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DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

EDITAL 01/2017 - NÍVEL SUPERIOR
ANALISTA JUDICIÁRIO

APOIO ESPECIALIZADO - CONTADOR

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 10 (dez) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (09 questões), Raciocínio Lógico (08 questões), Legislação 
(08 questões), Conhecimentos Específicos (25 questões) e uma prova discursiva composta por 01 (um) estudo de caso 
específico da função.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas.
VII. A resposta da Prova Discursiva deverá conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas. Transcreva-a, com 

caneta azul ou preta, para a Folha de Respostas, no espaço correspondente.
VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa. 
IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração.
XI.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
XII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas  após seu início.
XIII. Os candidatos poderão levar seu Caderno de Questões somente após transcorridas 03h30m (três horas e trinta minutos)  

do início das provas.
XIV. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

LEIA COM  ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto I 
 Há algum tempo, venho estudando as piadas, com ênfase 
em sua constituição linguística. Por isso, embora a afirmação a 
seguir possa parecer surpreendente, creio que posso garantir 
que se trata de uma verdade quase banal: as piadas fornecem 
simultaneamente um dos melhores retratos dos valores e 
problemas de uma sociedade, por um lado, e uma coleção de 
fatos e dados impressionantes para quem quer saber o que é 
e como funciona uma língua, por outro. Se se quiser descobrir 
os problemas com os quais uma sociedade se debate, uma 
coleção de piadas fornecerá excelente pista: sexualidade, 
etnia/raça e outras diferenças, instituições (igreja, escola, 
casamento, política), morte, tudo isso está sempre presente 
nas piadas que circulam anonimamente e que são ouvidas e 
contadas por todo mundo em todo o mundo.[...]
 Mas as piadas também podem servir de suporte empírico 
para uma teoria mais aprofundada e sofisticada de como 
funciona uma língua, especialmente porque se trata de um 
corpus que, além de expor traços do que nela é sistemático 
(gramatical) e, paradoxalmente, “desarrumado”, contribui para 
deixar muito claro que uma língua funciona sempre em relação 
a um contexto culturalmente relevante e que cada texto requer 
uma relação com outros textos. [...]
 A conclusão óbvia é que uma língua não é como nos 
ensinaram: clara e relacionada diretamente a um fato ou 
situação que ela representa como um espelho. Praticamente 
cada segmento da língua deriva para outro sentido, presta-se 
a outra interpretação, por razões variadas. Pelo menos, é o que 
as piadas mostram. E elas não são poucas. Ou, no mínimo, 
nós as ouvimos muitas vezes.
(POSSENTI, Sírio. O humor e a língua. Ciência Hoje. Rio de Janeiro, 

SBPC, v.30, n.176, out. 2001) 

1)	 Em	relação	ao	texto,	é	correto	afirmar	que:
a)  emprega a pessoalidade gramatical uma vez que não 

pretende explicitar um posicionamento. 
b)  ao se preocupar com a dimensão social das piadas, o 

autor deixa de lado os aspectos linguísticos. 
c)  aborda, através de um recorte específico e também 

linguístico, um tema bastante corriqueiro em sociedades 
de diferentes épocas.  

d)  aponta a necessidade de estudar as piadas fora dos 
contextos sociais em que são produzidas. 

e)  a diversidade de temas que compõe as piadas dificulta 
a apreensão dos sentidos que ela produz. 

2) A análise do emprego dos tempos verbais em “Há 
algum	tempo,	venho	estudando as piadas”(1º§) revela 
que,	 semanticamente,	 as	 duas	 formas	 em	 destaque	
indicam,	nessa	ordem,	as	noções	de:	
a)  passado e continuidade.
b)  presente e projeto futuro.
c)  simultaneidade e presente.
d)  ordem e suposição.
e)  futuro e constatação.

Considere	o	fragmento	abaixo	para	responder	às	questões	
3 e 4.

“A conclusão óbvia é que uma língua não é como nos 
ensinaram: clara e relacionada diretamente a um fato ou 

situação que ela representa como um espelho.” (3º§)
3)	 Sabendo	tratar-se	de	um	período	composto,	estrutura	

mais	complexa	na	língua,	analise	as	afirmações	abaixo.	
I. A segunda oração é “que uma língua não é clara e 

relacionada diretamente a um fato ou situação” e exerce 
a função sintática de predicativo. 

II. Ocorrem, no período, duas orações subordinadas 
adverbiais de valores semânticos distintos. 

III. O trecho “a um fato ou situação” exemplifica termos 
coordenados entre si. 

IV. A primeira oração classifica-se como subordinada 
substantiva subjetiva. 

	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 apenas	 as	
afirmativas	incorretas.
a)  I e II, apenas
b)  II e IV, apenas
c)  III, apenas
d)  I e III, apenas
e)  IV, apenas

4)	 Ao	aproximar,	semanticamente,		a	língua	de	um	espelho,	
o	autor	emprega	a	seguinte	figura	de	linguagem:	
a)  Hipérbole.
b)  Metáfora.
c)  Eufemismo.
d)  Símile.
e)  Prosopopeia.

5)	 A	conjunção	“Mas”	que	introduz	o	segundo	parágrafo	
cumpre	papel	 coesivo	e	 tem	seu	emprego	 justificado	
pela	seguinte	razão:
a)  introduz uma opinião contrária à do autor. 
b)  ratifica a informação imediatamente anterior. 
c)  contrapõe aspectos excludentes no estudo das piadas. 
d)  expõe a fragilidade da informação que a antecede. 
e)  desenvolve uma oposição já referida anteriormente.

6)	 No	trecho	“Se	se	quiser	descobrir	os	problemas	com os 
quais	uma	sociedade	se	debate,	uma	coleção	de	piadas	
fornecerá	excelente	pista:”,	a	preposição	em	destaque	
ocorre	em	função	de	uma	exigência	de	regência.	Dentre	
as	 frases	 abaixo,	 assinale	 aquela	 em	 se	 verifica	 um	
ERRO	no	emprego	do	termo	regido	em	destaque.	
a)  O supervisor chamou todos	os	funcionários. 
b)  O adiamento do evento implicará em corte de verbas. 
c)  Eles não se esqueceram da	data	da	audiência. 
d)  Os candidatos visavam a	um	resultado	eficiente. 
e)  Perdoaram aos agressores. 

7)	 No	início	do	último	parágrafo,	o	autor	faz	referência	a	
uma	conclusão	e,	por	meio	da	construção	verbal	“nos	
ensinaram”,	assume	uma	estratégia	de:	
a)  alheamento. 
b)  distanciamento. 
c)  generalização. 
d)  imparcialidade. 
e)  descontração. 

8)	 Assinale	a	opção	em	que	o	vocábulo	“que”	em	destaque,	
embora	também	cumpra	papel	coesivo,		exerça	função	
morfossintática	distinta	da	dos	demais.	
a)  “ou situação que ela representa” (3º§).
b)  “posso garantir que se trata de uma verdade” (1º§).
c)  “para quem quer saber o que é e como funciona” (1º§).
d)  “está sempre presente nas piadas que circulam” (1º§).
e)  “porque se trata de um corpus que, além de expor 

traços” (2º§).

Texto II

9) A observação dos elementos não-verbais do texto é 
responsável	 pelo	 entendimento	 do	 humor	 sugerido.	
Nesse	sentido,	a	evolução	do	homem	e	do	computador,	
através	de	tais	elementos,	deve	ser	entendida	como:	
a)  complementar. 
b)  semelhante. 
c)  conflitante. 
d)  antitética. 
e)  idealizada. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO

10) As expressões E1:	(p	^	r)	v	(~p	^	r)	e	E2	:	(q	v	s)	^(~q	v	s)	são	compostas	pelas	quatro	proposições	lógicas		p,	q,	
r	e	s.	Os	valores	lógicos	assumidos	pela	expressão	E1 ^	E2	são	os	mesmos	valores	lógicos	da	expressão:
a)  r v s
b)  ~r ^ ~s
c)  ~r v s
d)  r v ~s
e)  r ^ s 

11)	Um	 assistente	 judiciário	 deve	 analisar	 processos	
cada	qual	com	exatamente	 	150	 laudas.	Um	processo	
é	considerado	analisado	se,	e	somente	se,	um	técnico	
tiver	lido	pelo	menos	135	laudas.	Em	outras	palavras,	
um	 processo	 não	 é	 considerado	 analisado	 se,	 e	
somente	se:
a)  no máximo 15 laudas não forem lidas
b)  15 laudas não forem lidas
c)  no máximo 134 laudas forem lidas
d)  no mínimo 15 laudas forem lidas
e)  14 laudas não forem lidas

12)	Se	p:	o	 laudo	foi	elaborado	e	q:	o	parecer	 jurídico	foi	
concluído,	 são	 duas	 proposições	 lógicas	 simples,	
então	a	proposição	lógica:	“Se	o	parecer	 jurídico	não	
foi	concluído,	então	o	laudo	foi	elaborado”	é	falsa	se,	e	
somente	se,	a	proposição:
a) p v q for verdade
b) ~q for verdade
c) p ^q for falsa
d) p v q for falsa
e) p for falsa

13)	Os	 imóveis	 de	 Paula,	 Sheila	 e	 Carla	 são,	 não	
necessariamente	nessa	ordem,	um	apartamento,	uma	
casa	térrea	e	um	sobrado.	Um	dos	imóveis	fica	em	São	
Paulo,	 outro	 em	Minas	 e	 o	 outro	 em	Pernambuco.	 O	
imóvel	de	Paula	é		em	São	Paulo,	o	imóvel	de	Carla	é	
um	sobrado,	o	imóvel	de	Sheila	não	é	em	Minas	e	não	é	
um	apartamento.	As	cidades	onde	ficam	o	apartamento,	
a	casa	térrea	e	o	sobrado,	são	respectivamente:
a)  São Paulo, Minas e Pernambuco
b)  São Paulo, Pernambuco e Minas
c)  Pernambuco, Minas e São Paulo
d)  Pernambuco, São Paulo e Minas
e)  Minas, São Paulo e Pernambuco

14)	Considere	os	conjuntos	A	=	{0,2,3,5,6}	;		B	=	{2,3,5,6,9}	
e	 C	 =	 {0,2,4,6}.	 Sabe-se	 que	 a	 soma	 de	 todos	 os	
elementos	do	conjunto	[A	∩	(C	–	B)]	representa	o	total	
de	processos	que	necessitam	de	um	parecer	 técnico.	
Nessas condições, o total de processos sem parecer 
técnico	é:
a)  0
b)  8
c)  7
d)  11
e)  2

15)	Considerando	a	sequencia	lógica		2,3,6,6,18,12,54,24,...,	
sabe-se	que	a	diferença	entre	o	décimo	primeiro	termo	
e	 o	 décimo	 segundo	 termo,	 nessa	 ordem,	 	 indica	 o	
total	de	vagas	num	concurso	para	analista	 judiciário.	
Nessas	 circunstâncias,	 se	 500	 candidatos	 passarem	
no	 concurso,	 o	 total	 desses	 candidatos	 que	 não	
preencherão	as	vagas	será:
a) 362
b) 206
c) 62
d) 380
e) 110

16)	Um	 assistente	 judiciário	 analisou,	 num	 primeiro	 dia	
de	trabalho,	7	laudas	de	um	processo	com	785	laudas,	
num	segundo	dia	analisou	3	laudas	a	mais	do	processo	
que	 no	 primeiro	 dia.	 Se	 a	 cada	 dia	 de	 trabalho	 esse	
assistente	 analisar	 3	 laudas	 a	mais	 do	 processo	 que	
no	dia	anterior,	então,	após	15	dias	de	trabalho,	o	total	
de	 laudas	do	processo	que	ainda	faltarão	para	serem	
analisados	será	igual	a:
a) 420
b) 365
c) 295
d) 340
e) 435

17)	Para	 acessar	 os	 dados	 de	 um	 arquivo	 um	 técnico	
judiciário	 deve	 saber	 o	 valor	 de	 x	 que	 é	 solução	 da	 

	 equação	 6...
42

=+++
xxx . Nessas condições o valor  

	 de	x	deve	ser:
a) 2
b) 1,5
c) 2,5
d) 3
e) 1

LEGISLAÇÃO

18)	De	 acordo	 com	 o	 Regimento	 Interno	 do	 Tribunal	 de	
Justiça	do	Estado	de	Pernambuco,	são	atribuições	dos	
Desembargadores Relatores, exceto:
a)  Decidir sobre o pedido de assistência judiciária gratuita
b)  Fiscalizar o pagamento de taxas, impostos, custas e 

emolumentos
c)  Redigir acórdão e ementa quando seu voto for vencedor
d)  Proferir sentença de mérito absolutória em processo de 

competência originária do Tribunal de Justiça
e)  Indeferir liminarmente revisões criminais quando julgar 

insuficientemente instruído o pedido

19)	Sobre	a	Corregedoria	Geral	de	Justiça	de	Pernambuco,	
analise	os	itens	a	seguir:
I. A Corregedoria Geral de Justiça é um órgão formado 

por desembargador e juízes auxiliares e tem como 
propósito fiscalizar, controlar, orientar e disciplinar os 
magistrados de primeiro grau e servidores.

II. A designação de juízes corregedores auxiliares 
perdurará mesmo com o término do mandato do 
Corregedor Geral.

III. O Corregedor Geral da Justiça poderá requisitar qualquer 
processo aos juízes de primeiro grau de jurisdição para 
tomar as atitudes que achar conveniente, oficiando nos 
próprios autos quando necessário ao andamento dos 
serviços.

IV. A Corregedoria Geral de Justiça fará correição geral 
em todas as circunscrições, com abrangência anual 
de 60% (sessenta por cento) das unidades judiciárias 
existentes.

 Assinale a alternativa correta.
a)  Apenas I e III são corretos
b)  Apenas II e IV são corretos
c)  Apenas I, II e IV são incorretos
d)  Apenas I, IV são incorretos
e)  I, II, III e IV são corretos

20)	Além	 do	 vencimento,	 poderão	 ser	 conferidas,	 aos	
funcionários	 públicos	 do	 Estado	 de	 Pernambuco,	
diversas	 vantagens.	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 não 
contém	uma	das	vantagens	contempladas	legalmente:
a)  Auxílio para diferença de caixa
b)  Ajuda de custo
c)  Bônus de produtividade
d)  Diárias
e)  Gratificações
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21)	A	 Política	 Nacional	 sobre	Mudança	 do	Clima	 (PNMC)	
almeja	diversos	resultados.	Assinale	a	alternativa	que	
não	contempla	um	dos	objetivos	dispostos	na	lei	que	
criou	a	política	nacional	mencionada:
a)  Estimular o desenvolvimento do Mercado Brasileiro de 

Redução de Emissões
b)  Reduzir emissões de gases de efeito estufa em relação 

às suas diferentes fontes
c)  Preservar e recuperar recursos naturais
d)  Desestimular políticas públicas de incentivo à utilização 

de energia produzida a partir da manipulação de material 
nuclear

e)  Consolidar a expansão de áreas legalmente protegidas

22)	Assinale	a	alternativa	que	apresenta	a	correta	definição	
de	Agenda	Ambiental	na	Administração	Pública	(A3P):
a)  Programa do Ministério do Meio Ambiente que objetiva 

estimular os órgãos públicos do país a implementarem 
práticas de sustentabilidade

b)  Documento produzido por organizações não 
governamentais expondo criticamente as mazelas 
ambientais ocasionadas pela atividade do Estado 
brasileiro

c)  Projeto de lei elaborado por membro da Câmara 
dos Deputados que vise estimular a competitividade 
empresarial sem descuidar da defesa do meio ambiente

d)  Ato normativo elaborado pelo Presidente da República 
com o objetivo de regulamentar a Política Nacional 
sobre mudanças Climáticas

e)  Documento produzido por organização internacional 
com o objetivo de auxiliar as autoridades brasileiras a 
se adequarem à realidade mundial protetora do meio 
ambiente

23)	Assinale	 a	 alternativa	 que	 não contenha ato de 
competência	 da	 Comissão	 Interministerial	 de	
Sustentabilidade	 na	 Administração	 Pública	 (CISAP)	
disposto em lei.
a)  Sugerir ações para a divulgação das práticas de 

sustentabilidade
b)  Indicar cronograma para a implantação de sistema 

integrado de informações para acompanhar a execução 
das ações de sustentabilidade

c)  Indicar regras para a elaboração dos Planos de Gestão 
de Logística Sustentável

d)  Expedir ofício à Câmara dos Deputados para que 
elaborem projeto de lei atinente à logística sustentável

e)  Propor a elaboração de normas para ações de logística 
sustentável

24) Sobre os Direitos de mobilidade das pessoas com 
deficiência,	identifique	e	assinale	a	alternativa	incorreta:
a)  As empresas de transporte coletivo deverão diligenciar 

perante o gestor público responsável para obtenção de 
certificação de acessibilidade que possibilite a colocação 
de símbolo internacional de acesso nos veículos

b)  As frotas de taxi devem reservar o percentual de 15% 
(quinze por cento) de seus veículos acessíveis

c)  As locadoras de veículos devem disponibilizar 1 (um) 
veículo adaptado ao uso de pessoa com deficiência, a 
cada conjunto de 20 (vinte) veículos de sua frota

d)  Veículos estacionados em vagas reservadas 
para deficientes físicos devem exibir identificação 
confeccionada pelo órgão de trânsito local

e)  É defeso a criação de tarifa diferenciada pelo serviço de 
táxi prestado à pessoa com deficiência

25)	Cada	 Tribunal	 brasileiro	 possui	 uma	 Comissão	
Permanente	de	Acessibilidade	e	Inclusão,	que	possuem	
natureza	multidisciplinar	e	contam	com	a	participação	
de	magistrados	e	servidores.	Assinale	a	alternativa	que	
não	 contém	 uma	 das	 atribuições	 das	 mencionadas	
Comissões:
a)  Fiscalizar o registro de audiência por meio de filmagem 

sempre que presente pessoa com deficiência auditiva
b)  Permitir a entrada e permanência de cães-guia nas 

dependências públicas
c)  Realizar oficinas de conscientização de servidores e 

magistrados sobre direitos das pessoas com deficiência
d)  Requerer nomeação de tradutor e intérprete de 

linguagem brasileira de sinais, sempre que figurar no 
processo pessoa com deficiência auditiva

e)  Suspender a eficácia de ordem judicial que não atentou 
para o cumprimento de diretrizes nacionais de inclusão 
social de pessoa com deficiência

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26)	Com	base	na	Lei	6.404/76,	assinale	a	alternativa	correta:
a) O preço de emissão das ações sem valor nominal será 

fixado, na constituição da companhia, pelos fundadores, 
e no aumento de capital, pela Assembleia-geral ou pelo 
conselho de administração. O preço de emissão pode 
ser fixado com parte destinada à formação de reserva 
de lucros; na emissão de ações preferenciais com 
prioridade no reembolso do capital, somente a parcela 
que ultrapassar o valor de reembolso poderá ter essa 
destinação

b) As ações ordinárias de companhia aberta poderão ser 
de classes diversas, em função de: Conversibilidade 
em ações preferenciais; Exigência de nacionalidade 
brasileira do acionista; ou Direito de voto em separado 
para o preenchimento de determinados cargos de 
órgãos administrativos

c) O estatuto da companhia com ações preferenciais 
declarará as vantagens ou preferências atribuídas a 
cada classe dessas ações e as restrições a que ficarão 
sujeitas, e poderá prever o resgate ou a amortização, a 
conversão de ações de uma classe em ações de outra e 
em ações ordinárias, e destas em preferenciais, fixando 
as respectivas condições

d) As ações da companhia aberta somente poderão ser 
negociadas depois de realizados 40% (quarenta por 
cento) do preço de emissão

e) Com relação às Ações Escriturais, o estatuto da 
companhia pode autorizar ou estabelecer que todas as 
ações da companhia, ou uma ou mais classes delas, 
sejam mantidas em contas de depósito, em nome 
de seus titulares, na instituição que designar, com a 
emissão de certificados
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27) De acordo com a Lei 12.249/2010 e do Regime Especial 
de	Incentivos	para	o	Desenvolvimento	de	Infraestrutura	
da	Indústria	Petrolífera	nas	Regiões	Norte,	Nordeste	e	
Centro-Oeste	(REPENEC),	analise	as	afirmativas	abaixo	
e	dê	valores	Verdadeiro	(V)	ou	Falso	(F).
(  ) É beneficiária do REPENEC a pessoa jurídica que 

tenha projeto aprovado para implantação de obras de 
infraestrutura nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, nos setores petroquímico, de refino de petróleo 
e de produção de amônia e uréia a partir do gás natural, 
para incorporação ao seu ativo imobilizado.

(  ) As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
podem aderir ao REPENEC.

(  ) No caso de venda no mercado interno ou de importação 
de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, 
novos, e de materiais de construção para utilização 
ou incorporação nas obras e infraestrutura nas 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos setores 
petroquímico, de refino de petróleo e de produção de 
amônia e uréia a partir do gás natural, para incorporação 
ao seu ativo imobilizado, fica suspense a exigência 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 
incidentes sobre a receita da pessoa jurídica vendedora, 
quando a aquisição for efetuada por pessoa jurídica 
beneficiária do REPENEC.

	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 a	 sequência	
correta de cima para baixo.
a) V, F, V
b) V, V, V
c) F, V, V
d) V, F, F
e) F, V, F

28)	Com	 base	 no	 CPC	 04	 –	 R1,	 assinale	 a	 alternativa	
incorreta.
a) Valor específico para a entidade é o valor presente dos 

fluxos de caixa que uma entidade espera obter com o 
uso contínuo de um ativo e com a alienação ao final da 
sua vida útil ou incorrer para a liquidação de um passivo

b) Ativo intangível é um ativo não monetário identificável 
sem substância física

c) Valor residual de um ativo intangível é o valor estimado 
que uma entidade obteria com a venda do ativo, após 
deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo 
já tivesse a idade e a condição esperadas para o fim de 
sua vida útil

d) Os benefícios econômicos futuros gerados por ativo 
tangível podem incluir a receita da venda de produtos 
ou serviços, redução de custos ou outros benefícios 
resultantes do uso do ativo pela entidade

e) A entidade deve avaliar a probabilidade de geração de 
benefícios econômicos futuros utilizando premissas 
razoáveis e comprováveis que representem a melhor 
estimativa da administração em relação ao conjunto de 
condições econômicas que existirão durante a vida útil 
do ativo

	 De	 acordo	 com	 o	 CPC	 26	 –	 R1	 e	 na	 Legislação	
Societária, a entidade deve apresentar a Demonstração 
das	Mutações	 do	 Patrimônio	 Líquido.	 Com	 base	 nos	
saldos das contas abaixo em X1 e nos lançamentos 
contábeis	apresentados,	responda	as	questões	29	e	30.

Lançamentos Contábeis
I.	 Houve	aumento	de	capital	da	seguinte	forma:	recursos	

dos	sócios	no	valor	de	R$150.000,00,	Reserva	de	Capital	
de	R$150.000,00	e	da	Reserva	Legal	R$60.000,00.

II.	 O	Lucro	Líquido	do	Exercício	de	X2	foi	de	$650.000,00.
III.	 A	Reserva	legal	foi	constituída	de	acordo	com	Lei	6.404/76.
IV.	 15%	 do	 lucro	 líquido	 foi	 transferido	 para	 Reserva	

Estatutária.
V.	 Houve	reversão	de	Reserva	p/	Contingências	no	valor	

de	$35.000,00.
VI.	 Houve	nova	constituição	de	Reserva	para	contingências	

de	20%	do	Lucro	Líquido.

29)	Com	 base	 nas	 informações	 acima,	 assinale	 a	
alternativa	correta:
a) O saldo em X2 da conta Reserva Legal foi de 

R$212.500,00
b) O saldo em X2 da conta Reserva de Capital foi de 

R$240.000,00
c) O saldo em X2 da conta Capital Social foi de 

R$1.800.000,00
d) O saldo em X2 da conta Reserva para Contingências foi 

de R$175.000,00
e) O saldo em X2 da conta Reserva Estatutária foi de 

R$147.500,00

30)	Com	 base	 nas	 informações,	 analise	 as	 afirmativas	
abaixo:
I. O saldo da conta LPA em X2 foi de R$725.000,00.
II. O saldo final do PL em X2 foi de R$3.335.000,00.
III. O saldo da conta Reserva de Lucros em X2 foi de 

R$450.000,00.
 Assinale a alternativa correta.

a) Apenas a afirmativa I está correta
b) Todas as afirmativas estão corretas
c) Apenas a afirmativa II está correta
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
e) Apenas as afirmativas II e III estão corretas

	 Com	 base	 nos	 critérios	 de	 avaliação	 de	 estoques,	
analise	as	informações	abaixo	e	responda	as	questões	
31	e	32:

 “Uma sociedade empresária adota como método de 
avaliação	 de	 seu	 estoque	 o	 custo	 médio	 ponderado	
móvel.	 Em	 31.12.2016,	 seu	 estoque	 de	 mercadorias	
para	venda	estava	assim	constituído:
● Estoque Inicial R$300.000,00
● Quantidade 2.500 unidades

	 No	decorrer	do	mês	de	janeiro	de	2017,	ocorreram	as	
seguintes	operações	com	mercadorias:
9 15.1.2017 - Aquisição de mercadorias para revenda,  

conforme abaixo:
 Quantidade 1.500 unidades
 Preço Unitário R$130,00
 Frete e seguro sobre as compras de R$27.000,00
9 25.1.2017 - Venda de mercadorias, conforme abaixo:
 Quantidade 3.500 unidades
 Preço Unitário R$250,00
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31)	Utilizando	as	informações	acima	e	desconsiderando	a	
incidência	de	tributos,	o	custo	médio	unitário	utilizado	
para	a	baixa	do	estoque	em	25.1.2017	foi	de:
a) R$100,00
b) R$123,75
c) R$130,50
d) R$126,75
e) R$120,00

32)	Se	o	método	de	 avaliação	de	 estoques	da	 sociedade	
empresária	 fosse	 alterado	 para	 PEPS,	 o	 resultado	
bruto,	desconsiderando	a	incidência	de	impostos	sobre	
as	vendas	seria	de:
a) R$420.000,00
b) R$448.000,00
c) R$74.000,00
d) R$427.000,00
e) R$456.750,00

33)	Determinada	 sociedade	 empresária	 ao	 analisar	 um	
ativo	de	sua	empresa,	verificou	os	seguintes	valores:

	 Com	base	nos	dados	acima	a	empresa	deverá	efetuar	o	
seguinte	lançamento	contábil:
a) Débito: Conta de Resultado
 Perdas com desvalorização do imobilizado    R$3.000,00
 Crédito: Ativo Não Circulante
 Imobilizado
 Perdas estimadas do imobilizado      R$3.000,00
b) Débito: Conta de Resultado
 Perdas com desvalorização do imobilizado    R$4.000,00
 Crédito: Ativo Não Circulante
 Imobilizado
 Perdas estimadas do imobilizado                   R$4.000,00
c) Débito: Ativo Não Circulante
 Imobilizado
 Ganhos estimados do imobilizado                   R$4.000,00
 Crédito: Conta de Resultado
 Ganhos com valorização do imobilizado      R$4.000,00
d) Débito: Ativo Não Circulante
 Imobilizado
 Ganhos estimados do imobilizado      R$3.000,00
 Crédito: Conta de Resultado
 Ganhos com valorização do imobilizado      R$3.000,00
e) Débito: Conta de Resultado
 Perdas com desvalorização do imobilizado    R$1.000,00
 Crédito: Ativo Não Circulante Imobilizado
 Perdas estimadas do imobilizado       R$1.000,00

34)	“A	companhia	poderá	emitir	debêntures	que	conferirão	
aos	 seus	 titulares	 direito	 de	 crédito	 contra	 ela,	 nas	
condições	 constantes	 da	 escritura	 de	 emissão	 e,	 se	
houver,	do	certificado.”	(Lei	6.404/76	–	art.	52)

	 Com	base	na	emissão	de	debêntures	pelas	Cias.	analise	
as	afirmativas	abaixo	e	assinale	a	alternativa	incorreta:
a) A debênture poderá conter cláusula de correção 

monetária, com base nos coeficientes fixados para 
correção de títulos da dívida pública, na variação da taxa 
cambial ou em outros referenciais não expressamente 
vedados em lei

b) A época do vencimento da debênture deverá constar 
da escritura de emissão e do certificado, podendo a 
companhia estipular amortizações parciais de cada 
série, criar fundos de amortização e reservar-se o direito 
de resgate antecipado, parcial ou total, dos títulos da 
mesma série

c) A debênture poderá assegurar ao seu titular: juros fixos 
ou variáveis, participação no lucro da companhia e 
prêmio de reembolso

d) A debênture poderá ser conversível em ações nas 
condições constantes da escritura de emissão

e) A debênture deverá ter garantia real ou garantia 
flutuante, gozar de preferência ou ser subordinada aos 
demais credores da companhia

35) Com base na Lei 6.404/76, no balanço patrimonial 
os elementos do passivo e do ativo serão avaliados 
de	 acordo	 com	 alguns	 critérios.	 Assinale	 abaixo	 a	
alternativa incorreta	sobre	estas	avaliações:
a) As obrigações, os encargos e os riscos classificados 

no passivo não circulante serão ajustados ao seu valor 
presente, sendo os demais ajustados quando houver 
efeito relevante

b) Os direitos que tiverem por objeto mercadorias e 
produtos do comércio da companhia, assim como 
matérias-primas, produtos em fabricação e bens em 
almoxarifado, serão avaliados pelo custo de aquisição 
ou produção, acrescido de ágio para ajustá-lo ao valor 
de mercado, quando este for superior

c) As obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou 
calculáveis, inclusive Imposto sobre a Renda a pagar 
com base no resultado do exercício, serão computados 
pelo valor atualizado até a data do balanço

d) Os direitos classificados no imobilizado serão avaliados 
pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva 
conta de depreciação, amortização ou exaustão

e) As obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de 
paridade cambial, serão convertidas em moeda nacional 
à taxa de câmbio em vigor na data do balanço

36)	Assinale	 a	 alternativa	 que	 completa	 correta	 e	
respectivamente	as	lacunas	do	texto	abaixo.	

	 Do	 resultado	 do	 exercício	 serão	 deduzidos,	 antes	
de	 qualquer	 participação,	 os	 prejuízos	 acumulados	
e a provisão para o Imposto sobre a Renda e o 
prejuízo	do	exercício	será	obrigatoriamente	absorvido	
___________________, __________________ e 
________________, nessa ordem.
a) pelos lucros acumulados – pela reserva legal – pelas 

reservas de lucros
b) pela reserva legal – pelos lucros acumulados – pelas 

reservas de lucros
c) pelos lucros acumulados – pelas reservas de lucros – 

pela reserva legal
d) pelas reservas de lucros – pela reserva legal – pelos 

lucros acumulados
e) pela reserva de capital– pelas reservas de lucros – pela 

reserva legal
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37)	Uma	 sociedade	 empresa	 iniciou	 suas	 atividades	
e	 apresentou	 os	 seguintes	 dados	 referentes	 a	
determinado	exercício	social:	
9 Produção anual de 2.500 unidades com venda de 2.400 

unidades.
9 O Preço de Venda unitário foi de R$1.200,00. 
9 O Custo Variável unitário foi de R$450,00.
9 Custo Fixo anual foi de R$1.200.000,00. 
9 As Despesas Fixas anuais foram de R$350.000,00. 
9 A Despesa Variável unitária foi de R$24,50 para cada 

unidade vendida.
	 Sabe-se	 que	 a	 empresa	 utiliza	 o	 método	 de	 Custeio	

por Absorção. Desconsiderando os impostos sobre as 
vendas	e	sobre	o	lucro,	assinale	a	alternativa	correta:	
a) Lucro Bruto de R$648.000,00 e Lucro Líquido de 

R$239.200,00
b) Lucro Bruto de R$1.741.200,00 e Prejuízo de 

R$482.400,00
c) Lucro Bruto de R$1.741.200,00 e Lucro Líquido de 

R$482.400,00
d) Lucro Bruto de R$648.400,00 e Prejuízo de 

R$239.200,00
e) Lucro Bruto de R$1.741.200,00 e Lucro Líquido de 

R$239.200,00

Com base nas demonstrações contábeis abaixo de 
determinada sociedade empresaria de capital aberto, analise 
os	indicadores	financeiros	e	responda	as	questões	38	e	39.

38)	Analise	as	afirmativas	abaixo	e	dê	valores	Verdadeiro	
(V)	ou	Falso	(F).
(  ) O indicador de Liquidez Seca mostra que nos dois anos 

a empresa consegue liquidar suas obrigações de curto 
prazo sem a necessidade de venda de seus estoques, 
ocorrendo uma melhora deste indicador de 2.014 para 
2.015.

(  ) O indicador de Liquidez Corrente mostra que nos dois 
períodos a empresa consegue liquidar suas obrigações 
de curto prazo, ocorrendo uma queda deste indicador 
de 2.014 para 2.015.

(  ) O indicador de Liquidez Geral mostra que nos dois 
períodos a empresa não consegue liquidar suas 
obrigações de curto prazo, ocorrendo uma queda deste 
indicador de 2.014 para 2.015.

	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 a	 sequência	
correta de cima para baixo.
a) V, V, V
b) F, V, V
c) V, V, F
d) F, V, F
e) F, F, F

39)	Com	base	em	dois	indicadores	de	estrutura	de	capital	
da	empresa,	analise	as	afirmativas	abaixo	e	assinale	a	
alternativa	correta:
a) A composição do endividamento melhorou no período, 

passando de 50,12% em 2.014 para 37,21% em 2.015
b) A participação de capital de terceiros aumentou no 

período 2.014/2.015, melhorando os custos financeiros 
da empresa

c) Os indicadores de composição de endividamento 
e participação de capital de terceiros mostram uma 
recuperação do ciclo operacional da empresa, pois 
conseguiu-se melhorar o período de recebimento das 
vendas

d) Nos dois anos analisados o indicador de participação 
de capital de terceiros foi de 170,59% em 2.014 e 
165,62% em 2.015, mostrando uma recuperação do 
patrimônio líquido e por consequência uma melhora na 
rentabilidade do período

e) Os indicadores de composição de endividamento 
e participação de capital de terceiros mostram um 
crescimento do endividamento de curto prazo e também 
uma maior participação do capital de terceiros em 
relação ao capital próprio no período 2.014/2.015

40)	Com	 base	 no	 MCASP	 –	 edição	 2.017,	 e	 nas	
características	 qualitativas	 da	 informação	 contábil,	
assinale a alternativa incorreta:
a) As informações financeiras e não financeiras são 

relevantes caso sejam capazes de influenciar 
significativamente no cumprimento dos objetivos da 
elaboração e da divulgação da informação contábil

b) Para ser útil como informação contábil, a informação 
deve corresponder à representação fidedigna dos 
fenômenos econômicos e outros que se pretenda 
representar. A representação fidedigna é alcançada 
quando a representação do fenômeno é completa, 
neutra e livre de erro material

c) A compreensibilidade é a qualidade da informação 
que permite que os usuários compreendam o seu 
significado. As demonstrações contábeis devem 
apresentar a informação de maneira que corresponda às 
necessidades e à base do conhecimento dos usuários, 
bem como a natureza da informação apresentada

d) Tempestividade significa ter informação disponível para 
os usuários antes que ela perca a sua capacidade de 
ser útil para fins do objetivo da elaboração e divulgação 
da informação contábil

e) A verificabilidade é a qualidade da informação que 
possibilita aos usuários identificar semelhanças e 
diferenças entre dois conjuntos de fenômenos
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41)	Com	 base	 no	 MCASP	 –	 edição	 2.017,	 e	 na	 Receita	
Orçamentária,	assinale	a	alternativa	correta:
a) Receita Orçamentária Não Efetiva é aquela em que 

os ingressos de disponibilidade de recursos não foram 
precedidos de registro de reconhecimento do direito e 
não constituem obrigações correspondentes

b) Receita Orçamentária Efetiva é aquela em que os 
ingressos de disponibilidades de recursos foram 
precedidos de registro do reconhecimento do direito ou 
constituem obrigações correspondentes, como é o caso 
das operações de crédito

c) Receitas Orçamentárias são disponibilidades de 
recursos financeiros que ingressam durante o exercício 
e que aumentam o saldo financeiro da instituição. 
Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução 
das políticas públicas, as receitas orçamentárias 
são fontes de recursos utilizadas pelo Estado em 
programas e ações cuja finalidade precípua é atender 
às necessidades públicas e demandas da sociedade

d) As Receitas Orçamentárias pertencem ao Estado, 
transitam pelo patrimônio do Poder Público e, via 
de regra, por força do princípio orçamentário da 
universalidade, estão previstas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO

e) A classificação das Receitas Orçamentárias é de 
utilização obrigatória para todos os entes da Federação, 
sendo facultado seu desdobramento para atendimento 
das respectivas peculiaridades. Nesse sentido, as 
receitas orçamentárias são classificadas segundo os 
seguintes critérios: Natureza; Fonte/Destinação de 
Recursos; e Indicadores de Resultados Primário e 
Secundário

42)	De	 acordo	 com	 o	 MCASP	 –	 edição	 2.017,	 a	 Lei	
Orçamentária	 fixa	 a	 Despesa	 Pública	 autorizada	 para	
um	 exercício	 financeiro.	 A	 Despesa	 Orçamentária	
Pública	 é	 o	 conjunto	 de	 dispêndios	 realizados	 pelos	
entes	 públicos	 para	 o	 funcionamento	 e	 manutenção	
dos	serviços	públicos	prestados	à	sociedade.

	 Sobre	esse	assunto,	analise	as	afirmativas	abaixo:
I. Despesa Orçamentária é toda transação que depende 

de autorização legislativa, na forma de consignação de 
dotação orçamentária, para ser efetivada. 

II. Dispêndio extraorçamentário é aquele que não 
consta na lei orçamentária anual, compreendendo 
determinadas saídas de numerários decorrentes de 
depósitos, pagamentos de restos a pagar, resgate 
de operações de crédito por antecipação de receita e 
recursos transitórios. 

III. Para fins contábeis, a Despesa Orçamentária pode ser 
classificada quanto ao impacto na situação patrimonial 
líquida em:  Despesa Orçamentária Efetiva, Despesa 
Orçamentária Não Efetiva e Despesa Mista.

 Assinale a altenativa correta.
a) Apenas a afirmativa III está correta
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
e) Apenas a afirmativa II está correta

43)	Com	 base	 no	 MCASP	 –	 edição	 2.017,	 e	 nos	
Procedimentos Contábeis Patrimoniais, assinale a 
alternativa incorreta:
a) Os conceitos de ativo e passivo identificam os seus 

aspectos essenciais, e especificam os critérios para seu 
reconhecimento

b) Ao avaliar se um item se enquadra na definição de ativo, 
passivo ou patrimônio líquido, deve-se atentar para a 
sua essência e realidade econômica e não apenas sua 
forma legal

c) A classificação do ativo e do passivo considera a 
segregação em “circulante” e “não circulante”, com base 
em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade

d) Os elementos definidos na Estrutura Conceitual são: 
Ativo; Passivo; Receita; Despesa; Contribuição dos 
proprietários; Distribuição aos proprietários

e) Recurso é um item com potencial de serviços ou com 
a capacidade de gerar benefícios econômicos. A forma 
física não é uma condição necessária para um recurso. 
O potencial de serviços ou a capacidade de gerar 
benefícios econômicos podem surgir diretamente do 
próprio recurso ou dos direitos de sua utilização

44)	Com	base	no	MCASP	–	edição	2.017,	na	Dívida	Ativa	e	
em	sua	contabilização,	analise	as	afirmativas	abaixo,	e	
dê	valores	Verdadeiro	(V)	ou	Falso	(F).
(  ) Verificado o não recebimento do crédito no prazo de 

vencimento, cabe ao órgão ou entidade de origem do 
crédito encaminhá-lo ao órgão ou entidade competente 
para sua inscrição em dívida ativa, com observância 
dos prazos e procedimentos estabelecidos.

(  ) A inscrição do crédito em dívida ativa configura fato 
contábil modificativo, pois altera o valor do patrimônio 
líquido do ente público. 

(  ) No órgão ou entidade de origem é baixado o crédito 
a receber contra uma variação patrimonial diminutiva 
(VPD) e no órgão ou entidade competente para inscrição 
é reconhecido um crédito de dívida ativa contra uma 
variação patrimonial aumentativa (VPA).

(  ) Quanto à expectativa de realização, há troca do crédito 
a receber no ativo circulante (registrado no órgão ou 
entidade de origem do crédito) pelo crédito de dívida 
ativa no ativo não circulante (registrado no órgão ou 
entidade competente para inscrição do crédito em 
dívida ativa), tendo em vista que o inadimplemento 
torna incerto o prazo para realização do crédito.

(  ) Junto ao crédito encaminhado, devem acompanhá-lo os 
ajustes para perdas. Isso devido ao registro da Dívida 
Ativa ser pelo valor líquido do crédito a receber.

	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 a	 sequência	
correta de cima para baixo.
a) V, F, V, F, V
b) F, V, V, V, F
c) V, F, V, V, F
d) F, F, F, V, F
e) V, V, F, F, V
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45)	Com	 base	 no	 MCASP	 –	 edição	 2.017,	 a	 inscrição	 na	
Dívida	Ativa	deverá	ser	efetivada	simultaneamente	no	
órgão	ou	unidade	competente	para	inscrição	do	crédito	
em	dívida	ativa	e	no	órgão	ou	entidade	de	origem	do	
crédito.

	 Analise	 os	 registros	 abaixo	 no	 órgão	 ou	 entidade	 de	
origem	do	crédito	e	assinale	a	alternativa	correta:
I. Transferência do crédito em virtude da inscrição em 

dívida ativa. 
 Natureza da informação: patrimonial
 D 3.5.1.2.2.xx.xx  Transferências Concedidas 

Independentes de Execução Orçamentária – Intra 
OFSS 

 C 1.1.2.x.x.xx.xx Créditos a Curto Prazo 
II. Pela reversão do ajuste de perdas, referente ao crédito 

tributário. 
 Natureza da informação: patrimonial
 D 1.1.2.9.1.xx.xx  (-) Ajuste de perdas de créditos a 

curto prazo
 C 4.9.7.2.1.xx.xx Reversão de ajustes de perdas 
III. Baixa de créditos encaminhados para inscrição em 

dívida ativa pela efetiva inscrição.
 Natureza da informação: controle
 D 8.3.1.2.x.xx.xx Créditos Encaminhados para a Dívida 

Ativa
 C 8.3.1.4.x.xx.xx  Créditos Inscritos em Dívida Ativa

 Assinale a alternativa correta.
a) Estão corretos os lançamentos I e II apenas
b) Estão corretos os lançamentos II e III apenas
c) Estão corretos os lançamentos I e III apenas
d) Todos os lançamentos estão corretos
e) Está correto o lançamento I apenas

46)	Com	base	 na	Constituição	 Federal.	Art.	 92	 a	 100.	 Do	
Poder	Judiciário,	assinale	a	alternativa	incorreta:

	 Aos	juízes	é	vedado:
a) Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou 

função, salvo uma de magistério
b) Receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou 

participação em processo
c) Dedicar-se à atividade político-partidária
d) Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou 

contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou 
privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei

e) Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se 
afastou, antes de decorridos cinco anos do afastamento 
do cargo por aposentadoria ou exoneração

47)	De	acordo	com	o	MCASP	–	edição	2.017,	Precatórios	
são	 requisições	 de	 pagamento	 contra	 a	 Fazenda	
Pública	decorrentes	de	decisões	 judiciais	 transitadas	
em	julgado,	disciplinados	pelo	art.	100	da	CF/1988.

	 A	 contabilização	 dos	 precatórios	 em	 regime	 especial	
dar-se-á	de	forma	distinta	nos	municípios	e	nos	estados	
e	Distrito	Federal,	uma	vez	que	no	primeiro	caso	o	ente	
devedor	(município)	não	pertence	à	esfera	do	Tribunal	
de	Justiça	e	no	segundo	caso	o	ente	devedor	(estados	
e	 Distrito	 Federal)	 pertence	 à	 esfera	 do	 Tribunal	 de	
Justiça.

 Com base nos conceitos apresentados, assinale a 
alternativa incorreta:
a) Pelo regime especial, os entes que se encontravam 

em mora na quitação de precatórios vencidos na data 
da referida emenda, devem centralizar os pagamentos 
dos precatórios nos Tribunais de Justiça locais, optando 
por um dos dois critérios a seguir: Regime mensal - 
depósito mensal em conta especial de valor baseado 
em percentual variável de 1% a 2% sobre 1/12 da 
Receita Corrente Líquida (RCL) apurada no segundo 
mês anterior ao pagamento; Regime anual - adoção 
do regime especial, pelo prazo de até 15 anos, que 
consiste em depósito em conta especial correspondente, 
anualmente, ao saldo total de precatórios somado à 
atualização prevista, sendo diminuído das amortizações 
e dividido pelo número de anos restantes no regime 
especial de pagamento

b) A contabilização dos precatórios em regime especial 
dar-se-á de forma distinta nos municípios e nos estados 
e Distrito Federal, uma vez que no primeiro caso o ente 
devedor (município) não pertence à esfera do Tribunal 
de Justiça e no segundo caso o ente devedor (estados 
e Distrito Federal) pertence à esfera do Tribunal de 
Justiça

c) Incentiva-se a utilização do mecanismo de fonte / 
destinação de recursos com o objetivo de explicitar 
que os recursos da conta especial são vinculados ao 
pagamento de precatórios em regime especial

d) Nos casos em que o ente (município) não pertença 
à esfera do Tribunal de Justiça não haverá qualquer 
registro contábil pelo Tribunal de Justiça

e) Uma vez que a conta especial pertence ao ente 
devedor do precatório, sendo apenas administrada 
pelo Tribunal de Justiça, os rendimentos decorrentes 
das aplicações financeiras dos depósitos nessa conta 
também pertencem a esse mesmo ente. Como tais 
rendimentos são utilizados, em geral, para o pagamento 
de precatórios, deverão ser reconhecidos como receita 
orçamentária – que acompanha o registro da variação 
patrimonial aumentativa econômica – e como despesa 
orçamentária – que evidencia a execução orçamentária 
para o pagamento dos precatórios
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48) De acordo com o MCASP, edição 2.017, o Plano de 
contas	 é	 a	 estrutura	 básica	 da	 escrituração	 contábil,	
formada	 por	 uma	 relação	 padronizada	 de	 contas	
contábeis,	que	permite	o	 registro	contábil	dos	atos	e	
fatos	praticados	pela	entidade	de	maneira	padronizada	
e	sistematizada,	bem	como	a	elaboração	de	relatórios	
gerenciais e demonstrações contábeis de acordo com 
as	 necessidades	 de	 informações	 dos	 usuários.	 Com	
relação	ao	Plano	de	Contas	Aplicados	ao	Setor	Público	
(PCASP)	seus	objetivos	são:
I. Padronizar os registros contábeis das entidades do 

setor público.
II. Distinguir os registros de natureza patrimonial, 

orçamentária e de controle.
III. Atender à administração direta e à administração 

indireta das três esferas de governo, inclusive quanto 
às peculiaridades das empresas estatais dependentes 
e dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

IV. Permitir o detalhamento das contas contábeis, a partir 
do nível mínimo estabelecido pela STN, de modo que 
possa ser adequado às peculiaridades de cada ente.

V. Permitir a consolidação nacional das contas públicas.
VI. Permitir a elaboração das Demonstrações Contábeis 

Aplicadas ao Setor Público (DCASP) e dos 
demonstrativos do Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária (RREO) e do Relatório de Gestão Fiscal 
(RGF).

VII. Permitir a adequada prestação de contas, o 
levantamento das estatísticas de finanças públicas, 
a elaboração de relatórios nos padrões adotados por 
organismos internacionais – a exemplo do Government 
Finance Statistics Manual (GFSM) do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), bem como o levantamento de 
outros relatórios úteis à gestão.

VIII. Contribuir para a adequada tomada de decisão e para a 
racionalização de custos no setor público.

IX. Contribuir para a transparência da gestão fiscal e para o 
controle social.

	 Estão	corretas	as	afirmativas:
a) I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX
b) I, II, III, V, VIII, IX, apenas
c) I, II, III, IV, V, VIII, IX, apenas
d) I, II, IV, V, VI, VII, IX, apenas
e) II, IV, VI, VII, VIII, IX, apenas

49)	A	 Parte	 V	 –	 Demonstrações	 Contábeis	 Aplicadas	 ao	
Setor	 Público	 (DCASP)	 do	 Manual	 de	 Contabilidade	
Aplicada	ao	Setor	Público	(MCASP)	tem	como	objetivo	
padronizar	a	estrutura	e	as	definições	dos	elementos	
que	compõem	as	DCASP.

 Com base no trecho acima, assinale a alternativa 
incorreta:
a) O Balanço Orçamentário é composto por: Quadro 

Principal; Quadro da Execução dos Restos a Pagar 
Não Processados; e Quadro da Execução dos Restos a 
Pagar Processados

b) O Balanço Financeiro é composto por dois quadros que 
evidenciam a movimentação financeira das entidades 
do setor público, demonstrando: a receita orçamentária 
realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte 
/ destinação de recurso, discriminando as ordinárias 
e as vinculadas; os recebimentos e os pagamentos 
extraorçamentários; as transferências financeiras 
recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes 
da execução orçamentária, destacando os aportes 
de recursos para o RPPS; e o saldo em espécie do 
exercício anterior e para o exercício seguinte

c) O Balanço Patrimonial é composto por: Quadro 
Principal; Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e 
Permanentes; Quadro das Contas de Compensação 
(controle); e Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

d) A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta 
as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos 
operacional, de investimento e de financiamento. A 
DFC identificará: as fontes de geração dos fluxos de 
entrada de caixa; os itens de consumo de caixa durante 
o período das demonstrações contábeis; e o saldo do 
caixa na data das demonstrações contábeis

e) A Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido 
(DMPL) demonstrará a evolução do patrimônio líquido 
da entidade. Dentre os itens demonstrados, podemos 
citar: os ajustes de exercícios anteriores; as transações 
de capital com os sócios, por exemplo: o aumento de 
capital, a aquisição ou venda de ações em tesouraria 
e os juros sobre capital próprio; o superávit ou déficit 
patrimonial; a destinação do resultado, por exemplo: 
transferências para reservas e a distribuição de 
dividendos; e outras mutações do patrimônio líquido

50) Com base na Lei Complementar 116/2003, analise as 
afirmativas	abaixo	e	assinale	a	alternativa	correta:
I. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de 

competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem 
como fato gerador a prestação de serviços constantes 
da lista anexa a esta Lei, ainda que esses não se 
constituam como atividade preponderante do prestador.

II. O imposto não incide sobre as exportações de serviços 
para o exterior do País.

III. O imposto não incide sobre a prestação de serviços 
em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, 
dos diretores e membros de conselho consultivo ou de 
conselho fiscal de sociedades e autarquias, bem como 
dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados.

IV. O imposto não incide sobre o valor intermediado no 
mercado de títulos e valores imobiliários, o valor dos 
depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos 
moratórios relativos a operações de crédito realizadas 
por instituições financeiras.

	 Estão	corretas	as	afirmativas:
a) I, II e III, apenas
b) II, III e IV, apenas
c) I e II, apenas
d) II e III, apenas
e) I e IV, apenas
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PROVA DISCURSIVA - ESTUDO DE CASO
Transcreva a resposta da questão contendo no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de 
respostas.

	 Com	base	no	teste	de	recuperabilidade	do	ativo	(impairment)	e	no	CPC	01	(R1),	analise	as	informações	abaixo	sobre	
um	determinado	ativo	 imobilizado	de	uma	sociedade	 empresaria.	 Faça	os	devidos	 cálculos	necessários	para	 as	
análises	e,	se	for	o	caso,	demonstre	o	registro	contábil.	Justifique	sua	decisão	de	acordo	com	o	CPC	apresentado.

• Valor de venda do ativo a vista no mercado:  R$120.000,00.
• Custo do Ativo registrado na contabilidade: R$140.000,00.
• Comissão de venda paga pelo vendedor:  R$    3.000,00.
• Frete pago pela venda do ativo:    R$    2.500,00.
• Depreciação Acumulada:    R$  35.000,00.
• Capacidade de produção projetada para os próximos 03 anos do ativo, sendo que após este período será reduzido a 

sucata sem valor residual: 
 1º ano: 3.000 unidades.
 2º ano: 3.500 unidades.
 3º ano: 2.500 unidades.
• O fluxo de caixa líquido referente a venda de cada unidade será de R$15,00 nos três anos.
• O custo do capital na empresa é de 12% ao ano.
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