
ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA – SALA DAS COMISSÕES

CADERNO DE PROVAS

CONCURSO: CONTADOR

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-
resposta, único e insubstituível. Confira o seu nome. 

2. O cartão-resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar. 

3. Este caderno de provas contém 90 (noventa) questões, todas com 4 (quatro)
alternativas. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas
só será trocado se apresentar problema de impressão. 

4. O caderno de provas será devolvido ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta.

5. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a
resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz
parte da prova.

6. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de
n.º 1 à de n.º 90). A resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no cartão-
resposta. A rasura implicará a anulação da resposta. 

7. Na página de número 29, o candidato encontrará uma grade de respostas para anotar o
seu gabarito. Recorte-a e leve-a consigo. 

8. A duração da prova é de 5 (cinco) horas. A saída do candidato só será permitida após
transcorridas 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a
prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

9. O gabarito e as provas serão divulgado no dia 13 de novembro, após as 16 (dezesseis)
horas, no site do Tribunal de Justiça www.tj.sc.gov.br e na Sala das Comissões, 11º
andar. O resultado não será fornecido por telefone. 

FLORIANÓPOLIS, 11 de Novembro de 2007. 

                                                                                                               A COMISSÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

SOLIDÃO E CONFLITOS DE WILHELM REICH

Às vésperas da abertura do testamento do psicanalista, peça propõe olhar atento sobre suas idéias.

Sozinho em um quarto escuro, Wilhelm Reich (1897-1957) ouve vozes de interlocutores
imaginários – e conversa com eles. Questiona as razões de estar preso e relembra episódios de sua
vida. Fala sobre a adolescência tumultuada, a faculdade de medicina, o contato com a psicanálise e
o rompimento com Freud. Pensa nas fugas que empreendeu para escapar às perseguições nazistas e
protesta contra a rejeição às suas idéias pela sociedade burguesa. Por fim, compara sua trajetória às
de outras pessoas incompreendidas socialmente.

O espetáculo O assassinato de Wilhelm Reich pretende apresentar parte do pensamento
do polêmico psicanalista austríaco. A peça entra em cartaz no ano em que deve ser divulgado seu
testamento. Em março de 1957, Reich escreveu o documento com a determinação de que só fosse
aberto meio século depois de sua morte.

O pensamento do psicanalista sempre provocou reações intensas, tanto de aprovação
quanto de discordância. Com idéias avançadas para seu tempo, foi precursor de condutas sociais:
em 1931 já sugeria a distribuição de preservativos, a legalização do aborto e a proteção de crianças
e adolescentes contra a sedução de adultos. Em sua obra procurou conciliar bem-estar coletivo e
saúde física e mental. Morreu em novembro de 1957, numa prisão americana, vítima de ataque
cardíaco.

O assassinato de Wilhelm Reich. Texto e direção de Marcos Davi. Teatro Ruth Escobar.
Rua dos Ingleses, 209, São Paulo, SP. Tel.: (11) 3289-2358. 

Mente&Cérebro. São Paulo, Ano V, n0 176 – Setembro 2007, p.12

1ª Questão: Após leitura atenta, assinale a alternativa que corresponde ao pensamento expresso no
texto:
a) Freud, Reich e Jung, com suas idéias convergentes, formam a base da psicanálise.
b) Tendo sofrido perseguições sob o regime nazista, Reich teve, finalmente, suas idéias precur-

soras de condutas sociais aceitas pela burguesia americana.
c) O espetáculo levanta um protesto contra a prisão de Wilhelm Reich, quando a solidão o vitimou.
d) Segundo Reich, a realização humana dependia tanto do plano individual (saúde física e mental)

como do bem-estar em sociedade.

2ª Questão: Ainda com base no que o texto exprime, assinale a alternativa correta.
a) O pensamento polêmico de Reich repercutiu tanto na sua própria vida que acabou perdendo o

controle mental e ouvindo vozes imaginárias.
b) Entre os pontos complexos do seu pensamento consta o da conivência com a sedução de

crianças e adolescentes.
c) O texto previne os leitores sobre a visão errônea do espetáculo, que focaliza apenas parte do

pensamento de Reich.
d) As idéias avançadas de Reich provocavam reações extremadas de aprovação e de rejeição.
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3ª Questão: Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que está de acordo com as idéias expressas
no texto:
a) O espetáculo O assassinato de Wilhelm Reich retrata um psicanalista polêmico que se sentiu

incompreendido pela sociedade.
b) Wilhelm Reich desenvolveu um método terapêutico radical, centrado totalmente no poder da

mente.
c) No testamento que Reich deixou, o psicanalista austríaco se retrata de algumas das suas idéias

avançadas.
d) Reich sofreu perseguições nazistas devido às suas idéias burguesas.

4ª Questão: Analise as proposições abaixo, em relação ao emprego dos pronomes, e assinale a
alternativa correta:
I. Se é para mim pagar, esqueça; não trouxe dinheiro.
II. Futuras gerações ainda se perguntarão como foi possível viver sem internet.
III. Ninguém se havia lembrado de fazer as inscrições com antecedência.
IV. Se você precisar, posso te ajudar em matemática.
V. Discutimos, mas tudo ficou resolvido. Não há mais nada pendente entre mim e ela.

a) II, IV
b) II, III, V
c) I, II, IV
d) III, IV

5ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA em relação à regência:
a) Informo-os de que podem iniciar a prova.
b) Os brasileiros aspiram a um país sem corrupção.
c) Com este frio, prefiro ficar aqui do que sair  da sala.
d) O povo está desejoso de que se encontre uma saída para a crise  do desemprego no Brasil.

6ª Questão: Analise as proposições abaixo em relação à concordância e assinale a alternativa
correta:
I. Nem a omissão da maioria dos brasileiros, nem a corrupção impune dos políticos são sinais de

país desenvolvido.
II. Com a corrupção, cria-se barreiras para o desenvolvimento social.
III. O desejo de competir, a garra de vencer, a fé em superar obstáculos, estava presente em cada atleta.
IV. Pontes, viadutos, túneis, tudo isso é prioridade em uma capital como Florianópolis.
V. Paciência é necessário para resolver as questões da prova.

a) II, IV
b) II, III
c) I, III, V
d) I, IV, V
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7ª Questão: Analise as palavras lisonjeada, táxi, anexo, viola quanto ao número de letras e de
fonemas, e assinale a alternativa em que a seqüência está correta:
a) 10 – 9;     4 – 5;     5 – 6;     5 – 5
b) 10 – 10;   4 – 5;     5 – 5;     5 – 5
c) 10 – 9;     4 – 4;     5 – 5;     5 – 5
d) 10 – 9;     4 – 4;     5 – 5;     4 – 5

8ª Questão: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa em que o uso (ou não) da crase
está correto:
I. A noite cai lentamente.
II. Ontem a noite a polícia prendeu quatro assaltantes em São José.
III. Comprei o imóvel a prazo.
IV. A nova lei não se aplica à pessoas de boa  índole.
V. Há pessoas insensíveis à dor do próximo.

a) I, II, IV
b) II, III, V
c) I, III, V
d) II, IV, V

9ª Questão: Analise as proposições abaixo e enumere a coluna II de acordo com a função dos
termos sublinhados na coluna I e, a seguir, assinale a alternativa correta:
    Coluna I      Coluna II
1. Na votação da CPMF, no Congresso, não faltou

momento em que as discussões se tornassem
mais agressivas, com argumentos e opiniões
calorosos e contraditórios. (   ) complemento nominal 

2. O gerente confia em seus  funcionários.                  (   ) objeto indireto       
3. Uma casa própria, meu maior sonho, evaporou-se   
    com as novas taxas de juros.   (   ) adjunto adverbial
4. Os deputados votaram contrariamente aos interes-

ses do povo.           (   ) adjunto adnominal                         
5. Muitas experiências científicas fracassaram. (   ) aposto

a) 2,   4,   1,   5,   3
b) 4,   2,   1,   5,   3
c) 4,   2,   3,   5,   1
d) 5,   2,   4,   1,   3
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10ª Questão: Observe as proposições abaixo, quanto ao emprego do acento indicador de crase, e
assinale a alternativa que inclui somente proposições corretas:
I. Fomos à casa do empregador para exigir resposta às nossas reivindicações.
II. Os rostos impassíveis disfarçavam às emoções da população.
III. Seguiu a profissão de advogado, devido à influência do pai.
IV. Para aumentar o salário, passou à entregar compras em domicílio às segundas-feiras.
V. Queixo-me às rosas; mas que bobagem, as rosas não falam!

a) I, II, IV
b) I, III, V
c) II, III, IV
d) II, IV, V

CONHECIMENTOS GERAIS

Geografia 

11ª Questão: Sobre a localização geográfica do Brasil e de suas unidades da federação assinale as
alternativas corretas:
I. O ponto extremo-norte do Brasil, divisa com a Guiana Francesa, é a foz do rio Oiapoque, no

Estado do Amapá por isto, dizemos: - “O Brasil se estende do Oiapoque ao Chuí  ...”
II. Por ocupar a parte centro-oriental e ser o país de maior extensão da América do Sul ,o Brasil

faz fronteiras com quase todos os países sul-americanos exceto, com o Chile, o Equador e
Peru. A nossa maior fronteira terrestre é com a Argentina.

III. O Estado de Santa Catarina está localizado totalmente ao sul do paralelo de 23°27’Sul. Esta
posição geográfica identifica uma característica marcante do estado, a sua subtropicalidade.

IV. A Constituição Brasileira de 1988 transformou territórios em estados e criou um novo estado, o
de Tocantins, desmembrado do norte de Goiás. Portanto, após esta data a Republica Federativa
do Brasil passou a contar com  27 unidades político-administrativas.

Estão corretas as alternativas:
a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) Todas estão corretas 

12ª Questão: Sobre o espaço econômico brasileiro relacione a produção econômica e as áreas
correspondentes:
A. Estado do Mato Grosso e Sul do Pará
B. Meio-Oeste e Extremo-Oeste Catarinense
C. Vale do Rio dos Sinos e Serras Gaúchas
D. Vale do Rio São Francisco
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(     )  –  Região calçadista e vinícola
(     )  –  Agricultura mecanizada da soja e algodão 
(     )  –  Fruticultura irrigada para exportação 
(     )  –  Gigantes da agroindústria de aves e suínos.

A associação correta é:
a) B,   A,   C,   D 
b) C,   D,   B,   A 
c) A,   B,   D,   C 
d) C,   A,   D,   B

13ª Questão: No final do Séc. XX a mundialização da economia capitalista se caracterizou pelo
fenômeno denominado globalização e a formação de blocos econômicos regionais. Com relação a
esses temas assinale a alternativa correta: 
a) Em 2002, o Tratado de Maastricht chega à união total quando todos os países que integram a

União Européia adotam uma moeda única  - o EURO – 
b) O NAFTA (Acordo de Livre Comércio da América do Norte) integra em um mesmo espaço

econômico países que se caracterizam pelo grande desenvolvimento econômico e elevados
Índices de Desenvolvimento Humano, não havendo grandes desigualdades entre eles.

c) A União Européia (U.E) que foi o exemplo seguido pelo resto do mundo, comemora em 2007,
seus 50 anos de existência. Mudou o nome de Mercado Comum Europeu ou Comunidade
Econômica Européia para União Européia, formada hoje com 27 países membros.

d) O MERCOSUL (Mercado Comum do Cone Sul) que surge em 1991, com a assinatura do
Tratado de Assunção pelo Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, e Bolívia, recebe em
2006 um novo membro a Venezuela.

14ª Questão: Sobre as  paisagens naturais do Brasil, assinale as alternativas corretas:
I. Os Cerrados constituem um ecossistema típico de clima tropical sub-úmido, onde a vegetação

rasteira é entremeada por arbustos retorcidos, de casca grossa e folhas cerosas. Um ecossistema
que apresenta uma grande biodiversidade.

II. O domínio da Caatinga caracteriza-se pelo intemperismo físico, pela drenagem intermitente,
pela depressão sertaneja e vegetação xerófila.

III. A sub-região do Nordeste, conhecida como Meio-Norte é formada pelos estados do Maranhão e
do Piauí, constitui uma área de transição entre o Sertão e a Amazônia, onde aparece a Mata dos
Cocais e a atividade extrativa do babaçu e da carnaúba.

IV. O domínio da Araucária  corresponde a uma região de relevo baixo e plano com clima tropical
típico, alternadamente úmido e seco, recoberto por uma floresta homogênea, a Mata dos
Pinhais.

Estão corretas as alternativas:
a) II, III e IV
b) I, II e III
c) I e IV
d) Todas estão corretas.
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15ª Questão: Com relação ao espaço agrário brasileiro assinale a alternativa correta:
a) O enriquecimento de parcela dos proprietários agrícolas reflete favoravelmente no conjunto da

população rural porque vem acompanhado de uma redistribuição de renda, diminuindo portanto,
a concentração de terras no país.

b) O Brasil se destaca no contexto mundial como exportador de produtos agrícolas e a
modernização e as transformações econômicas no setor agrário brasileiro estão orientados no
binômio industrialização – exportação.

c) Na estrutura fundiária do estado de Santa Catarina encontramos uma maior concentração de
latifúndios nos vales fluviais, como no vale de Itajaí e do rio Tubarão. Isto porque são as áreas
de colonização mais antiga.

d) Devido à modernização do setor agrário do Brasil, aliado à obtenção de créditos e à pesquisa
tecnológica ,os problemas agrícolas brasileiros têm sido solucionados, especialmente aqueles
relacionados à  degradação ambiental.

História

16ª Questão: No ano de 1947, o então Presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, pronuncia
um discurso que marcaria os anos seguintes. Para muitos historiadores, cientistas políticos,
sociólogos e políticos, tinha início uma nova disputa internacional. Era a Guerra Fria. Esse tenso e
conturbado período da história da humanidade foi marcado pelo(a):
a) confronto ideológico entre o Norte, desenvolvido e o Sul, em desenvolvimento.
b) distensão política e construção de um mundo marcado pela solidariedade e respeito às

diferenças sociais, políticas e econômicas.
c) desconfiança entre americanos e ingleses e disputa de áreas de influência.
d) polarização do mundo em dois blocos político-militares, o soviético (socialista) e o estaduni-

dense (capitalista).

17ª Questão: “A matança foi previsível. Na madrugada de sexta-feira passada (19/10/2007), duas
explosões ... mataram pelo menos 130 pessoas e deixaram perto de 500 feridos em Karachi, no
Paquistão.” – Veja, 24 de outubro de 2007

A respeito das ações terroristas que têm se tornado cada vez mais freqüente, podemos afirmar que:
a) os atentados terroristas têm servido de combustível para a política intervencionista norte-

americana, como acontece no Afeganistão e no Iraque.
b) a derrubada do World Trade Center fez os EUA recuarem e negociarem a paz com Israel.
c) a invasão americana ao Iraque, em 2003, contribuiu para reduzir enormemente as ações dos

grupos extremistas do Oriente Médio.
d) depois do atentado em Madri e em Londres, os grupos terroristas foram desbaratados e seus

líderes presos.
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18ª Questão: “O MST é uma coletividade de párias, certamente a única organizada, a mais
consciente em relação a sua identidade e a seu sentido, e por isso a mais competente: é uma
coletividade de condenados que se fez sujeito da história para revogar a sua condenação. Essa
contradição mostra que os párias deixam de ser párias quando se organizam, pois organizar-se é,
antes de mais nada, inocular-se a substância social e ocupar um espaço social.”

                        (Adaptado de BISOL, José Paulo. In: "A questão agrária no Brasil". São
Paulo: Atual, 1997.)

O texto acima é uma bem construída reflexão sobre um dos maiores problemas que envolve o Brasil
contemporâneo – a questão fundiária. A esse respeito, aponte a alternativa correta:

a) a luta pela terra representa a luta por dignidade, transformação, inclusão social e o consumismo.
b) a concentração da riqueza nacional nas mãos de poucos não compromete o desenvolvimento da

nação, uma vez que somos a oitava economia do mundo.
c) a luta pela terra pouca importância tem para o Brasil, pois somos um país industrializado e com

o campo bem mecanizado.
d) a luta pela terra expressa a luta por mais dignidade, trabalho, melhor distribuição de riqueza e

oportunidades para muitos brasileiros e para atingir isto é necessário organização.

19ª Questão: A respeito dos atuais presidentes latino-americanos, assinale a alternativa correta:
a) na Bolívia foi eleito o cocaleiro Evo Morales.
b) Hugo Chaves anunciou uma aproximação com os EUA.
c) Nestor Kirchner nacionalizou todo o sistema bancário argentino.
d) Fidel Castro reaparece na imprensa cubana e reassume como presidente da ilha, após três anos

de afastamento.

20ª Questão:  "... Meu Brasil ...
que sonha com a volta do irmão do Henfil
com tanta gente que partiu num rabo de foguete
chora a nossa pátria mãe gentil
choram Marias e Clarices no solo do Brasi l..."

O BÊBADO E A EQUILIBRISTA, de João Bosco e Aldir Blanc

Podemos associar a famosa canção acima a que período da História do Brasil?
a) Ditadura Militar.
b) Era Vargas.
c) República Oligárquica.
d) República Populista.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA

OBSERVAÇÕES:

1. A menos que seja explicitamente informado na questão, o termo “clicar” significa a operação
de pressionar o botão esquerdo do mouse;

2. Para todos os programas e acessórios mencionados nas questões, considere a configuração
padrão em português do Brasil.

21ª Questão: Através dos recursos de formatação condicional da planilha eletrônica Microsoft
Excel foram especificadas as duas seguintes condições para uma determinada célula:
I. Aplicar a formatação “itálico” caso o valor da célula seja entre 1 e 5;
II. Aplicar a formatação “negrito” caso o valor da célula seja entre 3 e 7.

A imagem a seguir ilustra a definição dessas condições:

Com base nessas informações, ao ser inserido o valor 4 nessa célula o Excel:
a) Aplicará somente a formatação “itálico” ao conteúdo da célula.
b) Aplicará somente a formatação “negrito” ao conteúdo da célula.
c) Aplicará as formatações “itálico” e “negrito” ao conteúdo da célula.
d) Exibirá uma mensagem de erro informando sobre o “conflito de condições”.

22ª Questão: Em uma planilha do Microsoft Excel, com a aplicação da fórmula
=SE(1>2;VERDADEIRO;FALSO) o programa:
a) Exibe o valor VERDADEIRO.
b) Exibe o valor FALSO.
c) Exibe uma mensagem de erro alertando sobre “argumentos incompatíveis”.
d) Exibe o valor #REF.
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23ª Questão: Sobre os recursos de numeração de páginas do Microsoft Word, obtidos a partir da
opção “Números de páginas” do menu “Inserir”, assinale a alternativa INCORRETA:
a) É possível inserir a numeração de páginas tanto no cabeçalho quanto no rodapé.
b) É possível alinhar a numeração das páginas à direita.
c) A numeração de páginas é mostrada, obrigatoriamente, em todas as páginas do documento.
d) A numeração das páginas pode ser exibida em algarismos romanos (I, II, III, IV...).

24ª Questão: Com relação aos recursos de manipulação de documentos no Microsoft Word, analise
as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:
I. É possível imprimir as propriedades de um documento.
II. Não permite que um arquivo seja gravado com a extensão “.txt”.
III. Antes de criar um novo documento, é necessário fechar todos os documentos abertos.
IV. A partir da opção “Salvar como” é possível gravar uma cópia de um documento com um nome

diferente do atual.

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

25ª Questão: Com relação ao uso “bloco de notas”, acessório do sistema operacional Windows XP,
na configuração padrão em português, assinale a alternativa correta:
a) O “bloco de notas” é um programa que pode ser usado para a edição de documentos simples.
b) Trata-se de um bloco de papel com 48 páginas, que acompanha as versões originais do

Windows XP.
c)  Uma das formas de abrir o “bloco de notas” é digitar, na barra de endereços do Internet

Explorer, a expressão “abra o bloco de notas” e em seguida pressionar a tecla “Enter”.
d) Possui recursos avançados para criação de mala direta, através da integração com o banco de

dados “Notepad Data Bank” que acompanha a versão original do produto.

26ª Questão: Durante a utilização do aplicativo Windows Explorer, o que ocorre quando o usuário
clica com o botão direito do mouse sobre um arquivo?
a) O arquivo é automaticamente enviado para a lixeira.
b) O arquivo é automaticamente movido para a pasta “Meus Documentos”.
c) É exibido um “menu de atalho”, com os comandos mais comuns para o arquivo.
d) É exibida uma mensagem de erro, informando que não é possível utilizar o botão direito do

mouse no Windows Explorer.



11

27ª Questão: Sobre a utilização da internet através do navegador Internet Explorer 7, assinale a
alternativa correta: 
a) Em uma página da internet, todas as palavras que são exibidas na cor azul representam um link

para outras páginas.
b)  O endereço de todas as páginas da internet começa obrigatoriamente com “www”.
c)  Para acessar uma página que é referenciada por um link, basta posicionar o ponteiro do mouse

sobre o link e pressionar a tecla “ENTER”.
d)  No Internet Explorer, pode-se verificar se um item de uma página é um link movendo o

ponteiro do mouse sobre ele. Se o ponteiro se transformar em uma mão, o item é um link.

28ª Questão: Com relação aos recursos do navegador Internet Explorer 7 assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Utilizando a caixa “Pesquisa Instantânea” é possível pesquisar na Web a partir da barra de

Endereços.
b) Permite que seja exibido o código-fonte de uma página da internet.
c) Permite que seja alterado o conteúdo de uma página da internet, a partir da opção “Conteúdo”

do menu “Editar”.
d) Possui o recurso “Filtro de phishing”, que ajuda a detectar sites de “phishing scam”.

Atenção: As questões 29ª e 30ª são baseadas na imagem a seguir, que mostra a janela de criação de
mensagem no cliente de correio eletrônico Outlook Express 6, versão em português, na sua
configuração padrão original.
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29ª Questão: Assinale a alternativa correta: 

a) É possível salvar um rascunho da mensagem e trabalhar nele posteriormente, através da opção
“Salvar” do menu “Arquivo”.

b) Uma das formas de enviar a mensagem para mais de um destinatário é digitar o endereço de e-
mail de cada destinatário no campo “Para:”, separando-os com um sinal de adição (+).

c) Se o usuário clicar no botão  sem ter informado nenhum endereço de e-mail nos campos
“Para:”, “Cc:” ou “Cco:” a mensagem será enviada para todos os endereços constantes no
Catálogo de Endereços.

d) O usuário pode enviar a mensagem a todos os endereços constantes no Catálogo de Endereços
digitando um asterisco (*) no campo “Para:”.

30ª Questão: Sobre o campo “Cco:” mostrado na imagem, assinale a alternativa correta:
a) Significa “Com cópia ocasional” e faz com que a mensagem seja automaticamente reenviada

uma vez por dia até que o destinatário confirme o recebimento.
b) Significa “Com cópia oficial” e faz com que seja incluída uma assinatura digital na mensagem

garantindo sua procedência.
c) Significa “Com cópia obsessiva” e faz com que a mensagem seja automaticamente reenviada a

cada cinco minutos até que o destinatário confirme o recebimento.
d)  Significa “Com cópia oculta” e faz com que os endereços digitados nesse campo não sejam

visíveis para os outros destinatários da mensagem.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE DIREITO E LEGISLAÇÃO

31ª Questão: Nos termos da Constituição Federal, qual a condição exigida para ser parte autora em
ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou ao meio ambiente:
a) ser brasileiro nato
b) ser brasileiro filiado a partido político
c) ser advogado ou membro do ministério público
d) ser cidadão

32ª Questão: Dentre os direitos abaixo, assinale a alternativa que NÃO contém um “direito social”
constitucionalmente previsto:
a) o lazer
b) a previdência social
c) a moradia
d) a liberdade

33ª Questão: No âmbito estadual, a Justiça Militar pode ser criada por lei mediante proposta do(a):
a) Assembléia Legislativa
b) Tribunal de Justiça
c) Governador do Estado
d) Corregedoria Geral de Justiça
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34ª Questão: Segundo a Constituição Federal, o Poder Judiciário tem assegurada autonomia:
a) econômica e funcional
b) funcional e financeira
c) administrativa e financeira
d) administrativa e tributária

35ª Questão: Assinale a alternativa correta à luz da Constituição Federal:
a) Aos juízes é permitido dedicar-se à atividade partidária.
b) O ingresso na carreira da magistratura se dá através de concurso público de provas e títulos, que

deve contar com a participação do ministério público em todas suas fases.
c) Os juizes não podem exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério.
d) O Supremo Tribunal Federal é o único tribunal que possui jurisdição em todo território

nacional.

36ª Questão: De acordo com a Constituição Estadual, NÃO constitui requisito de validade do
processo administrativo o(a):
a) Defesa Ampla
b) Contraditório
c) Decisão Motivada
d) Pessoalidade

37ª Questão: Nos crimes de responsabilidade, o Governador do Estado é processado e julgado
perante o(a):
a) Assembléia Legislativa
b) Tribunal de Justiça
c) Conselho Nacional de Justiça
d) Supremo Tribunal Federal

38ª Questão: Assinale a alternativa correta conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos do
Estado:
a) A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo.
b) Consideram-se servidores públicos estaduais apenas os integrantes dos quadros da

administração direta.
c) É permitida a prestação de serviços gratuitos ao estado.
d) A admissão ao serviço público estadual depende necessariamente de aprovação em concurso

público.

39ª Questão: De acordo com a lei das licitações, assinale a alternativa que contém um  “critério de
desempate” nas aquisições de bens pela administração pública:
a) Impacto ambiental na sua produção
b) Produção no país
c) Fornecimento direto pelo licitante
d) Emprego de mão de obra local para sua conservação e manutenção
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40ª Questão: Assinale a alternativa correta quanto à lei de improbidade administrativa:
a) Qualquer pessoa pode representar à autoridade administrativa competente para que seja

instaurada investigação destinada a apurar a prática de atos de improbidade.
b) Constitui ato de improbidade administrativa somente aquele que importa enriquecimento ilícito

do agente em razão do exercício de cargo, mandato ou emprego público.
c) As disposições e penalidades da lei somente se aplicam aos agentes públicos que induzam ou

concorram para a prática do ato de improbidade.
d) Para efeitos da lei, não se reputa agente público aquele que transitoriamente exerce cargo ou

função pública.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

Atenção: Responda as questões 41ª a 48ª com base nas informações da Prefeitura Beta, adiante
descritas, ocorridas no ano de 2006.

Orçamento aprovado para o período:

RECEITA DESPESA
Corrente                                       $ 80 Corrente                                       $150
Capital                                          $100 Capital                                          $50                                              

Total                                             $200 Total                                             $200   

• Abertura de crédito especial decorrente de superávit financeiro no valor de $ 30;
• Recebimento de Receita Patrimonial no valor de $ 40;
• Obtenção de Empréstimo a longo prazo no valor de $ 30;
• Despesas pagas com pessoal no valor de $ 70;
• Recebimento de Receita Tributária no valor de  $ 20;
• Despesas pagas com aquisição de um veículo no valor de $ 10.

41ª Questão: Assinale a opção que representa o resultado orçamentário do exercício de 2006:
a) superávit orçamentário de $ 10
b) superávit orçamentário de $ 40
c) déficit orçamentário de $ 50
d) déficit orçamentário de $ 20

42ª Questão: De acordo com o Balanço Orçamentário de 2006, a despesa fixada é:
a) $ 230
b) $ 200
c) $ 80
d) Nenhuma das alternativas anteriores
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43ª Questão: Considerando o Balanço Financeiro de 2006, podemos afirmar que:
a) o saldo do exercício anterior é $ 10
b) a Receita Orçamentária é $ 10
c) o saldo para o exercício seguinte é $ 10
d) a Despesa Extra-Orçamentária é $ 10

44ª Questão: Assinale a alternativa que apresenta o valor das mutações patrimoniais ativas,
conforme as Demonstração das Variações Patrimoniais de 2006:
a) $ 30
b) $ 100
c) $ 60
d) $ 10

45ª Questão: Assinale a alternativa que apresenta o valor das variações passivas independentes da
execução orçamentária, conforme as Demonstração das Variações Patrimoniais 2006:
a) $ 0
b) $ 80
c) $ 60
d) $ 10

46ª Questão: O saldo patrimonial do exercício de 2006 é:
a) o ativo real líquido de $ 10
b) o passivo real descoberto de $ 10
c) o déficit verificado de $ 20
d) o superávit verificado de $ 20

47ª Questão: Assinale a alternativa que apresenta o valor do Passivo Permanente de 2006:
a) $ 30
b) $ 10
c) $ 60
d) Não existe Passivo Permanente

48ª Questão: Considerando as operações informadas da Prefeitura Beta no exercício de 2006,
assinale a afirmação INCORRETA:
a) a Despesa Corrente executada no ano de 2006 foi $ 70
b) a Receita de Capital arrecadada no ano de 2006 foi $ 70
c) o superávit financeiro do exercício de 2006 foi $ 10
d) a dívida fundada contraída no exercício de 2006 foi $ 30
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49ª Questão: Em relação aos créditos adicionais podemos afirmar que:
I. São créditos adicionais as autorizações de despesas computadas ou insuficientemente dotadas

na Lei do Orçamento.
II. Os créditos extraordinários são destinados às despesas urgentes e imprevistas, em caso de

guerra, comoção intestina ou calamidade pública.
III. Os créditos adicionais sempre terão vigência adstrita ao exercício financeiro que forem abertos.
IV. Os créditos adicionais serão autorizados por lei e abertos por decreto.

a) somente a afirmativa III está correta
b) somente as afirmativas I, II, IV estão corretas
c) somente a afirmativa II está correta
d) todas as afirmativas estão incorretas

50ª Questão: Quanto as fontes de recursos para abertura dos créditos adicionais, assinale a opção
correta:
a) O superávit do balanço orçamentário do exercício anterior pode ser utilizado para abertura de

créditos suplementares e especiais.
b) O crédito extraordinário pode ser aberto mediante excesso de arrecadação.
c) O produto de operações de crédito autorizadas são fontes de recurso para abertura de créditos

suplementares e especiais pelo poder Legislativo.
d) A anulação parcial ou total de dotação é definida como recurso para abertura de créditos

suplementares e especiais.

51ª Questão: Para que o orçamento público represente um instrumento de grande valia com o
cumprimento de sua finalidade buscada pelo administrador público e seus administrados, é
necessário que sejam obedecidos os princípios orçamentários. Assinale a assertiva correta sobre o
assunto:
a) Segundo a Lei que estatui normas gerais de direito financeiro, o orçamento conterá a

discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o
programa de trabalho de governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e
exclusividade.

b) O Orçamento é um plano financeiro global, também chamado de Orçamento bruto, no qual deve
conter todas as receitas e as despesas orçamentárias e extra-orçamentárias pelos seus totais.
Definido como o Princípio Orçamentário da Universalidade.

c) Segundo a Constituição Federal são vedados a vinculação de receita de todos impostos a órgão,
fundo ou despesa, surgindo assim o Princípio da Não-Afetação das Receitas.

d) O Princípio da Exclusividade define que a lei orçamentária não deve conter matéria estranha a
previsão da receita e a previsão da despesa, conforme a Lei 4.320/64.
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52ª Questão: O Patrimônio Público é composto de bens, direitos e obrigações das entidades da
Administração Pública. Quanto aos bens públicos, o Código Civil definiu que “são públicos os bens
do domínio nacional pertencentes à União, aos Estados ou aos Municípios. Todos os outros são
particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem”. Com base na classificação dos bens
públicos, podemos afirmar:
I. Os bens de uso especial são conhecidos como Bens de Domínio Público. São assim

denominados por estarem destinados a prestação de serviços públicos.
II. Os bens dominicais, segundo o Código Civil, são os que constituem o patrimônio da União, dos

Estados ou dos Municípios, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas
entidades.

III. Os bens públicos de uso comum do povo são os disponíveis para utilização por toda sociedade,
porém somente mediante pagamento de taxa administrativa.

IV. Os bens dominicais são considerados no momento dos registros de atos e fatos pela
contabilidade.

a) as alternativas I, II e IV estão corretas
b) a alternativa IV está correta
c) as alternativas II e IV estão corretas
d) as alternativas I, II, III e IV estão incorretas

53ª Questão: Para J. Teixeira Machado Jr., Receita Pública é "um conjunto de ingressos
financeiros, com fontes e fatos geradores próprios e permanentes, oriundos da ação e de atributos
inerentes à instituição, e que, integrando o patrimônio na qualidade de elemento novo, lhe produz
acréscimos, sem contudo gerar obrigações, reservas ou reivindicações de terceiros." Analise as
assertivas abaixo quanto aos estágios da Receita Pública.
I. A previsão da receita é a estimativa de quanto se espera arrecadar durante o exercício.
II. O lançamento é a identificação do devedor ou da pessoa do contribuinte.
III. A liquidação está ligada aos pagamentos realizados diretamente pelos contribuintes aos agentes

arrecadadores.
IV. A arrecadação compreende a entrega do produto da arrecadação pelos agentes arrecadores à

tesouraria do órgão receptor dos recursos.
V. Somente são consideradas receitas públicas as que efetivamente passarem por todos os estágios.

a) somente as assertivas I e IV estão corretas
b) somente as assertivas I e II estão corretas
c) somente as assertivas I, II e IV estão corretas
d) todas assertivas estão corretas
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54ª Questão: A Prefeitura Alfa recebeu recursos advindos do cultivo do solo. Considerando a
Portaria n.º 2, da Secretaria do Tesouro Nacional, de 8 de agosto de 2007, assinale a alternativa que
apresenta a classificação da receita que o contador terá que registrar.
a) Categoria Econômica – Receita Corrente e Origem – Receita da Agricultura
b) Categoria Econômica – Receita de Capital e Origem – Receita de Operações
c) Categoria Econômica – Receita Corrente e Origem – Receita Agropecuária
d) Categoria Econômica – Receita de Capital e Origem – Receita da Agricultura

55ª Questão: As receitas obtidas pelo Estado em função de sua autoridade coercitiva, mediante a
arrecadação de Tributos e multas, são classificadas como:
a) Receita Corrente – Derivada
b) Receita Corrente – Originária
c) Receita de Capital – Derivada
d) Receita de Capital - Originária

56ª Questão: De acordo com os estágios da Despesa Pública, considere as afirmações que seguem:
I. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base

os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
II. O “restos a pagar”, segundo estágio da despesa, são despesas empenhadas mas não pagas até 31

de dezembro.
III. O empenho global é realizado para as despesas com montante previamente conhecido, cujo

pagamento será parcelado.
IV. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a

despesa seja paga; portanto, surgindo o último estágio da despesa pública.

a) todas as afirmações estão corretas
b) apenas as afirmações I e II estão corretas
c) apenas as afirmações I e IV estão corretas
d) apenas as afirmações I, III e IV estão corretas

57ª Questão: As despesas com aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou
entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital,
são classificadas como:
a) Despesa de Capital – Investimentos
b) Despesa Corrente – Juros e Encargos
c) Despesa de Capital – Inversões Financeiras
d) Despesa Correntes – Outras Despesas Correntes

58ª Questão: Quanto a natureza, as despesas públicas se classificam em:
a) Corrente e Capital
b) Efetivas e Não-efetivas
c) Ordinárias e Extraordinárias
d) Orçamentária e Extra-orçamentária
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59ª Questão: Assinale a alternativa correta relacionada as limitações do poder de tributar,
conforme a Constituição Federal.
a) É vedado a União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e

Municípios.
b) É vedado somente aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco.
c) Os Estados poderão instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em

situações equivalentes.
d) É permitido somente a União tributar a renda das obrigações da dívida pública.

60ª Questão: No tocante a Lei Diretrizes Orçamentárias, podemos afirmar:
I. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração

pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente.
II. Integrará o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias o Anexo de Metas Fiscais.
III. O Anexo de Metas Fiscais, contido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, avaliarão os passivos

contingentes, informando as providências a serem tomadas.
IV. A Lei de Diretrizes Orçamentárias disporá sobre normas relativas ao controle de custos e

avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento.

a) apenas a afirmativa IV está incorreta
b) apenas a afirmativa II está incorreta 
c) apenas a afirmativa III está incorreta
d) todas afirmativas estão corretas

61ª Questão: O demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia,
acompanhará, conforme a Carta Magna, o projeto:
a) do Plano Plurianual
b) da Lei de Diretrizes Orçamentárias
c) da Lei Orçamentária Anual
d) Lei de Isenção

62ª Questão: “Estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da adminis-
tração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.” Assinale qual lei se refere esta norma insculpida na Constituição
Federal:
a) Lei de Diretrizes Orçamentárias
b) Plano Plurianual
c) Lei Orçamentária Anual
d) Lei de Responsabilidade Fiscal



20

63ª Questão: Conforme disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal sobre operações de crédito
assinale a alternativa INCORRETA:
a) Equiparam-se a operações de crédito e está vedado o recebimento antecipado de valores de

empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social
com direito a voto, inclusive lucros e dividendos, na forma da legislação.

b) Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de
operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, ainda que
mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de
controle acionário.

c) O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização
de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas,
direta ou indiretamente.

d) Equiparam-se a operações de crédito e está vedado assunção de obrigação, sem autorização
orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.

64ª Questão: No que diz respeito aos restos a pagar pode-se afirmar que:

I. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal é vedado ao titular de Poder ou órgão, nos últimos
dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida
integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

II. Os restos a pagar são utilizados para as despesas as quais o orçamento respectivo consignava
crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época
própria, assim entendidas aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado
no encerramento do exercício correspondente.

III. Os restos a pagar são classificados como processados e não processados, sendo o primeiro
definido como a despesa paga e o segundo não paga.

IV. As despesas empenhadas mas não pagas dentro do exercício financeiro, ou seja, até 31 de
dezembro, são definidas como restos a pagar.

a) todas as afirmações estão corretas
b) apenas as afirmações I, III e IV são corretas
c) apenas as afirmações II, III e IV são corretas
d) apenas as afirmações I e IV são corretas

65ª Questão:  É vedada a concessão de adiantamento a servidor que:
a) não seja formado em Ciências Contábeis
b) seja responsável por dois adiantamentos
c) faltou injustificadamente ao serviço
d) exerce cargo comissionado
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66ª Questão: Considerando o disposto no art.22 da LRF, assinale a alternativa correta sobre o que
é vedado quando a despesa de pessoal atinge o Limite Prudencial.
a) Conceder Revisão Geral Anual
b) Criação de cargo, emprego ou função
c) Conceder Férias
d) Conceder Licença maternidade

67ª Questão: É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que
integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei:
a) aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.
b) as despesas com os servidores ativos e inativos.
c) juros e encargos da dívida pública.
d) aquisição com despesas correntes emergenciais.

68ª Questão: “As exigibilidades apuradas sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da
Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de
operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.” Estas exigibilidades são
definidas como:
a) dívida contratual
b) dívida consolidada
c) dívida mobiliária
d) dívida federativa

69ª Questão: Quanto ao controle externo assinale assertiva correta:
a) O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder Judiciário, no prazo estabelecido nas

Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios
b) As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Judiciário, com Parecer prévio do

Tribunal de Contas ou órgão equivalente.
c) O controle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, terá por objetivo verificar a

probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento
da Lei de Orçamento.

d) Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos
limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que for
instituído para esse fim.

70ª Questão: “As despesas, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com
saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os
Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento
do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no
orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.”
Estas despesas são definidas como:
a) despesas de exercícios anteriores, classificadas como elemento de despesa 92
b) despesas de exercícios anteriores, classificadas como elemento de despesa 62
c) despesas diversas anteriores, classificadas como elemento de despesa 92
d) despesas diversas anteriores, classificadas como elemento de despesa 62
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71ª Questão: A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da
Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida. Em relação à repartição na
esfera estadual, assinale o percentual correto como definido na Lei de Responsabilidade Fiscal.
a) 7% (sete por cento) para o Judiciário
b) 48% (quarenta e oito por cento) para o Executivo
c) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados
d) 6% (seis por cento) para o Legislativo

72ª Questão: Julgue as assertivas abaixo conforme as normas que devem obedecer a avaliação dos
elementos patrimoniais estabelecidas na Lei n.º 4320/64.

I. Os bens móveis e imóveis serão avaliados pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou
de construção;

II. Os valores em espécie, assim como os débitos e créditos, quando em moeda estrangeira,
deverão figurar ao lado das correspondentes importâncias em moeda nacional.

III. As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em espécie serão levadas à
conta patrimonial.

IV. Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis.

a) apenas as alternativas I e IV estão corretas
b) apenas as alternativas I, II e IV estão corretas
c) apenas as alternativas I e III estão corretas
d) todas alternativas estão corretas

73ª Questão: Com base no entendimento de Renúncia da Receita estabelecida no art.14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa correta:
a) A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra

renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro
no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos três seguintes, atendendo ao disposto no
Plano Plurianual.

b) A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra
renúncia de receita deverá estar acompanhada da demonstração pelo proponente de que a
renúncia foi considerada na reestimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as
metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei orçamentária anual.

c) A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento
diferenciado.

d) A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo, porém não se aplica
ao imposto de renda e proventos de qualquer natureza e ao imposto de propriedade territorial
rural.
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74ª Questão: As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem
somente podem ser aprovadas caso: i) sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de
diretrizes orçamentárias, e ii) indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes
de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida e transferências de capital
b) dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida e transferências tributárias

constitucionais.
c) dotações de custeio, empréstimos e subvenções econômicas
d) dotações de custeio, serviço da dívida e subvenções econômicas

75ª Questão: Em relação à execução orçamentária podemos afirmar:

I. O controle da execução orçamentária compreenderá apenas o cumprimento do programa de
trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e arrecadação
tributária.

II. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças
judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de
observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição.

III. O Relatório Resumido da Execução Orçamentária abrangerá todos os Poderes e o Ministério
Público e será publicado até sessenta dias após o encerramento de cada bimestre.

IV. O Relatório Resumido da Execução Orçamentária será acompanhado sempre de justificativas
quanto à limitação de empenho e da frustração de receitas, especificando as medidas de
combate à sonegação e à evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e
cobrança. 

a) apenas a afirmativa II está correta
b) apenas a afirmativa IV está correta
c) apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
d) todas afirmativas estão incorretas

76ª Questão: Os Princípios Fundamentais da Contabilidade são normas que proporcionam
interpretação uniforme das demonstrações contábeis. Sobre estes princípios podemos afirmar:
I. O Princípio da Oportunidade determina quando as alterações no ativo ou no passivo resultam

em aumento ou diminuição no patrimônio líquido, estabelecendo diretrizes para classificação
das mutações patrimoniais, resultantes da observância do Princípio da Competência.

II. A observância do Princípio da Continuidade é indispensável à correta aplicação do Princípio da
Competência, por efeito de se relacionar diretamente à quantificação dos componentes
patrimoniais e à formação do resultado, e de constituir dado importante para aferir a capacidade
futura de geração de resultado.

III. Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há situações concretas: a essência
das transações deve prevalecer sobre seus aspectos formais.

IV. Segundo o Princípio do Registro pelo Valor Original, os componentes do patrimônio devem ser
registrados pelos valores originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor
presente na moeda do País.
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a) apenas a afirmativa I está incorreta
b) apenas a afirmativa III está incorreta
c) apenas as afirmativas III e IV estão corretas
d) todas as afirmativas estão corretas

77ª Questão: Segundo Crepaldi, “é um livro cronológico e obrigatório, e como tal será sujeito às
formalidades legais extrínsecas e intrínsecas. Não pode conter emendas, entrelinhas ou rasuras. É
destinado a registrar todas as operações comerciais.” Este livro é denominado:
a) Razão
b) Caixa
c) Conta-correntes
d) Diário

78ª Questão: Considerando o elenco de contas abaixo, assinale a alternativa que apresente o valor
do Ativo Circulante:
• Capital Social: $ 3.000
• Provisão para Imposto de Renda: $ 600,00
• Duplicatas Descontadas: $ 6000,00
• Estoques: $ 4000,00
• Receitas não operacionais: $ 2.300,00
• Contribuição a recolher: $ 700,00
• Seguros a vencer: $ 3000,00
• Despesas pré-operacionais: $ 1.000,00
• Prêmios de Seguros apropriar: $ 5.000,00
• Adiantamentos de Clientes: $ 6000,00
• Aluguéis pagos antecipadamente: $ 500,00

a) $ 18.500,00
b) $ 12.500,00
c) $ 9.500,00
d) $ 6.500,00

79ª Questão: A Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos da Empresa Gama em
31/12/06 apresentou as seguintes informações:

• Depreciação - $ 300
• Integralização do Capital - $ 7.500
• Aquisição de direitos do imobilizado - $ 4.000
• Resgate de investimentos temporários a longo prazo - $ 200
• Resultado positivo na Alienação de Bens do Imobilizado - $ 1.000
• Alienação de Itens do Imobilizado - $ 2.100
• Transferência para curto prazo de empréstimos e financiamentos a longo prazo - $ 150
• Dividendos propostos - $ 370
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Com base nos dados acima, podemos afirmar que:
a) o total das aplicações é $ 12.020
b) o total das origens é $ 3.750
c) o capital circulante líquido é $ 6.580
d) o capital circulante líquido é $ 6.880

Atenção: Com base no Balanço Patrimonial e na Demonstração de Resultado do Exercício da
Empresa Alfa em 31/12/05 e 31/12/06 que segue abaixo, responda as questões 80ª a 82ª:

ATIVO PASSIVO

2005 2006 2005 2006
Circulante

2.330 3.570
Circulante

2.550 3.070

Disponível 960 1.070 Fornecedores 2.000 2.300

Duplicatas a receber 1000 1.500 Empréstimos 300 430

Estoques 370 1.000 Dividendos 250 340

Realizável a Longo Prazo 1.000 1.300

Empréstimos 1000 1.300

Permanente 2.220 1.500 Patrimônio Líquido 3.000 3.300

Imobilizado 2.540 2.000 Capital 3.000 3.300

(-) Depreciação Acumulada (320) (500)

Total do Ativo 5.550 6.370 Total do Passivo 5.550 6.370

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

2005 2006

Receita Bruta com Vendas 9.000 12.000

(-) Custo dos Produtos Vendidos (2.700) (4.000)

Lucro Bruto 6.300 8.000

(-) Despesas Operacionais (1.200) (1.000)

Lucro Operacional 5.100 7.000

(-) Provisão para IR (400) (800)

Lucro Líquido do Exercício 4.700 6.200
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80ª Questão: Assinale a alternativa que apresente o quociente de liquidez corrente em 2005 e 2006,
respectivamente:
a) 0,76 e 0,83
b) 0,91 e 1,16
c) 0,65 e 0,83
d) 0,91 e 0,65

81ª Questão: Assinale a alternativa correta quanto à análise de endividamento: 
a) O índice de endividamento geral em 2005 é 45%
b) O índice de endividamento geral em 2005 e 2006 é, em cada ano, 48%
c) O índice de cobertura de juros em 2006 é 7,92
d) O índice de cobertura de juros em 2005 é 6,81

82ª Questão:Quanto ao quociente de liquidez seco assinale a alternativa correta:
a) Ocorreu acréscimo no percentual de índice de liquidez seco de 2005 para 2006 de 7% 
b) Ocorreu acréscimo no percentual de índice de liquidez seco de 2005 para 2006 de 9%
c) Ocorreu um decréscimo no percentual de índice de liquidez seco de 2005 para 2006 de 9%
d) Ocorreu um decréscimo no percentual de índice de liquidez seco de 2005 para 2006 de 7%

83ª Questão: Os registros contábeis da Empresa Litoral em 31/12/06 apresentaram os seguintes
dados:
Outras Receitas não operacionais: Venda de Imobilizado – $ 60 e Financeira – $ 150
Receita Líquida – $ 2.500
Mercadorias para Revenda: Compras – $ 500, Despesas com compras (fretes) – $ 60, Estoque
inicial – $ 700 e Estoque Final – $ 850

Assinale a alternativa que apresente o lucro bruto apurado na Empresa Litoral em 31/12/06:
a) $ 2.790
b) $ 2.300
c) $ 2.210
d) $ 2.090

84ª Questão: A abertura da Empresa Sul Sapatos foi no exercício de 2006, com a produção de 500
sapatos, vendendo 350 desses, ao preço unitário de $ 75,00. Ao final da produção foi constado que
neste período teve-se: Total de Custos Fixos – $ 3.000; Total de Custos Variáveis Unitário – $30,00,
Despesas Variáveis de Vendas – $ 4,00 por unidade. Por estar começando a empresa não havia
estoque inicial. Considerando o Método de Custeio por Absorção, assinale a alternativa que
apresente o valor do lucro líquido:
a) $ 9.250,00
b) $ 9.850,00
c) $ 12.250,00
d) $ 12.200,00
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85ª Questão: Assinale abaixo a opção que contém a afirmação correta.
a) A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a incidência não-

cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.

b) O órgão público ao contratar o trabalhador avulso realizará no momento do seu pagamento o
desconto de 20% para pagar a Contribuição Previdenciária, destinada à Seguridade Social. 

c) A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, quando positiva, poderá ser
compensada até o limite de 90% dos resultados apurados em períodos subseqüentes, ajustados
pelas adições e exclusões previstas na legislação.

d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

86ª Questão: “A” e “B” se envolveram em um acidente de trânsito. “A” processou “B” e o juiz
julgou procedente o pedido de Indenização de Danos Materiais. A sentença determinou que “B”
pagasse a “A” o valor de R$ 3.500,00, referente ao menor orçamento juntado aos autos, acrescido
de juros simples de 1%a.m. (um por cento ao mês), contados da citação ocorrida no dia 1º/01/1999.
Considerando a data final (data de pagamento) em 1º/10/2007, qual o valor pago por “B”?
a) R$ 7.210,00
b) R$ 7.175,00
c) R$ 6.860,00
d) R$ 3.710,00

87ª Questão: João comprou um apartamento em Florianópolis no valor de R$ 100.000,00. Deu R$
30.000,00 de entrada e financiou o saldo devedor para pagamento em cota única ao final do 1º ano
após a assinatura do contrato, à taxa de 1,7%a.m., sob o regime de juros compostos. Considerando
as informações anteriores, qual será o saldo devedor na data do pagamento?
a) R$ 115.693,79
b) R$ 85.693,79
c) R$ 84.028,00
d) R$ 71.569,38

88ª Questão: Qual é o juro pago em um empréstimo de R$ 8.800,00 pelo prazo de 8 meses à taxa
composta de 2%a.m. (dois por cento ao mês).
a) R$ 10.310,60
b) R$ 1.510,60
c) R$ 718,08
d) R$ 3.280,51
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89ª Questão:A fim de obter melhores condições para adimplir o débito junto ao Fundo Monetário
Internacional, o Governo Federal de um país imaginário assinou vários termos de compromissos
com aquele organismo financeiro. Para tanto, foi definido que o atingimento de metas inflacionárias
seria determinante. Neste sentido, considere, para a resolução do problema, que governo e
organismo fixaram uma meta de inflação (IGP) para o segundo semestre do ano de 2004. Considere,
também, a tabela abaixo apresentada que contém os índices de preços de alguns meses do ano.
Pergunta-se: − Qual foi a inflação verificada no 2º semestre do ano de 2004?

Mês/ano IGP-FGV
Maio/04 6,49
Junho/04 7,03
Julho/04 8,00
Agosto/04 9,03
Setembro/04 10,09
Outubro/04 11,52
Novembro/04 13,53
Dezembro/04 15,76

a) IGP = 69,12%
b) IGP = 92,46%
c) IGP = 97,00%
d) IGP = 124,18%

90ª Questão:O Brasil não poupou esforços para diminuir a taxa de inflação. Como resultado, em
um quadrimestre recente, teve inflação de 0,28%, 0,34%, 0,57% e 0,88%, respectivamente. Com
base nestes percentuais, marque a resposta que contém, respectivamente, a inflação acumulada no
período e a sua taxa média geométrica mensal.
a) 3,02% e 0,75%a.m.
b) 2,08% e 0,52%a.m.
c) 3,96% e 0,98%a.m.
d) 4,90% e 1,21%a.m.
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G  A  B  A  R  I  T  O

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Recorte-o e leve-o consigo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Língua Portuguesa 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Conhecimentos Gerais

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Conhecimentos Básicos em Informática 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

Conhecimentos Básicos de Direito e Legislação 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

Conhecimento Específico  

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 

Atenção: O gabarito e o Caderno de Provas serão divulgado no dia 13 de novembro, após as 16
(dezesseis) horas, no site do Tribunal de Justiça www.tj.sc.gov.br e na Sala das Comissões, 11º
andar. O resultado não será fornecido por telefone.  
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