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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A organização didático-pedagógica pode ser entendida como 

o conjunto de decisões coletivas que orientam a realização 

das atividades escolares, visando garantir o processo 

pedagógico da escola. Acerca desse assunto, julgue os itens 

que se seguem. 

 

61 Os seguintes componentes fazem parte da organização 

didático-pedagógica de uma escola: modalidades de 

ensino da Educação Básica; fins e objetivos da  

Educação Básica; e organização curricular, estrutura e 

funcionamento da escola. 

62 O processo de matrícula e transferência dos registros e 

arquivos escolares não é componente pertencente à 

organização didático-pedagógica de uma escola. 

63 A organização didático‐pedagógica da escola é o único 

instrumento orientador da construção do conhecimento 

em sala de aula que deve contemplar ações que 

permitam aos estudantes recriarem suas aprendizagens 

e se adaptarem às constantes mudanças do mundo atual. 

64 A organização didático‐pedagógica deve orientar a 

realização das atividades escolares, considerando a 

questão metodológica apenas como uma ferramenta, e 

não como a essência da educação.  

 _____________________________________________________  

O mundo contemporâneo, em constante processo de 

transformação e inovação tecnológica e com suas 

consequentes alterações no âmbito do mundo do trabalho, 

demanda a construção de um projeto de Educação 

Profissional que supere a dualidade entre o ensino geral, 

propedêutico, e o ensino técnico, de forma a deslocar o foco 

dos seus objetivos do mercado de trabalho para o 

desenvolvimento humano, tendo como dimensões 

indissociáveis a aprendizagem, a cidadania, o trabalho, as 

comunicações, a ciência e a tecnologia, entre outras. 

 
Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação 

Profissional e a Distância. Secretaria de Educação 
do Distrito Federal (com adaptações). 

 

Em relação ao Currículo em Movimento da Educação  

Básica – Educação Profissional e a Distância, julgue os itens  

a seguir. 

 

65 O Currículo em Movimento da Educação  

Básica – Educação Profissional e a Distância é um 

documento que possui por objetivo delimitar um 

currículo único para a Educação Profissional no DF, 

estabelecendo, assim, as linhas gerais e as diretrizes 

curriculares para o desenvolvimento da Educação 

Profissional da rede pública de ensino. 

66 As matrizes curriculares dos cursos de Educação 

Profissional, independentemente do seu eixo 

tecnológico, devem pautar-se pela formação integral dos 

estudantes, de forma a promover-lhes condições de 

apropriação dos fundamentos sociais, científicos e 

tecnológicos necessários ao exercício profissional. 

Julgue os próximos itens com base nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio.  

 

67 A Educação Profissional e Tecnológica abrange os cursos 

de formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional, Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio e Educação Profissional Tecnológica de graduação 

e pós-graduação. 

68 A Educação Profissional Técnica de Nível Médio, no 

cumprimento dos objetivos da educação nacional, 

articula-se com o Ensino Médio e suas diferentes 

modalidades, excluindo a EJA, e com as dimensões do 

trabalho, da tecnologia, da ciência e da cultura. 

 _____________________________________________________  

Com base na legislação societária em vigor, julgue os itens 

subsecutivos. 

 

69 A definição de sociedade de grande porte adota, como 

critério principal, o número de empregados. 

70 A debênture poderá assegurar ao seu titular, além de 

correção monetária, juros, participação nos lucros e 

prêmio de reembolso. 

71 Uma vez integrado ao patrimônio, um ativo pode sofrer 

variações decorrentes do valor presente, que é o custo 

para substituir esse ativo sem prejuízo da reposição de 

seu potencial de serviços. 

 _____________________________________________________  

Tendo por referência os pronunciamentos do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue os seguintes itens. 

 

72 Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto 

prazo, que podem ser convertidas em dinheiro 

incondicionalmente e em montante a ser determinado 

no momento do resgate, sujeitas à perda de valor pelo 

resgate antecipado. 

73 O conceito de vida útil compreende a quantidade de 

produtos que uma entidade espera obter pela utilização 

de um ativo. 

74 Distinguem-se as provisões de outros passivos, como, 

por exemplo, contas a pagar, à medida que haja incerteza 

sobre o prazo de cumprimento da obrigação ou o valor a 

ser desembolsado para sua liquidação. 
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Com relação aos conceitos de custos e suas aplicações, julgue 

os itens subsequentes. 

 

75 No sistema de custeio variável da produção, os custos 

indiretos fixos são tratados como custo do período no 

qual são incorridos. 

76 Suponha-se que, em determinado tipo de comércio, a 

unidade do produto seja adquirida por R$ 12,00 e 

vendida por R$ 15,00. Se os custos e despesas fixos no 

período totalizarem R$ 600,00, para obter lucro será 

necessário vender mais de 44 unidades. 

 _____________________________________________________  

Tomando como referência os conceitos e as aplicações da 

análise econômico-financeira, julgue os itens subsecutivos. 

 

77 O quociente expresso pela fórmula (Ativo  

Circulante – Estoques) / Passivo Circulante reduz as 

incertezas a respeito da capacidade efetiva de 

pagamento das dívidas de uma empresa quando os níveis 

de estoque são relativamente elevados e sua 

rotatividade, baixa. 

78 Suponha-se que determinada empresa apresente a 

seguinte situação em períodos sucessivos (em valores 

reais): 

Conta Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Vendas (R$ 1,00) 120 150 180 

Lucro bruto (R$ 1,00) 60 90 120 

Lucro líquido (R$ 1,00) 20 25 25 

Em tais circunstâncias, é correto afirmar que a empresa 

melhorou sua eficiência administrativa. 

 _____________________________________________________  

No que se refere às variações patrimoniais e às 

demonstrações contábeis, julgue os itens que se seguem. 

 

79 A baixa de uma dívida, por prescrição, corresponde a 

uma variação patrimonial diminutiva. 

80 O reconhecimento de variação patrimonial aumentativa 

por ocorrência do fato gerador do IPVA dá-se antes da 

arrecadação da receita orçamentária correspondente. 

81 Suponha-se que o total do orçamento de determinado 

ente seja de R$ 5.000,00, a receita arrecadada tenha 

atingido R$ 5.600,00 e a despesa realizada equivalha a  

R$ 4.700,00. Nesse caso, conclui-se que houve um 

superávit de R$ 900,00. 

82 O saldo patrimonial, no balanço patrimonial, resulta da 

comparação entre o somatório do ativo financeiro com o 

ativo permanente e o somatório do passivo financeiro 

com o passivo permanente, não incluindo as contas de 

compensação. 

RASCUNHO 
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Com relação ao desdobramento de empresas, ao impairment 

e ao goodwill, julgue os próximos itens. 

 

83 Na operação de cisão, a empresa cindida pode  

extinguir-se ou não, podendo ou não se constituir nova 

sociedade. 

84 O impairment consiste em um ajuste do valor de um 

ativo, em razão de sua valorização ou desvalorização, 

dependendo de seu valor recuperável estar acima ou 

abaixo de seu valor contábil. 

85 Goodwill, sendo o ágio pago na aquisição de participação 

societária por expectativa de rentabilidade futura, 

corresponde à diferença positiva entre o montante 

líquido do valor justo dos ativos e passivos da entidade 

adquirida e o valor pago nessa operação. 

 _____________________________________________________  

Com base nos conceitos básicos e na legislação aplicável ao 

setor público, julgue os seguintes itens. 

 

86 Os relatórios contábeis de propósito geral das entidades 

do setor público são elaborados para atender às 

necessidades de cada grupo de usuários como 

solicitante. 

87 No plano de contas aplicado ao setor público, a estrutura 

padronizada aplica-se a todas as esferas da 

Administração Pública. 

88 Do ponto de vista das perspectivas do setor público, o 

princípio da competência aplica-se integralmente ao 

referido setor. 

 _____________________________________________________  

A respeito do sistema de custos na Administração Pública e 

das receitas e despesas públicas, julgue os itens subsecutivos. 

 

89 O estágio da despesa orçamentária que mais se aproxima 

da informação de custo é o do empenho, sendo, 

portanto, o ponto de partida da informação que deve 

alimentar o sistema de custos. 

90 O sistema de custos do Governo Federal estrutura-se na 

forma de um subsistema organizacional da 

Administração Pública Federal brasileira, autônomo e 

apartado do Sistema de Contabilidade Federal. 

91 A transferência de recursos, da União para o estado ou 

município, destinada à aquisição de equipamentos para 

uma unidade de saúde, sem a obrigação de pagamento, 

constitui para o ente recebedor uma receita de capital. 

92 Empenho por estimativa é aquele em que se conhece o 

valor da despesa, como, por exemplo, da conta de 

energia elétrica, mas se pode determinar a data de 

vencimento. 

Considerando os conceitos gerais sobre tributos e a legislação 

tributária, julgue os itens a seguir. 

 

93 A União não pode instituir isenções de tributos de sua 

competência cuja arrecadação seja compartilhada com 

estados e municípios. 

94 Um imposto incidente sobre as vendas da empresa que 

não possa ser recuperado ou compensado é de natureza 

cumulativa e, portanto, constitui um crédito classificado 

no ativo circulante. 

95 O contribuinte individual, em relação ao segurado que 

lhe presta serviços, é equiparado à empresa para fins de 

cumprimento de obrigações previdenciárias. 

96 As sociedades de economia mista não dependentes de 

recursos do Tesouro estão desobrigadas de efetuar 

retenções de tributos na fonte sobre pagamentos 

efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens 

ou por prestação de serviços em geral. 

97 Os municípios e o DF, mediante lei, podem atribuir 

expressamente a responsabilidade pela retenção e pelo 

pagamento do ISS à pessoa que não seja prestadora do 

serviço. 

98 A retenção na fonte do imposto de renda incidente nos 

pagamentos efetuados por órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal às pessoas jurídicas em 

geral pelo fornecimento de bens ou pela prestação de 

serviços dispensa as demais retenções previstas na 

legislação do imposto de renda. 

 _____________________________________________________  

Com relação ao tratamento contábil aplicável aos impostos e 

às contribuições, julgue os itens subsequentes. 

 

99 No regime anual de apuração do lucro real, o pagamento 

mensal por estimativa será lançado da seguinte maneira: 

D – IRPJ pago por estimativa (ativo circulante); e 

C – bancos (ativo circulante). 

100 No regime cumulativo de apuração da COFINS, o 

lançamento a ser efetuado na aquisição de insumos será: 

D – COFINS a recuperar; 

D – estoques; e 

C – fornecedores. 




