primeiro 
age como conjunção subordinativa condicional e o 
segundo como partícula integrante do verbo “esforçar”, 
que	nesse	contexto	é	pronominal.	

(D) exercem funções diferentes no texto, visto que o primeiro 
age como indeterminador do sujeito e o segundo como 
conjunção subordinativa causal.

(E) exercem funções diferentes no texto, visto que o primeiro 
serve para indeterminar o sujeito e o segundo como 
conjunção integrante.  

Considerando a norma padrão da língua portuguesa, 
assinale a alternativa correta quanto ao que se 
afirma.

(A)	 Em	 “Elas	 têm, portanto, a cara do bairro.”, o termo 
destacado pode ser substituído por “tem” sem que ocorra 
prejuízo gramatical.  

(B)	 Em	“...os	fatores	que	asseguram	que	todas	as	unidades	
da rede possam funcionar...”, o termo destacado deve 
ser substituído por “possa” para que haja concordância 
com o termo rede. 

(C)	 Em	 “No	 Brasil	 as	 escolas	 se	 parecem	 mais	 com	 os	
bairros...”,	 é	 necessário	 emprego	 de	 vírgula	 após	 “No	
Brasil”.	

(D) Em “Elas têm, portanto, a cara do bairro.”, as vírgulas 
utilizadas podem ser retiradas sem que haja prejuízo 
gramatical.

(E)	 Em	“Essa	diferença	é	enorme	no	Brasil.”,	é	obrigatório	o	
emprego	de	vírgula	antes	da	expressão	“no	Brasil”.

Em “Elas têm, portanto, a cara do bairro.”, o termo 
destacado tem valor

(A)	 conclusivo.	
(B)	 adversativo.		
(C) causal.
(D) aditivo.
(E) alternativo.

Em “Mas essas escolas são poucas...”, a expressão 
destacada refere-se, EXCETO

(A)	 a	escola	com	ensino	de	qualidade.		
(B)	 inclusive	a	escolas	públicas.
(C) a escolas de prestígio. 
(D) a escolas de alto padrão. 
(E) a todas as escolas dos bairros. 

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04
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aleatoriamente três gatos para o banho, o que 
podemos com certeza afirmar sobre eles, sabendo 
que nenhum era o branco e preto?

(A)	 São	todos	pretos.
(B)	 São	todos	brancos.
(C)	 Um	é	preto	e	dois	são	brancos.
(D)	 Um	é	branco	e	dois	são	pretos.
(E)	 Pelo	menos	um	é	preto.

Gustavo, Camila e Rafaela foram juntos para uma 
festa. Chegando na festa, um deles só tomou água, o 
outro, refrigerante e, o outro, cerveja. Sabendo que:

. ou Gustavo tomou água, ou Camila tomou água;. ou Gustavo tomou refrigerante, ou Rafaela tomou   
 água;. ou Camila tomou cerveja, ou Rafaela tomou cerveja.

Assinale a alternativa que apresenta o que Gustavo, 
Camila e Rafaela tomaram na festa, respectivamente.

(A)	 Refrigerante,	água	e	cerveja.
(B)	 Água,	refrigerante	e	cerveja.
(C) Refrigerante, cerveja e água.
(D) Refrigerante, água e cerveja.
(E) Cerveja, refrigerante e água.

Uma dona de casa vai fazer o almoço. Na sua 
geladeira, tem três tipos de carnes, e quatro tipos de 
saladas. Quantas possibilidades essa dona de casa 
tem para preparar o almoço, sabendo que o almoço 
deverá ter um tipo de carne e um tipo de salada?

(A)	 7.
(B)	 8.
(C) 10.
(D) 12.
(E) 24.

Em uma urna foram colocadas 12 fichas, com 
números de 1 a 12. Cada ficha possui um único 
número. Sabendo disso, qual é a probabilidade de, 
em um único sorteio, sair uma ficha com um número 
ímpar?

(A)	 25%.
(B)	 50%.
(C)	 55%.
(D)	 60%.
(E)	 65%.

Em “As estatísticas produzidas pela OCDE...” o 
termo destacado, na oração,

(A)	 exerce	função	de	sujeito,	porque	pratica	a	ação.	
(B)	 exerce	 função	de	objeto	direto,	porque	complementa	o	

verbo “produzidas”.
(C) exerce função de complemento nominal, porque 

complementa o nome “produzidas”. 
(D) exerce função de agente da passiva, porque pratica a 

ação. 
(E) exerce função de objeto indireto, porque complementa o 

verbo com o uso de preposição exigida pela regência do 
verbo produzidas.

De acordo com o texto, 
(A)	 o	 Brasil,	 embora	 não	 tenha	 os	 mesmos	 resultados	

educacionais dos países desenvolvidos, consegue 
manter um padrão de qualidade em sua rede de ensino. 

(B)	 o	segredo	para	que	alcancemos	um	padrão	de	qualidade	
em	 nossas	 escolas	 é	 saber	 tratar	 as	 necessidades	
específicas	 de	 cada	 instituição	 escolar,	 aplicando	 os	
recursos de maneira desigual conforme a necessidade 
de cada uma.

(C)	 há	uma	divergência	 entre	 o	Brasil	 e	 os	demais	 países	
do mundo, pois em nosso país os pais não costumam 
matricular	seus	filhos	em	escolas	próximas	a	seus	lares.	

(D)	 o	 Brasil	 sofre	 com	 a	 educação	 por	 não	 saber	 fazer	
escolas de qualidade. 

(E)	 para	que	seja	mantida	uma	rede	de	escolas	de	padrão,	é	
necessário manter uma uniformidade na distribuição de 
recursos voltados às escolas.

Quatro amigas foram ao shopping e uma delas 
comprou uma bolsa. Sobre quem comprou a bolsa, 
considere as afirmativas a seguir: 

. Eu não fui, diz Juliana.. Foi a Amanda, diz a Luana.. Foi a Luana, diz a Isabela.. A Isabela não tem razão, diz a Amanda.

Sabendo que só uma delas mentiu. Então quem 
comprou a bolsa?

(A)	 Juliana.
(B)	 Luana.
(C)	 Amanda.
(D) Isabela.
(E) Nenhuma delas.

Daniela possui seis gatos de estimação, três são 
pretos, dois são brancos e um é preto e branco. 
Sábado e Domingo são os dias que Daniela dá 
banho em seus gatos. Em um dia, ela lava três e, 
no outro, os outros três. Se no sábado ela escolheu 

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 05
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A figura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft Excel 2010 (instalação padrão português – Brasil). Com  base 
nesta planilha, assinale a alternativa correta.

(A)	 O	valor	obtido	na	célula	H4	pode	ser	calculado	utilizando	a	seguinte	fórmula:	=MAIOR(B4:G4)
(B)	 O	valor	obtido	na	célula	I4	pode	ser	calculado	utilizando	a	seguinte	fórmula:	=MENOR(B4:G4)
(C)	 Ao	clicar	na	célula	K4	e	digitar	a	fórmula	=CONT.SE(B4:J9;”<=0”) e pressionar a tecla ENTER, retornará o valor 15.
(D)	 O	valor	obtido	na	célula	J4	pode	ser	calculado	utilizando	a	seguinte	fórmula:	=SOMA(B4:I4)
(E)	 O	valor	obtido	na	célula	J4	pode	ser	calculado	utilizando	a	seguinte	fórmula:	=SOMA(B4;G4)

Sobre conceitos de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas, assinale a 
alternativa correta. Considere o Sistema Operacional Windows 7.

(A)	 Não	é	possível	criar	uma	Pasta	dentro	de	outra	já	existente.
(B)	 É	possível	salvar	dentro	de	uma	mesma	pasta	arquivos	com	o	mesmo	nome.
(C)	 Arquivos	com	extensões	diferentes	não	podem	ser	salvos	em	uma	mesma	Pasta.
(D) Uma Pasta vazia será eliminada pelo sistema após este ser reiniciado.
(E)	 Na	Pasta	Imagem	da	biblioteca	do	Windows,	somente	pode	ser	salvo	arquivo	com	extensão	JPG.

Observe a pilha de cubos a seguir:

Quantos cubos faltam na figura para que esta contenha 20 cubos?
(A)	 9.
(B)	 10.
(C) 11.
(D) 12.
(E) 15.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

N O Ç Õ E S  D E  I N F O R M Á T I C A
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Quanto à Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, é INCORRETO afirmar que

(A)	 os	 Estados-Membros	 se	 comprometeram	 a	
desenvolver, em cooperação com as Nações Unidas, 
o respeito universal aos direitos humanos e liberdades 
fundamentais e a observância desses direitos e 
liberdades.

(B)	 toda	pessoa,	vítima	de	perseguição,	tem	o	direito	de	
procurar e de gozar asilo em outros países.  

(C) toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo 
de	 seu	 país,	 diretamente	 ou	 por	 intermédio	 de	
representantes livremente escolhidos.  

(D) toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito 
à segurança social e à realização, pelo esforço 
nacional, pela cooperação internacional e de acordo 
com a organização e recursos de cada Estado, dos 
direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis 
à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua 
personalidade. 

(E) o Estado terá prioridade de direito na escolha do 
gênero de instrução que será ministrada às crianças 
e adolescentes, independentemente da manifestação 
dos pais.

Analise as assertivas a seguir e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. A Política, enquanto ligada à cidade e ao 
que é civil e social, está também muito 
ligada à ideia de Poder.

II. A Constituição Federal Brasileira de 1988 
trouxe mecanismos para o exercício da 
cidadania, viabilizando a participação do 
povo na política, seja de forma direta, ou de 
forma indireta.

III. Pode-se entender que no gênero ético se 
encontram três espécies de normas: as de 
direito, as da moral e as dos costumes.

IV. A regra moral se diferencia da regra dos 
costumes, eis que os costumes demandam 
a intenção, ou seja, não basta a simples 
adoção de uma conduta. Para os costumes, 
deve haver a conformação da intenção do 
sujeito para com a mesma.

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

Sobre Álbum de Fotografia presente no programa 
de apresentações Power Point 2010 (instalação 
padrão português – Brasil), assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Está	presente	na	Guia	Design.
(B)	 Quando	 se	 usa	 o	 recurso	 Álbum	 de	 Fotografia,	 o	

usuário deverá fechar a apresentação aberta, pois, 
caso contrario, a apresentação em uso será afetada.

(C)	 Usa-se	 a	 tecla	 de	 atalho	 ALT	 para	 selecionar	 um	
conjunto de fotos.

(D)	 Em	Álbum	de	Fotografia,	encontra-se	a	opção	Olhos	
Vermelhos para correção de imagem.

(E) Cada imagem será colocada em um Slide individual.

Sobre conceitos de proteção e segurança da 
informação, malwares e pragas virtuais, assinale 
a alternativa que apresenta o software que pode 
monitorar o comportamento online do usuário 
ou coletar informações sobre ele (inclusive 
informações confidenciais ou de identificação 
pessoal), alterar configurações do computador ou 
fazer com que ele fique lento. 

(A)	 Spyware.
(B)	 Vírus	de	Macro.
(C) Spam.
(D) Firewall.
(E) Screenloggers.

O termo URL está relacionado a conceitos de 
internet. Para este, é correto afirmar que

(A)	 é	um	endereço	único	na	internet	composto	pelo	nome	
do	 arquivo,	 diretório,	 nome	 do	 servidor	 e	 o	 método	
como ele será requisitado.

(B)	 é	 uma	 forma	 bastante	 rápida	 e	 versátil	 de	 transferir	
arquivos	(também	conhecidos	como	ficheiros),	sendo	
uma das mais usadas na internet.

(C)	 é	a	linguagem	usada	para	rotular	páginas	da	internet.
(D)	 é	 um	 protocolo	 de	 comunicação	 entre	 sistemas	 de	

informação que permite a transferência de dados 
entre redes de computadores.

(E)	 é	o	endereço	numérico	que	identifica,	de	forma	única,	
um computador na rede internet.

Em relação aos conceitos de Hardware e Software, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Microsoft	 Excel	 é	 um	 software	 livre	 utilizado	 para	
execução de cálculos.

(B)	 BIOS	é	o	nome	dado	a	programas	(softwares),	quando	
são	armazenados	na	memória	RAM.

(C)	 Memória	 ROM	 é	 uma	 memória	 virtual	 criada	 pelo	
sistema operacional, utilizando o espaço livre no disco 
rígido (HD).

(D)	 Firmware	 é	 o	 conjunto	 de	 instruções	 operacionais	
programadas diretamente no hardware de um 
equipamento eletrônico.

(E)	 Cache	é	um	tipo	de	chip	de	memória	de	computador	
que	mantém	seus	dados	quando	a	energia	é	desligada	
ou em uma falha do Sistema Operacional.

É T I C A  E  D I R E I T O S  H U M A N O S

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 15
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II. Toda pessoa tem capacidade para gozar 
os direitos e as liberdades estabelecidos 
nesta Declaração, sem distinção de 
qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 
língua,  religião, opinião política ou de 
outra natureza, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento, ou qualquer outra 
condição. 

III. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade 
e à segurança pessoal.

IV. Ninguém será mantido em escravidão 
ou servidão, a escravidão e o tráfico de 
escravos serão proibidos em todas as suas 
formas. 

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

Os Dez Princípios do Pacto Global abrangem temas 
relacionados aos Direitos Humanos, ao Trabalho, 
ao Meio Ambiente e ao Combate à Corrupção e, 
por isso,

(A)	 são	 juridicamente	 vinculativos	a	 todas	as	empresas,	
dada a importância de sua pauta.

(B)	 as	 corporações,	 principais	 agentes	 da	 globalização,	
poderão ajudar a garantir que o mercado, tecnologia, 
comércio	 e	 finanças	 possam	 progredir	 de	 forma	 a	
beneficiar	as	economias	e	as	sociedades	em	todos	os	
lugares.

(C) não se trata de uma rede de empresas e/ou outros 
stakeholders.

(D)	 se	 configuram	 como	 uma	 iniciativa	 compulsória,	
direcionada primeiramente aos Estados e, em 
segundo lugar, às empresas.

(E) não há preocupação, dentre tais princípios, com 
a liberdade associativa, apenas com o tema da 
negociação coletiva.

Acerca da fiscalização e da prestação de contas 
envolvendo a Administração Pública, é correto 
afirmar que

(A)	 o	princípio	da	publicidade	inviabiliza	as	atividades	de	
fiscalização	 e	 controle	 na	medida	 em	 que	 demanda	
recursos	 humanos	 e	 financeiros	 para	 a	 publicação	
dos	 atos	 oficiais	 em	 detrimento	 do	 envio	 de	 verbas	
necessárias aos órgãos de controle.

(B)	 o	 assim	 chamado	 sistema	 de	 “accountability”	 é	
extremamente falho. Nele, apenas prepondera o 
controle de ordem vertical.

(C)	 com	 vistas	 a	 viabilizar	 o	 controle	 da	 Administração	
Pública	e	a	assegurar	que	suas	atividades	se	prestarão	
ao	atendimento	do	interesse	público,	a	“accontability”	
pode ser tida como um conceito dinâmico, e envolve o 
indivíduo ou a agência obrigados a prestar contas e a 
justificar	seus	atos	aos	cidadãos.

(D)	 a	 Constituição	 Federal	 Brasileira,	 ao	 adotar	 de	
forma preponderante a democracia representativa, 
não viabiliza ações compatíveis com a noção de 
“accountability”.

(E)	 a	 importação	 do	 “accountability”	 no	 Brasil	 é	 inviável	
por limitações de ordem formal e material.

Quanto aos agentes públicos e seus deveres para 
com a Administração Pública, é correto afirmar 
que

(A)	 a	 observância	 aos	 Princípios	 Constitucionais	 da	
Administração	 Pública	 é	 obrigatória,	 contudo,	 tal	
observância poderá ser afastada pelo legislador 
ordinário.

(B)	 a	 moralidade	 administrativa	 não	 prevalecerá	 diante	
do	 Poder	 Discricionário	 do	 Agente	 Público,	 este	
condiciona aquela.

(C)	 a	 noção	 de	 ética	 na	 Administração	 Pública	 não	
está de forma alguma vinculada com o princípio da 
impessoalidade, de modo que a inobservância do 
princípio	da	impessoalidade	não	atenta	contra	a	ética	
no	serviço	público.

(D) o dever de honestidade e de probidade dos agentes 
públicos	é	a	 regra,	 a	qual,	 uma	vez	não	observada,	
pode ensejar, sem prejuízo de outras medidas, a sua 
responsabilização por improbidade administrativa.

(E) o dever de manutenção de conduta ilibada e idoneidade 
moral	imposto	ao	agente	público	implica	que	o	mesmo	
está proibido de participar de cultos religiosos.

Quanto à Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, analise as assertivas e assinale 
a alternativa que aponta as corretas.

I. Todas as pessoas nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos. São dotadas de 
razão  e consciência e devem agir em 
relação umas às outras com espírito de 
fraternidade.

QUESTÃO 24

QUESTÃO 23

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21



8 Cargo: Analista Técnico: Contabilidade -                                                                                                                                                
         Ciências Contábeis

julgado.
(C) após 3 (três) anos de exercício, não podendo perder 

o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado.

(D) após 5 (cinco) anos de exercício, não podendo perder 
o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado.

(E) após 10 (dez) anos de exercício, não podendo perder 
o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado.

Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo 
com a Lei Complementar 11/1996, compete aos 
Procuradores de Justiça

(A)	 o	exercício	das	atribuições	do	Ministério	Público	junto	
aos	Tribunais	de	Justiça	e	de	Contas,	desde	que	não	
cometidas	ao	Procurador-	Geral	de	Justiça.

(B)	 oficiar	 e	 emitir	 parecer	 escrito	 e	 fundamentado	 nos	
processos cíveis, criminais e administrativos, inclusive 
por delegação.

(C) impetrar habeas corpus, habeas data, mandado de 
segurança, mandado de injunção, ação direta de 
inconstitucionalidade, requerer correição parcial, bem 
como propor outras medidas cabíveis, perante os 
Tribunais competentes.

(D) interpor, quando for o caso, recursos aos Tribunais 
locais	ou	superiores,	ou	sugerir	ao	Procurador-Geral	
de	 Justiça,	 fundamentadamente,	 a	 interposição	 ou	
adoção de outras medidas cabíveis.

(E) integrar comissão de procedimento administrativo 
disciplinar.

O membro vitalício do Ministério Público somente 
perderá o cargo por sentença judicial transitada 
em julgado, proferida em ação civil própria. A 
este respeito, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. A ação civil para a decretação da perda 
do cargo pela prática de infração penal 
incompatível com o exercício do cargo 
será proposta enquanto não verificada a 
prescrição da infração penal.

II. A ação civil para a decretação da perda do 
cargo em razão do exercício da advocacia, 
inclusive a representação judicial e a 
consultoria jurídica a entidades públicas 
será proposta no prazo de 3 (três) anos 
contados do fato.

III. A ação civil para a decretação da perda 
do cargo em virtude de abandono do 
cargo por prazo superior a 30 (trinta) dias 
consecutivos será proposta no prazo de 5 
(cinco) anos contados do fato.

Conforme a Lei Complementar 11/1996, são órgãos 
de execução do Ministério Público, EXCETO

(A)	 o	Procurador-Geral	de	Justiça.
(B)	 o	Colégio	de	Procuradores	de	Justiça.
(C)	 a	Corregedoria-Geral	do	Ministério	Público.
(D)	 os	Procuradores	de	Justiça.
(E)	 os	Promotores	de	Justiça.

Assinale a alternativa INCORRETA. As 
Procuradorias de Justiça são classificadas em

(A)	 Procuradorias	de	Justiça	Cíveis.
(B)	 Procuradorias	de	Justiça	Criminais.
(C)	 Procuradorias	de	Justiça	de	Contas.
(D)	 Procuradorias	de	Justiça	Administrativas.
(E)	 Procuradorias	de	Justiça	Especializadas.

De acordo com a Lei Complementar 11/1996, o prazo 
para devolução dos autos com manifestação de 
Procurador de Justiça, salvo situações especiais, 
não poderá exceder

(A)	 60	(sessenta)	dias.
(B)	 30	(trinta)	dias.
(C) 15 (quinze) dias.
(D) 10 (dez) dias.
(E) 05 (cinco) dias.

Assinale a alternativa INCORRETA. O Procurador-
Geral de Justiça Adjunto será escolhido 
livremente, dentre os Procuradores de Justiça, 
pelo Procurador-Geral de Justiça, cabendo-lhe

(A)	 auxiliar	 o	 Procurador-Geral	 de	 Justiça	 em	 suas	
atribuições.

(B)	 prestar	 assessoria	 direta	 ao	 Procurador-Geral	 de	
Justiça.

(C)	 exercer	 a	 coordenação	 geral	 dos	 Centros	 de	Apoio	
Operacional.

(D) exercer, por delegação, as atribuições que lhe forem 
conferidas.

(E)	 emitir	 pareceres	 sobre	 assuntos	 técnico-
administrativos.

Conforme a Lei Complementar 11/1996, os 
membros do Ministério Público possuem como 
uma das garantias a vitaliciedade e esta será 
adquirida

(A)	 após	 1	 (um)	 ano	 de	 exercício,	 não	 podendo	 perder	
o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado.

(B)	 após	2	(dois)	anos	de	exercício,	não	podendo	perder	
o cargo senão por sentença judicial transitada em 

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C Á V E L 
A O  M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O 

D O  E S TA D O  D A  B A H I A
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A Lei Federal nº 11.494/07 regulamenta o Fundo  
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (FUNDEB). No que se refere à 
transferência e à gestão dos recursos, o Poder 
Executivo federal publicará, até 31 de dezembro 
de cada exercício, para vigência no exercício 
subsequente, EXCETO

(A)	 a	 estimativa	 do	 total	 de	 pagamentos	 devidos	 aos	
profissionais	do	magistério	da	educação.

(B)	 a	estimativa	do	valor	da	complementação	da	União.
(C) a estimativa da receita total dos Fundos.
(D)	 o	valor	anual	mínimo	por	aluno	definido	nacionalmente.
(E) a estimativa dos valores anuais por aluno no âmbito 

do Distrito Federal e de cada Estado.

De acordo com a Resolução nº 1303/11 do Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – 
TCM/BA, é INCORRETO afirmar que tal resolução 
prevê o seguinte:

(A)	 estabelece	o	 limite	máximo	de	valor	de	multa	para	o	
exercício de 2012.

(B)	 estabelece	 que,	 para	 vigorar	 no	 exercício	 de	 2012,	
como limite máximo de multas aplicáveis às situações 
previstas	 nos	 incisos	 I	 a	 VIII	 e	 parágrafo	 único	 do	
art. 71 da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, o 
valor equivalente a R$ 36.069,00 (trinta e seis mil, e 
sessenta e nove reais).

(C) estabelece os valores a serem ressarcidos ao Tesouro 
Municipal,	 decorrentes	 de	 decisões	 do	 Tribunal	
emitidas sobre processos de qualquer natureza, que 
serão	corrigidos	a	partir	 de	 seu	valor	 histórico	até	a	
data	 do	 decisório	 pelo	 IPCA,	 e	 acrescidos	 de	 juros	
legais.

(D) estabelece que, na ocorrência do não pagamento de 
multa	imposta	em	decisório	deste	Tribunal	até	a	data	
de seu vencimento, serão aplicados juros legais. 

(E) estabelece normas para a apresentação da 
documentação mensal de receita e despesa e da 
prestação de contas anual de Sociedades de Economia 
Mista	 e	 Empresas	 Públicas	 e	 outras	 entidades	 da	
administração indireta municipal que sejam regidas 
pelas Leis Federais n.º 6.404/76 e nº 11.638/07.

IV. O membro do Ministério Público 
aposentado, ainda que na atividade tenha 
praticado infração penal incompatível 
com o exercício do cargo ou exercido a 
advocacia não perderá o cargo, nem serão 
cassados seus proventos.

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

Conforme a Lei Complementar 11/1996, constituem 
prerrogativas dos membros do Ministério Público, 
no exercício de suas funções, EXCETO

(A)	 receber	 o	 mesmo	 tratamento	 jurídico	 protocolar	
dispensado	 aos	 membros	 do	 Poder	 Judiciário	 e	
Conselheiros do Tribunal de Contas junto aos quais 
oficiem.

(B)	 dispor	 e	 utilizar	 livremente,	 nas	 comarcas	 em	 que	
servir,	de	instalações	próprias	e	condignas	nos	prédios	
dos fóruns.

(C) gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar 
ou pelo teor de suas manifestações processuais ou  
procedimentos, nos limites de sua independência 
funcional.

(D) receber intimação pessoal em qualquer processo e 
grau	de	jurisdição,	através	da	entrega	dos	autos	com	
vista.

(E)	 ser	processado	e	julgado	originariamente	pelo	Juiz	da	
Comarca onde exerce o cargo, nos crimes comuns e 
de responsabilidade, ressalvadas exceções de ordem 
constitucional.

De acordo com o Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Estado da Bahia, são formas de 
provimento de cargo público, EXCETO

(A)	 readaptação.
(B)	 reversão.
(C) reintegração.
(D) recondução.
(E) nomeação.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. São princípios institucionais 
do Ministério Público:

I. Unidade.

II. Indivisibilidade.

III. Independência funcional.

IV. Vinculação aos Poderes Judiciário e 
Executivo.

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

(B)	 Apenas	I,	II	e	IV.
(C)	 Apenas	I	e	II.
(D)	 Apenas	II	e	IV.
(E) I, II, III e IV.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 36
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Sobre a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas.

I. É o ramo da ciência contábil que aplica, 
no processo gerador de informações, os 
Princípios de Contabilidade e as normas 
contábeis direcionados ao controle 
patrimonial de entidades do setor público.

II. Seus objetivos são: fornecer aos usuários 
informações sobre os resultados 
alcançados e os aspectos de natureza 
orçamentária, econômica, financeira e física 
do patrimônio da entidade do setor público 
e suas mutações, em apoio ao processo de 
tomada de decisão; a adequada prestação 
de contas; e o necessário suporte para a 
instrumentalização do controle social.

III. O objeto é a consolidação de entidades 
do setor público para fins de atendimento 
de exigências legais ou necessidades 
gerenciais.

IV. Tem a função social de refletir, 
sistematicamente, o ciclo da administração 
pública para evidenciar informações 
necessárias à tomada de decisões, à 
prestação de contas e à instrumentalização 
do controle social.

V. Tem a função social de fornecer, 
sistematicamente, informações sobre 
os resultados alcançados e os aspectos 
de natureza orçamentária, econômica, 
financeira e física do patrimônio da entidade 
do setor público e suas mutações a fim de 
instrumentalizar do controle social.

(A)	 Apenas	I,	II	e	IV.
(B)	 Apenas	II,	III	e	V.
(C)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	III,	IV	e	V.

A respeito das classificações da Unidade 
Contábil no âmbito da Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. Originária: representa parcela do patrimônio 
de Unidade Contábil Originária.

II. Descentralizada: representa o patrimônio 
das entidades do setor público na condição 
de pessoas jurídicas.

 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. O Sistema de Informações 
de Custos no setor público registra, processa e 
evidencia os custos de bens e serviços e outros 
objetos de custos, produzidos e oferecidos à 
sociedade pela entidade pública e, para tanto, tem 
os seguintes objetivos:

I. mensurar, registrar e evidenciar os custos 
apenas dos projetos executados pelas 
entidades públicas.

II. apoiar a tomada de decisão em processos, 
tais como comprar ou alugar, produzir 
internamente ou terceirizar determinado 
bem ou serviço.

III. apresentar os resultados de desempenho 
com devidas comparações com os custos 
de outros projetos.

IV. apoiar as funções de planejamento e 
orçamento, fornecendo informações que 
permitam projeções mais aderentes à 
realidade com base em custos incorridos e 
projetados.

V. apoiar programas de controle de custos e 
de melhoria da qualidade do gasto. 

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.
(B)	 Apenas	II,	III	e	V.
(C)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	III,	IV	e	V.

No que tange às entidades abrangidas pelo 
campo de aplicação da Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público, é correto afirmar que estas 
devem observar as normas e as técnicas próprias 
da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
considerando-se o seguinte escopo:

(A)	 sistematicamente,	 as	 demais	 entidades	 do	 setor	
público,	 para	 garantir	 procedimentos	 suficientes	 de	
prestação de contas e instrumentalização do controle 
social.

(B)	 integralmente,	as	demais	entidades	do	setor	público,	
para	garantir	procedimentos	suficientes	de	prestação	
de contas e instrumentalização do controle social.

(C) integralmente, as entidades governamentais, os 
serviços	sociais	e	os	conselhos	profissionais.

(D) parcialmente, as entidades governamentais, os 
serviços	sociais	e	os	conselhos	profissionais.

(E)	 sistematicamente,	 o	 ciclo	 da	 administração	 pública	
para evidenciar informações necessárias à tomada de 
decisões, à prestação de contas e à instrumentalização 
do controle social.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38
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III. Unificada: representa a soma ou a 
agregação do patrimônio de duas ou mais 
Unidades Contábeis Descentralizadas.

IV. Consolidada: representa a soma ou a 
agregação do patrimônio de duas ou mais 
Unidades Contábeis Originárias. 

V. Descentralizada: representa parcela do 
patrimônio de Unidade Contábil Originária.

(A)	 Apenas	I,	II	e	IV.
(B)	 Apenas	II,	III	e	V.
(C)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	III,	IV	e	V.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. No âmbito da Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, entende-se por: 

I. Entidade do Setor Público: órgãos, fundos e 
pessoas jurídicas de direito público ou que, 
possuindo personalidade jurídica de direito 
privado, recebam, guardem, movimentem, 
gerenciem ou apliquem dinheiros, bens 
e valores públicos, na execução de suas 
atividades. Equiparam-se, para efeito 
contábil, as pessoas físicas que recebam 
subvenção, benefício, ou incentivo, fiscal 
ou creditício, de órgão público.

II. Instrumentalização do Controle Social: 
compromisso fundado na ética profissional, 
que pressupõe o exercício cotidiano 
de fornecer informações que sejam 
compreensíveis e úteis aos cidadãos no 
desempenho de sua soberana atividade de 
controle do uso de recursos e patrimônio 
público pelos agentes públicos.

III. Campo de Aplicação: espaço de atuação do 
Profissional de Contabilidade que demanda 
estudo, interpretação, identificação, 
mensuração, avaliação, registro, controle 
e evidenciação de fenômenos contábeis, 
decorrentes de variações patrimoniais 
em: (A) entidades do setor público; e (B)
ou de entidades que recebam, guardem, 
movimentem, gerenciem ou apliquem 
recursos públicos, na execução de suas 
atividades, no tocante aos aspectos 
contábeis da prestação de contas.

IV. Normas e Técnicas Próprias da 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 
o conjunto das Normas Brasileiras 
de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público, seus conceitos e procedimentos 
de avaliação e mensuração, registro e 

QUESTÃO 41

divulgação de demonstrações contábeis, 
aplicação de técnicas que decorrem da 
evolução científica da Contabilidade, bem 
como quaisquer procedimentos técnicos 
de controle contábil e prestação de contas 
previstos, que propiciem o controle social, 
além da observância das normas aplicáveis.

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.	
(B)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	II	e	III.
(D)	 Apenas	I	e	IV.
(E) I, II, III e IV.
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Existem diversos métodos de custeio que podem 
ser utilizados tanto pelas organizações industriais 
quanto pelas comerciais e prestadoras de 
serviços, sejam elas, com ou sem fins lucrativos. 
Esses métodos são utilizados para determinar 
o valor dos objetos de custeio; reduzir custos; 
melhorar os processos; eliminar desperdícios; 
decidir entre produzir ou terceirizar; eliminar, 
criar e aumentar ou diminuir a linha de produção 
de certos produtos. Dentre os métodos de 
custeio existentes, destacamos o custeio variável 
estruturado para atender à administração no que 
tange a tomada de decisão. Sobre esse método 
de custeio, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. Um dos principais problemas desse 
método está relacionado aos rateios dos 
custos diretos e indiretos (sejam eles fixos 
ou variáveis) aos produtos fabricados em 
determinado período cujos critérios podem 
ser considerados subjetivos e arbitrários.

II. Os custos fixos são considerados como 
custos do período em vez de serem 
apropriados aos produtos.

III. Além de ser de grande valia para a tomada 
de decisão, esse método atende às 
disposições legais quanto à apuração de 
resultados e à avaliação patrimonial.

IV. Esse método auxilia na decisão de produzir 
ou comprar um item.

V. Um dos problemas desse método reside 
no fato de que ele não permite determinar 
o nível mínimo de atividades para que o 
negócio passe a ser rentável.

VI. Permite identificar os produtos que 
contribuem mais para a lucratividade da 
empresa.

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.
(B)	 Apenas	II,	III	e	VI.
(C)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	VI.
(E)	 Apenas	III,	IV	e	V.

Sobre as vantagens e desvantagens da utilização 
do método de custeio por absorção, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A)	 Vantagem:	 segue	 os	 princípios	 contábeis,	 sendo	 o	
método	 formalmente	 aceito,	 como	 requerido	 pela	
legislação do imposto de renda para propósitos de 
lucro.

(B)	 Vantagem:	 agrega	 todos	 os	 custos,	 tanto	 os	 diretos	
como os indiretos.

(C)	 Desvantagem:	os	custos	fixos	existem,	independente,	
da fabricação ou não desta ou daquela unidade, e 
acabam presentes no mesmo montante, mesmo que 
ocorram oscilações (dentro de certos limites), portanto, 
não devem ser alocados aos bens e serviços. 

(D) Vantagem: os custos, por não se relacionarem com 
este ou aquele bem ou serviço, são quase sempre 
distribuídos	à	base	de	critérios	de	 rateio	com	menor	
grau de arbitrariedade.

(E)	 Desvantagem:	o	custo	fixo	por	unidade	depende	ainda	
do volume de produção e o custo de um produto pode 
variar em função da alteração de volume de outro 
produto.

A diferença entre os valores apurados por 
cada método de custeio existente (avaliação 
de estoques, tomada de decisões, informações 
gerenciais) reside nos itens de custo que cada um 
atribui aos produtos e aqueles que são debitados 
diretamente ao resultado do período. Sobre os 
métodos existentes e a problemática de atribuição 
dos custos, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. A diferença verificada no custo de um 
produto segundo os diferentes métodos de 
custeio está sempre no valor dos custos 
fixos e nos gastos fixos de administração e 
vendas alocados ou não a ele.

II. A diferença verificada no custo de um 
produto segundo os diferentes métodos de 
custeio está sempre no valor dos custos 
variáveis e nas despesas variáveis da 
administração e vendas alocados ou não a 
ele.

III. Não há diferença no que se refere a custos 
e despesas variáveis, independente do 
método de custeio utilizado.

IV. Não há diferença no que se refere a custos 
fixos e a gastos fixos, independente do 
método de custeio utilizado.

V. Independente do método de custeio 
utilizado, as despesas variáveis são sempre 
debitadas ao resultado no período e nunca 
ao custo dos produtos.

(A)	 Apenas	I,	II	e	V.
(B)	 Apenas	II,	III	e	V.
(C)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	III,	IV	e	V.

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44
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Sobre ativos ambientais, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 As	 características	 dos	 ativos	 ambientais	 são	 os	
mesmos de uma organização para a outra.

(B)	 Os	 ativos	 ambientais	 são	 representados	 em	 dois	
grupos de contas: investimentos e imobilizado.

(C) No imobilizado ambiental, são registrados os itens dos 
ativos ambientais adicionáveis ao processo produtivo 
para eliminar, reduzir, controlar níveis de emissão de 
resíduos.

(D)	 Uma	 empresa	 que	 adquire	 uma	 área	 de	 floresta	
deverá	 classificá-la	 como	 investimento	 ambiental	 se	
o objetivo foi explorá-la para a aplicação na atividade 
produtiva da empresa.

(E)	 Classificam-se	como	investimento	ambiental	os	gastos	
com	reflorestamento	ou	aquisição	de	florestas	com	o	
objetivo de recuperar o meio ambiente ou mantê-lo 
preservado.

Passivo ambiental é toda obrigação contraída 
voluntária ou involuntariamente destinada à 
aplicação em ações de controle, preservação e 
recuperação do meio ambiente, originando, como 
contrapartida, um ativo ou custo ambiental. Para o 
reconhecido de um passivo ambiental, devem-se 
atender alguns requisitos. Sobre esses requisitos, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas.

I. Que a entidade tenha uma obrigação 
presente legal ou implícita como 
consequência de um evento passado, que 
é o uso do meio ambiente ou a geração de 
resíduos tóxicos.

II. Que seja provável que recursos sejam 
exigidos para se liquidar o passivo 
ambiental, prevalecendo a chance de não 
ocorrer a saída de recursos.

III. Que o montante do passivo ambiental 
envolvido possa ser estimado com 
suficiente segurança.

IV. Que seja uma obrigação decorrente de 
eventos passados e que deve ser liquidada 
até data de fechamento do balanço.

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

A contabilidade ambiental tem sido cada vez mais 
importante para as empresas em geral porque a 
disponibilidade e/ou escassez de recursos naturais 
e a poluição do meio ambiente tornaram-se objeto 

de debate econômico, político e social em todo o 
mundo. Sobre esse tema, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. A contabilidade ambiental é uma nova 
ciência que desenvolveu-se para tratar 
do conjunto de informações que relatem 
em termos econômicos as ações das 
organizações sobre o meio ambiente.

II. No Brasil, a contabilidade ambiental é 
exigida pela legislação societária.

III. A contabilidade ambiental é o estudo do 
patrimônio ambiental, bens, direitos e 
obrigações ambientais das entidades.

IV. A correta apuração do passivo ambiental 
efetivo é um fator que dificulta o processo 
de implementação da contabilidade 
ambiental.

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

Os custos ambientais podem ser classificados, 
em função de sua natureza, em custos diretos 
e custos indiretos. Assinale a alternativa que 
apresenta um custo ambiental direto e um custo 
ambiental indireto, respectivamente.

(A)	 Custo	 de	 contratação	 de	 mão	 de	 obra	 qualificada;	
Custo dos materiais de produção.

(B)	 Multas	 de	 natureza	 ambiental;	 Compensação	 a	
terceiros por danos ambientais.

(C)	 Custo	de	manipulação	de	sólidos	e	líquidos;	Custo	de	
gestão ambiental.

(D)	 Custo	de	inspeção;	Honorários	de	consultoria.
(E)	 Custo	 de	 transporte	 de	 resíduos	 sólidos	 e	 líquidos;	

Custo de tratamento de resíduos.

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 45

QUESTÃO 48
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No que se refere à análise das demonstrações 
contábeis, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 A	 análise	 vertical	 também	 é	 chamada	 de	 análise	
de estrutura e objetiva o estudo da estrutura das 
demonstrações contábeis por meio do cálculo de 
coeficientes	de	participação,	os	quais	são	obtidos	pela	
comparação entre itens homogêneos extraídos das 
demonstrações contábeis com totais referentes às 
mesmas.

(B)	 São	 exemplos	 de	 usuários	 da	 análise	 das	
demonstrações contábeis: bancos, administradores, 
sócios, governo.

(C)	 A	 análise	 horizontal	 visa	 ao	 estudo	 da	 evolução	
dos elementos componentes das demonstrações 
contábeis ao longo dos exercícios sociais por meio 
do	cálculo	de	números	índices	que	são	obtidos	de	um	
exercício social tomado como base.

(D)	 A	 análise	 por	 quocientes	 visa	 ao	 conhecimento	 da	
situação	 patrimonial,	 financeira,	 econômica	 e	 de	
desempenho da entidade por meio do cálculo de 
quocientes os quais podem ser obtidos pela comparação 
simples ou complexa entre itens, normalmente 
heterogêneos, de uma mesma demonstração contábil, 
ou entre itens de demonstrações contábeis distintas, 
porém,	na	maioria	dos	casos,	referentes	a	um	mesmo	
exercício	social.	Assim	ela	se	difere	da	análise	vertical	
ou horizontal pelo fato de que, nessas, a comparação 
é	entre	elementos	homogêneos.

(E)	 A	 análise	 das	 demonstrações	 contábeis	 é	 exigida	
pela legislação societária para demonstrar a real 
situação	econômica,	financeira	e	patrimonial	de	uma	
entidade tanto em termos estáticos quanto em termos 
dinâmicos.

O Sistema Integrado de Gestão e Auditoria previsto 
pela Resolução nº1282/09 (TCM/BA) se destina a 
recepcionar os dados e informações referentes 
à gestão municipal objeto do exercício das 
atividades fiscalizatória e auditorial constantes 
da competência constitucional do TCM. Esse é 
constituído por três modelos sobre os quais é 
correto afirmar que

(A)	 o	 Módulo	 de	 Captura,	 que,	 permitindo	 ao	 Sistema	
de Controle Interno municipal supervisionar e 
acompanhar a remessa de dados e informações, 
facilitará	sua	análise	pelo	TCM.

(B)	 o	Módulo	de	Transferência	tem	a	finalidade	de	efetivar	
a captura eletrônica dos dados referentes à execução 
orçamentária,	 financeira	 e	 patrimonial	 e	 daqueles	
relativos a contratos, convênios, obras e atos de 
pessoal dos órgãos e entidades da administração 
direta e indireta municipal.

(C)	 o	 Módulo	 de	 Análise	 tem	 como	 função	 realizar	 a	
remessa dos dados capturados, controlando o registro 
do	seu	envio	ao	TCM.

(D)	 o	 Módulo	 de	 Análise,	 que,	 permitindo	 ao	 Sistema	
de Controle Interno municipal supervisionar e 
acompanhar a remessa de dados e informações, 

facilitará	sua	análise	pelo	TCM.	
(E)	 o	 Módulo	 de	 Captura	 tem	 como	 função	 realizar	 a	

remessa dos dados capturados, controlando o registro 
do	seu	envio	ao	TCM.

De acordo com a Resolução nº1276/08 (TCM/
BA), os recursos do FUNDEB destinam-se 
ao financiamento de ações de manutenção e 
desenvolvimento da educação básica pública, 
observando-se o âmbito de atuação prioritária dos 
municípios, independentemente, EXCETO

(A)	 da	modalidade	em	que	o	ensino	é	oferecido	-	regular,	
especial ou de jovens e adultos.

(B)	 da	 sua	 duração	 -	 ensino	 fundamental	 de	 oito	 ou	 de	
nove anos.

(C)	 da	idade	dos	alunos	–	de	até	18	anos.
(D) do turno de atendimento – matutino, vespertino ou 

noturno.
(E) da localização da escola - zona urbana, zona rural, 

área indígena ou quilombo.

Uma empresa toma empréstimo de R$ 50.000,00 
a uma taxa mensal de 2,9% no regime de 
capitalização simples. Sabendo que a amortização 
será feita nove meses após a contratação do 
empréstimo, qual é o montante a ser pago pela 
empresa no final deste período?

(A)	 R$	64.670,82.
(B)	 R$	14.670,82.
(C) R$ 51.045,00.
(D) R$ 63.050,00.
(E) R$ 13.050,00.

Um investidor aplica a quantia de R$ 150.000,00 pelo 
prazo de quatro meses, e tem uma remuneração 
desse capital de R$ 4.200,00. Qual é a taxa de juro 
simples ao mês dessa operação?

(A)	 0,7%	ao	mês.
(B)	 2,8%	ao	mês.
(C)	 0,5%	ao	mês.
(D)	 0,9%	ao	mês.
(E)	 3,6%	ao	mês.

A empresa Dois Irmãos S/A tomou um empréstimo 
para ser pago ao final de três anos, a uma taxa de 
juro compostos de 8% ao ano. Sabendo que o valor 
devolvido após os três anos foi R$ 251.942,40, qual 
foi o valor do empréstimo inicial?

(A)	 R$	195.500,00.
(B)	 R$	200.000,00.
(C) R$ 210.000,00.
(D) R$ 205.000,00.
(E) R$ 205.500,00.

QUESTÃO 51

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

QUESTÃO 52

QUESTÃO 53

QUESTÃO 54
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A companhia Dinheiro Sobrando S/A realiza 
um investimento no Banco Y S/A no valor de R$ 
120.000,00 à taxa de 0,95% ao mês, pelo prazo de 
14 meses, no regime de capitalização composto. 
Qual será o valor de resgate desta operação?

(A)	 R$	136.000,00.
(B)	 R$	135.960,00.
(C) R$ 689.286,84.
(D) R$ 136.983,98.
(E) R$ 765.321,77.

Assinale a alternativa INCORRETA sobre a Taxa 
Interna de Retorno (TIR).

(A)	 É	 um	 dos	 principais	 métodos	 de	 análise	 de	
investimentos, seja para avaliar a viabilidade de 
projetos ou acompanhar e comparar a rentabilidade 
de investimentos. 

(B)	 É	 utilizada	 para	 se	 conhecer	 a	 taxa	 de	 juros	 de	
empréstimos	e	financiamentos.

(C)	 A	TIR	de	um	fluxo	de	caixa	da	operação	é	a	taxa	real	
de	juros	da	operação	financeira.

(D) O cálculo da TIR de um investimento indica se este 
investimento vai ou não valorizar uma empresa. 
Portanto, pode-se decidir fazer ou não um investimento 
analisando-se a TIR.

(E)	 Depois	de	iniciado	um	projeto	ou	investimento,	não	é	
mais possível calcular a TIR.

Sobre a evolução conceitual do Orçamento Público, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas.

I. O orçamento governamental é uma área de 
estudo que interessa a várias disciplinas, o 
que garante ao orçamento suas diferentes 
naturezas.

II. As naturezas do orçamento são quatro: 
política econômica, administrativa, social e 
contábil.

III. Tem por função principal no orçamento 
tradicional: controle político.

IV. As diferentes naturezas encaminham 
o orçamento público para uma única 
finalidade: a correta aplicação dos recursos 
públicos.

V. Tem por função principal no orçamento 
moderno: instrumento de administração.

(A)	 Apenas	I,	II	e	V.
(B)	 Apenas	II,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	I,	III	e	V.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	I,	III	e	IV.

O capítulo III da Lei Estadual nº 9.433/2005 dispõe 
sobre as compras. Considerando a referida Lei, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 As	 compras	 podem	 ser	 efetuadas	 apresentando-se	
apenas a indicação dos recursos orçamentários para 
seu pagamento.

(B)	 As	 compras	 deverão,	 obrigatoriamente,	 atender	 ao	
princípio da padronização e à compatibilidade de 
especificações	técnicas	e	de	desempenho.

(C) Será dada publicidade, diariamente, em órgãos 
eletrônicos	de	divulgação	oficial,	em	quadro	de	avisos	
de	amplo	acesso	público	à	relação	de	todas	as	compras	
realizadas	pela	Administração	indireta,	identificando	o	
bem comprado e a quantidade adquirida. O preço e a 
identificação	do	fornecedor	são	informações	sigilosas	
e, portanto, não devem ser publicadas.

(D)	 As	compras	deverão,	sempre	que	possível,	obedecer	
às condições de compra e pagamento semelhantes às 
que prevalecerem no setor privado, para os negócios 
da	 mesma	 espécie,	 inclusive	 com	 pagamento	 em	
prestações parceladas, observando a legislação 
orçamentária.

(E)	 As	 compras	 deverão	 ser	 liquidadas	 em	 parcelas	
únicas	visando	à	comodidade	no	setor	de	compras.

Sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
está INCORRETA a seguinte afirmação:

(A)	 a	partir	do	ano	2000,	seu	conteúdo	é	estabelecido	por	
meio da Lei de Responsabilidade Fiscal.

(B)	 compreenderá	as	metas	e	prioridades	da	administração	
pública	de	cada	Estado	e	do	Distrito	Federal,	incluindo	
as	 despesas	 de	 capital	 para	 o	 exercício	 financeiro	
subsequente.

(C)	 orientará	a	elaboração	da	Lei	Orçamentária	Anual.
(D) estabelecerá a política de aplicação das agências 

financeiras	oficiais	de	fomento.
(E) disporá sobre as alterações na legislação tributária.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é constituída por 
três orçamentos:

(A)	 Orçamento	Fiscal,	Orçamento	da	Seguridade	Social	e	
Orçamento de Investimento das Empresas.

(B)	 Orçamento	 da	 Assistência	 Social,	 Orçamento	 das	
Empresas Estatais e Orçamento Fiscal.

(C)	 Orçamento	das	Fundações	Públicas,	Orçamento	das	
Empresas	Públicas	e	Orçamento	das	Sociedades	de	
Economia	Mista.

(D) Orçamento de Investimento das Empresas, Orçamento 
das	Empresas	Públicas	e	Orçamento	das	Fundações	
Públicas.

(E) Orçamento da Seguridade Social, Orçamento das 
Fundações	 Públicas	 e	 Orçamento	 da	 Assistência	
Social.

QUESTÃO 56

QUESTÃO 57

QUESTÃO 55 QUESTÃO 58

QUESTÃO 59

QUESTÃO 60
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Na atual fase em que as questões fiscais afetam de 
maneira crucial a gestão do Estado, as LDOs têm 
papel fundamental, pois responsabilizam-se pela 
fixação das metas fiscais, no marco estabelecido 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para tanto, 
no Anexo de Metas Fiscais, constam, EXCETO

(A)	 as	metas	de	resultado	primário	e	nominal	e	de	dívida	
pública	 para	 o	 exercício	 da	 LDO	 e	 para	 os	 quatro	
seguintes.

(B)	 a	 memória	 e	 a	 metodologia	 de	 cálculo	 das	 metas	
anuais.

(C)	 as	metas	fiscais	dos	três	exercícios	anteriores.
(D) a avaliação do cumprimento das metas relativas ao 

exercício anterior.
(E)	 a	 avaliação	 financeira	 e	 atuarial	 dos	 regimes	 de	

previdência e dos fundos de natureza atuarial, como o 
FAT.

No que se refere aos aspectos conceituais 
da Perícia, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. A perícia contábil constitui o conjunto 
de procedimentos técnico-científicos 
destinados a levar à instância decisória 
elementos de prova necessários a subsidiar 
à justa solução do litígio ou constatação 
de um fato, mediante laudo pericial 
contábil e/ou parecer pericial contábil, em 
conformidade com as normas jurídicas e 
profissionais, e a legislação específica no 
que for pertinente.

II. O laudo pericial contábil e o parecer pericial 
contábil têm por limite os próprios objetivos 
da perícia deferida ou contratada.

III. A perícia contábil, tanto a judicial como a 
extrajudicial, é de competência exclusiva 
de contador devidamente registrado na 
Comissão de Valores Mobiliários. 

IV. Entende-se como perícia judicial aquela 
exercida no âmbito arbitral, estatal 
ou voluntária, enquanto que a perícia 
extrajudicial é aquela exercida sob a tutela 
da justiça.

V. A perícia arbitral é aquela exercida sob 
o controle da lei de arbitragem. Perícia 
no âmbito estatal é executada sob o 
controle de órgão do estado, tais como 
perícia administrativa das Comissões 
Parlamentares de Inquérito, de perícia 
criminal e do Ministério Público. 
Perícia voluntária é aquela contratada 
espontaneamente pelo interessado ou de 
comum acordo entre as partes.

(A)	 Apenas	I,	II	e	V.
(B)	 Apenas	II,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	I,	III	e	V.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	I,	III	e	IV.

O planejamento da perícia é a etapa do trabalho 
pericial, que antecede as diligências, pesquisas, 
cálculos e respostas aos quesitos, na qual, o 
perito estabelece os procedimentos gerais dos 
exames a serem executados no âmbito judicial, 
extrajudicial para o qual foi nomeado, indicado 
ou contratado, elaborando-o a partir do exame do 
objeto da perícia. Assinale a alternativa que NÃO 
representa um dos objetivos do planejamento da 
perícia.

(A)	 Conhecer	 o	 objeto	 da	 perícia,	 a	 fim	 de	 permitir	 a	
adoção de procedimentos que conduzam à revelação 
da verdade, a qual subsidiará o juízo, o árbitro ou o 
interessado a tomar a decisão a respeito da lide.

(B)	 Definir	a	natureza,	a	oportunidade	e	a	extensão	dos	
exames a serem realizados, em consonância com o 
objeto da perícia, os termos constantes da nomeação, 
dos quesitos ou da proposta de honorários oferecida 
pelo perito.

(C) Estabelecer condições para que o trabalho seja 
cumprido no prazo estabelecido.

(D)	 Identificar	potenciais	problemas	e	riscos	que	possam	
vir a ocorrer no andamento da perícia.

(E)	 Dificultar	a	execução	e	a	revisão	dos	trabalhos.

QUESTÃO 61

QUESTÃO 62

QUESTÃO 63
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Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, um imposto instituído pela 
União, um imposto instituído pelos Estados e 
Distrito Federal e um imposto instituído pelos 
municípios.

(A)	 Impostos	 de	 importação	 de	 produtos	 estrangeiros.	
Impostos sobre propriedade de veículos automotores. 
Imposto sobre renda e proventos de qualquer 
natureza.

(B)	 Imposto	sobre	propriedade	de	veículos	automotores.	
Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. 
Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer 
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza 
ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a 
sua aquisição.

(C) Imposto sobre propriedade predial e territorial 
urbana. Imposto sobre transmissão causa mortis e 
doação, de quaisquer bens ou direitos. Imposto sobre 
exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 
nacionalizados. Imposto sobre renda e proventos de 
qualquer natureza. 

(D)	 Imposto	sobre	operações	de	crédito,	câmbio	e	seguro,	
ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Imposto 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual	 e	 intermunicipal	 e	 de	 comunicação;	
Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana.

(E) Imposto sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação. Imposto sobre renda e proventos de 
qualquer natureza. Imposto sobre propriedade predial 
e territorial urbana.

QUESTÃO 64
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D I S C U R S I VA

1.  A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
a)		 o	conhecimento	técnico-científico	sobre	a	matéria;
b)		 o	atendimento	ao	tema	proposto	na	questão;
c)		 a	clareza	de	argumentação/senso	crítico;
d)		 a	seletividade	de	informação;
e)	 a	criatividade/originalidade;
f) a utilização adequada da Língua Portuguesa.

2.  O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero):
a)		 em	casos	de	não	atendimento	ao	conteúdo	avaliado	e	ao	tema	proposto,	de	manuscrever	em	letra	ilegível	ou	de	grafar	por	

outro	meio	que	não	o	determinado	no	Edital	198/2013;
b)		 apresentar	acentuada	desestruturação	na	organização	textual	ou	atentar	contra	o	pudor;
c)		 redigir	seu	texto	a	lápis	ou	a	tinta	em	cor	diferente	de	azul	ou	preta;	
d)		 não	apresentar	as	questões	redigidas	na	Folha	da	Versão	Definitiva	ou	entregar	em	branco;
e)	 apresentar	 identificação,	em	local	 indevido,	de	qualquer	natureza	(nome	parcial,	nome	completo,	outro	nome	qualquer,	

número(s),	letra(s),	sinais,	desenhos	ou	códigos).

3.  O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão da prova 
discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do 
local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitidas para a elaboração de seu texto.

A Lei Orçamentária Anual é constituída por três orçamentos. Apresente quais são esses três orçamentos e 
discorra, de forma objetiva, sobre a abrangência e a dimensão de cada um.

QUESTÃO 01
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Informações Adicionais
titutoaocp.org.br   /   candidato@institutoaocp.org.br

QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico 07 a 12

Língua Portuguesa 01 a 06

Noções de Informática 13 a 18

Ética e Direitos Humanos 19 a 24

    
 O Caderno de questões possui 64 

(sessenta e quatro) questões objetivas e 
1 (uma) questão discursiva, numeradas 
sequencialmente, de acordo com o 
exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

INSTRUÇÕES 
1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	

documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.     O  candidato  deverá  marcar  na Folha de Respostas o número que 
       corresponde à sua prova.

4.	 O	prazo	de	realização	da	prova	é	de	4h30min	(quatro	horas	e	 trinta	
minutos), incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição 
da	Versão	Definitiva	da	questão	Discursiva.	Após	60	(minutos)	do	início	
da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

5.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de	Respostas	e	a	Versão	Definitiva	da	questão	Discursiva	devidamente	
preenchida e assinadas. O candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno 
de Questões, desde que permaneça na sala durante 3h30min (três 
horas e trinta minutos) contadas a partir do início da prova.

6.	 As	provas	e	os	gabaritos	preliminares	estarão	disponíveis	no	site	do	
Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br	-	no	dia	posterior	à	aplicação	
da prova. 

7. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 

Concurso Público
REF. EDITAL N° 198/2013

NÍVEL SUPERIOR - TARDE

Legislação	Aplicável	ao	Ministério						
Público	do	Estado	da	Bahia

25 a 34

IV CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DO QUADRO DE SERVIDORES DO                         
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Conhecimentos	Específicos 35 a 64

Discursiva     1

ANALISTA TÉCNICO: 
CONTABILIDADE - 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ANALISTA TÉCNICO: 
CONTABILIDADE - 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão

Resp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35Questão

Resp.

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49 50Questão

Resp.

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
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Considerando a norma padrão da língua portuguesa, 
assinale a alternativa correta quanto ao que se 
afirma.

(A)	 Em	 “Elas	 têm, portanto, a cara do bairro.”, o termo 
destacado	pode	ser	substituído	por	“tem” sem que ocorra 
prejuízo gramatical.  

(B)	 Em	“...os	fatores	que	asseguram	que	todas	as	unidades	
da rede possam funcionar...”, o termo destacado deve 
ser	substituído	por	“possa” para que haja concordância 
com o termo rede. 

(C)	 Em	 “No	 Brasil	 as	 escolas	 se	 parecem	 mais	 com	 os	
bairros...”,	 é	 necessário	 emprego	 de	 vírgula	 após	 “No	
Brasil”.	

(D)	 Em	 “Elas	 têm,	 portanto,	 a	 cara	do	bairro.”,	 as	 vírgulas	
utilizadas podem ser retiradas sem que haja prejuízo 
gramatical.

(E)	 Em	“Essa	diferença	é	enorme	no	Brasil.”,	é	obrigatório	o	
emprego	de	vírgula	antes	da	expressão	“no	Brasil”.

Em “Elas têm, portanto, a cara do bairro.”, o termo 
destacado tem valor

(A)	 conclusivo.	
(B)	 adversativo.		
(C) causal.
(D) aditivo.
(E) alternativo.

Em “Mas essas escolas são poucas...”, a expressão 
destacada refere-se, EXCETO

(A)	 a	escola	com	ensino	de	qualidade.		
(B)	 inclusive	a	escolas	públicas.
(C) a escolas de prestígio. 
(D) a escolas de alto padrão. 
(E) a todas as escolas dos bairros. 

Em “As estatísticas produzidas pela OCDE...” o 
termo destacado, na oração,

(A)	 exerce	função	de	sujeito,	porque	pratica	a	ação.	
(B)	 exerce	 função	de	objeto	direto,	porque	complementa	o	

verbo	“produzidas”.
(C) exerce função de complemento nominal, porque 

complementa	o	nome	“produzidas”. 
(D) exerce função de agente da passiva, porque pratica a 

ação. 
(E) exerce função de objeto indireto, porque complementa o 

verbo com o uso de preposição exigida pela regência do 
verbo produzidas.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

Qualidade na educação: o DNA das escolas
Segredo de uma rede de qualidade não é padronizar, mas 
atender fatores distintos – pois algumas escolas têm mais 

problemas e desafios do que outras

João Batista Araujo e Oliveira

[...] A exemplo do que ocorre no Brasil, na maioria dos 
países desenvolvidos os pais matriculam seus filhos na 
escola púbica mais próxima de sua casa. A grande diferença 
é que, na maior parte das nações, as escolas de diferentes 
bairros são semelhantes: elas se parecem muito entre si, 
no que fazem e nos resultados. No Brasil as escolas se 
parecem mais com os bairros onde estão localizadas. Elas 
têm, portanto, a cara do bairro.

Sabemos como fazer uma escola de qualidade, uma 
escola boa. Há inclusive escolas públicas assim no Brasil, 
algumas centenas delas, ou talvez poucos milhares. São 
escolas de prestígio, de alto padrão, onde o ensino é de 
qualidade, os alunos estudam e aprendem e os resultados 
são elevados. São escolas militares, colégios de aplicação 
e unidades estaduais ou municipais aqui e ali que possuem 
as mesmas características. Mas essas escolas são poucas 
– uma pequena fração entre as mais de 120.000 unidades 
urbanas de ensino fundamental.

Nunca aprendemos a fazer aquilo que os países 
desenvolvidos sempre fizeram: manter um padrão. E 
quando o nível cai, há mecanismos para trazer a escola 
de volta. Resultado: embora sejam obrigados a matricular 
seus filhos na escola do bairro, os pais sabem que o ensino 
oferecido ali é semelhante ao proporcionado por unidades 
de outros bairros. E sabem que se seus filhos se esforçarem 
também obterão bons resultados.

As estatísticas produzidas pela OCDE ilustram 
esse fenômeno de maneira muito clara. Nos países 
desenvolvidos, a diferença da média das notas das escolas 
é relativamente pequena – raramente ultrapassa os 30%. 
Essa diferença é enorme no Brasil.

Manter uma rede de escolas de padrão não significa que 
todas as unidades são idênticas, que recebem os mesmos 
recursos, que são 100% padronizadas. Ao contrário, 
para ter resultados semelhantes, as escolas precisam de 
recursos distintos – pois algumas têm mais problemas 
e desafios do que outras. Para promover a igualdade é 
necessário tratar desigualmente os desiguais. Escolas que 
caem no desempenho recebem ajuda extra; escolas com 
maior número de alunos com dificuldade de aprendizado 
recebem mais e melhores recursos, e assim por diante.

A exemplo do fator que nos faz semelhantes como seres 
humanos, há uma DNA a tornar parecido o desempenho 
das escolas. O segredo de uma rede de qualidade está 
na maneira como se forma o DNA da escola, os fatores 
que asseguram que todas as unidades da rede possam 
funcionar e atingir níveis de desempenho semelhantes.

O que torna uma rede de escolas boa não é muito 
diferente do que torna uma escola boa. Mas criar uma rede 
boa é muito diferente de criar uma escola boa. 

Adaptado de http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/qualidade-na-e-
ducacao-o-dna-das-escolas 

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04
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. ou Gustavo tomou água, ou Camila tomou água;. ou Gustavo tomou refrigerante, ou Rafaela tomou   
 água;. ou Camila tomou cerveja, ou Rafaela tomou cerveja.

Assinale a alternativa que apresenta o que Gustavo, 
Camila e Rafaela tomaram na festa, respectivamente.

(A)	 Refrigerante,	água	e	cerveja.
(B)	 Água,	refrigerante	e	cerveja.
(C) Refrigerante, cerveja e água.
(D) Refrigerante, água e cerveja.
(E) Cerveja, refrigerante e água.

Uma dona de casa vai fazer o almoço. Na sua 
geladeira, tem três tipos de carnes, e quatro tipos de 
saladas. Quantas possibilidades essa dona de casa 
tem para preparar o almoço, sabendo que o almoço 
deverá ter um tipo de carne e um tipo de salada?

(A)	 7.
(B)	 8.
(C) 10.
(D) 12.
(E) 24.

Em uma urna foram colocadas 12 fichas, com 
números de 1 a 12. Cada ficha possui um único 
número. Sabendo disso, qual é a probabilidade de, 
em um único sorteio, sair uma ficha com um número 
ímpar?

(A)	 25%.
(B)	 50%.
(C)	 55%.
(D)	 60%.
(E)	 65%.

Observe a pilha de cubos a seguir:

Quantos cubos faltam na figura para que esta 
contenha 20 cubos?

(A)	 9.
(B)	 10.
(C) 11.
(D) 12.
(E) 15.

De acordo com o texto, 
(A)	 o	 Brasil,	 embora	 não	 tenha	 os	 mesmos	 resultados	

educacionais dos países desenvolvidos, consegue 
manter um padrão de qualidade em sua rede de ensino. 

(B)	 o	segredo	para	que	alcancemos	um	padrão	de	qualidade	
em	 nossas	 escolas	 é	 saber	 tratar	 as	 necessidades	
específicas	 de	 cada	 instituição	 escolar,	 aplicando	 os	
recursos de maneira desigual conforme a necessidade 
de cada uma.

(C)	 há	uma	divergência	 entre	 o	Brasil	 e	 os	demais	 países	
do mundo, pois em nosso país os pais não costumam 
matricular	seus	filhos	em	escolas	próximas	a	seus	lares.	

(D)	 o	 Brasil	 sofre	 com	 a	 educação	 por	 não	 saber	 fazer	
escolas de qualidade. 

(E)	 para	que	seja	mantida	uma	rede	de	escolas	de	padrão,	é	
necessário manter uma uniformidade na distribuição de 
recursos voltados às escolas.

Em “...E sabem que se seus filhos se esforçarem 
também obterão bons resultados.”, os dois termos 
destacados

(A)	 exercem	a	mesma	função	no	texto,	pois	ambos	servem	
para indeterminar o sujeito.

(B)	 exercem	 a	 mesma	 função	 no	 texto,	 pois	 ambos	 são	
utilizados como partículas apassivadoras. 

(C) exercem funções diferentes no texto, visto que o primeiro 
age como conjunção subordinativa condicional e o 
segundo	como	partícula	 integrante	do	verbo	“esforçar”,	
que	nesse	contexto	é	pronominal.	

(D) exercem funções diferentes no texto, visto que o primeiro 
age como indeterminador do sujeito e o segundo como 
conjunção subordinativa causal.

(E) exercem funções diferentes no texto, visto que o primeiro 
serve para indeterminar o sujeito e o segundo como 
conjunção integrante.  

Daniela possui seis gatos de estimação, três são 
pretos, dois são brancos e um é preto e branco. 
Sábado e Domingo são os dias que Daniela dá 
banho em seus gatos. Em um dia, ela lava três e, 
no outro, os outros três. Se no sábado ela escolheu 
aleatoriamente três gatos para o banho, o que 
podemos com certeza afirmar sobre eles, sabendo 
que nenhum era o branco e preto?

(A)	 São	todos	pretos.
(B)	 São	todos	brancos.
(C)	 Um	é	preto	e	dois	são	brancos.
(D)	 Um	é	branco	e	dois	são	pretos.
(E)	 Pelo	menos	um	é	preto.

Gustavo, Camila e Rafaela foram juntos para uma 
festa. Chegando na festa, um deles só tomou água, o 
outro, refrigerante e, o outro, cerveja. Sabendo que:

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 05
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Quatro amigas foram ao shopping e uma delas 
comprou uma bolsa. Sobre quem comprou a bolsa, 
considere as afirmativas a seguir: 

. Eu não fui, diz Juliana.. Foi a Amanda, diz a Luana.. Foi a Luana, diz a Isabela.. A Isabela não tem razão, diz a Amanda.

Sabendo que só uma delas mentiu. Então quem 
comprou a bolsa?

(A)	 Juliana.
(B)	 Luana.
(C)	 Amanda.
(D) Isabela.
(E) Nenhuma delas.

QUESTÃO 12

N O Ç Õ E S  D E  I N F O R M Á T I C A

Sobre conceitos de organização e gerenciamento 
de informações, arquivos, pastas e programas, 
assinale a alternativa correta. Considere o Sistema 
Operacional Windows 7.

(A)	 Não	 é	 possível	 criar	 uma	 Pasta	 dentro	 de	 outra	 já	
existente.

(B)	 É	possível	salvar	dentro	de	uma	mesma	pasta	arquivos	
com o mesmo nome.

(C)	 Arquivos	 com	 extensões	 diferentes	 não	 podem	 ser	
salvos em uma mesma Pasta.

(D) Uma Pasta vazia será eliminada pelo sistema após 
este ser reiniciado.

(E) Na Pasta Imagem da biblioteca do Windows, somente 
pode	ser	salvo	arquivo	com	extensão	JPG.

 Sobre Álbum de Fotografia presente no programa 
de apresentações Power Point 2010 (instalação 
padrão português – Brasil), assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Está	presente	na	Guia	Design.
(B)	 Quando	 se	 usa	 o	 recurso	 Álbum	 de	 Fotografia,	 o	

usuário deverá fechar a apresentação aberta, pois, 
caso contrario, a apresentação em uso será afetada.

(C)	 Usa-se	 a	 tecla	 de	 atalho	 ALT	 para	 selecionar	 um	
conjunto de fotos.

(D)	 Em	Álbum	de	Fotografia,	encontra-se	a	opção	Olhos	
Vermelhos para correção de imagem.

(E) Cada imagem será colocada em um Slide individual.

Sobre conceitos de proteção e segurança da 
informação, malwares e pragas virtuais, assinale 
a alternativa que apresenta o software que pode 
monitorar o comportamento online do usuário 
ou coletar informações sobre ele (inclusive 
informações confidenciais ou de identificação 
pessoal), alterar configurações do computador ou 
fazer com que ele fique lento. 

(A)	 Spyware.
(B)	 Vírus	de	Macro.
(C) Spam.
(D) Firewall.
(E) Screenloggers.

O termo URL está relacionado a conceitos de 
internet. Para este, é correto afirmar que

(A)	 é	um	endereço	único	na	internet	composto	pelo	nome	
do	 arquivo,	 diretório,	 nome	 do	 servidor	 e	 o	 método	
como ele será requisitado.

(B)	 é	 uma	 forma	 bastante	 rápida	 e	 versátil	 de	 transferir	
arquivos	(também	conhecidos	como	ficheiros),	sendo	
uma das mais usadas na internet.

(C)	 é	a	linguagem	usada	para	rotular	páginas	da	internet.
(D)	 é	 um	 protocolo	 de	 comunicação	 entre	 sistemas	 de	

informação que permite a transferência de dados 
entre redes de computadores.

(E)	 é	o	endereço	numérico	que	identifica,	de	forma	única,	
um computador na rede internet.

Em relação aos conceitos de Hardware e Software, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Microsoft	 Excel	 é	 um	 software	 livre	 utilizado	 para	
execução de cálculos.

(B)	 BIOS	é	o	nome	dado	a	programas	(softwares),	quando	
são	armazenados	na	memória	RAM.

(C)	 Memória	 ROM	 é	 uma	 memória	 virtual	 criada	 pelo	
sistema operacional, utilizando o espaço livre no disco 
rígido (HD).

(D)	 Firmware	 é	 o	 conjunto	 de	 instruções	 operacionais	
programadas diretamente no hardware de um 
equipamento eletrônico.

(E)	 Cache	é	um	tipo	de	chip	de	memória	de	computador	
que	mantém	seus	dados	quando	a	energia	é	desligada	
ou em uma falha do Sistema Operacional.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17
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Analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. A Política, enquanto ligada à cidade e ao que é civil e social, está também muito ligada à ideia de Poder.

II. A Constituição Federal Brasileira de 1988 trouxe mecanismos para o exercício da cidadania, viabilizando a 
participação do povo na política, seja de forma direta, ou de forma indireta.

III. Pode-se entender que no gênero ético se encontram três espécies de normas: as de direito, as da moral e 
as dos costumes.

IV. A regra moral se diferencia da regra dos costumes, eis que os costumes demandam a intenção, ou seja, 
não basta a simples adoção de uma conduta. Para os costumes, deve haver a conformação da intenção do 
sujeito para com a mesma.

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

Acerca da fiscalização e da prestação de contas envolvendo a Administração Pública, é correto afirmar que
(A)	 o	princípio	da	publicidade	inviabiliza	as	atividades	de	fiscalização	e	controle	na	medida	em	que	demanda	recursos	humanos	

e	financeiros	para	a	publicação	dos	atos	oficiais	em	detrimento	do	envio	de	verbas	necessárias	aos	órgãos	de	controle.
(B)	 o	assim	chamado	sistema	de	“accountability”	é	extremamente	falho.	Nele,	apenas	prepondera	o	controle	de	ordem	vertical.
(C)	 com	vistas	a	viabilizar	o	controle	da	Administração	Pública	e	a	assegurar	que	suas	atividades	se	prestarão	ao	atendimento	

do	 interesse	 público,	 a	 “accontability”	 pode	 ser	 tida	 como	 um	 conceito	 dinâmico,	 e	 envolve	 o	 indivíduo	 ou	 a	 agência	
obrigados	a	prestar	contas	e	a	justificar	seus	atos	aos	cidadãos.

(D)	 a	Constituição	Federal	Brasileira,	ao	adotar	de	 forma	preponderante	a	democracia	 representativa,	não	viabiliza	ações	
compatíveis	com	a	noção	de	“accountability”.

(E)	 a	importação	do	“accountability”	no	Brasil	é	inviável	por	limitações	de	ordem	formal	e	material.

É T I C A  E  D I R E I T O S  H U M A N O S

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

A figura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft Excel 2010 (instalação padrão português – Brasil). Com  base 
nesta planilha, assinale a alternativa correta.

(A)	 O	valor	obtido	na	célula	H4	pode	ser	calculado	utilizando	a	seguinte	fórmula:	=MAIOR(B4:G4)
(B)	 O	valor	obtido	na	célula	I4	pode	ser	calculado	utilizando	a	seguinte	fórmula:	=MENOR(B4:G4)
(C)	 Ao	clicar	na	célula	K4	e	digitar	a	fórmula	=CONT.SE(B4:J9;”<=0”)	e	pressionar	a	tecla	ENTER,	retornará	o	valor	15.
(D)	 O	valor	obtido	na	célula	J4	pode	ser	calculado	utilizando	a	seguinte	fórmula:	=SOMA(B4:I4)
(E)	 O	valor	obtido	na	célula	J4	pode	ser	calculado	utilizando	a	seguinte	fórmula:	=SOMA(B4;G4)
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Os Dez Princípios do Pacto Global abrangem temas 
relacionados aos Direitos Humanos, ao Trabalho, 
ao Meio Ambiente e ao Combate à Corrupção e, 
por isso,

(A)	 são	 juridicamente	 vinculativos	a	 todas	as	empresas,	
dada a importância de sua pauta.

(B)	 as	 corporações,	 principais	 agentes	 da	 globalização,	
poderão ajudar a garantir que o mercado, tecnologia, 
comércio	 e	 finanças	 possam	 progredir	 de	 forma	 a	
beneficiar	as	economias	e	as	sociedades	em	todos	os	
lugares.

(C) não se trata de uma rede de empresas e/ou outros 
stakeholders.

(D)	 se	 configuram	 como	 uma	 iniciativa	 compulsória,	
direcionada primeiramente aos Estados e, em 
segundo lugar, às empresas.

(E) não há preocupação, dentre tais princípios, com 
a liberdade associativa, apenas com o tema da 
negociação coletiva.

Quanto à Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, é INCORRETO afirmar que

(A)	 os	 Estados-Membros	 se	 comprometeram	 a	
desenvolver, em cooperação com as Nações Unidas, 
o respeito universal aos direitos humanos e liberdades 
fundamentais e a observância desses direitos e 
liberdades.

(B)	 toda	pessoa,	vítima	de	perseguição,	tem	o	direito	de	
procurar e de gozar asilo em outros países.  

(C) toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo 
de	 seu	 país,	 diretamente	 ou	 por	 intermédio	 de	
representantes livremente escolhidos.  

(D) toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito 
à segurança social e à realização, pelo esforço 
nacional, pela cooperação internacional e de acordo 
com a organização e recursos de cada Estado, dos 
direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis 
à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua 
personalidade. 

(E) o Estado terá prioridade de direito na escolha do 
gênero de instrução que será ministrada às crianças 
e adolescentes, independentemente da manifestação 
dos pais.

Quanto aos agentes públicos e seus deveres para 
com a Administração Pública, é correto afirmar 
que

(A)	 a	 observância	 aos	 Princípios	 Constitucionais	 da	
Administração	 Pública	 é	 obrigatória,	 contudo,	 tal	
observância poderá ser afastada pelo legislador 
ordinário.

(B)	 a	 moralidade	 administrativa	 não	 prevalecerá	 diante	
do	 Poder	 Discricionário	 do	 Agente	 Público,	 este	
condiciona aquela.

(C)	 a	 noção	 de	 ética	 na	 Administração	 Pública	 não	
está de forma alguma vinculada com o princípio da 
impessoalidade, de modo que a inobservância do 
princípio	da	impessoalidade	não	atenta	contra	a	ética	
no	serviço	público.

(D) o dever de honestidade e de probidade dos agentes 
públicos	é	a	 regra,	 a	qual,	 uma	vez	não	observada,	
pode ensejar, sem prejuízo de outras medidas, a sua 
responsabilização por improbidade administrativa.

(E) o dever de manutenção de conduta ilibada e idoneidade 
moral	imposto	ao	agente	público	implica	que	o	mesmo	
está proibido de participar de cultos religiosos.

Quanto à Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, analise as assertivas e assinale 
a alternativa que aponta as corretas.

I. Todas as pessoas nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos. São dotadas de 
razão  e consciência e devem agir em 
relação umas às outras com espírito de 
fraternidade.

II. Toda pessoa tem capacidade para gozar 
os direitos e as liberdades estabelecidos 
nesta Declaração, sem distinção de 
qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 
língua,  religião, opinião política ou de 
outra natureza, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento, ou qualquer outra 
condição. 

III. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade 
e à segurança pessoal.

IV. Ninguém será mantido em escravidão 
ou servidão, a escravidão e o tráfico de 
escravos serão proibidos em todas as suas 
formas. 

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

QUESTÃO 24

QUESTÃO 23

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
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Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo 
com a Lei Complementar 11/1996, compete aos 
Procuradores de Justiça

(A)	 o	exercício	das	atribuições	do	Ministério	Público	junto	
aos	Tribunais	de	Justiça	e	de	Contas,	desde	que	não	
cometidas	ao	Procurador-	Geral	de	Justiça.

(B)	 oficiar	 e	 emitir	 parecer	 escrito	 e	 fundamentado	 nos	
processos cíveis, criminais e administrativos, inclusive 
por delegação.

(C) impetrar habeas corpus, habeas data, mandado de 
segurança, mandado de injunção, ação direta de 
inconstitucionalidade, requerer correição parcial, bem 
como propor outras medidas cabíveis, perante os 
Tribunais	competentes.

(D)	 interpor,	 quando	 for	 o	 caso,	 recursos	 aos	 Tribunais	
locais	ou	superiores,	ou	sugerir	ao	Procurador-Geral	
de	 Justiça,	 fundamentadamente,	 a	 interposição	 ou	
adoção de outras medidas cabíveis.

(E) integrar comissão de procedimento administrativo 
disciplinar.

O membro vitalício do Ministério Público somente 
perderá o cargo por sentença judicial transitada 
em julgado, proferida em ação civil própria. A 
este respeito, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. A ação civil para a decretação da perda 
do cargo pela prática de infração penal 
incompatível com o exercício do cargo 
será proposta enquanto não verificada a 
prescrição da infração penal.

II. A ação civil para a decretação da perda do 
cargo em razão do exercício da advocacia, 
inclusive a representação judicial e a 
consultoria jurídica a entidades públicas 
será proposta no prazo de 3 (três) anos 
contados do fato.

III. A ação civil para a decretação da perda 
do cargo em virtude de abandono do 
cargo por prazo superior a 30 (trinta) dias 
consecutivos será proposta no prazo de 5 
(cinco) anos contados do fato.

IV. O membro do Ministério Público 
aposentado, ainda que na atividade tenha 
praticado infração penal incompatível 
com o exercício do cargo ou exercido a 
advocacia não perderá o cargo, nem serão 
cassados seus proventos.

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

Assinale a alternativa INCORRETA. As 
Procuradorias de Justiça são classificadas em

(A)	 Procuradorias	de	Justiça	Cíveis.
(B)	 Procuradorias	de	Justiça	Criminais.
(C)	 Procuradorias	de	Justiça	de	Contas.
(D)	 Procuradorias	de	Justiça	Administrativas.
(E)	 Procuradorias	de	Justiça	Especializadas.

De acordo com a Lei Complementar 11/1996, o prazo 
para devolução dos autos com manifestação de 
Procurador de Justiça, salvo situações especiais, 
não poderá exceder

(A)	 60	(sessenta)	dias.
(B)	 30	(trinta)	dias.
(C) 15 (quinze) dias.
(D) 10 (dez) dias.
(E) 05 (cinco) dias.

Assinale a alternativa INCORRETA. O Procurador-
Geral de Justiça Adjunto será escolhido 
livremente, dentre os Procuradores de Justiça, 
pelo Procurador-Geral de Justiça, cabendo-lhe

(A)	 auxiliar	 o	 Procurador-Geral	 de	 Justiça	 em	 suas	
atribuições.

(B)	 prestar	 assessoria	 direta	 ao	 Procurador-Geral	 de	
Justiça.

(C)	 exercer	 a	 coordenação	 geral	 dos	 Centros	 de	Apoio	
Operacional.

(D) exercer, por delegação, as atribuições que lhe forem 
conferidas.

(E)	 emitir	 pareceres	 sobre	 assuntos	 técnico-
administrativos.

Conforme a Lei Complementar 11/1996, os 
membros do Ministério Público possuem como 
uma das garantias a vitaliciedade e esta será 
adquirida

(A)	 após	 1	 (um)	 ano	 de	 exercício,	 não	 podendo	 perder	
o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado.

(B)	 após	2	(dois)	anos	de	exercício,	não	podendo	perder	
o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado.

(C) após 3 (três) anos de exercício, não podendo perder 
o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado.

(D) após 5 (cinco) anos de exercício, não podendo perder 
o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado.

(E) após 10 (dez) anos de exercício, não podendo perder 
o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado.

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C Á V E L 
A O  M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O 

D O  E S TA D O  D A  B A H I A
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QUESTÃO 31

De acordo com a Resolução nº 1303/11 do Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – 
TCM/BA, é INCORRETO afirmar que tal resolução 
prevê o seguinte:

(A)	 estabelece	o	 limite	máximo	de	valor	de	multa	para	o	
exercício de 2012.

(B)	 estabelece	 que,	 para	 vigorar	 no	 exercício	 de	 2012,	
como limite máximo de multas aplicáveis às situações 
previstas	 nos	 incisos	 I	 a	 VIII	 e	 parágrafo	 único	 do	
art. 71 da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, o 
valor equivalente a R$ 36.069,00 (trinta e seis mil, e 
sessenta e nove reais).

(C)	 estabelece	os	valores	a	serem	ressarcidos	ao	Tesouro	
Municipal,	 decorrentes	 de	 decisões	 do	 Tribunal	
emitidas sobre processos de qualquer natureza, que 
serão	corrigidos	a	partir	 de	 seu	valor	 histórico	até	a	
data	 do	 decisório	 pelo	 IPCA,	 e	 acrescidos	 de	 juros	
legais.

(D) estabelece que, na ocorrência do não pagamento de 
multa	imposta	em	decisório	deste	Tribunal	até	a	data	
de seu vencimento, serão aplicados juros legais. 

(E) estabelece normas para a apresentação da 
documentação mensal de receita e despesa e da 
prestação de contas anual de Sociedades de Economia 
Mista	 e	 Empresas	 Públicas	 e	 outras	 entidades	 da	
administração indireta municipal que sejam regidas 
pelas Leis Federais n.º 6.404/76 e nº 11.638/07.

Conforme a Lei Complementar 11/1996, constituem 
prerrogativas dos membros do Ministério Público, 
no exercício de suas funções, EXCETO

(A)	 receber	 o	 mesmo	 tratamento	 jurídico	 protocolar	
dispensado	 aos	 membros	 do	 Poder	 Judiciário	 e	
Conselheiros	 do	Tribunal	 de	Contas	 junto	 aos	 quais	
oficiem.

(B)	 dispor	 e	 utilizar	 livremente,	 nas	 comarcas	 em	 que	
servir,	de	instalações	próprias	e	condignas	nos	prédios	
dos fóruns.

(C) gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar 
ou pelo teor de suas manifestações processuais ou  
procedimentos, nos limites de sua independência 
funcional.

(D) receber intimação pessoal em qualquer processo e 
grau	de	jurisdição,	através	da	entrega	dos	autos	com	
vista.

(E)	 ser	processado	e	julgado	originariamente	pelo	Juiz	da	
Comarca onde exerce o cargo, nos crimes comuns e 
de responsabilidade, ressalvadas exceções de ordem 
constitucional.

De acordo com o Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Estado da Bahia, são formas de 
provimento de cargo público, EXCETO

(A)	 readaptação.
(B)	 reversão.
(C) reintegração.
(D) recondução.
(E) nomeação.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. São princípios institucionais 
do Ministério Público:

I. Unidade.

II. Indivisibilidade.

III. Independência funcional.

IV. Vinculação aos Poderes Judiciário e 
Executivo.

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

Conforme a Lei Complementar 11/1996, são órgãos 
de execução do Ministério Público, EXCETO

(A)	 o	Procurador-Geral	de	Justiça.
(B)	 o	Colégio	de	Procuradores	de	Justiça.
(C)	 a	Corregedoria-Geral	do	Ministério	Público.
(D)	 os	Procuradores	de	Justiça.
(E)	 os	Promotores	de	Justiça.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S
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Sobre a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas.

I. É o ramo da ciência contábil que aplica, 
no processo gerador de informações, os 
Princípios de Contabilidade e as normas 
contábeis direcionados ao controle 
patrimonial de entidades do setor público.

II. Seus objetivos são: fornecer aos usuários 
informações sobre os resultados 
alcançados e os aspectos de natureza 
orçamentária, econômica, financeira e física 
do patrimônio da entidade do setor público 
e suas mutações, em apoio ao processo de 
tomada de decisão; a adequada prestação 
de contas; e o necessário suporte para a 
instrumentalização do controle social.

III. O objeto é a consolidação de entidades 
do setor público para fins de atendimento 
de exigências legais ou necessidades 
gerenciais.

IV. Tem a função social de refletir, 
sistematicamente, o ciclo da administração 
pública para evidenciar informações 
necessárias à tomada de decisões, à 
prestação de contas e à instrumentalização 
do controle social.

V. Tem a função social de fornecer, 
sistematicamente, informações sobre 
os resultados alcançados e os aspectos 
de natureza orçamentária, econômica, 
financeira e física do patrimônio da entidade 
do setor público e suas mutações a fim de 
instrumentalizar do controle social.

(A)	 Apenas	I,	II	e	IV.
(B)	 Apenas	II,	III	e	V.
(C)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	III,	IV	e	V.

A respeito das classificações da Unidade 
Contábil no âmbito da Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. Originária: representa parcela do patrimônio 
de Unidade Contábil Originária.

II. Descentralizada: representa o patrimônio 
das entidades do setor público na condição 
de pessoas jurídicas.

 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. O Sistema de Informações 
de Custos no setor público registra, processa e 
evidencia os custos de bens e serviços e outros 
objetos de custos, produzidos e oferecidos à 
sociedade pela entidade pública e, para tanto, tem 
os seguintes objetivos:

I. mensurar, registrar e evidenciar os custos 
apenas dos projetos executados pelas 
entidades públicas.

II. apoiar a tomada de decisão em processos, 
tais como comprar ou alugar, produzir 
internamente ou terceirizar determinado 
bem ou serviço.

III. apresentar os resultados de desempenho 
com devidas comparações com os custos 
de outros projetos.

IV. apoiar as funções de planejamento e 
orçamento, fornecendo informações que 
permitam projeções mais aderentes à 
realidade com base em custos incorridos e 
projetados.

V. apoiar programas de controle de custos e 
de melhoria da qualidade do gasto. 

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.
(B)	 Apenas	II,	III	e	V.
(C)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	III,	IV	e	V.

No que tange às entidades abrangidas pelo 
campo de aplicação da Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público, é correto afirmar que estas 
devem observar as normas e as técnicas próprias 
da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
considerando-se o seguinte escopo:

(A)	 sistematicamente,	 as	 demais	 entidades	 do	 setor	
público,	 para	 garantir	 procedimentos	 suficientes	 de	
prestação de contas e instrumentalização do controle 
social.

(B)	 integralmente,	as	demais	entidades	do	setor	público,	
para	garantir	procedimentos	suficientes	de	prestação	
de contas e instrumentalização do controle social.

(C) integralmente, as entidades governamentais, os 
serviços	sociais	e	os	conselhos	profissionais.

(D) parcialmente, as entidades governamentais, os 
serviços	sociais	e	os	conselhos	profissionais.

(E)	 sistematicamente,	 o	 ciclo	 da	 administração	 pública	
para evidenciar informações necessárias à tomada de 
decisões, à prestação de contas e à instrumentalização 
do controle social.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 38QUESTÃO 36

QUESTÃO 37
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III. Unificada: representa a soma ou a 
agregação do patrimônio de duas ou mais 
Unidades Contábeis Descentralizadas.

IV. Consolidada: representa a soma ou a 
agregação do patrimônio de duas ou mais 
Unidades Contábeis Originárias. 

V. Descentralizada: representa parcela do 
patrimônio de Unidade Contábil Originária.

(A)	 Apenas	I,	II	e	IV.
(B)	 Apenas	II,	III	e	V.
(C)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	III,	IV	e	V.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. No âmbito da Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, entende-se por: 

I. Entidade do Setor Público: órgãos, fundos e 
pessoas jurídicas de direito público ou que, 
possuindo personalidade jurídica de direito 
privado, recebam, guardem, movimentem, 
gerenciem ou apliquem dinheiros, bens 
e valores públicos, na execução de suas 
atividades. Equiparam-se, para efeito 
contábil, as pessoas físicas que recebam 
subvenção, benefício, ou incentivo, fiscal 
ou creditício, de órgão público.

II. Instrumentalização do Controle Social: 
compromisso fundado na ética profissional, 
que pressupõe o exercício cotidiano 
de fornecer informações que sejam 
compreensíveis e úteis aos cidadãos no 
desempenho de sua soberana atividade de 
controle do uso de recursos e patrimônio 
público pelos agentes públicos.

III. Campo de Aplicação: espaço de atuação do 
Profissional de Contabilidade que demanda 
estudo, interpretação, identificação, 
mensuração, avaliação, registro, controle 
e evidenciação de fenômenos contábeis, 
decorrentes de variações patrimoniais 
em: (A) entidades do setor público; e (B) 
ou de entidades que recebam, guardem, 
movimentem, gerenciem ou apliquem 
recursos públicos, na execução de suas 
atividades, no tocante aos aspectos 
contábeis da prestação de contas.

IV. Normas e Técnicas Próprias da 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 
o conjunto das Normas Brasileiras 
de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público, seus conceitos e procedimentos 
de avaliação e mensuração, registro e 

QUESTÃO 40

divulgação de demonstrações contábeis, 
aplicação de técnicas que decorrem da 
evolução científica da Contabilidade, bem 
como quaisquer procedimentos técnicos 
de controle contábil e prestação de contas 
previstos, que propiciem o controle social, 
além da observância das normas aplicáveis.

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.	
(B)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	II	e	III.
(D)	 Apenas	I	e	IV.
(E) I, II, III e IV.
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Existem diversos métodos de custeio que podem 
ser utilizados tanto pelas organizações industriais 
quanto pelas comerciais e prestadoras de 
serviços, sejam elas, com ou sem fins lucrativos. 
Esses métodos são utilizados para determinar 
o valor dos objetos de custeio; reduzir custos; 
melhorar os processos; eliminar desperdícios; 
decidir entre produzir ou terceirizar; eliminar, 
criar e aumentar ou diminuir a linha de produção 
de certos produtos. Dentre os métodos de 
custeio existentes, destacamos o custeio variável 
estruturado para atender à administração no que 
tange a tomada de decisão. Sobre esse método 
de custeio, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. Um dos principais problemas desse 
método está relacionado aos rateios dos 
custos diretos e indiretos (sejam eles fixos 
ou variáveis) aos produtos fabricados em 
determinado período cujos critérios podem 
ser considerados subjetivos e arbitrários.

II. Os custos fixos são considerados como 
custos do período em vez de serem 
apropriados aos produtos.

III. Além de ser de grande valia para a tomada 
de decisão, esse método atende às 
disposições legais quanto à apuração de 
resultados e à avaliação patrimonial.

IV. Esse método auxilia na decisão de produzir 
ou comprar um item.

V. Um dos problemas desse método reside 
no fato de que ele não permite determinar 
o nível mínimo de atividades para que o 
negócio passe a ser rentável.

VI. Permite identificar os produtos que 
contribuem mais para a lucratividade da 
empresa.

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.
(B)	 Apenas	II,	III	e	VI.
(C)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	VI.
(E)	 Apenas	III,	IV	e	V.

Sobre as vantagens e desvantagens da utilização 
do método de custeio por absorção, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A)	 Vantagem:	 segue	 os	 princípios	 contábeis,	 sendo	 o	
método	 formalmente	 aceito,	 como	 requerido	 pela	
legislação do imposto de renda para propósitos de 
lucro.

(B)	 Vantagem:	 agrega	 todos	 os	 custos,	 tanto	 os	 diretos	
como os indiretos.

(C)	 Desvantagem:	os	custos	fixos	existem,	independente,	
da fabricação ou não desta ou daquela unidade, e 
acabam presentes no mesmo montante, mesmo que 
ocorram oscilações (dentro de certos limites), portanto, 
não devem ser alocados aos bens e serviços. 

(D) Vantagem: os custos, por não se relacionarem com 
este ou aquele bem ou serviço, são quase sempre 
distribuídos	à	base	de	critérios	de	 rateio	com	menor	
grau de arbitrariedade.

(E)	 Desvantagem:	o	custo	fixo	por	unidade	depende	ainda	
do volume de produção e o custo de um produto pode 
variar em função da alteração de volume de outro 
produto.

A diferença entre os valores apurados por 
cada método de custeio existente (avaliação 
de estoques, tomada de decisões, informações 
gerenciais) reside nos itens de custo que cada um 
atribui aos produtos e aqueles que são debitados 
diretamente ao resultado do período. Sobre os 
métodos existentes e a problemática de atribuição 
dos custos, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. A diferença verificada no custo de um 
produto segundo os diferentes métodos de 
custeio está sempre no valor dos custos 
fixos e nos gastos fixos de administração e 
vendas alocados ou não a ele.

II. A diferença verificada no custo de um 
produto segundo os diferentes métodos de 
custeio está sempre no valor dos custos 
variáveis e nas despesas variáveis da 
administração e vendas alocados ou não a 
ele.

III. Não há diferença no que se refere a custos 
e despesas variáveis, independente do 
método de custeio utilizado.

IV. Não há diferença no que se refere a custos 
fixos e a gastos fixos, independente do 
método de custeio utilizado.

V. Independente do método de custeio 
utilizado, as despesas variáveis são sempre 
debitadas ao resultado no período e nunca 
ao custo dos produtos.

(A)	 Apenas	I,	II	e	V.
(B)	 Apenas	II,	III	e	V.
(C)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	III,	IV	e	V.

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43
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Sobre ativos ambientais, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 As	 características	 dos	 ativos	 ambientais	 são	 os	
mesmos de uma organização para a outra.

(B)	 Os	 ativos	 ambientais	 são	 representados	 em	 dois	
grupos de contas: investimentos e imobilizado.

(C) No imobilizado ambiental, são registrados os itens dos 
ativos ambientais adicionáveis ao processo produtivo 
para eliminar, reduzir, controlar níveis de emissão de 
resíduos.

(D)	 Uma	 empresa	 que	 adquire	 uma	 área	 de	 floresta	
deverá	 classificá-la	 como	 investimento	 ambiental	 se	
o objetivo foi explorá-la para a aplicação na atividade 
produtiva da empresa.

(E)	 Classificam-se	como	investimento	ambiental	os	gastos	
com	reflorestamento	ou	aquisição	de	florestas	com	o	
objetivo de recuperar o meio ambiente ou mantê-lo 
preservado.

Passivo ambiental é toda obrigação contraída 
voluntária ou involuntariamente destinada à 
aplicação em ações de controle, preservação e 
recuperação do meio ambiente, originando, como 
contrapartida, um ativo ou custo ambiental. Para o 
reconhecido de um passivo ambiental, devem-se 
atender alguns requisitos. Sobre esses requisitos, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas.

I. Que a entidade tenha uma obrigação 
presente legal ou implícita como 
consequência de um evento passado, que 
é o uso do meio ambiente ou a geração de 
resíduos tóxicos.

II. Que seja provável que recursos sejam 
exigidos para se liquidar o passivo 
ambiental, prevalecendo a chance de não 
ocorrer a saída de recursos.

III. Que o montante do passivo ambiental 
envolvido possa ser estimado com 
suficiente segurança.

IV. Que seja uma obrigação decorrente de 
eventos passados e que deve ser liquidada 
até data de fechamento do balanço.

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

A contabilidade ambiental tem sido cada vez mais 
importante para as empresas em geral porque a 
disponibilidade e/ou escassez de recursos naturais 

e a poluição do meio ambiente tornaram-se objeto 
de debate econômico, político e social em todo o 
mundo. Sobre esse tema, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. A contabilidade ambiental é uma nova 
ciência que desenvolveu-se para tratar 
do conjunto de informações que relatem 
em termos econômicos as ações das 
organizações sobre o meio ambiente.

II. No Brasil, a contabilidade ambiental é 
exigida pela legislação societária.

III. A contabilidade ambiental é o estudo do 
patrimônio ambiental, bens, direitos e 
obrigações ambientais das entidades.

IV. A correta apuração do passivo ambiental 
efetivo é um fator que dificulta o processo 
de implementação da contabilidade 
ambiental.

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

Os custos ambientais podem ser classificados, 
em função de sua natureza, em custos diretos 
e custos indiretos. Assinale a alternativa que 
apresenta um custo ambiental direto e um custo 
ambiental indireto, respectivamente.

(A)	 Custo	 de	 contratação	 de	 mão	 de	 obra	 qualificada;	
Custo dos materiais de produção.

(B)	 Multas	 de	 natureza	 ambiental;	 Compensação	 a	
terceiros por danos ambientais.

(C)	 Custo	de	manipulação	de	sólidos	e	líquidos;	Custo	de	
gestão ambiental.

(D)	 Custo	de	inspeção;	Honorários	de	consultoria.
(E)	 Custo	 de	 transporte	 de	 resíduos	 sólidos	 e	 líquidos;	

Custo de tratamento de resíduos.

QUESTÃO 44

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 45
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No que se refere à análise das demonstrações 
contábeis, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 A	 análise	 vertical	 também	 é	 chamada	 de	 análise	
de estrutura e objetiva o estudo da estrutura das 
demonstrações contábeis por meio do cálculo de 
coeficientes	de	participação,	os	quais	são	obtidos	pela	
comparação entre itens homogêneos extraídos das 
demonstrações contábeis com totais referentes às 
mesmas.

(B)	 São	 exemplos	 de	 usuários	 da	 análise	 das	
demonstrações contábeis: bancos, administradores, 
sócios, governo.

(C)	 A	 análise	 horizontal	 visa	 ao	 estudo	 da	 evolução	
dos elementos componentes das demonstrações 
contábeis ao longo dos exercícios sociais por meio 
do	cálculo	de	números	índices	que	são	obtidos	de	um	
exercício social tomado como base.

(D)	 A	 análise	 por	 quocientes	 visa	 ao	 conhecimento	 da	
situação	 patrimonial,	 financeira,	 econômica	 e	 de	
desempenho da entidade por meio do cálculo de 
quocientes os quais podem ser obtidos pela comparação 
simples ou complexa entre itens, normalmente 
heterogêneos, de uma mesma demonstração contábil, 
ou entre itens de demonstrações contábeis distintas, 
porém,	na	maioria	dos	casos,	referentes	a	um	mesmo	
exercício	social.	Assim	ela	se	difere	da	análise	vertical	
ou horizontal pelo fato de que, nessas, a comparação 
é	entre	elementos	homogêneos.

(E)	 A	 análise	 das	 demonstrações	 contábeis	 é	 exigida	
pela legislação societária para demonstrar a real 
situação	econômica,	financeira	e	patrimonial	de	uma	
entidade tanto em termos estáticos quanto em termos 
dinâmicos.

O Sistema Integrado de Gestão e Auditoria previsto 
pela Resolução nº1282/09 (TCM/BA) se destina a 
recepcionar os dados e informações referentes 
à gestão municipal objeto do exercício das 
atividades fiscalizatória e auditorial constantes 
da competência constitucional do TCM. Esse é 
constituído por três modelos sobre os quais é 
correto afirmar que

(A)	 o	 Módulo	 de	 Captura,	 que,	 permitindo	 ao	 Sistema	
de Controle Interno municipal supervisionar e 
acompanhar a remessa de dados e informações, 
facilitará	sua	análise	pelo	TCM.

(B)	 o	Módulo	de	Transferência	tem	a	finalidade	de	efetivar	
a captura eletrônica dos dados referentes à execução 
orçamentária,	 financeira	 e	 patrimonial	 e	 daqueles	
relativos a contratos, convênios, obras e atos de 
pessoal dos órgãos e entidades da administração 
direta e indireta municipal.

(C)	 o	 Módulo	 de	 Análise	 tem	 como	 função	 realizar	 a	
remessa dos dados capturados, controlando o registro 
do	seu	envio	ao	TCM.

(D)	 o	 Módulo	 de	 Análise,	 que,	 permitindo	 ao	 Sistema	
de Controle Interno municipal supervisionar e 
acompanhar a remessa de dados e informações, 
facilitará	sua	análise	pelo	TCM.	

(E)	 o	 Módulo	 de	 Captura	 tem	 como	 função	 realizar	 a	
remessa dos dados capturados, controlando o registro 
do	seu	envio	ao	TCM.

De acordo com a Resolução nº1276/08 (TCM/
BA), os recursos do FUNDEB destinam-se 
ao financiamento de ações de manutenção e 
desenvolvimento da educação básica pública, 
observando-se o âmbito de atuação prioritária dos 
municípios, independentemente, EXCETO

(A)	 da	modalidade	em	que	o	ensino	é	oferecido	-	regular,	
especial ou de jovens e adultos.

(B)	 da	 sua	 duração	 -	 ensino	 fundamental	 de	 oito	 ou	 de	
nove anos.

(C)	 da	idade	dos	alunos	–	de	até	18	anos.
(D) do turno de atendimento – matutino, vespertino ou 

noturno.
(E) da localização da escola - zona urbana, zona rural, 

área indígena ou quilombo.

Uma empresa toma empréstimo de R$ 50.000,00 
a uma taxa mensal de 2,9% no regime de 
capitalização simples. Sabendo que a amortização 
será feita nove meses após a contratação do 
empréstimo, qual é o montante a ser pago pela 
empresa no final deste período?

(A)	 R$	64.670,82.
(B)	 R$	14.670,82.
(C) R$ 51.045,00.
(D) R$ 63.050,00.
(E) R$ 13.050,00.

Um investidor aplica a quantia de R$ 150.000,00 pelo 
prazo de quatro meses, e tem uma remuneração 
desse capital de R$ 4.200,00. Qual é a taxa de juro 
simples ao mês dessa operação?

(A)	 0,7%	ao	mês.
(B)	 2,8%	ao	mês.
(C)	 0,5%	ao	mês.
(D)	 0,9%	ao	mês.
(E)	 3,6%	ao	mês.

A empresa Dois Irmãos S/A tomou um empréstimo 
para ser pago ao final de três anos, a uma taxa de 
juro compostos de 8% ao ano. Sabendo que o valor 
devolvido após os três anos foi R$ 251.942,40, qual 
foi o valor do empréstimo inicial?

(A)	 R$	195.500,00.
(B)	 R$	200.000,00.
(C) R$ 210.000,00.
(D) R$ 205.000,00.
(E) R$ 205.500,00.

A companhia Dinheiro Sobrando S/A realiza 
um investimento no Banco Y S/A no valor de R$ 

QUESTÃO 54

QUESTÃO 51

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

QUESTÃO 52

QUESTÃO 53
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120.000,00 à taxa de 0,95% ao mês, pelo prazo de 
14 meses, no regime de capitalização composto. 
Qual será o valor de resgate desta operação?

(A)	 R$	136.000,00.
(B)	 R$	135.960,00.
(C) R$ 689.286,84.
(D) R$ 136.983,98.
(E) R$ 765.321,77.

Assinale a alternativa INCORRETA sobre a Taxa 
Interna de Retorno (TIR).

(A)	 É	 um	 dos	 principais	 métodos	 de	 análise	 de	
investimentos, seja para avaliar a viabilidade de 
projetos ou acompanhar e comparar a rentabilidade 
de investimentos. 

(B)	 É	 utilizada	 para	 se	 conhecer	 a	 taxa	 de	 juros	 de	
empréstimos	e	financiamentos.

(C)	 A	TIR	de	um	fluxo	de	caixa	da	operação	é	a	taxa	real	
de	juros	da	operação	financeira.

(D)	 O	cálculo	da	TIR	de	um	 investimento	 indica	se	este	
investimento vai ou não valorizar uma empresa. 
Portanto, pode-se decidir fazer ou não um investimento 
analisando-se	a	TIR.

(E)	 Depois	de	iniciado	um	projeto	ou	investimento,	não	é	
mais	possível	calcular	a	TIR.

Sobre a evolução conceitual do Orçamento Público, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas.

I. O orçamento governamental é uma área de 
estudo que interessa a várias disciplinas, o 
que garante ao orçamento suas diferentes 
naturezas.

II. As naturezas do orçamento são quatro: 
política econômica, administrativa, social e 
contábil.

III. Tem por função principal no orçamento 
tradicional: controle político.

IV. As diferentes naturezas encaminham 
o orçamento público para uma única 
finalidade: a correta aplicação dos recursos 
públicos.

V. Tem por função principal no orçamento 
moderno: instrumento de administração.

(A)	 Apenas	I,	II	e	V.
(B)	 Apenas	II,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	I,	III	e	V.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	I,	III	e	IV.

O capítulo III da Lei Estadual nº 9.433/2005 dispõe 
sobre as compras. Considerando a referida Lei, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 As	 compras	 podem	 ser	 efetuadas	 apresentando-se	
apenas a indicação dos recursos orçamentários para 
seu pagamento.

(B)	 As	 compras	 deverão,	 obrigatoriamente,	 atender	 ao	
princípio da padronização e à compatibilidade de 
especificações	técnicas	e	de	desempenho.

(C) Será dada publicidade, diariamente, em órgãos 
eletrônicos	de	divulgação	oficial,	em	quadro	de	avisos	
de	amplo	acesso	público	à	relação	de	todas	as	compras	
realizadas	pela	Administração	indireta,	identificando	o	
bem comprado e a quantidade adquirida. O preço e a 
identificação	do	fornecedor	são	informações	sigilosas	
e, portanto, não devem ser publicadas.

(D)	 As	compras	deverão,	sempre	que	possível,	obedecer	
às condições de compra e pagamento semelhantes às 
que prevalecerem no setor privado, para os negócios 
da	 mesma	 espécie,	 inclusive	 com	 pagamento	 em	
prestações parceladas, observando a legislação 
orçamentária.

(E)	 As	 compras	 deverão	 ser	 liquidadas	 em	 parcelas	
únicas	visando	à	comodidade	no	setor	de	compras.

Sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
está INCORRETA a seguinte afirmação:

(A)	 a	partir	do	ano	2000,	seu	conteúdo	é	estabelecido	por	
meio da Lei de Responsabilidade Fiscal.

(B)	 compreenderá	as	metas	e	prioridades	da	administração	
pública	de	cada	Estado	e	do	Distrito	Federal,	incluindo	
as	 despesas	 de	 capital	 para	 o	 exercício	 financeiro	
subsequente.

(C)	 orientará	a	elaboração	da	Lei	Orçamentária	Anual.
(D) estabelecerá a política de aplicação das agências 

financeiras	oficiais	de	fomento.
(E) disporá sobre as alterações na legislação tributária.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é constituída por 
três orçamentos:

(A)	 Orçamento	Fiscal,	Orçamento	da	Seguridade	Social	e	
Orçamento de Investimento das Empresas.

(B)	 Orçamento	 da	 Assistência	 Social,	 Orçamento	 das	
Empresas Estatais e Orçamento Fiscal.

(C)	 Orçamento	das	Fundações	Públicas,	Orçamento	das	
Empresas	Públicas	e	Orçamento	das	Sociedades	de	
Economia	Mista.

(D) Orçamento de Investimento das Empresas, Orçamento 
das	Empresas	Públicas	e	Orçamento	das	Fundações	
Públicas.

(E) Orçamento da Seguridade Social, Orçamento das 
Fundações	 Públicas	 e	 Orçamento	 da	 Assistência	
Social.

QUESTÃO 56

QUESTÃO 57

QUESTÃO 55

QUESTÃO 58

QUESTÃO 59
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Na atual fase em que as questões fiscais afetam de 
maneira crucial a gestão do Estado, as LDOs têm 
papel fundamental, pois responsabilizam-se pela 
fixação das metas fiscais, no marco estabelecido 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para tanto, 
no Anexo de Metas Fiscais, constam, EXCETO

(A)	 as	metas	de	resultado	primário	e	nominal	e	de	dívida	
pública	 para	 o	 exercício	 da	 LDO	 e	 para	 os	 quatro	
seguintes.

(B)	 a	 memória	 e	 a	 metodologia	 de	 cálculo	 das	 metas	
anuais.

(C)	 as	metas	fiscais	dos	três	exercícios	anteriores.
(D) a avaliação do cumprimento das metas relativas ao 

exercício anterior.
(E)	 a	 avaliação	 financeira	 e	 atuarial	 dos	 regimes	 de	

previdência e dos fundos de natureza atuarial, como o 
FAT.

No que se refere aos aspectos conceituais 
da Perícia, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. A perícia contábil constitui o conjunto 
de procedimentos técnico-científicos 
destinados a levar à instância decisória 
elementos de prova necessários a subsidiar 
à justa solução do litígio ou constatação 
de um fato, mediante laudo pericial 
contábil e/ou parecer pericial contábil, em 
conformidade com as normas jurídicas e 
profissionais, e a legislação específica no 
que for pertinente.

II. O laudo pericial contábil e o parecer pericial 
contábil têm por limite os próprios objetivos 
da perícia deferida ou contratada.

III. A perícia contábil, tanto a judicial como a 
extrajudicial, é de competência exclusiva 
de contador devidamente registrado na 
Comissão de Valores Mobiliários. 

IV. Entende-se como perícia judicial aquela 
exercida no âmbito arbitral, estatal 
ou voluntária, enquanto que a perícia 
extrajudicial é aquela exercida sob a tutela 
da justiça.

V. A perícia arbitral é aquela exercida sob 
o controle da lei de arbitragem. Perícia 
no âmbito estatal é executada sob o 
controle de órgão do estado, tais como 
perícia administrativa das Comissões 
Parlamentares de Inquérito, de perícia 
criminal e do Ministério Público. 
Perícia voluntária é aquela contratada 
espontaneamente pelo interessado ou de 
comum acordo entre as partes.

(A)	 Apenas	I,	II	e	V.
(B)	 Apenas	II,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	I,	III	e	V.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	I,	III	e	IV.

O planejamento da perícia é a etapa do trabalho 
pericial, que antecede as diligências, pesquisas, 
cálculos e respostas aos quesitos, na qual, o 
perito estabelece os procedimentos gerais dos 
exames a serem executados no âmbito judicial, 
extrajudicial para o qual foi nomeado, indicado 
ou contratado, elaborando-o a partir do exame do 
objeto da perícia. Assinale a alternativa que NÃO 
representa um dos objetivos do planejamento da 
perícia.

(A)	 Conhecer	 o	 objeto	 da	 perícia,	 a	 fim	 de	 permitir	 a	
adoção de procedimentos que conduzam à revelação 
da verdade, a qual subsidiará o juízo, o árbitro ou o 
interessado a tomar a decisão a respeito da lide.

(B)	 Definir	a	natureza,	a	oportunidade	e	a	extensão	dos	
exames a serem realizados, em consonância com o 
objeto da perícia, os termos constantes da nomeação, 
dos quesitos ou da proposta de honorários oferecida 
pelo perito.

(C) Estabelecer condições para que o trabalho seja 
cumprido no prazo estabelecido.

(D)	 Identificar	potenciais	problemas	e	riscos	que	possam	
vir a ocorrer no andamento da perícia.

(E)	 Dificultar	a	execução	e	a	revisão	dos	trabalhos.

Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, um imposto instituído pela 
União, um imposto instituído pelos Estados e 
Distrito Federal e um imposto instituído pelos 
municípios.

(A)	 Impostos	 de	 importação	 de	 produtos	 estrangeiros.	
Impostos sobre propriedade de veículos automotores. 
Imposto sobre renda e proventos de qualquer 
natureza.

(B)	 Imposto	sobre	propriedade	de	veículos	automotores.	
Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. 
Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer 
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza 
ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a 
sua aquisição.

(C) Imposto sobre propriedade predial e territorial 
urbana. Imposto sobre transmissão causa mortis e 
doação, de quaisquer bens ou direitos. Imposto sobre 
exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 
nacionalizados. Imposto sobre renda e proventos de 
qualquer natureza. 

(D)	 Imposto	sobre	operações	de	crédito,	câmbio	e	seguro,	
ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Imposto 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual	 e	 intermunicipal	 e	 de	 comunicação;	
Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana.

QUESTÃO 60

QUESTÃO 61

QUESTÃO 62

QUESTÃO 63
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QUESTÃO 64

(E) Imposto sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação. Imposto sobre renda e proventos de 
qualquer natureza. Imposto sobre propriedade predial 
e territorial urbana.

A Lei Federal nº 11.494/07 regulamenta o Fundo  
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (FUNDEB). No que se refere à 
transferência e à gestão dos recursos, o Poder 
Executivo federal publicará, até 31 de dezembro 
de cada exercício, para vigência no exercício 
subsequente, EXCETO

(A)	 a	 estimativa	 do	 total	 de	 pagamentos	 devidos	 aos	
profissionais	do	magistério	da	educação.

(B)	 a	estimativa	do	valor	da	complementação	da	União.
(C) a estimativa da receita total dos Fundos.
(D)	 o	valor	anual	mínimo	por	aluno	definido	nacionalmente.
(E) a estimativa dos valores anuais por aluno no âmbito 

do Distrito Federal e de cada Estado.
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D I S C U R S I VA

1.  A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
a)		 o	conhecimento	técnico-científico	sobre	a	matéria;
b)		 o	atendimento	ao	tema	proposto	na	questão;
c)		 a	clareza	de	argumentação/senso	crítico;
d)		 a	seletividade	de	informação;
e)	 a	criatividade/originalidade;
f) a utilização adequada da Língua Portuguesa.

2.  O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero):
a)		 em	casos	de	não	atendimento	ao	conteúdo	avaliado	e	ao	tema	proposto,	de	manuscrever	em	letra	ilegível	ou	de	grafar	por	

outro	meio	que	não	o	determinado	no	Edital	198/2013;
b)		 apresentar	acentuada	desestruturação	na	organização	textual	ou	atentar	contra	o	pudor;
c)		 redigir	seu	texto	a	lápis	ou	a	tinta	em	cor	diferente	de	azul	ou	preta;	
d)		 não	apresentar	as	questões	redigidas	na	Folha	da	Versão	Definitiva	ou	entregar	em	branco;
e)	 apresentar	 identificação,	em	local	 indevido,	de	qualquer	natureza	(nome	parcial,	nome	completo,	outro	nome	qualquer,	

número(s),	letra(s),	sinais,	desenhos	ou	códigos).

3.  O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão da prova 
discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do 
local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitidas para a elaboração de seu texto.

A Lei Orçamentária Anual é constituída por três orçamentos. Apresente quais são esses três orçamentos e 
discorra, de forma objetiva, sobre a abrangência e a dimensão de cada um.

QUESTÃO 01
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Informações Adicionais
titutoaocp.org.br   /   candidato@institutoaocp.org.br

QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico 07 a 12

Língua Portuguesa 01 a 06

Noções de Informática 13 a 18

Ética e Direitos Humanos 19 a 24

    
 O Caderno de questões possui 64 

(sessenta e quatro) questões objetivas e 
1 (uma) questão discursiva, numeradas 
sequencialmente, de acordo com o 
exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

INSTRUÇÕES 
1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	

documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.     O  candidato  deverá  marcar  na Folha de Respostas o número que 
       corresponde à sua prova.

4.	 O	prazo	de	realização	da	prova	é	de	4h30min	(quatro	horas	e	 trinta	
minutos), incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição 
da	Versão	Definitiva	da	questão	Discursiva.	Após	60	(minutos)	do	início	
da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

5.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de	Respostas	e	a	Versão	Definitiva	da	questão	Discursiva	devidamente	
preenchida e assinadas. O candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno 
de Questões, desde que permaneça na sala durante 3h30min (três 
horas e trinta minutos) contadas a partir do início da prova.

6.	 As	provas	e	os	gabaritos	preliminares	estarão	disponíveis	no	site	do	
Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br	-	no	dia	posterior	à	aplicação	
da prova. 

7. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 

Concurso Público
REF. EDITAL N° 198/2013

NÍVEL SUPERIOR - TARDE

Legislação	Aplicável	ao	Ministério						
Público	do	Estado	da	Bahia

25 a 34

IV CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DO QUADRO DE SERVIDORES DO                         
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Conhecimentos	Específicos 35 a 64

Discursiva     1

ANALISTA TÉCNICO: 
CONTABILIDADE - 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ANALISTA TÉCNICO: 
CONTABILIDADE - 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão

Resp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35Questão

Resp.

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49 50Questão

Resp.

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
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Em “Elas têm, portanto, a cara do bairro.”, o termo 
destacado tem valor

(A)	 conclusivo.	
(B)	 adversativo.		
(C) causal.
(D) aditivo.
(E) alternativo.

Em “Mas essas escolas são poucas...”, a expressão 
destacada refere-se, EXCETO

(A)	 a	escola	com	ensino	de	qualidade.		
(B)	 inclusive	a	escolas	públicas.
(C) a escolas de prestígio. 
(D) a escolas de alto padrão. 
(E) a todas as escolas dos bairros. 

Em “As estatísticas produzidas pela OCDE...” o 
termo destacado, na oração,

(A)	 exerce	função	de	sujeito,	porque	pratica	a	ação.	
(B)	 exerce	 função	de	objeto	direto,	porque	complementa	o	

verbo “produzidas”.
(C) exerce função de complemento nominal, porque 

complementa o nome “produzidas”. 
(D) exerce função de agente da passiva, porque pratica a 

ação. 
(E) exerce função de objeto indireto, porque complementa o 

verbo com o uso de preposição exigida pela regência do 
verbo produzidas.

De acordo com o texto, 
(A)	 o	 Brasil,	 embora	 não	 tenha	 os	 mesmos	 resultados	

educacionais dos países desenvolvidos, consegue 
manter um padrão de qualidade em sua rede de ensino. 

(B)	 o	segredo	para	que	alcancemos	um	padrão	de	qualidade	
em	 nossas	 escolas	 é	 saber	 tratar	 as	 necessidades	
específicas	 de	 cada	 instituição	 escolar,	 aplicando	 os	
recursos de maneira desigual conforme a necessidade 
de cada uma.

(C)	 há	uma	divergência	 entre	 o	Brasil	 e	 os	demais	 países	
do mundo, pois em nosso país os pais não costumam 
matricular	seus	filhos	em	escolas	próximas	a	seus	lares.	

(D)	 o	 Brasil	 sofre	 com	 a	 educação	 por	 não	 saber	 fazer	
escolas de qualidade. 

(E)	 para	que	seja	mantida	uma	rede	de	escolas	de	padrão,	é	
necessário manter uma uniformidade na distribuição de 
recursos voltados às escolas.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

Qualidade na educação: o DNA das escolas
Segredo de uma rede de qualidade não é padronizar, mas 
atender fatores distintos – pois algumas escolas têm mais 

problemas e desafios do que outras

João Batista Araujo e Oliveira

[...] A exemplo do que ocorre no Brasil, na maioria dos 
países desenvolvidos os pais matriculam seus filhos na 
escola púbica mais próxima de sua casa. A grande diferença 
é que, na maior parte das nações, as escolas de diferentes 
bairros são semelhantes: elas se parecem muito entre si, 
no que fazem e nos resultados. No Brasil as escolas se 
parecem mais com os bairros onde estão localizadas. Elas 
têm, portanto, a cara do bairro.

Sabemos como fazer uma escola de qualidade, uma 
escola boa. Há inclusive escolas públicas assim no Brasil, 
algumas centenas delas, ou talvez poucos milhares. São 
escolas de prestígio, de alto padrão, onde o ensino é de 
qualidade, os alunos estudam e aprendem e os resultados 
são elevados. São escolas militares, colégios de aplicação 
e unidades estaduais ou municipais aqui e ali que possuem 
as mesmas características. Mas essas escolas são poucas 
– uma pequena fração entre as mais de 120.000 unidades 
urbanas de ensino fundamental.

Nunca aprendemos a fazer aquilo que os países 
desenvolvidos sempre fizeram: manter um padrão. E 
quando o nível cai, há mecanismos para trazer a escola 
de volta. Resultado: embora sejam obrigados a matricular 
seus filhos na escola do bairro, os pais sabem que o ensino 
oferecido ali é semelhante ao proporcionado por unidades 
de outros bairros. E sabem que se seus filhos se esforçarem 
também obterão bons resultados.

As estatísticas produzidas pela OCDE ilustram 
esse fenômeno de maneira muito clara. Nos países 
desenvolvidos, a diferença da média das notas das escolas 
é relativamente pequena – raramente ultrapassa os 30%. 
Essa diferença é enorme no Brasil.

Manter uma rede de escolas de padrão não significa que 
todas as unidades são idênticas, que recebem os mesmos 
recursos, que são 100% padronizadas. Ao contrário, 
para ter resultados semelhantes, as escolas precisam de 
recursos distintos – pois algumas têm mais problemas 
e desafios do que outras. Para promover a igualdade é 
necessário tratar desigualmente os desiguais. Escolas que 
caem no desempenho recebem ajuda extra; escolas com 
maior número de alunos com dificuldade de aprendizado 
recebem mais e melhores recursos, e assim por diante.

A exemplo do fator que nos faz semelhantes como seres 
humanos, há uma DNA a tornar parecido o desempenho 
das escolas. O segredo de uma rede de qualidade está 
na maneira como se forma o DNA da escola, os fatores 
que asseguram que todas as unidades da rede possam 
funcionar e atingir níveis de desempenho semelhantes.

O que torna uma rede de escolas boa não é muito 
diferente do que torna uma escola boa. Mas criar uma rede 
boa é muito diferente de criar uma escola boa. 

Adaptado de http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/qualidade-na-e-
ducacao-o-dna-das-escolas 

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04
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Uma dona de casa vai fazer o almoço. Na sua 
geladeira, tem três tipos de carnes, e quatro tipos de 
saladas. Quantas possibilidades essa dona de casa 
tem para preparar o almoço, sabendo que o almoço 
deverá ter um tipo de carne e um tipo de salada?

(A)	 7.
(B)	 8.
(C) 10.
(D) 12.
(E) 24.

Em uma urna foram colocadas 12 fichas, com 
números de 1 a 12. Cada ficha possui um único 
número. Sabendo disso, qual é a probabilidade de, 
em um único sorteio, sair uma ficha com um número 
ímpar?

(A)	 25%.
(B)	 50%.
(C)	 55%.
(D)	 60%.
(E)	 65%.

Observe a pilha de cubos a seguir:

Quantos cubos faltam na figura para que esta 
contenha 20 cubos?

(A)	 9.
(B)	 10.
(C) 11.
(D) 12.
(E) 15.

Quatro amigas foram ao shopping e uma delas 
comprou uma bolsa. Sobre quem comprou a bolsa, 
considere as afirmativas a seguir: 

. Eu não fui, diz Juliana.. Foi a Amanda, diz a Luana.. Foi a Luana, diz a Isabela.. A Isabela não tem razão, diz a Amanda.

Sabendo que só uma delas mentiu. Então quem 
comprou a bolsa?

(A)	 Juliana.

Em “...E sabem que se seus filhos se esforçarem 
também obterão bons resultados.”, os dois termos 
destacados

(A)	 exercem	a	mesma	função	no	texto,	pois	ambos	servem	
para indeterminar o sujeito.

(B)	 exercem	 a	 mesma	 função	 no	 texto,	 pois	 ambos	 são	
utilizados como partículas apassivadoras. 

(C) exercem funções diferentes no texto, visto que o primeiro 
age como conjunção subordinativa condicional e o 
segundo como partícula integrante do verbo “esforçar”, 
que	nesse	contexto	é	pronominal.	

(D) exercem funções diferentes no texto, visto que o primeiro 
age como indeterminador do sujeito e o segundo como 
conjunção subordinativa causal.

(E) exercem funções diferentes no texto, visto que o primeiro 
serve para indeterminar o sujeito e o segundo como 
conjunção integrante.  

Considerando a norma padrão da língua portuguesa, 
assinale a alternativa correta quanto ao que se 
afirma.

(A)	 Em	 “Elas	 têm, portanto, a cara do bairro.”, o termo 
destacado pode ser substituído por “tem” sem que ocorra 
prejuízo gramatical.  

(B)	 Em	“...os	fatores	que	asseguram	que	todas	as	unidades	
da rede possam funcionar...”, o termo destacado deve 
ser substituído por “possa” para que haja concordância 
com o termo rede. 

(C)	 Em	 “No	 Brasil	 as	 escolas	 se	 parecem	 mais	 com	 os	
bairros...”,	 é	 necessário	 emprego	 de	 vírgula	 após	 “No	
Brasil”.	

(D) Em “Elas têm, portanto, a cara do bairro.”, as vírgulas 
utilizadas podem ser retiradas sem que haja prejuízo 
gramatical.

(E)	 Em	“Essa	diferença	é	enorme	no	Brasil.”,	é	obrigatório	o	
emprego	de	vírgula	antes	da	expressão	“no	Brasil”.

Gustavo, Camila e Rafaela foram juntos para uma 
festa. Chegando na festa, um deles só tomou água, o 
outro, refrigerante e, o outro, cerveja. Sabendo que:

. ou Gustavo tomou água, ou Camila tomou água;. ou Gustavo tomou refrigerante, ou Rafaela tomou   
 água;. ou Camila tomou cerveja, ou Rafaela tomou cerveja.

Assinale a alternativa que apresenta o que Gustavo, 
Camila e Rafaela tomaram na festa, respectivamente.

(A)	 Refrigerante,	água	e	cerveja.
(B)	 Água,	refrigerante	e	cerveja.
(C) Refrigerante, cerveja e água.
(D) Refrigerante, água e cerveja.
(E) Cerveja, refrigerante e água.

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 05
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(B)	 Luana.
(C)	 Amanda.
(D) Isabela.
(E) Nenhuma delas.

Daniela possui seis gatos de estimação, três são 
pretos, dois são brancos e um é preto e branco. 
Sábado e Domingo são os dias que Daniela dá 
banho em seus gatos. Em um dia, ela lava três e, 
no outro, os outros três. Se no sábado ela escolheu 
aleatoriamente três gatos para o banho, o que 
podemos com certeza afirmar sobre eles, sabendo 
que nenhum era o branco e preto?

(A)	 São	todos	pretos.
(B)	 São	todos	brancos.
(C)	 Um	é	preto	e	dois	são	brancos.
(D)	 Um	é	branco	e	dois	são	pretos.
(E)	 Pelo	menos	um	é	preto.

QUESTÃO 12

N O Ç Õ E S  D E  I N F O R M Á T I C A

 Sobre Álbum de Fotografia presente no programa 
de apresentações Power Point 2010 (instalação 
padrão português – Brasil), assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Está	presente	na	Guia	Design.
(B)	 Quando	 se	 usa	 o	 recurso	 Álbum	 de	 Fotografia,	 o	

usuário deverá fechar a apresentação aberta, pois, 
caso contrario, a apresentação em uso será afetada.

(C)	 Usa-se	 a	 tecla	 de	 atalho	 ALT	 para	 selecionar	 um	
conjunto de fotos.

(D)	 Em	Álbum	de	Fotografia,	encontra-se	a	opção	Olhos	
Vermelhos para correção de imagem.

(E) Cada imagem será colocada em um Slide individual.

Sobre conceitos de proteção e segurança da 
informação, malwares e pragas virtuais, assinale 
a alternativa que apresenta o software que pode 
monitorar o comportamento online do usuário 
ou coletar informações sobre ele (inclusive 
informações confidenciais ou de identificação 
pessoal), alterar configurações do computador ou 
fazer com que ele fique lento. 

(A)	 Spyware.
(B)	 Vírus	de	Macro.
(C) Spam.
(D) Firewall.
(E) Screenloggers.

O termo URL está relacionado a conceitos de 
internet. Para este, é correto afirmar que

(A)	 é	um	endereço	único	na	internet	composto	pelo	nome	
do	 arquivo,	 diretório,	 nome	 do	 servidor	 e	 o	 método	
como ele será requisitado.

(B)	 é	 uma	 forma	 bastante	 rápida	 e	 versátil	 de	 transferir	

arquivos	(também	conhecidos	como	ficheiros),	sendo	
uma das mais usadas na internet.

(C)	 é	a	linguagem	usada	para	rotular	páginas	da	internet.
(D)	 é	 um	 protocolo	 de	 comunicação	 entre	 sistemas	 de	

informação que permite a transferência de dados 
entre redes de computadores.

(E)	 é	o	endereço	numérico	que	identifica,	de	forma	única,	
um computador na rede internet.

Em relação aos conceitos de Hardware e Software, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Microsoft	 Excel	 é	 um	 software	 livre	 utilizado	 para	
execução de cálculos.

(B)	 BIOS	é	o	nome	dado	a	programas	(softwares),	quando	
são	armazenados	na	memória	RAM.

(C)	 Memória	 ROM	 é	 uma	 memória	 virtual	 criada	 pelo	
sistema operacional, utilizando o espaço livre no disco 
rígido (HD).

(D)	 Firmware	 é	 o	 conjunto	 de	 instruções	 operacionais	
programadas diretamente no hardware de um 
equipamento eletrônico.

(E)	 Cache	é	um	tipo	de	chip	de	memória	de	computador	
que	mantém	seus	dados	quando	a	energia	é	desligada	
ou em uma falha do Sistema Operacional.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16
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A figura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft Excel 2010 (instalação padrão português – Brasil). Com  base 
nesta planilha, assinale a alternativa correta.

(A)	 O	valor	obtido	na	célula	H4	pode	ser	calculado	utilizando	a	seguinte	fórmula:	=MAIOR(B4:G4)
(B)	 O	valor	obtido	na	célula	I4	pode	ser	calculado	utilizando	a	seguinte	fórmula:	=MENOR(B4:G4)
(C)	 Ao	clicar	na	célula	K4	e	digitar	a	fórmula	=CONT.SE(B4:J9;”<=0”)	e	pressionar	a	tecla	ENTER,	retornará	o	valor	15.
(D)	 O	valor	obtido	na	célula	J4	pode	ser	calculado	utilizando	a	seguinte	fórmula:	=SOMA(B4:I4)
(E)	 O	valor	obtido	na	célula	J4	pode	ser	calculado	utilizando	a	seguinte	fórmula:	=SOMA(B4;G4)

Sobre conceitos de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas, assinale a 
alternativa correta. Considere o Sistema Operacional Windows 7.

(A)	 Não	é	possível	criar	uma	Pasta	dentro	de	outra	já	existente.
(B)	 É	possível	salvar	dentro	de	uma	mesma	pasta	arquivos	com	o	mesmo	nome.
(C)	 Arquivos	com	extensões	diferentes	não	podem	ser	salvos	em	uma	mesma	Pasta.
(D) Uma Pasta vazia será eliminada pelo sistema após este ser reiniciado.
(E)	 Na	Pasta	Imagem	da	biblioteca	do	Windows,	somente	pode	ser	salvo	arquivo	com	extensão	JPG.

Acerca da fiscalização e da prestação de contas envolvendo a Administração Pública, é correto afirmar que
(A)	 o	princípio	da	publicidade	inviabiliza	as	atividades	de	fiscalização	e	controle	na	medida	em	que	demanda	recursos	humanos	

e	financeiros	para	a	publicação	dos	atos	oficiais	em	detrimento	do	envio	de	verbas	necessárias	aos	órgãos	de	controle.
(B)	 o	assim	chamado	sistema	de	“accountability”	é	extremamente	falho.	Nele,	apenas	prepondera	o	controle	de	ordem	vertical.
(C)	 com	vistas	a	viabilizar	o	controle	da	Administração	Pública	e	a	assegurar	que	suas	atividades	se	prestarão	ao	atendimento	

do	 interesse	 público,	 a	 “accontability”	 pode	 ser	 tida	 como	 um	 conceito	 dinâmico,	 e	 envolve	 o	 indivíduo	 ou	 a	 agência	
obrigados	a	prestar	contas	e	a	justificar	seus	atos	aos	cidadãos.

(D)	 a	Constituição	Federal	Brasileira,	ao	adotar	de	 forma	preponderante	a	democracia	 representativa,	não	viabiliza	ações	
compatíveis	com	a	noção	de	“accountability”.

(E)	 a	importação	do	“accountability”	no	Brasil	é	inviável	por	limitações	de	ordem	formal	e	material.

Quanto aos agentes públicos e seus deveres para com a Administração Pública, é correto afirmar que
(A)	 a	observância	aos	Princípios	Constitucionais	da	Administração	Pública	é	obrigatória,	contudo,	tal	observância	poderá	ser	

afastada pelo legislador ordinário.
(B)	 a	moralidade	administrativa	não	prevalecerá	diante	do	Poder	Discricionário	do	Agente	Público,	este	condiciona	aquela.
(C)	 a	noção	de	ética	na	Administração	Pública	não	está	de	forma	alguma	vinculada	com	o	princípio	da	impessoalidade,	de	

modo	que	a	inobservância	do	princípio	da	impessoalidade	não	atenta	contra	a	ética	no	serviço	público.
(D)	 o	dever	de	honestidade	e	de	probidade	dos	agentes	públicos	é	a	regra,	a	qual,	uma	vez	não	observada,	pode	ensejar,	sem	

prejuízo de outras medidas, a sua responsabilização por improbidade administrativa.
(E)	 o	dever	de	manutenção	de	conduta	 ilibada	e	 idoneidade	moral	 imposto	ao	agente	público	 implica	que	o	mesmo	está	

proibido de participar de cultos religiosos.

É T I C A  E  D I R E I T O S  H U M A N O S

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 17
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o respeito universal aos direitos humanos e liberdades 
fundamentais e a observância desses direitos e 
liberdades.

(B)	 toda	pessoa,	vítima	de	perseguição,	tem	o	direito	de	
procurar e de gozar asilo em outros países.  

(C) toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo 
de	 seu	 país,	 diretamente	 ou	 por	 intermédio	 de	
representantes livremente escolhidos.  

(D) toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito 
à segurança social e à realização, pelo esforço 
nacional, pela cooperação internacional e de acordo 
com a organização e recursos de cada Estado, dos 
direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis 
à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua 
personalidade. 

(E) o Estado terá prioridade de direito na escolha do 
gênero de instrução que será ministrada às crianças 
e adolescentes, independentemente da manifestação 
dos pais.

Analise as assertivas a seguir e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. A Política, enquanto ligada à cidade e ao 
que é civil e social, está também muito 
ligada à ideia de Poder.

II. A Constituição Federal Brasileira de 1988 
trouxe mecanismos para o exercício da 
cidadania, viabilizando a participação do 
povo na política, seja de forma direta, ou de 
forma indireta.

III. Pode-se entender que no gênero ético se 
encontram três espécies de normas: as de 
direito, as da moral e as dos costumes.

IV. A regra moral se diferencia da regra dos 
costumes, eis que os costumes demandam 
a intenção, ou seja, não basta a simples 
adoção de uma conduta. Para os costumes, 
deve haver a conformação da intenção do 
sujeito para com a mesma.

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

Quanto à Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, analise as assertivas e assinale 
a alternativa que aponta as corretas.

I. Todas as pessoas nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos. São dotadas de 
razão  e consciência e devem agir em 
relação umas às outras com espírito de 
fraternidade.

II. Toda pessoa tem capacidade para gozar 
os direitos e as liberdades estabelecidos 
nesta Declaração, sem distinção de 
qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 
língua,  religião, opinião política ou de 
outra natureza, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento, ou qualquer outra 
condição. 

III. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade 
e à segurança pessoal.

IV. Ninguém será mantido em escravidão 
ou servidão, a escravidão e o tráfico de 
escravos serão proibidos em todas as suas 
formas. 

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

Os Dez Princípios do Pacto Global abrangem temas 
relacionados aos Direitos Humanos, ao Trabalho, 
ao Meio Ambiente e ao Combate à Corrupção e, 
por isso,

(A)	 são	 juridicamente	 vinculativos	a	 todas	as	empresas,	
dada a importância de sua pauta.

(B)	 as	 corporações,	 principais	 agentes	 da	 globalização,	
poderão ajudar a garantir que o mercado, tecnologia, 
comércio	 e	 finanças	 possam	 progredir	 de	 forma	 a	
beneficiar	as	economias	e	as	sociedades	em	todos	os	
lugares.

(C) não se trata de uma rede de empresas e/ou outros 
stakeholders.

(D)	 se	 configuram	 como	 uma	 iniciativa	 compulsória,	
direcionada primeiramente aos Estados e, em 
segundo lugar, às empresas.

(E) não há preocupação, dentre tais princípios, com 
a liberdade associativa, apenas com o tema da 
negociação coletiva.

Quanto à Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, é INCORRETO afirmar que

(A)	 os	 Estados-Membros	 se	 comprometeram	 a	
desenvolver, em cooperação com as Nações Unidas, 

QUESTÃO 24

QUESTÃO 23

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
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por delegação.
(C) impetrar habeas corpus, habeas data, mandado de 

segurança, mandado de injunção, ação direta de 
inconstitucionalidade, requerer correição parcial, bem 
como propor outras medidas cabíveis, perante os 
Tribunais	competentes.

(D)	 interpor,	 quando	 for	 o	 caso,	 recursos	 aos	 Tribunais	
locais	ou	superiores,	ou	sugerir	ao	Procurador-Geral	
de	 Justiça,	 fundamentadamente,	 a	 interposição	 ou	
adoção de outras medidas cabíveis.

(E) integrar comissão de procedimento administrativo 
disciplinar.

O membro vitalício do Ministério Público somente 
perderá o cargo por sentença judicial transitada 
em julgado, proferida em ação civil própria. A 
este respeito, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. A ação civil para a decretação da perda 
do cargo pela prática de infração penal 
incompatível com o exercício do cargo 
será proposta enquanto não verificada a 
prescrição da infração penal.

II. A ação civil para a decretação da perda do 
cargo em razão do exercício da advocacia, 
inclusive a representação judicial e a 
consultoria jurídica a entidades públicas 
será proposta no prazo de 3 (três) anos 
contados do fato.

III. A ação civil para a decretação da perda 
do cargo em virtude de abandono do 
cargo por prazo superior a 30 (trinta) dias 
consecutivos será proposta no prazo de 5 
(cinco) anos contados do fato.

IV. O membro do Ministério Público 
aposentado, ainda que na atividade tenha 
praticado infração penal incompatível 
com o exercício do cargo ou exercido a 
advocacia não perderá o cargo, nem serão 
cassados seus proventos.

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

Conforme a Lei Complementar 11/1996, constituem 
prerrogativas dos membros do Ministério Público, 
no exercício de suas funções, EXCETO

(A)	 receber	 o	 mesmo	 tratamento	 jurídico	 protocolar	
dispensado	 aos	 membros	 do	 Poder	 Judiciário	 e	
Conselheiros	 do	Tribunal	 de	Contas	 junto	 aos	 quais	
oficiem.

(B)	 dispor	 e	 utilizar	 livremente,	 nas	 comarcas	 em	 que	

De acordo com a Lei Complementar 11/1996, o prazo 
para devolução dos autos com manifestação de 
Procurador de Justiça, salvo situações especiais, 
não poderá exceder

(A)	 60	(sessenta)	dias.
(B)	 30	(trinta)	dias.
(C) 15 (quinze) dias.
(D) 10 (dez) dias.
(E) 05 (cinco) dias.

Assinale a alternativa INCORRETA. O Procurador-
Geral de Justiça Adjunto será escolhido 
livremente, dentre os Procuradores de Justiça, 
pelo Procurador-Geral de Justiça, cabendo-lhe

(A)	 auxiliar	 o	 Procurador-Geral	 de	 Justiça	 em	 suas	
atribuições.

(B)	 prestar	 assessoria	 direta	 ao	 Procurador-Geral	 de	
Justiça.

(C)	 exercer	 a	 coordenação	 geral	 dos	 Centros	 de	Apoio	
Operacional.

(D) exercer, por delegação, as atribuições que lhe forem 
conferidas.

(E)	 emitir	 pareceres	 sobre	 assuntos	 técnico-
administrativos.

Conforme a Lei Complementar 11/1996, os 
membros do Ministério Público possuem como 
uma das garantias a vitaliciedade e esta será 
adquirida

(A)	 após	 1	 (um)	 ano	 de	 exercício,	 não	 podendo	 perder	
o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado.

(B)	 após	2	(dois)	anos	de	exercício,	não	podendo	perder	
o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado.

(C) após 3 (três) anos de exercício, não podendo perder 
o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado.

(D) após 5 (cinco) anos de exercício, não podendo perder 
o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado.

(E) após 10 (dez) anos de exercício, não podendo perder 
o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado.

Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo 
com a Lei Complementar 11/1996, compete aos 
Procuradores de Justiça

(A)	 o	exercício	das	atribuições	do	Ministério	Público	junto	
aos	Tribunais	de	Justiça	e	de	Contas,	desde	que	não	
cometidas	ao	Procurador-	Geral	de	Justiça.

(B)	 oficiar	 e	 emitir	 parecer	 escrito	 e	 fundamentado	 nos	
processos cíveis, criminais e administrativos, inclusive 

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C Á V E L 
A O  M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O 

D O  E S TA D O  D A  B A H I A
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servir,	de	instalações	próprias	e	condignas	nos	prédios	
dos fóruns.

(C) gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar 
ou pelo teor de suas manifestações processuais ou  
procedimentos, nos limites de sua independência 
funcional.

(D) receber intimação pessoal em qualquer processo e 
grau	de	jurisdição,	através	da	entrega	dos	autos	com	
vista.

(E)	 ser	processado	e	julgado	originariamente	pelo	Juiz	da	
Comarca onde exerce o cargo, nos crimes comuns e 
de responsabilidade, ressalvadas exceções de ordem 
constitucional.

De acordo com o Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Estado da Bahia, são formas de 
provimento de cargo público, EXCETO

(A)	 readaptação.
(B)	 reversão.
(C) reintegração.
(D) recondução.
(E) nomeação.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. São princípios institucionais 
do Ministério Público:

I. Unidade.

II. Indivisibilidade.

III. Independência funcional.

IV. Vinculação aos Poderes Judiciário e 
Executivo.

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

Conforme a Lei Complementar 11/1996, são órgãos 
de execução do Ministério Público, EXCETO

(A)	 o	Procurador-Geral	de	Justiça.
(B)	 o	Colégio	de	Procuradores	de	Justiça.
(C)	 a	Corregedoria-Geral	do	Ministério	Público.
(D)	 os	Procuradores	de	Justiça.
(E)	 os	Promotores	de	Justiça.

Assinale a alternativa INCORRETA. As 
Procuradorias de Justiça são classificadas em

(A)	 Procuradorias	de	Justiça	Cíveis.
(B)	 Procuradorias	de	Justiça	Criminais.
(C)	 Procuradorias	de	Justiça	de	Contas.
(D)	 Procuradorias	de	Justiça	Administrativas.
(E)	 Procuradorias	de	Justiça	Especializadas.

QUESTÃO 31

 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. O Sistema de Informações 
de Custos no setor público registra, processa e 
evidencia os custos de bens e serviços e outros 
objetos de custos, produzidos e oferecidos à 
sociedade pela entidade pública e, para tanto, tem 
os seguintes objetivos:

I. mensurar, registrar e evidenciar os custos 
apenas dos projetos executados pelas 
entidades públicas.

II. apoiar a tomada de decisão em processos, 
tais como comprar ou alugar, produzir 
internamente ou terceirizar determinado 
bem ou serviço.

III. apresentar os resultados de desempenho 
com devidas comparações com os custos 
de outros projetos.

IV. apoiar as funções de planejamento e 
orçamento, fornecendo informações que 
permitam projeções mais aderentes à 
realidade com base em custos incorridos e 
projetados.

V. apoiar programas de controle de custos e 
de melhoria da qualidade do gasto. 

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.
(B)	 Apenas	II,	III	e	V.
(C)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	III,	IV	e	V.

No que tange às entidades abrangidas pelo 
campo de aplicação da Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público, é correto afirmar que estas 
devem observar as normas e as técnicas próprias 
da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
considerando-se o seguinte escopo:

(A)	 sistematicamente,	 as	 demais	 entidades	 do	 setor	
público,	 para	 garantir	 procedimentos	 suficientes	 de	
prestação de contas e instrumentalização do controle 
social.

(B)	 integralmente,	as	demais	entidades	do	setor	público,	
para	garantir	procedimentos	suficientes	de	prestação	
de contas e instrumentalização do controle social.

(C) integralmente, as entidades governamentais, os 
serviços	sociais	e	os	conselhos	profissionais.

(D) parcialmente, as entidades governamentais, os 
serviços	sociais	e	os	conselhos	profissionais.

(E)	 sistematicamente,	 o	 ciclo	 da	 administração	 pública	
para evidenciar informações necessárias à tomada de 
decisões, à prestação de contas e à instrumentalização 
do controle social.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 36
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III. Unificada: representa a soma ou a 
agregação do patrimônio de duas ou mais 
Unidades Contábeis Descentralizadas.

IV. Consolidada: representa a soma ou a 
agregação do patrimônio de duas ou mais 
Unidades Contábeis Originárias. 

V. Descentralizada: representa parcela do 
patrimônio de Unidade Contábil Originária.

(A)	 Apenas	I,	II	e	IV.
(B)	 Apenas	II,	III	e	V.
(C)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	III,	IV	e	V.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. No âmbito da Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, entende-se por: 

I. Entidade do Setor Público: órgãos, fundos e 
pessoas jurídicas de direito público ou que, 
possuindo personalidade jurídica de direito 
privado, recebam, guardem, movimentem, 
gerenciem ou apliquem dinheiros, bens 
e valores públicos, na execução de suas 
atividades. Equiparam-se, para efeito 
contábil, as pessoas físicas que recebam 
subvenção, benefício, ou incentivo, fiscal 
ou creditício, de órgão público.

II. Instrumentalização do Controle Social: 
compromisso fundado na ética profissional, 
que pressupõe o exercício cotidiano 
de fornecer informações que sejam 
compreensíveis e úteis aos cidadãos no 
desempenho de sua soberana atividade de 
controle do uso de recursos e patrimônio 
público pelos agentes públicos.

III. Campo de Aplicação: espaço de atuação do 
Profissional de Contabilidade que demanda 
estudo, interpretação, identificação, 
mensuração, avaliação, registro, controle 
e evidenciação de fenômenos contábeis, 
decorrentes de variações patrimoniais 
em: (A) entidades do setor público; e (B)
ou de entidades que recebam, guardem, 
movimentem, gerenciem ou apliquem 
recursos públicos, na execução de suas 
atividades, no tocante aos aspectos 
contábeis da prestação de contas.

IV. Normas e Técnicas Próprias da 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 
o conjunto das Normas Brasileiras 
de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público, seus conceitos e procedimentos 
de avaliação e mensuração, registro e 

Sobre a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas.

I. É o ramo da ciência contábil que aplica, 
no processo gerador de informações, os 
Princípios de Contabilidade e as normas 
contábeis direcionados ao controle 
patrimonial de entidades do setor público.

II. Seus objetivos são: fornecer aos usuários 
informações sobre os resultados 
alcançados e os aspectos de natureza 
orçamentária, econômica, financeira e física 
do patrimônio da entidade do setor público 
e suas mutações, em apoio ao processo de 
tomada de decisão; a adequada prestação 
de contas; e o necessário suporte para a 
instrumentalização do controle social.

III. O objeto é a consolidação de entidades 
do setor público para fins de atendimento 
de exigências legais ou necessidades 
gerenciais.

IV. Tem a função social de refletir, 
sistematicamente, o ciclo da administração 
pública para evidenciar informações 
necessárias à tomada de decisões, à 
prestação de contas e à instrumentalização 
do controle social.

V. Tem a função social de fornecer, 
sistematicamente, informações sobre 
os resultados alcançados e os aspectos 
de natureza orçamentária, econômica, 
financeira e física do patrimônio da entidade 
do setor público e suas mutações a fim de 
instrumentalizar do controle social.

(A)	 Apenas	I,	II	e	IV.
(B)	 Apenas	II,	III	e	V.
(C)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	III,	IV	e	V.

A respeito das classificações da Unidade 
Contábil no âmbito da Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. Originária: representa parcela do patrimônio 
de Unidade Contábil Originária.

II. Descentralizada: representa o patrimônio 
das entidades do setor público na condição 
de pessoas jurídicas.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 38

QUESTÃO 37
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divulgação de demonstrações contábeis, 
aplicação de técnicas que decorrem da 
evolução científica da Contabilidade, bem 
como quaisquer procedimentos técnicos 
de controle contábil e prestação de contas 
previstos, que propiciem o controle social, 
além da observância das normas aplicáveis.

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

Existem diversos métodos de custeio que podem 
ser utilizados tanto pelas organizações industriais 
quanto pelas comerciais e prestadoras de 
serviços, sejam elas, com ou sem fins lucrativos. 
Esses métodos são utilizados para determinar 
o valor dos objetos de custeio; reduzir custos; 
melhorar os processos; eliminar desperdícios; 
decidir entre produzir ou terceirizar; eliminar, 
criar e aumentar ou diminuir a linha de produção 
de certos produtos. Dentre os métodos de 
custeio existentes, destacamos o custeio variável 
estruturado para atender à administração no que 
tange a tomada de decisão. Sobre esse método 
de custeio, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. Um dos principais problemas desse 
método está relacionado aos rateios dos 
custos diretos e indiretos (sejam eles fixos 
ou variáveis) aos produtos fabricados em 
determinado período cujos critérios podem 
ser considerados subjetivos e arbitrários.

II. Os custos fixos são considerados como 
custos do período em vez de serem 
apropriados aos produtos.

III. Além de ser de grande valia para a tomada 
de decisão, esse método atende às 
disposições legais quanto à apuração de 
resultados e à avaliação patrimonial.

IV. Esse método auxilia na decisão de produzir 
ou comprar um item.

V. Um dos problemas desse método reside 
no fato de que ele não permite determinar 
o nível mínimo de atividades para que o 
negócio passe a ser rentável.

VI. Permite identificar os produtos que 
contribuem mais para a lucratividade da 
empresa.

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.
(B)	 Apenas	II,	III	e	VI.

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

(C)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	VI.
(E)	 Apenas	III,	IV	e	V.

Sobre as vantagens e desvantagens da utilização 
do método de custeio por absorção, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A)	 Vantagem:	 segue	 os	 princípios	 contábeis,	 sendo	 o	
método	 formalmente	 aceito,	 como	 requerido	 pela	
legislação do imposto de renda para propósitos de 
lucro.

(B)	 Vantagem:	 agrega	 todos	 os	 custos,	 tanto	 os	 diretos	
como os indiretos.

(C)	 Desvantagem:	os	custos	fixos	existem,	independente,	
da fabricação ou não desta ou daquela unidade, e 
acabam presentes no mesmo montante, mesmo que 
ocorram oscilações (dentro de certos limites), portanto, 
não devem ser alocados aos bens e serviços. 

(D) Vantagem: os custos, por não se relacionarem com 
este ou aquele bem ou serviço, são quase sempre 
distribuídos	à	base	de	critérios	de	 rateio	com	menor	
grau de arbitrariedade.

(E)	 Desvantagem:	o	custo	fixo	por	unidade	depende	ainda	
do volume de produção e o custo de um produto pode 
variar em função da alteração de volume de outro 
produto.
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Passivo ambiental é toda obrigação contraída 
voluntária ou involuntariamente destinada à 
aplicação em ações de controle, preservação e 
recuperação do meio ambiente, originando, como 
contrapartida, um ativo ou custo ambiental. Para o 
reconhecido de um passivo ambiental, devem-se 
atender alguns requisitos. Sobre esses requisitos, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas.

I. Que a entidade tenha uma obrigação 
presente legal ou implícita como 
consequência de um evento passado, que 
é o uso do meio ambiente ou a geração de 
resíduos tóxicos.

II. Que seja provável que recursos sejam 
exigidos para se liquidar o passivo 
ambiental, prevalecendo a chance de não 
ocorrer a saída de recursos.

III. Que o montante do passivo ambiental 
envolvido possa ser estimado com 
suficiente segurança.

IV. Que seja uma obrigação decorrente de 
eventos passados e que deve ser liquidada 
até data de fechamento do balanço.

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

A contabilidade ambiental tem sido cada vez mais 
importante para as empresas em geral porque a 
disponibilidade e/ou escassez de recursos naturais 
e a poluição do meio ambiente tornaram-se objeto 
de debate econômico, político e social em todo o 
mundo. Sobre esse tema, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. A contabilidade ambiental é uma nova 
ciência que desenvolveu-se para tratar 
do conjunto de informações que relatem 
em termos econômicos as ações das 
organizações sobre o meio ambiente.

II. No Brasil, a contabilidade ambiental é 
exigida pela legislação societária.

III. A contabilidade ambiental é o estudo do 
patrimônio ambiental, bens, direitos e 
obrigações ambientais das entidades.

IV. A correta apuração do passivo ambiental 
efetivo é um fator que dificulta o processo 
de implementação da contabilidade 
ambiental.

A diferença entre os valores apurados por 
cada método de custeio existente (avaliação 
de estoques, tomada de decisões, informações 
gerenciais) reside nos itens de custo que cada um 
atribui aos produtos e aqueles que são debitados 
diretamente ao resultado do período. Sobre os 
métodos existentes e a problemática de atribuição 
dos custos, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. A diferença verificada no custo de um 
produto segundo os diferentes métodos de 
custeio está sempre no valor dos custos 
fixos e nos gastos fixos de administração e 
vendas alocados ou não a ele.

II. A diferença verificada no custo de um 
produto segundo os diferentes métodos de 
custeio está sempre no valor dos custos 
variáveis e nas despesas variáveis da 
administração e vendas alocados ou não a 
ele.

III. Não há diferença no que se refere a custos 
e despesas variáveis, independente do 
método de custeio utilizado.

IV. Não há diferença no que se refere a custos 
fixos e a gastos fixos, independente do 
método de custeio utilizado.

V. Independente do método de custeio 
utilizado, as despesas variáveis são sempre 
debitadas ao resultado no período e nunca 
ao custo dos produtos.

(A)	 Apenas	I,	II	e	V.
(B)	 Apenas	II,	III	e	V.
(C)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	III,	IV	e	V.

Sobre ativos ambientais, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 As	 características	 dos	 ativos	 ambientais	 são	 os	
mesmos de uma organização para a outra.

(B)	 Os	 ativos	 ambientais	 são	 representados	 em	 dois	
grupos de contas: investimentos e imobilizado.

(C) No imobilizado ambiental, são registrados os itens dos 
ativos ambientais adicionáveis ao processo produtivo 
para eliminar, reduzir, controlar níveis de emissão de 
resíduos.

(D)	 Uma	 empresa	 que	 adquire	 uma	 área	 de	 floresta	
deverá	 classificá-la	 como	 investimento	 ambiental	 se	
o objetivo foi explorá-la para a aplicação na atividade 
produtiva da empresa.

(E)	 Classificam-se	como	investimento	ambiental	os	gastos	
com	reflorestamento	ou	aquisição	de	florestas	com	o	
objetivo de recuperar o meio ambiente ou mantê-lo 
preservado.

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45
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(A)	 Apenas	I	e	II.
(B)	 Apenas	II	e	III.
(C)	 Apenas	I	e	III.
(D)	 Apenas	II	e	IV.
(E)	 Apenas	III	e	IV.

Os custos ambientais podem ser classificados, 
em função de sua natureza, em custos diretos 
e custos indiretos. Assinale a alternativa que 
apresenta um custo ambiental direto e um custo 
ambiental indireto, respectivamente.

(A)	 Custo	 de	 contratação	 de	 mão	 de	 obra	 qualificada;	
Custo dos materiais de produção.

(B)	 Multas	 de	 natureza	 ambiental;	 Compensação	 a	
terceiros por danos ambientais.

(C)	 Custo	de	manipulação	de	sólidos	e	líquidos;	Custo	de	
gestão ambiental.

(D)	 Custo	de	inspeção;	Honorários	de	consultoria.
(E)	 Custo	 de	 transporte	 de	 resíduos	 sólidos	 e	 líquidos;	

Custo de tratamento de resíduos.

No que se refere à análise das demonstrações 
contábeis, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 A	 análise	 vertical	 também	 é	 chamada	 de	 análise	
de estrutura e objetiva o estudo da estrutura das 
demonstrações contábeis por meio do cálculo de 
coeficientes	de	participação,	os	quais	são	obtidos	pela	
comparação entre itens homogêneos extraídos das 
demonstrações contábeis com totais referentes às 
mesmas.

(B)	 São	 exemplos	 de	 usuários	 da	 análise	 das	
demonstrações contábeis: bancos, administradores, 
sócios, governo.

(C)	 A	 análise	 horizontal	 visa	 ao	 estudo	 da	 evolução	
dos elementos componentes das demonstrações 
contábeis ao longo dos exercícios sociais por meio 
do	cálculo	de	números	índices	que	são	obtidos	de	um	
exercício social tomado como base.

(D)	 A	 análise	 por	 quocientes	 visa	 ao	 conhecimento	 da	
situação	 patrimonial,	 financeira,	 econômica	 e	 de	
desempenho da entidade por meio do cálculo de 
quocientes os quais podem ser obtidos pela comparação 
simples ou complexa entre itens, normalmente 
heterogêneos, de uma mesma demonstração contábil, 
ou entre itens de demonstrações contábeis distintas, 
porém,	na	maioria	dos	casos,	referentes	a	um	mesmo	
exercício	social.	Assim	ela	se	difere	da	análise	vertical	
ou horizontal pelo fato de que, nessas, a comparação 
é	entre	elementos	homogêneos.

(E)	 A	 análise	 das	 demonstrações	 contábeis	 é	 exigida	
pela legislação societária para demonstrar a real 
situação	econômica,	financeira	e	patrimonial	de	uma	
entidade tanto em termos estáticos quanto em termos 
dinâmicos.

O Sistema Integrado de Gestão e Auditoria previsto 
pela Resolução nº1282/09 (TCM/BA) se destina a 
recepcionar os dados e informações referentes 

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

à gestão municipal objeto do exercício das 
atividades fiscalizatória e auditorial constantes 
da competência constitucional do TCM. Esse é 
constituído por três modelos sobre os quais é 
correto afirmar que

(A)	 o	 Módulo	 de	 Captura,	 que,	 permitindo	 ao	 Sistema	
de Controle Interno municipal supervisionar e 
acompanhar a remessa de dados e informações, 
facilitará	sua	análise	pelo	TCM.

(B)	 o	Módulo	de	Transferência	tem	a	finalidade	de	efetivar	
a captura eletrônica dos dados referentes à execução 
orçamentária,	 financeira	 e	 patrimonial	 e	 daqueles	
relativos a contratos, convênios, obras e atos de 
pessoal dos órgãos e entidades da administração 
direta e indireta municipal.

(C)	 o	 Módulo	 de	 Análise	 tem	 como	 função	 realizar	 a	
remessa dos dados capturados, controlando o registro 
do	seu	envio	ao	TCM.

(D)	 o	 Módulo	 de	 Análise,	 que,	 permitindo	 ao	 Sistema	
de Controle Interno municipal supervisionar e 
acompanhar a remessa de dados e informações, 
facilitará	sua	análise	pelo	TCM.	

(E)	 o	 Módulo	 de	 Captura	 tem	 como	 função	 realizar	 a	
remessa dos dados capturados, controlando o registro 
do	seu	envio	ao	TCM.

De acordo com a Resolução nº1276/08 (TCM/
BA), os recursos do FUNDEB destinam-se 
ao financiamento de ações de manutenção e 
desenvolvimento da educação básica pública, 
observando-se o âmbito de atuação prioritária dos 
municípios, independentemente, EXCETO

(A)	 da	modalidade	em	que	o	ensino	é	oferecido	-	regular,	
especial ou de jovens e adultos.

(B)	 da	 sua	 duração	 -	 ensino	 fundamental	 de	 oito	 ou	 de	
nove anos.

(C)	 da	idade	dos	alunos	–	de	até	18	anos.
(D) do turno de atendimento – matutino, vespertino ou 

noturno.
(E) da localização da escola - zona urbana, zona rural, 

área indígena ou quilombo.

Uma empresa toma empréstimo de R$ 50.000,00 
a uma taxa mensal de 2,9% no regime de 
capitalização simples. Sabendo que a amortização 
será feita nove meses após a contratação do 
empréstimo, qual é o montante a ser pago pela 
empresa no final deste período?

(A)	 R$	64.670,82.
(B)	 R$	14.670,82.
(C)	 R$	51.045,00.
(D)	 R$	63.050,00.
(E)	 R$	13.050,00.
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Um investidor aplica a quantia de R$ 150.000,00 pelo 
prazo de quatro meses, e tem uma remuneração 
desse capital de R$ 4.200,00. Qual é a taxa de juro 
simples ao mês dessa operação?

(A)	 0,7%	ao	mês.
(B)	 2,8%	ao	mês.
(C)	 0,5%	ao	mês.
(D)	 0,9%	ao	mês.
(E)	 3,6%	ao	mês.

A empresa Dois Irmãos S/A tomou um empréstimo 
para ser pago ao final de três anos, a uma taxa de 
juro compostos de 8% ao ano. Sabendo que o valor 
devolvido após os três anos foi R$ 251.942,40, qual 
foi o valor do empréstimo inicial?

(A)	 R$	195.500,00.
(B)	 R$	200.000,00.
(C)	 R$	210.000,00.
(D)	 R$	205.000,00.
(E)	 R$	205.500,00.

A companhia Dinheiro Sobrando S/A realiza 
um investimento no Banco Y S/A no valor de R$ 
120.000,00 à taxa de 0,95% ao mês, pelo prazo de 
14 meses, no regime de capitalização composto. 
Qual será o valor de resgate desta operação?

(A)	 R$	136.000,00.
(B)	 R$	135.960,00.
(C)	 R$	689.286,84.
(D)	 R$	136.983,98.
(E)	 R$	765.321,77.

Assinale a alternativa INCORRETA sobre a Taxa 
Interna de Retorno (TIR).

(A)	 É	 um	 dos	 principais	 métodos	 de	 análise	 de	
investimentos, seja para avaliar a viabilidade de 
projetos ou acompanhar e comparar a rentabilidade 
de investimentos. 

(B)	 É	 utilizada	 para	 se	 conhecer	 a	 taxa	 de	 juros	 de	
empréstimos	e	financiamentos.

(C)	 A	TIR	de	um	fluxo	de	caixa	da	operação	é	a	taxa	real	
de	juros	da	operação	financeira.

(D)	 O	cálculo	da	TIR	de	um	 investimento	 indica	se	este	
investimento vai ou não valorizar uma empresa. 
Portanto, pode-se decidir fazer ou não um investimento 
analisando-se	a	TIR.

(E)	 Depois	de	iniciado	um	projeto	ou	investimento,	não	é	
mais	possível	calcular	a	TIR.

Sobre a evolução conceitual do Orçamento Público, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas.

I. O orçamento governamental é uma área de 
estudo que interessa a várias disciplinas, o 

que garante ao orçamento suas diferentes 
naturezas.

II. As naturezas do orçamento são quatro: 
política econômica, administrativa, social e 
contábil.

III. Tem por função principal no orçamento 
tradicional: controle político.

IV. As diferentes naturezas encaminham 
o orçamento público para uma única 
finalidade: a correta aplicação dos recursos 
públicos.

V. Tem por função principal no orçamento 
moderno: instrumento de administração.

(A)	 Apenas	I,	II	e	V.
(B)	 Apenas	II,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	I,	III	e	V.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	I,	III	e	IV.

O capítulo III da Lei Estadual nº 9.433/2005 dispõe 
sobre as compras. Considerando a referida Lei, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 As	 compras	 podem	 ser	 efetuadas	 apresentando-se	
apenas a indicação dos recursos orçamentários para 
seu pagamento.

(B)	 As	 compras	 deverão,	 obrigatoriamente,	 atender	 ao	
princípio da padronização e à compatibilidade de 
especificações	técnicas	e	de	desempenho.

(C) Será dada publicidade, diariamente, em órgãos 
eletrônicos	de	divulgação	oficial,	em	quadro	de	avisos	
de	amplo	acesso	público	à	relação	de	todas	as	compras	
realizadas	pela	Administração	indireta,	identificando	o	
bem comprado e a quantidade adquirida. O preço e a 
identificação	do	fornecedor	são	informações	sigilosas	
e, portanto, não devem ser publicadas.

(D)	 As	compras	deverão,	sempre	que	possível,	obedecer	
às condições de compra e pagamento semelhantes às 
que prevalecerem no setor privado, para os negócios 
da	 mesma	 espécie,	 inclusive	 com	 pagamento	 em	
prestações parceladas, observando a legislação 
orçamentária.

(E)	 As	 compras	 deverão	 ser	 liquidadas	 em	 parcelas	
únicas	visando	à	comodidade	no	setor	de	compras.

Sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
está INCORRETA a seguinte afirmação:

(A)	 a	partir	do	ano	2000,	seu	conteúdo	é	estabelecido	por	
meio da Lei de Responsabilidade Fiscal.

(B)	 compreenderá	as	metas	e	prioridades	da	administração	
pública	de	cada	Estado	e	do	Distrito	Federal,	incluindo	
as	 despesas	 de	 capital	 para	 o	 exercício	 financeiro	
subsequente.

(C)	 orientará	a	elaboração	da	Lei	Orçamentária	Anual.

QUESTÃO 56

QUESTÃO 57

QUESTÃO 55

QUESTÃO 54

QUESTÃO 51

QUESTÃO 52

QUESTÃO 53
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(D) estabelecerá a política de aplicação das agências 
financeiras	oficiais	de	fomento.

(E) disporá sobre as alterações na legislação tributária.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é constituída por 
três orçamentos:

(A)	 Orçamento	Fiscal,	Orçamento	da	Seguridade	Social	e	
Orçamento de Investimento das Empresas.

(B)	 Orçamento	 da	 Assistência	 Social,	 Orçamento	 das	
Empresas Estatais e Orçamento Fiscal.

(C)	 Orçamento	das	Fundações	Públicas,	Orçamento	das	
Empresas	Públicas	e	Orçamento	das	Sociedades	de	
Economia	Mista.

(D) Orçamento de Investimento das Empresas, Orçamento 
das	Empresas	Públicas	e	Orçamento	das	Fundações	
Públicas.

(E) Orçamento da Seguridade Social, Orçamento das 
Fundações	 Públicas	 e	 Orçamento	 da	 Assistência	
Social.

Na atual fase em que as questões fiscais afetam de 
maneira crucial a gestão do Estado, as LDOs têm 
papel fundamental, pois responsabilizam-se pela 
fixação das metas fiscais, no marco estabelecido 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para tanto, 
no Anexo de Metas Fiscais, constam, EXCETO

(A)	 as	metas	de	resultado	primário	e	nominal	e	de	dívida	
pública	 para	 o	 exercício	 da	 LDO	 e	 para	 os	 quatro	
seguintes.

(B)	 a	 memória	 e	 a	 metodologia	 de	 cálculo	 das	 metas	
anuais.

(C)	 as	metas	fiscais	dos	três	exercícios	anteriores.
(D) a avaliação do cumprimento das metas relativas ao 

exercício anterior.
(E)	 a	 avaliação	 financeira	 e	 atuarial	 dos	 regimes	 de	

previdência e dos fundos de natureza atuarial, como o 
FAT.

No que se refere aos aspectos conceituais 
da Perícia, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. A perícia contábil constitui o conjunto 
de procedimentos técnico-científicos 
destinados a levar à instância decisória 
elementos de prova necessários a subsidiar 
à justa solução do litígio ou constatação 
de um fato, mediante laudo pericial 
contábil e/ou parecer pericial contábil, em 
conformidade com as normas jurídicas e 
profissionais, e a legislação específica no 
que for pertinente.

II. O laudo pericial contábil e o parecer pericial 
contábil têm por limite os próprios objetivos 
da perícia deferida ou contratada.

III. A perícia contábil, tanto a judicial como a 

extrajudicial, é de competência exclusiva 
de contador devidamente registrado na 
Comissão de Valores Mobiliários. 

IV. Entende-se como perícia judicial aquela 
exercida no âmbito arbitral, estatal 
ou voluntária, enquanto que a perícia 
extrajudicial é aquela exercida sob a tutela 
da justiça.

V. A perícia arbitral é aquela exercida sob 
o controle da lei de arbitragem. Perícia 
no âmbito estatal é executada sob o 
controle de órgão do estado, tais como 
perícia administrativa das Comissões 
Parlamentares de Inquérito, de perícia 
criminal e do Ministério Público. 
Perícia voluntária é aquela contratada 
espontaneamente pelo interessado ou de 
comum acordo entre as partes.

(A)	 Apenas	I,	II	e	V.
(B)	 Apenas	II,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	I,	III	e	V.
(D)	 Apenas	II,	IV	e	V.
(E)	 Apenas	I,	III	e	IV.

O planejamento da perícia é a etapa do trabalho 
pericial, que antecede as diligências, pesquisas, 
cálculos e respostas aos quesitos, na qual, o 
perito estabelece os procedimentos gerais dos 
exames a serem executados no âmbito judicial, 
extrajudicial para o qual foi nomeado, indicado 
ou contratado, elaborando-o a partir do exame do 
objeto da perícia. Assinale a alternativa que NÃO 
representa um dos objetivos do planejamento da 
perícia.

(A)	 Conhecer	 o	 objeto	 da	 perícia,	 a	 fim	 de	 permitir	 a	
adoção de procedimentos que conduzam à revelação 
da verdade, a qual subsidiará o juízo, o árbitro ou o 
interessado a tomar a decisão a respeito da lide.

(B)	 Definir	a	natureza,	a	oportunidade	e	a	extensão	dos	
exames a serem realizados, em consonância com o 
objeto da perícia, os termos constantes da nomeação, 
dos quesitos ou da proposta de honorários oferecida 
pelo perito.

(C) Estabelecer condições para que o trabalho seja 
cumprido no prazo estabelecido.

(D)	 Identificar	potenciais	problemas	e	riscos	que	possam	
vir a ocorrer no andamento da perícia.

(E)	 Dificultar	a	execução	e	a	revisão	dos	trabalhos.

QUESTÃO 58

QUESTÃO 59

QUESTÃO 60

QUESTÃO 61



16 Cargo: Analista Técnico: Contabilidade -                                                                                                                                                
         Ciências Contábeis

Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, um imposto instituído pela 
União, um imposto instituído pelos Estados e 
Distrito Federal e um imposto instituído pelos 
municípios.

(A)	 Impostos	 de	 importação	 de	 produtos	 estrangeiros.	
Impostos sobre propriedade de veículos automotores. 
Imposto sobre renda e proventos de qualquer 
natureza.

(B)	 Imposto	sobre	propriedade	de	veículos	automotores.	
Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. 
Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer 
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza 
ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a 
sua aquisição.

(C) Imposto sobre propriedade predial e territorial 
urbana. Imposto sobre transmissão causa mortis e 
doação, de quaisquer bens ou direitos. Imposto sobre 
exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 
nacionalizados. Imposto sobre renda e proventos de 
qualquer natureza. 

(D)	 Imposto	sobre	operações	de	crédito,	câmbio	e	seguro,	
ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Imposto 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual	 e	 intermunicipal	 e	 de	 comunicação;	
Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana.

(E) Imposto sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação. Imposto sobre renda e proventos de 
qualquer natureza. Imposto sobre propriedade predial 
e territorial urbana.

A Lei Federal nº 11.494/07 regulamenta o Fundo  
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (FUNDEB). No que se refere à 
transferência e à gestão dos recursos, o Poder 
Executivo federal publicará, até 31 de dezembro 
de cada exercício, para vigência no exercício 
subsequente, EXCETO

(A)	 a	 estimativa	 do	 total	 de	 pagamentos	 devidos	 aos	
profissionais	do	magistério	da	educação.

(B)	 a	estimativa	do	valor	da	complementação	da	União.
(C) a estimativa da receita total dos Fundos.
(D)	 o	valor	anual	mínimo	por	aluno	definido	nacionalmente.
(E) a estimativa dos valores anuais por aluno no âmbito 

do Distrito Federal e de cada Estado.

De acordo com a Resolução nº 1303/11 do Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – 
TCM/BA, é INCORRETO afirmar que tal resolução 
prevê o seguinte:

(A)	 estabelece	o	 limite	máximo	de	valor	de	multa	para	o	
exercício de 2012.

(B)	 estabelece	 que,	 para	 vigorar	 no	 exercício	 de	 2012,	
como limite máximo de multas aplicáveis às situações 
previstas	 nos	 incisos	 I	 a	 VIII	 e	 parágrafo	 único	 do	
art. 71 da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, o 
valor	equivalente	a	R$	36.069,00	(trinta	e	seis	mil,	e	
sessenta e nove reais).

(C)	 estabelece	os	valores	a	serem	ressarcidos	ao	Tesouro	
Municipal,	 decorrentes	 de	 decisões	 do	 Tribunal	
emitidas sobre processos de qualquer natureza, que 
serão	corrigidos	a	partir	 de	 seu	valor	 histórico	até	a	
data	 do	 decisório	 pelo	 IPCA,	 e	 acrescidos	 de	 juros	
legais.

(D) estabelece que, na ocorrência do não pagamento de 
multa	imposta	em	decisório	deste	Tribunal	até	a	data	
de seu vencimento, serão aplicados juros legais. 

(E) estabelece normas para a apresentação da 
documentação mensal de receita e despesa e da 
prestação de contas anual de Sociedades de Economia 
Mista	 e	 Empresas	 Públicas	 e	 outras	 entidades	 da	
administração indireta municipal que sejam regidas 
pelas Leis Federais n.º 6.404/76 e nº 11.638/07.

QUESTÃO 62

QUESTÃO 63

QUESTÃO 64
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D I S C U R S I VA

1.  A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
a)		 o	conhecimento	técnico-científico	sobre	a	matéria;
b)		 o	atendimento	ao	tema	proposto	na	questão;
c)		 a	clareza	de	argumentação/senso	crítico;
d)		 a	seletividade	de	informação;
e)	 a	criatividade/originalidade;
f) a utilização adequada da Língua Portuguesa.

2.  O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero):
a)		 em	casos	de	não	atendimento	ao	conteúdo	avaliado	e	ao	tema	proposto,	de	manuscrever	em	letra	ilegível	ou	de	grafar	por	

outro	meio	que	não	o	determinado	no	Edital	198/2013;
b)		 apresentar	acentuada	desestruturação	na	organização	textual	ou	atentar	contra	o	pudor;
c)		 redigir	seu	texto	a	lápis	ou	a	tinta	em	cor	diferente	de	azul	ou	preta;	
d)		 não	apresentar	as	questões	redigidas	na	Folha	da	Versão	Definitiva	ou	entregar	em	branco;
e)	 apresentar	 identificação,	em	local	 indevido,	de	qualquer	natureza	(nome	parcial,	nome	completo,	outro	nome	qualquer,	

número(s),	letra(s),	sinais,	desenhos	ou	códigos).

3.  O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão da prova 
discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do 
local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitidas para a elaboração de seu texto.

A Lei Orçamentária Anual é constituída por três orçamentos. Apresente quais são esses três orçamentos e 
discorra, de forma objetiva, sobre a abrangência e a dimensão de cada um.

QUESTÃO 01




