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JUSTIFICATIVAS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Para Attie (1998, pag. 157) são aspectos fundamentais Completabilidade,

Objetividade, Concisão, Lógica e Limpeza.
ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1998.
2. Almeida (2003, pag. 474) apresenta os principais tipos de pareceres e sua conceituação.
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo 6. ed. São Paulo:
Atlas, 2003.
3. Almeida (2003, pag. 73) cita que a avaliação do sistema de controle interno compreende
determinar os erros e irregularidades que poderiam acontecer.
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo 6. ed. São Paulo:
Atlas, 2003.
4. Normas de Auditoria da CVM.
5. A resposta conforme descrito em MONTOTO (2011, pág. 207) é
Débito em Aplicações Financeiras
Crédito em Bancos
Crédito em Receitas Financeiras a Apropriar

$ 205.000
$ 180.000
$ 25.000

MONTOTO, Eugenio. Contabilidade geral esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2011.
6. BRASIL. Manual de contabilidade aplicada ao setor público: aplicado à União, Estados e
Municípios/Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. 4. ed. Brasília: Secretaria
do Tesouro Nacional, Coordenação de Normas de Contabilidade Aplicadas a Federação, 2011.
Resposta na pág. 568 e 569, as Transferências Concedidas e Uso de Bens, Serviços e
Consumo de Capital Fixo são variações patrimoniais diminutivas.
7. A NBC T 16.6 estabelece que devam ser apresentados o Balanço Orçamentário, Balanço
Financeiro, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Balanço Patrimonial, Demonstração
do Fluxo de Caixa, Demonstração do Resultado Econômico.
8. Art. 58 a 70 da Lei 4.320/64.
9. ARAÚJO, Inaldo da Paixão Santos. O essencial da contabilidade pública: teoria e
exercícios de concurso público resolvidos. São Paulo: Saraiva, 2009.
Segundo ARAÚJO (2009, pag. 47) são estágios da receita orçamentária: Previsão,
Lançamento, Arrecadação e Recolhimento.
10. SLOMSKI, Valmor. Manual da contabilidade pública: um enfoque na contabilidade
municipal, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. ed. 6 reimpr. São Paulo: Atlas,
2009.
Resposta na pag. 36.
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11. Lei Complementar 101 de 04.05.2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), em seu artigo 29
define que “II - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela
União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios”
12. A Lei 8.666/93 em seu artigo 22 define que “Tomada de preços é a modalidade de licitação
entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada
a necessária qualificação.”
13. Segundo Kohama (2010, pag. 15 a 21) são integrantes da administração pública as
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações e serviços sociais
autônomos.
KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública: teoria e prática. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
14. Segundo Kohama (2010, pag. 15 a 21) são integrantes da administração pública as
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações e serviços sociais
autônomos.
KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública: teoria e prática. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
15. Segundo Araújo (2009, pág. 6) apresenta que “são pressupostos básicos da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF) o planejamento, o equilíbrio fiscal e a transparência da gestão
mediante a ampliação da visibilidade, para o cidadão, do plano plurianual, [...]”.
ARAÚJO, Inaldo da Paixão Santos. O essencial da contabilidade pública: teoria e exercícios
de concurso público resolvidos. São Paulo: Saraiva, 2009.
16. O MCASP (pág. 410) apresenta que o “Sistema de Informações Patrimoniais registra,
processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações do
patrimônio público”.
BRASIL. Manual de contabilidade aplicada ao setor público: aplicado à União, Estados e
Municípios/Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. 4. ed. Brasília: Secretaria
do Tesouro Nacional, Coordenação de Normas de Contabilidade Aplicadas a Federação, 2011.
17. A NBC T 16.9, apresenta que os seguintes fatores devem ser considerados ao se estimar a
vida útil econômica de um ativo:
a) A capacidade de geração de benefícios futuros
b) O desgaste físico decorrente de fatores operacionais ou não
c) A obsolescência tecnológica
Os limites legais ou contratuais sobre o uso ou a exploração.
18. O MCASP (pag. 558) estabelece que “o Quociente do Equilíbrio Orçamentário é resultante
da relação entre a Previsão Inicial da Receita e a Dotação Inicial da Despesa, indicando se há
equilíbrio entre a previsão e fixação constante da LOA”.
BRASIL. Manual de contabilidade aplicada ao setor público: aplicado à União, Estados e
Municípios/Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. 4. ed. Brasília: Secretaria
do Tesouro Nacional, Coordenação de Normas de Contabilidade Aplicadas a Federação, 2011.
19. Segundo Iudícibus (2009, pág. 100) os quocientes de atividade (rotatividade) “representam
a velocidade com que elementos patrimoniais de relevo se renovam durante determinado
período do tempo”.
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de balanços. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
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20. De acordo com Montoto (2011, pag. 94 e 96) são fatos permutativos e modificativos.
MONTOTO, Eugenio. Contabilidade geral esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2011.
21. Liquidez Corrente= AC/PC = 7.910 / 3.700 = 2,14
Liquidez Seca= (AC-ESTOQUES)/PC = (7.910 – 4.600) / 3.700 = 0,89
Liquidez Geral= (AC+RLP) / (PC+ELP) = (7.910+2.100) / (3.700+5.100) = 1,14
ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômicofinanceiro. 8. ed. 4. reimpr. São Paulo: Atlas, 2009.
22. A Resolução CFC 750/93 (com as alterações da Resolução CFC 1.282/10) em seu art. 7º
que trata do Princípio do Registro pelo Valor Original e seus parágrafos, apresenta as bases de
mensuração dos ativos e passivos.
23. PCT s/RT = (PC + ELP) / (PC + ELP + PL) = (3.700+5.100)/(3.700+5.100+7.960) = 0,53
CT s/CP= (PC + ELP) / PL = (3.700+5.100) / 7.960 = 1,11
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de Balanços. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
24. O pagamento antecipado de qualquer despesa origina a constituição de um direito, que
deve ser apropriado quando a despesas for consumida. Também é citado como despesas do
exercício seguinte.
MONTOTO, Eugenio. Contabilidade geral esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2011.
25. As disponibilidades podem ser representadas em dinheiro ou créditos, quanto aos
equipamentos devem ser considerados como imobilizado pela entidade e como o capital social
recebeu o incremento de valor total dos ativos incorporados (disponibilidades e imobilizado) o
lançamento caracteriza a INTEGRALIZAÇÃO TOTAL DO CAPITAL SOCIAL com dinheiro e
equipamentos.
Pág. 48.
GRECO, Alvísio Lahorgue. Contabilidade: teoria e prática básicas. 2. ed. rev. e atual. São
Paulo: Saraiva, 2009.

LÍNGUA PORTUGUESA
26. Isso está presente no seguinte trecho: “A principal diferença é que ele também se mostra
muito letal em jovens e adultos, não apenas em crianças e idosos.
27. Informação errada, uma vez que o texto afirma que “apesar da alta, não há nenhum tipo de
medida emergencial programada no estado e não há motivos para pânico”.
28. Opção correta, pois sintetiza as principais informações contidas na matéria, conforme
requer esse gênero.
29. O trecho foi reescrito sem problemas formais, de pleno acordo com as regras do português
padrão culto.
30. O trecho está redigido de pleno acordo com as regras de concordância verbo-nominal do
português padrão.
31. Informação presente no seguinte trecho: “Esqueça tudo o que você aprendeu sobre o
mercado de trabalho. Estabilidade, benefícios, vestir a camisa da empresa, jornadas
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intermináveis, hierarquia, promoção, ser chefe. Ainda que tais conceitos estejam arraigados na
cabeça do brasileiro, eles fazem parte de um pacote com cheiro de naftalina. (...) É a maior
transformação desde que a Revolução Industrial, no século XVIII, mandou centenas de
pessoas para as linhas de produção”.
32. Informação falsa, uma vez que Marcio Pochmann, presidente do Ipea, trazido pela autora
do texto, afirma que a estabilidade é uma característica do modelo de trabalho antigo. No
modelo contemporâneo, as pessoas mudam muito de profissão, daí ideia de instabilidade.
33. Informação correta; trata-se de um aposto para Tânia.
34. Análise correta do cartum de Benett, que critica o suposto conforto oferecido pelo senso
comum.
35. As três palavras precisam ser acentuadas; papéis e refém são oxítonas terminadas em eis
e em, respectivamente; e lúcido é uma proparoxítona (todas são acentuadas).
36. Única resposta correta, uma vez que apresenta uma oposição, ressalva, algo necessário
em virtude do uso do “no entanto”, ao final do trecho apresentado.
37. Informação correta, uma vez que a soma dos entrevistados que criticaram a violência e a
criminalidade resulta em 58%.
38. A regência dos verbos ir e do verbo assistir está incorreta; o correto, segundo a norma
padrão, seria “ (...) foram ao cinema” e “assistiram ao bom filme nacional (...)”.
39. Informação presente em “Ou seja, adquirir algum aparelho eletrônico está indiretamente
relacionado à manutenção do conflito mais violento do planeta após a Segunda Guerra
Mundial”.
40. Análise correta; o jornalista usa da expressividade inicial para prender a atenção do leitor.
Para isso, usou a condicional.

CONHECIMENTOS GERAIS
41. A notícia diz respeito aos Jogos Olímpicos de Londres, que movimentaram menos a
economia britânica do que se esperava. A data da publicação comprova que a notícia diz
respeito aos Jogos.
42. A assertiva sintetiza as decisões tomadas na Rio+20, que decepcionaram os ambientalistas
e adiaram as discussões sobre um acordo para a proteção das áreas marinhas além das
jurisdições nacionais. É exatamente isso o que foi noticiado pela Folha de S. Paulo: “principal
resolução do documento é lançar um processo para a definição de Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. Trata-se de um conjunto de metas que visa substituir os
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio a partir de 2015, incorporando critérios
socioambientais. A proposta das metas será feita em 2013, após sua definição por um comitê
técnico designado pela ONU.
Outra decisão para o futuro é criação de um grupo de 30 especialistas para propor, em 2014,
uma solução inovadora para o financiamento ao desenvolvimento sustentável.
"O documento é uma base sólida para trabalharmos não no imediato, mas com uma visão de
médio e longo prazo", afirmou a jornalistas o chanceler Antônio Patriota, após a plenária que
aprovou o texto proposto pelo Brasil após três dias de consultas entre países. Segundo
Patriota, é a primeira vez na história da ONU que um documento tem os três pilares do
desenvolvimento sustentável -- social, ambiental e econômico -- bem equilibrados.
"O documento é rico em potencialidades", filosofou a embaixadora Maria Luiza Viotti, chefe da
missão brasileira na ONU.
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Ambientalistas, porém, criticaram a falta de ambição do texto e o fato de que, em sua maior
parte, o esforço diplomático conseguiu apenas repetir os compromissos de 1992.
"Você entrou numa reunião no Rio em 2012 e saiu achando que estava no começo de uma
reunião no Rio em 1992", resumiu Marcelo Furtado, diretor-executivo do Greenpeace. "A
conferência não está entregando nada além de uma promessa de que até 2015 tudo talvez
possa estar resolvido."
Um dos principais resultados esperados pelo Brasil no texto acabou não saindo: a decisão de
lançar o embrião de um acordo para a proteção de áreas marinhas além de jurisdições
nacionais -- que cobrem 50% da superfície da Terra.
Por pressão de uma aliança improvável formada pelos tradicionais inimigos EUA e Venezuela,
com apoio de Cingapura e Japão, o texto sobre os mares foi "aguado" entre a primeira e a
segunda versão. Em vez de decidir lançar as bases para o acordo, a Rio+20 decidiu que a
decisão será tomada até 2015, no máximo, pela Assembleia Geral das Nações Unidas.
"É como dizer para a sua namorada que em três anos você vai decidir se vai se casar ou não",
criticou Sue Lieberman, da ONG High Seas Alliance.”
Fonte:
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/1107153-documento-final-da-rio20-deixadecisoes-para-o-futuro.shtml
43. O “golpe” ocorrido no Paraguai foi amplamente divulgado pela mídia; Fernando Lugo
deixou o poder após a rápida votação do impeachment e, no seu lugar, assumiu o vice,
Frederico Franco, representante da direita.
44. Questão simples, que sintetiza os atributos do Ministério das Relações Exteriores, como a
gestão das relações diplomáticas. . É exatamente isso o que é exposto no site do referido
Ministério: http://www.itamaraty.gov.br/.
45. Outra questão amplamente divulgada pela mídia; o senador Mozarildo Cavalcanti é um
nome bastante ligado à demarcação das terras indígenas.
46. Trata-se de Portugal, país que enfrenta crise de desemprego muito debatida no cenário
brasileiro, dada a histórica ligação entre os dois países. No dia 07 de setembro de 2012
começou o Ano do Brasil em Portugal e o Ano de Portugal no Brasil.
47. Argentina e Uruguai são Estados-membros do Mercosul, juntamente com Brasil, Paraguai e
Venezuela.
48. O texto expõe que o produto é um grão oleoginoso, o que já indica que a resposta é a soja.
Além disso, é fato que o estado do Paraná é grande produtor de soja e vem batendo recordes,
conforme aponta a notícia original da Gazeta do Povo (em 03/09/2012).
49. Trata-se de uma consequência lógica, a qual é exposta, exatamente da maneira como
acima, no final da reportagem original. Os dados expõem que, apesar de ser maior e possuir
mais turbinas, Três Gargantas produziu menos energia que Itaipu, em 2009.
50. Dos nomes apresentados nas respostas, apenas Zilda Arns faleceu em decorrência dos
danos causados pelo terremoto que abalou o Haiti, em 2010. Dra Zilda, famosa médica e
sanitarista, elevou a Pastoral da Criança a símbolo de um Brasil que luta contra a miséria a
defenda a infância.
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