
||487_TCERO_003_02N508134|| CEBRASPE – TCERO – Aplicação: 2019

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Determinada empresa verificou variações nos saldos de

suas contas patrimoniais ativas e passivas, conforme segue:

• acréscimo de R$ 15 mil no ativo circulante (exceto caixa

e equivalentes);

• decréscimo de R$ 5 mil nos ativos realizáveis em longo

prazo;

• aumento bruto de R$ 4 mil nos imobilizados;

• acréscimo de R$ 2 mil em depreciações;

• acréscimo de R$ 10 mil em passivos circulantes não

financeiros;

• acréscimo de R$ 4 mil em passivos financeiros.

Sabe-se, também, que (a) não houve outras alterações

além do resultado do exercício; (b) o lucro líquido do exercício foi

de R$ 2 mil; (c) a empresa obteve R$ 200 em resultados de

equivalência patrimonial, dos quais R$ 20 referem-se a ganhos em

outros resultados abrangentes.

Com base nas informações apresentadas, infere-se que as atividades

operacionais

A consumiram caixa em volume igual ou inferior a R$ 5 mil.

B consumiram caixa em volume superior a R$ 5 mil.

C geraram caixa em volume igual ou inferior a R$ 5 mil.

D geraram caixa em volume superior a R$ 5 mil.

E tiveram efeito nulo sobre o fluxo de caixa do período.

QUESTÃO 22

Segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC – Estrutura

Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório

Contábil-Financeiro), os relatórios contábeis-financeiros “objetivam

fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões

econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo

o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de

determinados grupos de usuários”. Ainda que destinados a usuários

em geral, esses relatórios destinam-se prioritariamente à tomada de

decisão por parte

A dos administradores e gestores em geral.

B do fisco.

C dos governos em geral.

D dos órgãos supervisores.

E dos investidores existentes e potenciais.

QUESTÃO 23

Acerca do reconhecimento e avaliação inicial e às
mensurações posteriores de itens patrimoniais ativos, julgue os
itens a seguir.

I Os valores a receber são representados por instrumentos
financeiros liquidáveis em dinheiro ou equivalente e, como tais,
devem ser avaliados continuamente ao valor justo.

II Em geral, os bens em estoque são mensurados ao custo de
aquisição ou de fabricação, desde que esses não superem o seu
valor realizável líquido.

III É possível mensurar o valor justo de propriedades para
investimento, contudo, caso não seja possível fazê-lo, de
forma confiável e contínua, deve-se utilizar o método do custo
nessa mensuração.

IV O método de depreciação que se embasa na receita que é
gerada pela atividade que inclui a utilização de ativo é o mais
apropriado para se reconhecer o desgaste dos bens de
produção, por considerar sua efetiva utilização.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item IV está certo.
C Apenas os itens I e III estão certos.
D Apenas os itens II e III estão certos.
E Apenas os itens II e IV estão certos.

QUESTÃO 24

Em uma combinação de negócios, a empresa
incorporadora investiu R$ 10 milhões para adquirir uma empresa
integrante de sua cadeia produtiva. As ações da empresa
incorporada são listadas em bolsa e possuem valor de mercado de
R$ 9,5 milhões. Após avaliação do valor justo do patrimônio da
incorporada, chegou-se aos seguintes montantes:

• ativos circulantes: R$ 1,5 milhão;
• ativos não circulantes: R$ 10 milhões;
• passivos circulantes: R$ 1 milhão;
• passivos não circulantes: R$ 4,5 milhões.

Os ativos não circulantes da incorporada eram compostos
por R$ 1 milhão em contas a receber no longo prazo, R$ 7 milhões
em instalações e edifícios, e o restante estava representado por
licenças de uso, marcas adquiridas e patentes industriais.

No processo de incorporação constatou-se que a empresa
incorporada havia concluído o desenvolvimento de um produto de
grande aceitação no mercado, mas ele não havia sido contabilizado
no ativo da empresa. O valor de R$ 1 milhão foi atribuído ao
produto não ativado.

Nessa situação hipotética, a incorporadora registrará, em sua
contabilidade, um goodwill no valor de

A R$ 0,5 milhão.
B R$ 1 milhão.
C R$ 3 milhões.
D R$ 4 milhões.
E R$ 7 milhões.
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QUESTÃO 25

Uma empresa vendeu, em 20/8/2019, em condições de

mercado, um equipamento a certo parceiro comercial. O comprador

pagará pela compra apenas em 20/8/2024, cinco anos depois da

transação comercial. O valor final a ser liquidado é de R$ 373.248.

Sabe-se que a operação possui uma taxa implícita de juros

compostos de 20% a.a.

A tabela seguinte mostra uma série de multiplicadores

monetários que são usados nessas transações comerciais.

ano 1 2 3 4 5

fator 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40

Na situação apresentada, se, ao final do terceiro ano da operação,

a dívida atualizada totalizar R$ 260.000, o comprador terá

reconhecido, desde o momento da compra, encargos financeiros

A inferiores a R$ 30.000.

B superiores a R$ 30.000 e inferiores a R$ 44.000.

C superiores a R$ 44.000 e inferiores a R$ 66.000.

D superiores a R$ 66.000 e inferiores a R$ 110.000.

E superiores a R$ 110.000.

QUESTÃO 26

Uma empresa constituiu uma carteira de ativos financeiros

classificada como avaliada a valor justo no resultado. Nos três

primeiros meses de existência desses instrumentos, foram

registradas perdas em sua recuperabilidade. Ao final do quarto mês,

dentro do mesmo exercício social, o valor de mercado desses ativos

superou o seu valor presente. Nessas condições, a empresa deve

A reverter as perdas registradas anteriormente e reconhecer o

ganho adicional em contas de receita efetiva.

B registrar toda a variação do quarto mês em conta de ajuste de

valor patrimonial, no patrimônio líquido.

C baixar as perdas reconhecidas anteriormente e registrar o

ganho em conta do patrimônio líquido.

D reconhecer a variação de valor até o limite das perdas

registradas anteriormente.

E contabilizar os ganhos do quarto mês integralmente como

receita financeira efetiva.

QUESTÃO 27

Com relação a demonstrações contábeis, julgue os itens seguintes.

I A demonstração do valor adicionado (DVA) expressa, em
termos econômicos, o quanto cada entidade contribuiu para a
geração de riqueza no país.

II A demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL)
expressa o conjunto de transformações ocorridas nesse grupo
patrimonial; ela é obrigatória, segundo pronunciamentos do
CPC e a Lei n.º 6.404/1976.

III Segundo a Lei n.º 6.404/1976, a demonstração de lucros ou
prejuízos acumulados (DLPA) é uma demonstração obrigatória
para todas as sociedades por ações e empresas de grande porte,
podendo ser apresentada como demonstração independente ou
como uma coluna da DMPL.

IV Resultado abrangente é a mutação do patrimônio líquido
provocada por transações e outros eventos não derivados de
transações com os sócios enquanto proprietários da entidade
contábil.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item II está certo.
B Apenas o item III está certo.
C Apenas os itens I e II estão certos.
D Apenas os itens I e IV estão certos.
E Apenas os itens III e IV estão certos.

QUESTÃO 28

No balancete do último mês findo, as disponibilidades
de uma empresa eram compostas pelas seguintes contas e saldos:

• fundo fixo de caixa: R$ 2.500;
• caixa em moeda estrangeira: R$ 5.000;
• depósitos bancários no Banco Alpha: R$ 5.200;
• depósitos bancários no Banco Beta: R$ 1.200;
• numerários em trânsito: R$ 4.000;
• aplicações financeiras de liquidez imediata: R$ 10.000;
• certificados de depósito bancário a vencer em mais de

180 dias: R$ 50.000.

Informações complementares:

• o caixa em moeda estrangeira, já convertido para a moeda
nacional na data do balancete, está sujeito a fortes
oscilações diárias em seu montante;

• a conta-corrente no Banco Beta está negativa;
• metade das aplicações financeiras de liquidez imediata

está comprometida com uma obrigação que vencerá em
dois meses.

Visando apurar o fluxo de caixa do período, é correto afirmar que,
a partir das informações apresentadas, o saldo de caixa e
equivalentes de caixa a ser considerado será de

A R$ 15.500.
B R$ 16.700.
C R$ 21.700.
D R$ 25.500.
E R$ 76.700.
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Tabela 3A10-I

contas a receber em curto prazo R$

devolução de compras 1.500

despesas de depreciação 1.730

receitas financeiras 2.700

seguros sobre compras 3.200

frete sobre compras 12.400

devolução de vendas 14.000

despesas com energia elétrica 14.700

despesas com salários e ordenados 19.870

seguros antecipados 20.000

capital a integralizar 21.000

salários a pagar 24.000

despesas administrativas 25.000

tributos a recolher 27.800

despesas gerais 31.000

estoque de mercadorias em 31/12/2018 32.000

prejuízos acumulados 35.700

receita antecipada 38.200

tributos a recuperar 40.000

estoque de mercadorias em 1.º/1/2018 40.000

despesas financeiras 44.300

reserva de capital 49.000

depreciação acumulada 79.500

encargos a recolher 115.000

contas a receber em curto prazo 145.000

impostos sobre vendas 187.200

títulos a receber em longo prazo 200.500

disponível 250.000

compras de mercadorias em 2018 320.000

máquinas e equipamentos 325.000

capital social 399.000

móveis e utensílios 450.000

receita bruta de vendas 780.000

financiamentos a pagar em longo prazo 786.700

A tabela anterior contém informações sobre as

demonstrações contábeis de uma empresa comercial, referentes
ao ano de 2018.

!FimDoTexto!

QUESTÃO 29

A análise da lucratividade das empresas auxilia o gestor na tomada

de decisões, sendo a margem bruta um dos indicadores adotados

nesse caso. Considerando-se as informações da tabela 3A10-I, é

correto afirmar que a margem bruta da referida empresa

corresponde a um percentual

A inferior a 39%.

B superior a 39% e inferior a 40%.

C superior a 40% e inferior a 41%.

D superior a 41% e inferior a 42%.

E superior a 42%.

QUESTÃO 30

Complementarmente às informações contidas na

tabela 3A10-I, foram apresentados dados relativos à demonstração

dos fluxos de caixa da empresa em análise, conforme o quadro a

seguir, com valores em reais.

recebimento de clientes 800.000

pagamento de tributos 120.000

pagamento de salários 384.000

pagamento de juros sobre capital próprio 140.000

pagamento de empréstimos 32.000

pagamento a fornecedores 210.000

compras de máquinas à vista 75.000

captação de empréstimos 70.000

Sabendo-se que o fluxo sobre lucro auxilia os analistas de

demonstrações financeiras a classificar empresas que possuem

melhor desempenho em setores específicos, é correto afirmar que

o fluxo sobre lucro da referida empresa é

A superior a 35% e inferior a 40%.

B superior a 40% e inferior a 50%.

C superior a 50% e inferior a 60%.

D superior a 75% e inferior a 85%.

E superior a 85%.
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QUESTÃO 31

Na tabela a seguir, constam os indicadores médios do

mercado em que a empresa atua.

índice média de mercado

fluxo sobre lucro (FSL) 102%

margem bruta (MB) 51%

margem líquida (ML) 22,08%

índice de liquidez seca (ILS) 1,12

índice de liquidez corrente (ILC) 1,75

índice de liquidez geral (ILG) 0,87

índice de endividamento (IE) 65%

Considerando-se esses dados e, ainda, as informações da

tabela 3A10-I, é correto afirmar, ao se comparar o indicador da

empresa com a média do mercado, que o ILG

A e o IE da empresa são piores do que a média do mercado.

B da empresa será melhor do que o dobro da média de mercado

e o IE não sofrerá alterações, caso a empresa aumente seu

imobilizado por meio de integralização de capital no valor

de R$ 50.000.

C da empresa é melhor do que a média de mercado e o IE da

empresa é pior do que a média do mercado.

D da empresa é pior do que a média de mercado e o IE da

empresa é melhor do que a média do mercado.

E e o IE da empresa são melhores do que a média do mercado.

QUESTÃO 32

Acerca dos conceitos gerais, mensuração, registro, divulgação de

ativos, passivos e políticas contábeis, assinale a opção correta.

A Uma mudança de política contábil pode ser exemplificada

como a aplicação de uma nova política para transações,

eventos ou circunstâncias que não ocorreram anteriormente ou

que eram caracterizadas como imateriais.

B A reversão da perda por desvalorização do ágio pago por

rentabilidade futura ocorrerá no período subsequente ao de sua

apuração.

C Caso o valor justo líquido das despesas de venda de um ativo

corresponda a R$ 13.500 e o valor em uso desse ativo seja

igual a R$ 10.900, o valor recuperável será de R$ 10.900.

D O reconhecimento de uma provisão passiva não poderá existir

se a empresa não souber exatamente o valor da despesa que

originou essa provisão.

E Caso uma empresa receba uma multa e o departamento jurídico

determine que a multa é realmente devida pela empresa, o

contador realizará o registro da provisão passiva bem como sua

divulgação em nota explicativa.

QUESTÃO 33

A tabela a seguir apresenta informações referentes aos
saldos de contas do mês de julho de 2019 de determinada fábrica
que adota o custeio por absorção.

conta R$

seguro sobre compra de matéria-prima 1.500

frete sobre compra de matéria-prima 2.500

estoque de produtos acabados em 31/7/2019 6.000

estoque de produtos em elaboração em 31/7/2019 6.000

estoque de matéria-prima em 31/7/2019 6.500

gastos indiretos de fabricação 10.000

estoque de produtos acabados em 1.º/7/2019 14.000

salário dos empregados da fábrica 14.000

estoque de produtos em elaboração em 1.º/7/2019 15.000

compra de matéria-prima 18.500

estoque de matéria-prima em 1.º/7/2019 20.000

despesas administrativas 25.000

despesas gerais 32.000

tributos sobre vendas 80.000

caixa em 1.º/7/2019 189.000

caixa em 31/7/2019 287.000

receita bruta de vendas 400.000

De acordo com essas informações, o

A custo primário corresponde a R$ 46.000.

B lucro líquido auferido é de R$ 218.000.

C custo dos produtos acabados corresponde a R$ 55.000.

D lucro bruto auferido é de R$ 243.000.

E custo dos produtos vendidos é de R$ 83.000.

Espaço livre

!FimDoTexto!
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QUESTÃO 34

A tabela a seguir mostra dados referentes a uma indústria

que comercializa apenas unidades inteiras.

preço de venda unitário R$ 70

custo variável unitário R$ 30

gastos fixos R$ 60.000

tributos sobre faturamento 10%

produção mensal 3.000 unidades

Considerando-se o custeio variável e a análise custo versus volume

versus lucro, é correto afirmar que

A a margem de contribuição unitária é de R$ 13.

B o custo variável será reduzido para R$ 40, caso a produção

aumente para 6.000 unidades.

C uma variação favorável de R$ 5 nos custos variáveis unitários

deverá fazer que a empresa comece a auferir lucro, antes dos

tributos sobre lucro, com faturamento bruto de R$ 110.530.

D um aumento nos gastos fixos na ordem de 20% levará a

empresa a vender, pelo menos, 2.100 unidades de produto para

cobrir todos os custos.

E o ponto de equilíbrio contábil será de 1.300 unidades, caso a

indústria consiga uma isenção tributária.

QUESTÃO 35

Os dados a seguir foram apresentados nas demonstrações

contábeis de determinada empresa:

• o ativo circulante corresponde a 40% do passivo

circulante;

• o índice de liquidez geral é igual a 0,6;

• o realizável a longo prazo é R$ 1.000 inferior ao exigível

em longo prazo;

• o passivo circulante corresponde a R$ 25.000.

Nesse caso,

A o índice de liquidez seca será inferior a 0,25, caso o estoque

seja de R$ 2.000.

B o índice de endividamento da empresa é superior a 160%.

C uma captação de R$ 50.000 em longo prazo proporcionaria um

aumento do índice de liquidez corrente para 1,2.

D o recebimento antecipado de clientes no valor de R$ 20.000

aumentaria o índice de liquidez corrente.

E o reconhecimento de provisão passiva de R$ 12.000 com

pagamento previsto para 900 dias proporcionará uma redução

no índice de liquidez seca.

QUESTÃO 36

A secretaria de saúde de determinado estado da Federação
formalizou a previsão de recursos para aquisição de equipamentos
médicos necessários ao atendimento à população e, na sequência,
tomou as providências cabíveis para a compra. A tabela a seguir
mostra as informações acerca da referida aquisição.

equipamento tomógrafo raios X
cama

hospitalar

quantidade 10 10 20

preço unitário (R$ mil) 400 60 10

imposto não recuperável 

por unidade (%)
10 10 --

frete total (R$ mil) 20 5 --

despesa administrativa por

aquisição (R$ mil)
10 -- 2

custo total para 

instalação (R$ mil)
40 10 --

Tendo-se como referência a tabela apresentada, é correto afirmar
que, no ativo imobilizado da secretaria, o gestor deverá contabilizar
o valor de

A R$ 4.800.000.
B R$ 5.260.000.
C R$ 5.285.000.
D R$ 5.335.000.
E R$ 5.347.000.

QUESTÃO 37

Simultaneamente à aquisição de novos equipamentos,
o gestor de um hospital público providenciou o leilão de
equipamentos antigos, conforme mostra o quadro a seguir.

equipamento tomógrafo raios X

quantidade 10 10

valor unitário de aquisição (R$ mil) 300 40

vida útil estimada (em anos) 10 5

tempo de uso (em anos) 8 4

frete para entrega (R$ mil) 10 1

valor líquido obtido na venda (R$ mil) 700 70

A partir das informações apresentadas, assinale a opção correta,
relativamente a ganhos e(ou) perdas decorrentes do leilão dos
tomógrafos e dos aparelhos de raios X.

A Houve ganho de R$ 700.000 com a venda dos tomógrafos e de
R$ 70.000 com a venda dos aparelhos de raios X.

B Houve perda de R$ 690.000 com a venda dos tomógrafos e
ganho de R$ 69.000 com a venda dos aparelhos de raios X.

C Houve ganho de R$ 100.000 com a venda dos tomógrafos e
perda de R$ 10.000 com a venda dos aparelhos de raios X.

D Houve perda de R$ 90.000 com a venda dos tomógrafos e de
R$ 11.000 com a venda dos aparelhos de raios X.

E Houve ganho de R$ 60.000 com a venda dos tomógrafos e
perda de R$ 8.000 com a venda dos aparelhos de raios X.
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QUESTÃO 38

O sistema de custos do governo federal é um mecanismo de
fomento à transparência pública. O gestor público, ao utilizar as
informações geradas pelo sistema de custos, tem subsídios para
tomar decisões a respeito de

I produzir ou terceirizar.
II descontinuar ou permanecer com as atividades.
III comprar ou alugar bens.
IV contratar ou demitir servidores.
V comparar custo realizado com custo orçado.

Estão certos apenas os itens

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

QUESTÃO 39

despesas (em R$ mil) receitas (em R$ mil)

salários pessoal ativo 
e inativo

1.320 prescrição de passivos 50

despesas com água e luz 190
amortização de 
empréstimos concedidos

120

aquisição de computadores
e impressoras

50 empréstimos 910

diárias e passagens 45 arrecadação de tributos 750

obras de manutenção 
de imóveis

350 outras receitas correntes 260

aquisição de imóvel 270 receita de aluguel 160

perda de ativo obsoleto 100 contribuição social 115

aquisição de material
permanente

55
receita de aplicação
financeira

15

A partir da classificação das contas mostradas na tabela precedente,
assinale a opção que apresenta corretamente os saldos das variações
patrimoniais diminutivas e das aumentativas, respectivamente.

A R$ 2.380.000 e R$ 2.200.000
B R$ 2.030.000 e R$ 1.470.000
C R$ 1.655.000 e R$ 1.350.000
D R$ 1.555.000 e R$ 1.420.000
E R$ 1.510.000 e R$ 1.140.000

QUESTÃO 40

Conforme previsto no MCASP, a mensuração de ativos é o
processo que consiste em determinar os valores pelos quais os
elementos devem ser reconhecidos e apresentados nas
demonstrações contábeis. A esse respeito, o valor para se adquirir
ou desenvolver um ativo, o qual corresponde ao caixa ou
equivalentes de caixa à época de sua aquisição ou desenvolvimento,
caracteriza a base de mensuração denominada

A valor em uso.
B custo de reposição.
C valor justo.
D valor de mercado.
E custo histórico.

QUESTÃO 41

Em janeiro de 2019, um órgão público adquiriu um veículo
pelo valor de R$ 36.000. A política da entidade é contabilizar a
depreciação dos veículos pelo método da soma dos dígitos. O
gestor contábil estabeleceu o valor residual do ativo em R$ 6.000
e a vida útil estimada em 5 anos.

A partir dessas informações, assinale a opção que apresenta,
respectivamente, o valor da depreciação acumulada, o valor líquido
do ativo e a taxa de depreciação ao final do primeiro ano de uso do
veículo.

A R$ 7.000 / R$ 29.000 / 23,00%
B R$ 6.000 / R$ 30.000 / 20,00%
C R$ 4.500 / R$ 31.500 / 15,00%
D R$ 10.000 / R$ 26.000 / 33,33%
E R$ 8.000 / R$ 28.000 / 26,66%

QUESTÃO 42

O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) representa
um importante instrumento de fomento à transparência pública. A
respeito do PCASP, julgue os itens seguintes.

I O PCASP segrega informações de forma que os registros
orçamentários não alterem os registros contábeis.

II No PCASP, as variações patrimoniais aumentativas e as
diminutivas são contabilizadas pelo regime de competência.

III O registro dos procedimentos contábeis do PCASP relativos a
depreciação, amortização, exaustão e reavaliação de ativos
estão em conformidade com as normas internacionais.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item II está certo.
C Apenas os itens I e III estão certos.
D Apenas os itens II e III estão certos.
E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 43

Caso um empresário do setor agropecuário doe maquinários de suas
fazendas, em bom estado de conservação, à prefeitura do município
em que atue, o critério a ser adotado pela prefeitura para
reconhecimento e mensuração dos bens recebidos gratuitamente,
conforme o MCASP, será o

A valor líquido contábil.
B valor de venda.
C valor residual.
D custo histórico.
E valor justo.

QUESTÃO 44

O custo de reposição como base de mensuração contábil de ativos
no contexto do setor público

A é considerado uma base de mensuração não específica para
a entidade que faz uso desse critério de avaliação.

B fornece informação acerca do montante que seria recebido
com a venda do ativo avaliado.

C deve contemplar o custo que poderia ser incorrido caso
surgisse a necessidade urgente de reposição do ativo avaliado
em decorrência de um evento imprevisível.

D consiste em um valor de saída.
E representa o custo mais econômico exigido para a entidade

substituir o potencial de serviços de um ativo na data do
relatório contábil.
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QUESTÃO 45

De acordo com o MCASP 8.ª edição, o registro contábil em que há
o reconhecimento de crédito tributário em favor da fazenda pública,
em contrapartida a uma variação patrimonial aumentativa, deve
ocorrer na etapa da receita orçamentária de

A previsão.
B arrecadação.
C lançamento.
D recolhimento.
E execução.

QUESTÃO 46

De acordo com o MCASP 8.ª edição, as garantias concedidas pela
União a operações de crédito contratadas pelos entes da Federação
devem ser reconhecidas no balanço patrimonial da União como

A ativos financeiros.
B passivos financeiros.
C atos potenciais ativos.
D atos potenciais passivos.
E ativos permanentes.

QUESTÃO 47

Dotações orçamentárias destinadas à compra de títulos
representativos do capital de empresas já constituídas, quando
a operação não implique aumento do capital, devem ser
classificadas como

A transferências de capital.
B transferências correntes.
C despesas de custeio.
D inversões financeiras.
E investimentos.

QUESTÃO 48

As disponibilidades de caixa da União são depositadas em uma
conta única, o que proporciona maior economia operacional
e permite a racionalização da execução da programação financeira
de desembolso. Contabilmente, os referidos recursos devem ser
registrados como um ativo

A da Secretaria da Receita Federal e um passivo do Banco
do Brasil S.A.

B do Tesouro Nacional e um passivo do Banco do Brasil S.A.
C do Banco Central do Brasil e um passivo do Tesouro Nacional.
D do Tesouro Nacional e um passivo do Banco Central do Brasil.
E do Banco do Brasil S.A. e um passivo do Banco Central do

Brasil.

QUESTÃO 49

As restituições dos recursos de suprimentos de fundos que não
tenham sido aplicados pela União recolhidas após o encerramento
do exercício constituirão

A anulação de despesa não realizada.
B receita orçamentária.
C receita extraorçamentária.
D anulação de despesa realizada.
E despesa de exercícios seguintes.

QUESTÃO 50

No balanço financeiro, os empréstimos tomados mediante
operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias
(ARO) devem ser considerados

A despesas orçamentárias.
B recebimentos extraorçamentários.
C transferências financeiras recebidas decorrentes da execução

orçamentária.
D receitas orçamentárias.
E transferências financeiras recebidas independentes da execução

orçamentária.

QUESTÃO 51

A ferramenta de gestão que serve para definir, com clareza,
determinado problema e que se embasa nas respostas às perguntas
“o quê?”, “por quê?”, “quem?”, “onde?”, “quando?”, “como?”
e “quanto?” denomina-se

A matriz GUT.
B matriz SWOT.
C gráfico de Gantt.
D análise 5W2H.
E diagrama espinha de peixe.

QUESTÃO 52

A abordagem indicada para circunstâncias estáveis, de poucas
mudanças e que requeiram desempenho continuado de tarefas
rotineiras é denominada departamentalização por

A produtos.
B clientela.
C processos.
D projetos.
E funções.

QUESTÃO 53

Nos processos de seleção de pessoas, o modelo de decisão
considerado a melhor forma de aumentar o capital humano da
organização é denominado modelo de

A seleção.
B classificação.
C colocação.
D agregação de valores.
E recrutamento.

QUESTÃO 54

Nos processos de controle, o objetivo fundamental da amostragem
estatística consiste em

A estimar como uma mudança na variável independente
influenciará o valor da variável dependente.

B garantir que um subgrupo selecionado represente, de forma
adequada, a população de interesse.

C aferir resultados médios com bases em possíveis cenários
futuros, que podem ocorrer ou não.

D identificar os fatores que podem influenciar variáveis
específicas de um processo em desenvolvimento.

E calcular, por meio de iterações, estimativas de custos ou
cronogramas, usando valores de entrada aleatórios.
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QUESTÃO 55

Haverá respeito às exigências do princípio orçamentário da unidade
caso o orçamento contenha, em um único documento, todas as
receitas e despesas de um mesmo

A plano orçamentário.
B ordenador de despesa.
C órgão setorial de planejamento.
D poder republicano.
E ente da Federação.

QUESTÃO 56

Recursos destinados a atender necessidades de formação bruta de
capital e aquisições líquidas de cessões de ativos não
financeiros são identificados no orçamento por meio das

A inversões financeiras.
B receitas patrimoniais.
C transferências intergovernamentais.
D receitas de capital.
E receitas industriais.

QUESTÃO 57

As emendas individuais de deputados e senadores ao projeto de lei
orçamentária anual podem

A aumentar a despesa, sem indicação dos recursos, quando se
tratar de recursos para a saúde ou para a educação.

B ultrapassar o limite fixado em percentual da receita corrente
líquida.

C anular despesas de material de consumo, sem atribuir a outra
finalidade os recursos que ficaram livres.

D contrariar o plano plurianual, desde que sejam compatíveis
com a lei de diretrizes orçamentárias.

E anular uma parcela dos recursos destinados a transferências
constitucionais para municípios.

QUESTÃO 58

As despesas com pessoal ativo e inativo da União não poderão
exceder os limites estabelecidos em lei complementar, razão pela
qual, no cômputo desses limites, serão incluídas as despesas

A relacionadas a pessoal nas ações e nos serviços públicos de
saúde.

B de indenização por demissão de servidores ou empregados.
C relativas a incentivos à demissão voluntária.
D decorrentes de convocação extraordinária do Congresso

Nacional.
E decorrentes de decisão judicial.

QUESTÃO 59

O estágio de empenho da despesa pública tem por objetivo

A apurar a importância exata a ser paga.
B definir a quem se deve pagar, para extinguir a obrigação.
C criar para o Estado obrigação de pagamento.
D determinar que a despesa seja paga.
E determinar a origem da despesa e o objeto que se deve pagar.

QUESTÃO 60

Em geral, a sintaxe para a criação de índice em banco de
dados relacional segue uma estrutura-padrão, como demonstra, por
exemplo, a seguinte estrutura no banco relacional PostgreSQL, em
versão 9 ou superior.

CREATE [ UNIQUE ] INDEX [ CONCURRENTLY ] [ name ]

ON table [ USING method ]

Tendo como referência essas informações, assinale a opção correta.

A Um campo de índice não pode ser uma expressão calculada a
partir dos valores de uma ou mais colunas da tabela.

B O método de indexação btree armazena dados de forma que
cada nó contenha chaves em ordem crescente.

C Quando a cláusula WHERE está presente, um índice total é
criado, porque a cláusula já é restritiva na operação de
selecionar dados ou de inserir dados.

D CREATE INDEX constrói uma linha de índice de acordo com
uma coluna específica da tabela.

E O parâmetro method depende do tamanho da tabela e não
deve ser utilizado se o tamanho da tabela for menor que 1 MB.

QUESTÃO 61

No que se refere aos diversos tipos de algoritmos utilizados para
minerar dados, a técnica utilizada em tarefas de classificação,
regressão e segmentação de dados em tipos de dados heterogêneos
é denominada

A banco objeto relacional.

B classes privadas.

C redes privadas.

D algoritmos genéticos.

E redes neurais.

QUESTÃO 62

Com relação a fundamentos e conceitos de Big Data, julgue os itens
a seguir.

I O volume de dados é uma característica importante de
Big Data.

II Em Big Data, a qualidade do dado não tem importância,
porque a transformação dos dados não impacta os negócios.

III A característica de velocidade de entrada dos dados impacta o
modelo de processamento e armazenamento.

IV A variedade dos dados não é característica intrínseca nos
fundamentos de Big Data.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D I, III e IV.

E II, III e IV.
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QUESTÃO 63

Série temporal consiste em

A estrutura de dados que rastreiam mudanças nos valores de uma
métrica ao longo do tempo.

B estrutura em que os dados podem ser marcados como
verdadeiros ou falsos por padrão.

C estrutura de dados numéricos que têm um número infinito de
valores possíveis.

D estrutura de dados qualitativos medidos negativamente por
padrão.

E estrutura de dados que podem ser medidos sem métrica
definida.

QUESTÃO 64

A autoridade competente para classificar uma informação como
ultrassecreta no âmbito da administração pública federal, de acordo
com a Lei de Acesso à Informação, é o

A governador de estado.
B comandante do Exército.
C prefeito de município.
D deputado federal.
E vereador.

QUESTÃO 65

Os fatores que compõem o denominado triângulo da fraude
consistem em

A ambição, deslealdade e imaturidade.
B necessidade, vaidade e conjuntura.
C índole, prazer e ambiente.
D conduta, hábito e fraqueza.
E pressão, oportunidade e racionalização.

QUESTÃO 66

Com relação à auditoria governamental, assinale a opção correta.

A Para ser atingido o objetivo da fiscalização, o escopo
da auditoria deve estar relacionado com a profundidade e a
amplitude do trabalho.

B O programa de auditoria limita-se não só à evidenciação
do objetivo e do escopo, mas também ao universo e à amostra
a serem examinados bem como aos procedimentos e técnicas
a serem utilizados.

C A prioridade dos controles internos administrativos é a
correção de eventuais desvios em relação a parâmetros
estabelecidos.

D Em auditoria operacional, o estudo de caso é o método
mais empregado para situações singelas; ele abrange o exame
de toda espécie de registros administrativos produzidos
pela instituição auditada bem como relatórios de auditorias
anteriores.

E O monitoramento é um instrumento de fiscalização dos
tribunais de contas para examinar, ao longo de um período
predeterminado, a legalidade e a legitimidade dos atos de
gestão quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário
e patrimonial.

QUESTÃO 67

A respeito da gestão de riscos no setor público, julgue os itens

a seguir.

I Nem toda organização está sujeita à ocorrência de fraude

e corrupção; devendo-se, por isso, avaliar a abrangência e

a profundidade da implantação de controles considerando-se,

em primeiro plano, o tamanho e a natureza da organização.

II É sempre possível adotar controles para o combate à fraude

e à corrupção, contudo eles devem ser empregados de forma

a promover, no menor tempo e custo admissíveis,

a disponibilização aos cidadãos dos resultados desse combate.

III Para uma relação custo-benefício mais vantajosa na aplicação

de controles, a organização deve focalizar a sua atuação

nas áreas de menor risco e naquelas em que os esforços tenham

os maiores impactos.

IV Os benefícios decorrentes da implantação de controles

antifraude e anticorrupção devem ser maiores que os seus

custos.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item II está certo.

C Apenas os itens I e III estão certos.

D Apenas os itens II e IV estão certos.

E Apenas os itens III e IV estão certos.

QUESTÃO 68

Com relação ao plano de auditoria baseado no risco, assinale

a opção correta.

A O auditor, no caso de ter tido conhecimento de informações

que o tenham levado a encontrar um valor distinto para

as demonstrações contábeis, deverá revisar a materialidade

para essas demonstrações no seu todo.

B Quanto maior for o risco de distorção relevante, maiores

serão os riscos de a detecção ser consentida pelo auditor.

C O objetivo precípuo da documentação de auditoria é apresentar

a identificação dos supostos autores de não conformidades,

a análise de impacto dos danos causados e os valores a serem

ressarcidos.

D Os testes de observância objetivam a obtenção de evidências

quanto à suficiência, exatidão e validação dos dados

produzidos pela instituição auditada.

E Em auditoria, os métodos de seleção de amostras limitam-se

a três: a seleção aleatória, a sistemática e a de blocos.
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QUESTÃO 69

Nas auditorias, os seguintes procedimentos devem ser realizados
pelos auditores governamentais:

I observar se as transações realizadas estão devidamente
documentadas, se a documentação que suporta as
operações contém indícios de inidoneidade e se profissionais
competentes realizaram as transações e produziram a
documentação-suporte;

II conferir a apuração realizada por terceiros e, fazendo-se
necessária a efetivação de apurações próprias, compará-las,
ao final, com aquelas apresentadas pelo fiscalizado;

III realizar a confirmação com terceiros de fatos alegados
pela entidade fiscalizada;

IV verificar a compatibilidade entre o saldo das contas sintéticas
com aqueles das contas analíticas da entidade fiscalizada;

V averiguar o comportamento de valores significativos,
mediante índices, quocientes e quantidades absolutas,
com vistas à identificação de situações ou tendências atípicas.

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, a denominação
correta de cada um desses procedimentos.

A observação; conferência de cálculos; conciliação;
circularização; análise de contas contábeis

B observação; conferência de cálculos; circularização;
conciliação; análise de contas contábeis

C averiguação in loco; conferência de cálculos; circularização;
conciliação; análise de contas contábeis

D exame documental; conferência de cálculos; conciliação;
circularização; revisão analítica

E exame documental; conferência de cálculos; circularização;
conciliação; revisão analítica

QUESTÃO 70

O atributo de auditoria em que a quantidade e a qualidade
das evidências obtidas devam convencer o gestor público de que
os achados, as conclusões, as recomendações e as determinações
da auditoria estão bem fundamentados denomina-se

A relevância.
B exatidão.
C validade.
D confiabilidade.
E suficiência.

QUESTÃO 71

A auditoria em um ente público foi realizada com
a aplicação de todas as normas e procedimentos adequados.
Foram obtidas as comprovações suficientes para que o auditor
responsável fundamentasse a sua opinião de que os eventos,
as transações e os atos de gestão examinados estavam em pouca
conformidade com a legislação e com as normas específicas.
Além disso, as demonstrações contábeis não representavam
adequadamente nem a posição orçamentária, a contábil,
a financeira nem a patrimonial do ente auditado.

Nesse caso, o auditor deverá elaborar um relatório

A com ressalvas.
B com abstenção de opinião.
C adverso.
D de revisão limitada.
E de natureza especial.

QUESTÃO 72

Acerca de governança no setor público, assinale a opção correta.

A O princípio de equidade na governança pública diz respeito

ao zelo que os agentes de governança devem ter pela

sustentabilidade das organizações visando a sua longevidade

e incorporando considerações de ordem social e ambiental

na definição dos negócios e operações.

B A governança no setor público pode ser analisada sob as

seguintes perspectivas: sociedade e Estado; entes federativos,

esferas de poder e políticas públicas; órgãos e entidades;

e atividades intraorganizacionais.

C Os componentes dos mecanismos de governança pública são

assinalados pela liderança, pelo comando e pelo controle.

D A governança de órgãos e entidades da administração pública

envolve três funções básicas: avaliar; direcionar; orientar

e certificar os resultados.

E Exemplo de accountability vertical é o processo de

impeachment de presidente da República.

QUESTÃO 73

Em termos de crescimento econômico, o estado de

Rondônia apresenta uma trajetória crescente do PIB, que também

resulta no aumento da renda per capita estadual. Embora

Rondônia tenha apresentado um processo econômico em expansão

no período de 2000 a 2013, isso nem sempre significa

desenvolvimento econômico, que, para alguns especialistas, é um

processo mais amplo de transformação não só econômica,

como também política, social e ambiental.

Fundação Perseu Abramo. Estudos dos estados brasileiros.

Rondônia, 2000-2013, p. 22 (com adaptações).

Tendo o texto anterior como referência inicial, assinale a opção

correta a respeito da economia do estado de Rondônia.

A Nas exportações de commodities, destaca-se a pecuária

de corte.

B A agricultura itinerante é a mais importante e significativa

para a produção agrícola estatal.

C O comércio no estado é sustentado pelas indústrias extrativas

e de transformação.

D A irrelevância do setor terciário — administração pública,

serviços e comércio — na economia do estado torna o mercado

interno inexpressivo.

E A mineração corresponde ao maior volume dos produtos

extraídos no sudeste do estado.
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QUESTÃO 74

A tabela a seguir mostra um comparativo, em termos

percentuais, da situação de alguns itens no estado de Rondônia e no

restante do território brasileiro.

descrição dos itens Rondônia
restante do

território brasileiro

salário médio R$ 1.794 R$ 2.157

pessoas nas cidades 76,5% 84,7%

domicílios com carro 39,2% 45,8%

posse de celular 75,9% 78,3%

acesso a Internet 47,4% 57,5%

Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

(DEPEC), Bradesco, jul./2019, p. 3 (com adaptações).

Tendo como referência as informações apresentadas, assinale

a opção correta.

A O acesso a Internet, a boa média salarial e o percentual elevado

de domicílios com carro nos centros urbanos permitem inferir

que a mobilidade urbana em Rondônia é superior à verificada

no restante do território brasileiro.

B O fato de mais de 75% da população de Rondônia possuir

aparelhos celulares corrobora a tendência de crescimento

do poder aquisitivo para consumo no estado.

C O alto índice de concentração da população nas regiões

urbanas permite inferir que os setores de comércio, serviços

e administração pública se mostram importantes para o perfil

econômico.

D Menos da metade dos habitantes de Rondônia é proprietária

de veículos automotores, o que permite concluir que

a população rondoniense é atendida por um transporte

público de qualidade.

E Os índices de indivíduos com acesso a Internet, tanto em

Rondônia como no restante do Brasil, comprovam o interesse

coletivo de maior informação e da busca de qualificação

da mão de obra.

QUESTÃO 75

Nos primeiros meses de 2014, a elevação do nível

das águas do rio Madeira, no estado de Rondônia, provocou

a maior inundação já registrada nessa bacia. Esse cenário apenas

confirmou as previsões de pesquisadores que atuavam na região:

uma grande cheia com base no volume anormal das precipitações

pluviométricas observadas nos últimos meses de 2013 e incidentes

no alto curso dos principais formadores do rio Madeira. Uma

das áreas mais atingidas foi a cidade de Porto Velho, disposta

a jusante das últimas cachoeiras/corredeiras do rio Madeira,

que passou a assumir um padrão meândrico, com amplas planícies

de inundação e terraços baixos, de cotas facilmente inundáveis.

Amilcar Adamy. Dinâmica fluvial do rio Madeira.

Internet: <http://rigeo.cprm.gov.br> (com adaptações).

Considerando-se como exemplo o cenário descrito no texto

anteriormente apresentado, é correto afirmar que uma possível

medida para minimizar o efeito negativo de futuras inundações

consiste em

A realizar o manejo adequado do solo, sem alterar sua

permeabilidade, e preservar a mata ciliar para diminuir

a erosão das margens do rio.

B retirar a cobertura vegetal original para aumentar a

permeabilização do solo e, consequentemente, diminuir

os alagamentos.

C conter a difusão da água na superfície, causada pelos

reservatórios do complexo hidrelétrico do rio Madeira,

para impedir seu alagamento a jusante.

D controlar a drenagem endorreica do rio Madeira para que a

água se concentre em seu leito, o que aumenta a profundidade

e reduz os alagamentos.

E executar a impermeabilização do solo para reduzir a

quantidade de água na superfície e, consequentemente,

os alagamentos.
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QUESTÃO 76

Internet: <https://journals.openedition.org> (com adaptações).

Os círculos contidos no mapa mostrado anteriormente, que ilustra
o estado de Rondônia, representam

A a plantação de soja, principal produto agrícola concentrado
no sul do estado, mas que tem se expandido na direção
norte do estado.

B a produção da cassiterita, minério extraído no estado desde
a segunda metade do século XX.

C a pecuária bovina: no sul do estado se destaca a produção
semi-intensiva.

D o cultivo de arroz: a rizicultura foi implantada por causa
do clima equatorial quente e úmido que favorece o cultivo.

E a produção de café, trazido do Vale do Paraíba paulista
desde a época da plantation, no século XIX.

QUESTÃO 77

Ao tempo da América Portuguesa, durante o reinado de
D. José I, foram construídas diversas fortificações na Amazônia,
entre as quais o Real Forte da Beira, na margem direita do rio
Guaporé.

A respeito dessa fortificação e seu contexto histórico, e da
exploração econômica na região amazônica, assinale a opção
correta.

A A descoberta de ouro às margens do rio Coxipó-Mirim iniciou
um ciclo de prosperidade econômica em Vila Bela.

B A região guaporense, em Mato Grosso, desenvolveu-se por
meio do comércio com outras regiões da colônia portuguesa.

C No século XVIII, com o declínio do ciclo do ouro, o Real
Forte da Beira foi convertido em quartel de vigilância e depois,
em presídio.

D As minas e lavras encontradas em Mato Grosso ao longo
da primeira metade do século XVIII eram muito profundas,
o que dificultava a sua exploração.

E O nome da fortificação foi escolhido em homenagem
ao primogênito e herdeiro do trono português.

QUESTÃO 78

Com relação à ferrovia Madeira-Mamoré, assinale a opção correta.

A A ferrovia, concluída pelo Brasil em abril de 1912, permitiu
a liberdade de trânsito de produtos bolivianos pela ferrovia
e pelos rios até o Atlântico.

B O cólera e o sarampo foram as moléstias tropicais que mais
levaram a óbito os trabalhadores da ferrovia, acometendo
principalmente americanos e ingleses.

C Devido aos elevados custos financeiros de sua construção,
a ferrovia Madeira-Mamoré recebeu do governo brasileiro,
ainda no século XIX, o apelido de ferrovia do Diabo.

D O Brasil planejou construir essa ferrovia à margem do rio
Madeira sem a participação da Bolívia, para conter o plano
de abertura do rio Amazonas à navegação internacional.

E Um consórcio anglo-americano iniciou as obras da ferrovia
em 1877 e terminou a tarefa apenas em 1907. Em 1908
a ferrovia foi vendida ao governo brasileiro.

QUESTÃO 79

Acerca dos contatos de aproximação entre colonizadores e índios
da região da Amazônia ao longo do processo de colonização
da América portuguesa, assinale a opção correta.

A A capacidade dos indígenas para encontrar plantas medicinais
do sertão foi reconhecida pelos missionários e colonizadores,
o que facilitou o convívio entre os povos e evitou abusos.

B A “guerra justa”, argumento teórico para a captura
de indígenas na América Portuguesa, foi uma exceção
na Amazônia devido ao grande número de missões que
defendiam os índios.

C A Companhia de Jesus foi a única ordem religiosa autorizada
pela Coroa Portuguesa a enviar missionários e criar missões
e aldeamentos na Amazônia.

D O sistema de descimentos indígenas criou aldeamentos
de índios ditos “mansos”, estancou a migração das tribos
e facilitou a catequese.

E A gradativa substituição do trabalho de ameríndios pelo de
escravos africanos suplantou a escravidão indígena na região
do estado do Maranhão e Grão-Pará. 

QUESTÃO 80

Na década de 50 do século passado, o antigo território do Guaporé
transformou-se no território federal de Rondônia e, posteriormente,
foi elevado à categoria de estado. A respeito das fases e condições
de criação do estado de Rondônia, assinale a opção correta.

A A expansão da agropecuária foi a motivação econômica
principal da ocupação, nos fins do século XIX, da região
que hoje é o estado de Rondônia.

B A criação do território do Guaporé resultou do tratado de
Petrópolis, que instituiu o território e determinou a construção
da ferrovia Madeira-Mamoré.

C O território do Guaporé — assim como os estados do Pará
e do Amazonas, os territórios do Amapá, Rio Branco, Acre,
norte do Mato Grosso, norte de Goiás e oeste do Maranhão —
integrava a região amazônica.

D O território federal de Rondônia foi criado no governo
do presidente Getúlio Vargas durante seu mandato iniciado
em 1951.

E O povoamento da região de Porto Velho, atual capital
de Rondônia, deu-se ao fim da construção da ferrovia
Madeira-Mamoré, em ponto oposto à cidade de
Guajará-Mirim.


