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BLOCO 1 

 
 

CONTABILIDADE GERAL 
 

A Banca responsável pela elaboração da prova manifestou que as questões de números 2, 6, 
11, 20 e 21 possuem erro de construção e/ou não tem gabarito correto, conforme segue: 
 
QUESTÃO 02 – ANULADA. A letra C ficou dúbia a interpretação em virtude do ativo ser parte 
integrante do Patrimônio, para que fosse realmente falsa, deveria ter sido usada a expressão 
SOMENTE OS ITENS DO ATIVO OU APENAS O ATIVO. Logo a questão possui duas 
alternativas verdadeiras, letras B e C. Conforme a RESOLUÇÃO CFC Nº 750 de 29 de 
dezembro de 1993. 
 
A letra A é incorreta porque o Princípio da Continuidade não pressupõe o encerramento das 
atividades como medida certa e sim, em seu Art. 5° A CONTINUIDADE ou não da ENTIDADE, 
bem como sua vida definida ou provável, devem ser consideradas quando da classificação e 
avaliação das mutações patrimoniais, quantitativas e qualitativas, logo o encerramento é 
relativo, podendo não ocorrer. 
A letra B é a alternativa correta conforme artigo 6º da Resolução 750/1993 que trata do 
Princípio da Oportunidade. 
A letra C é incorreta em virtude do Art. 7° da resolução 750/93 que diz que: Os componentes 
do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das transações com o mundo 
exterior, expressos a valor presente na moeda do País, que serão mantidos na avaliação das 
variações patrimoniais posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou 
decomposições no interior da ENTIDADE. 
Como na alternativa falou nos itens do ativo ISSO FALSEARIA A QUESTÃO, MAS 
ARGUMENTANTO QUE O ATIVO FAZ PARTE DO PATRIMÔNIO ELA TAMBÉM PODERIA 
TER SIDO VERDADEIRA. 
A letra D é incorreta porque no Art. 9°  que trata do Princípio da Competência diz: As receitas e 
as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, 
sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou 
pagamento. 
A letra E é incorreta porque no Art. 10. O Princípio da PRUDÊNCIA determina a adoção do 
menor valor para os componentes do ATIVO e do maior para os do PASSIVO, sempre que se 
apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais 
que alterem o patrimônio líquido. 
Como na alternativa E essa relação foi invertida, a alternativa está incorreta.  
 
QUESTÃO 06 – ANULADA. A QUESTÃO NÃO POSSUI ALTERNATIVA CORRETA da palavra 
SOMENTE estar listada na alternativa E. Pois o balancete de verificação não possui realmente 
SOMENTE esta função. 
 
QUESTÃO 11 – ANULADA. A questão requer conhecimentos que o vale transporte é relativo a 
6% do salário base do empregado ou o valor do vale transporte fornecida, dos dois o menor. 
 
QUESTÃO 20 – ANULADA. A resposta correta foi Letra C. O patrimônio liquido foi aumentado 
em R$ 11.700,00 porque houve lucro neste exercício. E toda a movimentação foi o ano de 
2013, logo para tudo são considerados 12 meses. Mas faltou a informação do método de 
depreciação utilizado para calcular tal despesa.  



 

QUESTÃO 21 - ANULADA. Resposta correta foi mencionada letra C, entretanto, 
indevidamente foi calculada a reserva legal sem a devida redução dos prejuízos acumulados. 
Portanto, não há resposta correta. 

A Banca responsável pela elaboração da prova manifestou que as questões de números 8, 9, 
14, 22, 23, 24, 28, 29 e 30 não são inéditas, portanto decide pela ANULAÇÃO, conforme 
mencionado na Declaração do Presidente da Fundatec, publicizada nesta data. 

As demais questões foram mantidas. 

AUDITORIA 
 
QUESTÃO 32 – MANTIDA. O recurso informa que a alternativa E também está correta. Diz a 
alternativa: O auditor externo pode ser terceiro ou funcionário da empresa, enquanto o auditor 
interno necessariamente precisa ser empregado. A alternativa em análise está ERRADA, visto 
que o auditor interno deve observar todos os requisitos da NBC PI 01 – Normas Profissionais 
do Auditor Interno e da NBC TI 01 – Da Auditoria Interna, porém não está descrito nestas 
normas que existe a obrigatoriedade de manter vínculo empregatício com a entidade auditada. 
Desta forma não há vedação para o exercício da auditoria interna por terceiro contratado para 
este fim, o que torna a afirmativa incorreta. Já o auditor independente necessariamente precisa 
ser terceirizado, conforme disciplina o item 4 da NBC TA 290 – NBC PA 290 – Independência – 
Trabalhos de Auditoria e Revisão: “No caso de trabalhos de auditoria, é do interesse do público 
e, portanto, requerido por esta Norma que os membros das equipes de auditoria, firmas e 
firmas em rede sejam independentes dos clientes de auditoria.” 
 
QUESTÃO 35 – MANTIDA. A questão possui um erro na sigla da norma, não prejudicado a 
resposta, uma vez que o enunciado por extenso dá ao candidato a condição de responder 
corretamente a questão. 
 
QUESTÃO 37 – MANTIDA. De acordo com a NBC TA 570 – Continuidade Operacional, 
quando a entidade apresenta incerteza relevante em relação a sua continuidade, mas o auditor 
conclui que o pressuposto de continuidade sustentado pela administração é apropriado, o 
auditor deve: 
A) Estar satisfeito sobre a adequação das informações prestadas em notas explicativas e 
incluir um parágrafo de ênfase sobre a incerteza, fazendo menção da nota explicativa que trata 
do assunto. 
B) Avaliar se as notas explicativas divulgam toda a informação requerida pela norma, e, em 
caso positivo, ressalvar sua opinião, chamando a atenção dos usuários sobre a incerteza de 
continuidade. 
C) Avaliar se as notas explicativas divulgam toda a informação requerida pela norma, e, em 
caso positivo, incluir parágrafo de outros assuntos. 
D) Emitir sua opinião sem qualquer modificação ou parágrafo de ênfase ou de outros assuntos, 
já que conclui que o pressuposto. 
E) Emitir opinião adversa. 
 
A questão exigia aplicação prática dos conceitos da norma no contexto apresentado e não uma 
interpretação literal. Conforme esquema apresentado pelo Prof. Cláudio Longo, no Livro 
Manual de Auditoria e Revisão das Demonstrações Contábeis, Editora Atlas 2011, tem-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessa forma, quando o pressuposto da continuidade é apropriado, o auditor deve emitir uma 
opinião sem ressalvas e certificar-se de que as informações requeridas foram divulgadas em 
nota explicativa, tal qual informa a assertiva A. 
 
QUESTÃO 40 – MANTIDA. O recurso informa: “A questão não apresenta alternativa correta. ---
Risco de distorção relevante existe em dois componentes, o qual deveria constar como 
alternativa correta: Nível geral da demonstração contábil e no nível da afirmação. -- A 
alternativa dada como correta pela banca e no nível de afirmação, o qual não é mencionada, 
detalhada, no enunciado. -Deverá a questão,por não possuir questão correta, ser anulada. 
 
A resposta sugerida pelo recurso refere-se aos níveis e não aos componentes conforme 
solicitado no enunciado. 
 
Questão 40: A NBC TA 200 - Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução de uma 
Auditoria em Conformidade com Normas de Auditoria, estabelece que o risco de distorção 
relevante é o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorção relevante antes 
da auditoria. Este consiste em dois componentes, quais sejam: 
A) Risco do negócio e risco de detecção. 
B) Risco de detecção e risco de controle. 
C) Risco de controle e risco inerente. 
D) Risco inerente e risco de detecção. 
E) Risco significativo e risco de controle. 
 
JUSTIFICATIVA: 
NBC TA 200 - Definições  
Risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações contábeis contenham 
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distorção relevante antes da auditoria. Consiste em dois componentes, descritos a seguir no 
nível das afirmações: 

 
(i)  risco inerente é a suscetibilidade de uma afirmação a respeito de uma transação, saldo 

contábil ou divulgação, a uma distorção que possa ser relevante, individualmente ou em 
conjunto com outras distorções, antes da consideração de quaisquer controles 
relacionados; 

 
(ii)  risco de controle é o risco de que uma distorção que possa ocorrer em uma afirmação 

sobre uma classe de transação, saldo contábil ou divulgação e que possa ser relevante, 
individualmente ou em conjunto com outras distorções, não seja prevenida, detectada e 
corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade. 

 
Conforme o item A 34 da mesma norma: “Os riscos de distorção relevante podem existir em 
dois níveis: a) no nível geral da demonstração contábil; e b) no nível da afirmação para classes 
de transações, saldos contábeis e divulgações.” 
 

Logo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como não existem componentes no nível geral das demonstrações, apenas no nível das 
afirmações, não há equívoco em solicitar os dois componentes, sem informar que estes estão 
no nível da afirmação. Isto é pressuposto já que não existem componentes no outro nível. 

 
QUESTÃO 41 – MANTIDA. A alternativa C está assim redigida: “Estratificação é o processo de 
dividir a população em subpopulações, cada qual contendo unidades de amostragem de 
características heterogêneas para permitir uma análise mais apropriada da população como 
um todo”. 
 
De acordo com NBC TA 530 ”Estratificação é o processo de dividir uma população em 
subpopulações, cada uma sendo um grupo de unidades de amostragem com características 
semelhantes (geralmente valor monetário)”. Ou seja com características homogêneas e não 
heterogêneas como afirma a alternativa C. 
 
QUESTÃO 42 – MANTIDA. A questão apresentou um recurso que informa: “A questão não nos 
informou se o investimento era relevante ou não, assim a alternativa “B” também está correta, 
sendo assim venho solicitar a anulação pois existem duas possíveis respostas.” Quando na 
realidade o gabarito apresenta como resposta correta é a letra B.  
 
QUESTÃO 43 – MANTIDA – A questão trata do modelo internacional que serve de parâmetro 
para a auditoria na avaliação da estrutura de controles internos (conforme enunciado) e não da 
avaliação de riscos corporativos, embora ambos os modelos tenham sido emitidos pelo COSO. 
 
QUESTÃO 44 – MANTIDA – Manter controles sobre os riscos identificados NÃO é uma 
deficiência significativa, seria caso tratasse da ausência de controles sobre os riscos 
identificados. Embora o texto literal da norma seja “evidência da incapacidade da administração 
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de supervisionar a elaboração das demonstrações contábeis”. Quem é responsável pela 
supervisão torna-se também responsável pela execução. 
 
QUESTÃO 46 – MANTIDA – O candidato informa que não há resposta para a questão, pois a 
assertiva está incompleta. No entanto o item 13 da norma em questão afirma: “A não ser que 
existam razões para crer o contrário, o auditor deve aceitar os registros e os documentos como 
legítimos.” 
  
QUESTÃO 48 – ALTERA O GABARITO DE E PARA A – No texto da prova houve a inclusão 
de um “e” na terceira afirmação, modificando o sentido da frase. Ficando esta com o seguinte 
texto:  
Esta norma está focada na comunicação com os órgãos de governança e não inclui aspectos 
relacionados com a comunicação e com a administração. 
Com a adição do “e” a alternativa fica FALSA, pois a frase perde o sentido original.  
 
QUESTÃO 49 – MANTIDA.  Cabe aos candidatos a capacidade de aplicação da norma à 
circunstância apresentada:  
Norma: "Data de aprovação das demonstrações contábeis é a data em que todos os quadros 
que compõem as demonstrações contábeis foram elaborados e que aqueles com autoridade 
reconhecida afirmam que assumem a responsabilidade por essas demonstrações contábeis” 
 
ASSERTIVAS: 
A) Quando o departamento contábil concluiu a minuta – FALSA, pois se é minuta os 

responsáveis ainda não aprovaram. 
B) Quando a administração examina as demonstrações e autoriza a sua emissão em forma 

final. – VERDADEIRA, uma vez que a administração é quem possui autoridade reconhecida 
para autorizar a conclusão das demonstrações contábeis. 

C) Quando os membros do conselho de administração se reúnem com os auditores 
independentes e aprovam das demonstrações financeiras a serem publicadas. FALSA, pois 
a publicação das demonstrações financeiras ocorre após a aprovação da conclusão das 
mesmas.  

D) Quando os auditores independentes emitem seu relatório sobre demonstrações contábeis. 
FALSA, pois a emissão do relatório do auditor independente ocorre após a aprovação da 
conclusão das demonstrações contábeis. Os auditores precisam das demonstrações 
concluídas e aprovadas pela administração para emitir seu relatório. 

E) Quando as demonstrações contábeis são formalmente aprovadas pelos acionistas na sua 
reunião anual. FALSA, a reunião anual de acionistas ocorre após a aprovação da conclusão 
das demonstrações contábeis.  

 
QUESTÃO 52 – MANTIDA. Os recursos relatam que a assertiva C também está errada, uma 
vez que entendem que a avaliação de riscos e atividades relacionadas deve ser efetuada pelo 
auditor e não pela entidade. Ocorre que é responsabilidade primária da entidade efetuar esta 
avaliação de riscos. O auditor executa julgamentos sobre esta avaliação, conforme deixa claro 
a leitura completa do item 8: 
 
“Na execução de procedimentos de avaliação de risco e atividades relacionadas para obter 
entendimento da entidade e de seu ambiente, incluindo o controle interno da entidade, 
conforme exigido pela NBC TA 315, itens 5, 6, 11 e 12, o auditor deve obter entendimento dos 
itens abaixo para fornecer uma base para identificação e avaliação dos riscos de distorção 
relevante nas estimativas contábeis (ver item A12): 

(a) as exigências da estrutura de relatório financeiro aplicável para as estimativas contábeis, 
incluindo as respectivas divulgações (ver itens A13 a A15); 

(b) como a administração identifica as transações, eventos e condições que podem gerar a 
necessidade de reconhecimento ou divulgação de estimativas contábeis nas 
demonstrações contábeis. Ao obter esse entendimento, o auditor deve fazer indagações à 
administração sobre mudanças em circunstâncias que podem gerar novas estimativas 
contábeis ou a necessidade de revisar as existentes (ver itens A16 a A21); 

(c) como a administração elabora as estimativas contábeis e o entendimento dos dados em 



 

que elas estão baseadas, incluindo (ver itens A22 e A23): 
I. o método e, quando aplicável, o modelo usado na elaboração da estimativa 

contábil (ver itens A24 a A26); 
II. controles relevantes (ver itens A27 e A28); 
III. se a administração usou especialista (ver itens A29 e A30); 
IV. as premissas subjacentes às estimativas contábeis (ver itens A31 a A36); 
V. se houve ou deveria ter havido mudança nos métodos do período anterior para 

elaborar as estimativas contábeis e, em caso afirmativo, por quê (ver item A37); e 
VI. se a administração avaliou o efeito da incerteza de estimativa e, em caso afirmativo, 

como avaliou esse efeito (ver item A38).” 
 
QUESTÃO 53 - MANTIDA. O relatório de Administração NÃO é parte integrante do conjunto 
completo de demonstrações que deve ser elaborado de acordo com uma estrutura de relatório 
financeiro aplicável. 
 
Conforme NBC TA 200: Estrutura de relatório financeiro aplicável é a estrutura de relatório 
financeiro adotada pela administração e, quando apropriado, pelos responsáveis pela 
governança na elaboração das demonstrações contábeis, que é aceitável em vista da 
natureza da entidade e do objetivo das demonstrações contábeis ou que seja exigida por lei ou 
regulamento. 
 
Faz parte do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme item 16 da NBC TG 26: 
 
Conjunto completo de demonstrações contábeis  
  

10. O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui: 
(a) balanço patrimonial ao final do período; 
(b) demonstração do resultado do período; 
(c) demonstração do resultado abrangente do período;  
(d) demonstração das mutações do patrimônio líquido do período;  
(e) demonstração dos fluxos de caixa do período; 
(f) demonstração do valor adicionado do período, conforme NBC TG 09 – Demonstração 
do Valor Adicionado, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador ou mesmo se 
apresentada voluntariamente; 
(g) notas explicativas, compreendendo um resumo das políticas contábeis significativas e 
outras informações explanatórias; e  
(h) balanço patrimonial no início do período mais antigo comparativamente apresentado 
quando a entidade aplica uma política contábil retrospectivamente ou procede à 
reapresentação restrospectiva de itens das demonstrações contábeis, ou ainda quando 
procede à reclassificação de itens de suas demonstrações contábeis. 

 
 

ADMINISTRAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 57 – MANTIDA. A questão trata do conteúdo de Administração 
Financeira/Orçamento de Caixa, conforme consta no item 20 do Programa de Administração e 
Conhecimentos Específicos, o qual afirma: 
“20. Administração financeira e mercado financeiro: conceitos básicos e funções; planejamento 
financeiro de curto, médio e longo prazos; fontes de financiamento; métodos de elaboração de 
um fluxo de caixa; projeções dos demonstrativos financeiros e orçamento de caixa”, cujo objeto 
de avaliação diz respeito às atribuições do Auditor do Estado do RS, conforme consta no edital 
do concurso em tela. Ex.: 

orientar, controlar e validar as atividades relacionadas com o registro dos atos e fatos 
relativos às gestões orçamentária, extraorçamentária, financeira e patrimonial, inclusive dos 
fundos especiais; 

emitir parecer ou prestar informações sobre matéria financeira, orçamentária, patrimonial ou 
administrativa; 



 

Somado a isso, Daft (2005, p.05) afirma que “Administração é o alcance de metas 
organizacionais de maneira eficaz e eficiente por meio de planejamento, organização, liderança 
e controle dos recursos organizacionais”. Por recursos organizacionais devem-se levar em 
conta, também, os recursos financeiros. Isso posto, aduz-se que a questão trata de uma 
tomada de decisão, que leva em conta valores financeiros numa linha de tempo. Dada essa 
exposição de motivos, entende-se que a questão deve ser mantida. 
 
QUESTÃO 58 – MANTIDA. A questão trata do conteúdo de Administração 
Financeira/Orçamento de Caixa, conforme consta no item 20 do Programa de Administração e 
Conhecimentos Específicos, o qual afirma: 
“20. Administração financeira e mercado financeiro: conceitos básicos e funções; planejamento 
financeiro de curto, médio e longo prazos; fontes de financiamento; métodos de elaboração de 
um fluxo de caixa; projeções dos demonstrativos financeiros e orçamento de caixa”. 
Dada essa exposição de motivos, entende-se que a questão deve ser mantida. 
 
QUESTÃO 59 – MANTIDA. A questão trata do conteúdo de Administração participativa, 
desenvolvimento de equipes, conforme consta no item 18 do Programa de Administração e 
Conhecimentos Específicos, o qual afirma: 
“18. Administração participativa, desenvolvimento de equipes, gestão de mudanças 
organizacionais; enfoque sistêmico e por processos das organizações.” 
Para estabelecer a distinção entre Teoria da Equidade e a Teoria da Expectativa, Daft (2005) 
afirma que “a teoria da equidade foca nas percepções dos indivíduos sobre quão justos eles 
são tratados em comparação com os outros” (p.405). O mesmo autor (2005) aponta que “a 
teoria da expectativa sugere que a motivação depende das expectativas dos indivíduos sobre 
sua habilidade em desempenhar tarefas e receber as recompensas desejadas” (p.406). 
Portanto, o enunciado da questão faz menção exata sobre a definição de teoria da expectativa. 
Dada essa exposição de motivos, entende-se que a questão deve ser mantida. 
 
QUESTÃO 60 – MANTIDA. A questão trata do conteúdo de Administração participativa, 
desenvolvimento de equipes, conforme consta no item 18 do Programa de Administração e 
Conhecimentos Específicos, o qual afirma: 
“18. Administração participativa, desenvolvimento de equipes, gestão de mudanças 
organizacionais; enfoque sistêmico e por processos das organizações.”, cujo objeto de 
avaliação diz respeito às atribuições do Auditor do Estado do RS, conforme consta no edital do 
concurso em tela. Ex.: coordenar, analisar, orientar, executar e validar todas as atividades 
relativas aos serviços de contabilidade da Administração Direta do Estado; 
 
Para caracterizar o estilo colaborador, Daft (2005) afirma que “o estilo colaborador reflete um 
alto grau de assertividade e cooperação e permite que ambas as partes ganhem, embora 
possa exigir substancial negociação e barganha” (p.464). Portanto, o enunciado da questão faz 
menção exata sobre o entendimento do estilo colaborador. Dada essa exposição de motivos, 
entende-se que a questão deve ser mantida. 
 
QUESTÃO 61 – MANTIDA. A questão trata do conteúdo sobre Referencial Estratégico das 
Organizações, conforme consta no item 19 do Programa de Administração e Conhecimentos 
Específicos, o qual afirma: 
“19. Referencial Estratégico das Organizações: análise de ambiente interno e externo; 
ferramentas de análise de ambiente: análise swot ou análise PFOA (Potencialidades, 
Fraquezas, Oportunidades e Ameaças), análise de cenários, matriz GUT (Gravidade, Urgência 
e Tendência); negócio, missão, visão de futuro, valores.”, cujo objeto de avaliação diz respeito 
às atribuições do Auditor do Estado do RS, conforme consta no edital do concurso em tela. Ex.: 
avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 
governo e do orçamento do Estado; exercer o controle sobre todos aqueles que, a qualquer 
modo, arrecadem rendas, efetuem despesas ou administrem bens do Estado. 
Dada essa exposição, é mister para o exercício do profissional no cargo ter conhecimento 
mínimo sobre as ferramentas que tratam de informações quantitativas e qualitativas sobre o 
desempenho estratégico de unidades de negócios. Dada essa exposição de motivos, entende-
se que a questão deve ser mantida. 



 

QUESTÃO 62 – MANTIDA. A questão trata do conteúdo sobre Administração pública: estrutura 
e funcionamento, controles, indicadores de produtividade, conforme consta no item 06 do 
Programa de Administração e Conhecimentos Específicos, o qual afirma: 
“6. Administração pública: estrutura e funcionamento, controles, indicadores de produtividade.”, 
cujo objeto de avaliação diz respeito às atribuições do Auditor do Estado do RS, conforme 
consta no edital do concurso em tela. Ex.: avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do Estado; exercer o 
controle sobre todos aqueles que, a qualquer modo, arrecadem rendas, efetuem despesas ou 
administrem bens do Estado. 
A questão cita o entendimento de Matias-Pereira (2010), o qual é considerado um autor de 
referência na área de Administração Pública. A alternativa correta menciona o entendimento 
expresso do autor citado. As demais alternativas não refletem diretamente a compreensão do 
autor citado. Dada essa exposição de motivos, entende-se que a questão deve ser mantida. 
 
QUESTÃO 63 – MANTIDA. A questão trata do conteúdo sobre Conhecimentos Específicos, 
conforme consta no item 06 do Programa de Administração e Conhecimentos Específicos, o 
qual afirma: 
“TEMÁTICA DE GÊNERO, RAÇA E ETNIA: Política Nacional para as Mulheres, Política 
Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (Lei Federal nº 11.340, de 7 de 
agosto de 2006 - Lei Maria da Penha)”. 
A questão cita o que prescreve a Lei Federal 11.340/06 no seu Capítulo II Art. 9o § 2o  II , o qual 
afirma que o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para 
preservar sua integridade física e psicológica a manutenção do vínculo trabalhista, quando 
necessário o afastamento do local de trabalho, por até seis meses. Dada essa exposição de 
motivos, entende-se que a questão deve ser mantida. 
 
QUESTÃO 64 – MANTIDA. A questão cita o entendimento de MATIAS-PEREIRA (2010, p. 
115), o qual é considerado um autor de referência na área de Administração Pública. A 
alternativa correta menciona “ipsis litteris” o entendimento expresso do autor citado. Dada essa 
exposição de motivos, entende-se que a questão deve ser mantida. 
 
QUESTÃO 67 – MANTIDA. A questão cita o entendimento de CAMPOS (1994, p. 131), o qual 
é considerado um autor de referência na área da Qualidade Total no Brasil. Como a questão 
solicita ao candidato que assinale a alternativa que NÃO está correta, a alternativa E (vide 
gabarito) apresenta no seu enunciado um desacordo entre a definição de “Kaikaku”, que 
pressupõe mudanças fundamentais e radicais nos processos organizacionais e o processo de 
melhoria contínua (Kaizen), o qual propõe a melhoria contínua dos processos organizacionais 
já existentes.Dada essa exposição de motivos, entende-se que a questão deve ser mantida. 
 
QUESTÃO 68 – MANTIDA. A questão cita o entendimento de DAFT (2005, p. 198), na qual o 
autor cita que num processo de tomada de decisão administrativa em que “os gerentes sabem 
quais são as metas que eles querem alcançar, mas as informações sobre as alternativas e os 
eventos futuros estão incompletas” caracteriza-se o que denomina de incerteza. Dada essa 
exposição de motivos, entende-se que a questão deve ser mantida. 
 
QUESTÃO 70 – MANTIDA. A questão cita o entendimento de WRIGHT (2011, p. 235), na qual 
o autor cita que num conceito da curva de experiência, há “a redução dos custos por unidade à 
medida que uma organização ganha experiência na produção de um bem ou serviço”. Dada 
essa exposição de motivos, entende-se que a questão deve ser mantida. 
 
QUESTÃO 71 – MANTIDA. A questão cita o entendimento de Controles internos segundo o 
modelo de referência COSO (Committe Of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission, p.6-7), em que informa que NÃO consta como Componente do Gerenciamento de 
Riscos Corporativos o conteúdo da alternativa C. Dada essa exposição de motivos, entende-se 
que a questão deve ser mantida. 
 
QUESTÃO 72 – MANTIDA. A questão cita conteúdo constante Programa de Administração e 
Conhecimentos Específicos, o qual afirma: 



 

“4.2 Normas do IIA (Institute of Internal Auditors) – Instituto Internacional de Auditores Internos: 
independência, proficiência e zelo profissional, desenvolvimento profissional contínuo”.  
Dada essa exposição de motivos, entende-se que a questão deve ser mantida. 
 
QUESTÃO 73 – MANTIDA. A questão trata do conteúdo de Administração 
Financeira/Orçamento de Caixa, conforme consta no item 20 do Programa de Administração e 
Conhecimentos Específicos, o qual afirma: 
“20. Administração financeira e mercado financeiro: conceitos básicos e funções; planejamento 
financeiro de curto, médio e longo prazos; fontes de financiamento; métodos de elaboração de 
um fluxo de caixa; projeções dos demonstrativos financeiros e orçamento de caixa”. 
Dada essa exposição de motivos, entende-se que a questão deve ser mantida. 
 
QUESTÃO 74 – MANTIDA. A questão cita o entendimento das Normas da INTOSAI (p.80) 
onde NÃO consta como circunstância o conteúdo da alternativa A.  
Dada essa exposição de motivos, entende-se que a questão deve ser mantida. 
 
QUESTÃO 75 – MANTIDA. A questão trata do conteúdo do Programa de Administração e 
Conhecimentos Específicos, constante no Edital, o qual afirma: 
“4.1 Normas da INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) – 
Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores: código de ética e padrões 
de auditoria.” 
A questão cita ainda o entendimento das Normas da INTOSAI (p.68) onde NÃO consta como 
circunstância o conteúdo da alternativa B.  
Dada essa exposição de motivos, entende-se que a questão deve ser mantida. 
 
QUESTÃO 76 – MANTIDA. A questão trata do conteúdo do Programa de Administração e 
Conhecimentos Específicos, constante no Edital, o qual afirma: 
“19. Referencial Estratégico das Organizações: análise de ambiente interno e externo; 
ferramentas de análise de ambiente: análise swot ou análise PFOA (Potencialidades, 
Fraquezas, Oportunidades e Ameaças), análise de cenários, matriz GUT (Gravidade, Urgência 
e Tendência); negócio, missão, visão de futuro, valores.” 
A questão cita ainda o entendimento de TACHIZAWA e REZENDE 2000 (p. 57) os quais citam 
os “oito elementos que formam o MAO: usuários ou cliente final, clientes intermediários, 
instituições similares ou concorrentes, fornecedores, bens e serviços substitutos e agentes 
intervenientes.”. 
Dada essa exposição de motivos, entende-se que a questão deve ser mantida. 
 
QUESTÃO 77 – ANULADA. Erro de grafia. Soma dos itens do Problema “Altos índices de 
reclamações de clientes não está correta, conforme é demonstrado abaixo: 
 

Matriz de Priorização – GUT 
Problemas G U T Grau 

Crítico 
(G x U x T) 

Atraso nas entregas aos 
clientes 

5 4 3 12 

Valores elevados em 
despesas de 
manutenção 

2 2 1 5 

Altos índices de 
reclamações de clientes 

4 4 4 13 

Índice elevado de turn 
over de pessoal 

3 2 3 8 

 
QUESTÃO 78 – MANTIDA. A questão trata do conteúdo do Programa de Administração e 
Conhecimentos Específicos, constante no Edital, o qual afirma: 
“19. Referencial Estratégico das Organizações: análise de ambiente interno e externo; 
ferramentas de análise de ambiente: análise swot ou análise PFOA (Potencialidades, 



 

Fraquezas, Oportunidades e Ameaças), análise de cenários, matriz GUT (Gravidade, Urgência 
e Tendência); negócio, missão, visão de futuro, valores.” 
A questão cita ainda o entendimento de TAVARES (1991, p.173) o qual cita que a estratégia de 
desenvolvimento enfatiza principalmente os recursos humanos e tecnológicos.  

Dada essa exposição de motivos, entende-se que a questão deve ser mantida. 

 
QUESTÃO 79 – ANULADA. Erro de abordagem do conteúdo. Consta no Edital: 
“1. Teoria clássica da administração, teoria da burocracia e teoria neoclássica da 
administração.” O conhecimento solicitado na questão não faz parte do Edital.  
Dada essa exposição de motivos, entende-se que a questão deve ser anulada. 
 
QUESTÃO 80 – MANTIDA. A questão trata do conteúdo do Programa de Administração e 
Conhecimentos Específicos, constante no Edital, o qual afirma: 
“TEMÁTICA DE GÊNERO Estatuto Nacional da Igualdade Racial (Lei Federal nº 12.288, de 20 
de julho de 2010);  Estatuto Estadual da Igualdade Racial (Lei Estadual nº 13.694, de 19 de 
janeiro de 2011).” 
A questão cita o entendimento da referida lei ao abordar o § 3º do Art. 1º no qual consta que 
um indivíduo ao declarar-se expressamente como mestiço poderá beneficiar-se do amparo 
deste estatuto, já que dessa forma ele é considerado negro. 
Dada essa exposição de motivos, entende-se que a questão deve ser mantida. 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO 81 – ANULADA – Pelo fato de haver um erro de digitação que compromete a 
resolução anula-se a questão. 
 
QUESTÃO 82 – MANTIDA – Duas observações devem ser feitas: (a) o Novo Acordo 
Ortográfico não foi cobrado na prova – ele é apenas adotado pela banca. Ou seja, em relação 
à palavra ‘ideia’, adotou-se a escrita sem o acento, conforme a nova ortografia. Entretanto, em 
hipótese alguma, é difícil compreender qual o significado da palavra e a qual categoria ela 
pertence (substantivo? Feminino ou masculino). (b) A questão solicitava que fossem 
observadas as lacunas tracejadas. Conforme o dicionário Aurélio, tracejado significa formada 
por pequenos traços, uns em seguimento aos outros – não especificando se os traços são 
contínuos ou limitados por espaços. Ou seja, a sequência ____ é formada por pequenos traços 
de forma contínua, ao contrário de ...., que são pontos contínuos. 

QUESTÃO 83 – MANTIDA – Na assertiva III, pedia-se que se analisassem as letras x e ch nas 
palavras ‘queixas’ e ‘chama’, respectivamente. Nota-se que, apesar de serem representados 
por letras diferentes, o fonema é o mesmo, uma consoante fricativa pós-alveolar. É importante 
observar que as letras assinaladas eram as consoantes, e não as vogais ‘ei’ e ‘a’. 
 
QUESTÃO 84 – MANTIDA – Sobre as assertivas, afirma-se o seguinte, considerando a frase 
“Ainda assim você seria como é, pensaria da mesma maneira, teria a mesma falta e nutriria o 
mesmo desejo que cultiva?”. (I) Caso alterássemos ‘seria’ por ‘será’, os verbos ‘pensar’, ‘ter’ e 
‘nutrir’ também teriam que ser conjugados no futuro do presente. – Verdadeira, pois, por uma 
questão de paralelismo, os verbos também precisariam assumir a forma correta. Ora, se os 
verbos ‘ser’, ‘pensar’, ‘ter’ e ‘nutrir’ estão conjugados no futuro do pretérito, a mudança do 
tempo de apenas um eles consistiria em um erro de paralelismo, além de afetar o sentido da 
expressão – se antes o tempo de ocorrência dos verbos era um futuro em relação a um ponto 
determinado no passado; agora, todos devem indicar uma situação futura, certa ou apenas 
provável, em relação ao momento de enunciação. Ou seja, a mudança de apenas um verbo 
causa erro gramatical. (II) Se o pronome ‘você’ fosse substituído por ‘nós’, seis outras 
alterações seriam necessárias a fim de manter a concordância do período, quais sejam: Ainda 
assim nós SERÍAMOS como SOMOS, PENSARÍAMOS da mesma maneira, TERÍAMOS a 
mesma falta e NUTRIRÍAMOS o mesmo desejo que CULTIVAMOS?. (III) Caso ‘o mesmo 



 

desejo’ fosse passado para o plural, o verbo ‘cultivar’ não deveria ser alterado, pois tal verbo 
concorda com o pronome ‘que’, o qual retoma a palavra ‘você’, na linha anterior. Mantém-se, 
portanto, o gabarito. 
 
QUESTÃO 85 – MANTIDA – De acordo com o dicionário Aurélio, ‘passível’ significa ‘Que pode 
experimentar sensações e emoções, ou sofrer certos efeitos’. Ou seja, na frase “Mas é 
possível; frágil, no entanto passível de cuidadosa e constante reconstrução”, ‘passível’ não 
poderia significar algo que pode vir a acontecer (como previa a assertiva III), mas sim algo que 
necessita de constante reconstrução, que sofre algum efeito que precise de cuidados. É 
preciso atentar para o fato de que a noção de que algo pode vir a acontecer está no escopo da 
palavra ‘possível’, na mesma linha; e não de ‘passível’. Mantém-se a questão, portanto. 
 
QUESTÃO 87 – MANTIDA – A questão solicitava que se analisassem as propostas de 
alteração de palavras do texto em termos sintáticos e semânticos. Nesse sentido, esclarece-se: 
(a) A primeira assertiva é verdadeira, pois ‘inevitável’ pode ser substituída por ‘não ser possível 
evitar’ na frase ‘parece inevitável (não ser possível evitar) vez ou outra pensarmos. (b) A 
segunda assertiva é falsa, pois ‘incompletude não poderia ser substituída por ‘nunca haver 
qualquer tipo de completamento’ sem causar incorreções na frase ‘não desabrocha e reproduz 
a sensação de incompletude (nunca haver qualquer tipo de completamento’. É necessário 
notar que o erro semântico está na presença do advérbio ‘nunca’, pois o sentido de 
incompletude é ‘caráter do que é, ou está incompleto (não completo, não acabado)’. Assim, ao 
dizer que é algo que nunca poderá ser completado, é completamente diferente de dizer que 
algo está (ainda que provisoriamente) incompleto. Ou seja, a assertiva é falsa. (c) A terceira 
assertiva é falsa, pois ‘inexorável’ significa ‘algo que não se move a rogos; não exorável’ – e, 
em nenhuma acepção, significa que algo não pode ser preenchido. (d) A última assertiva está 
incorreta, pois o fato de haver uma dupla negação não acarreta erro sintático ou semântico – 
algo não ser incondicional é diferente de algo ser condicional. Pelos motivos aqui expostos, 
mantém-se a questão. 
 
QUESTÃO 89 – MANTIDA – Sobre a questão, afirma-se: (a) O verbo ‘aparece’, em “Não raro, 
nos consultórios de psicólogos e psicanalistas, aparece a inquietude em forma de queixas de 
tristeza e irritação”, é intransitivo, pois o que vem após do verbo é o sujeito, que está posposto. 
(b) A expressão ‘nos consultórios de psicólogos e psicanalistas’ não é um adjunto adnominal, 
mas sim, um adverbial que indica lugar – não há qualquer dúvida sobre sua classificação. (c) A 
troca de ‘em forma de’, uma locução adverbial, por ‘formando’ acarreta aumento no número 
das orações, uma vez que ‘formando’ é um verbo na forma nominal. Pelos motivos aqui 
expostos, mantém-se o gabarito. 
 
QUESTÃO 90 – MANTIDA - O Novo Acordo Ortográfico não foi cobrado na prova – ele é 
apenas adotado pela banca. Ou seja, em relação à palavra ‘ideia’, adotou-se a escrita sem o 
acento, conforme a nova ortografia. Entretanto, em hipótese alguma, é difícil compreender qual 
o significado da palavra e a qual categoria ela pertence (substantivo? Feminino ou masculino). 
Ou seja, a compreensão da palavra não acarreta dificuldades para o entendimento e para a 
resolução da questão. 
 
QUESTÃO 91 – MANTIDA - Em relação à questão 91, a assertiva I está incorreta, visto que a 
sociedade imaginada por Thomas Morus não era livre e igualitária, mas baseada em 
escravidão e diferença entre homens e mulheres, como pode ser visto a seguir: “O direito à 
educação e à saúde seria universal, a diversidade religiosa seria tolerada e a propriedade 
privada, proibida. O governo seria exercido por um príncipe eleito que poderia ser substituído 
se mostrasse alguma tendência para a tirania e as leis seriam tão simples, que dispensariam a 
existência de advogados. Mas para que tudo isto funcionasse, Morus prescrevia dois escravos 
para cada família, recrutados entre criminosos e prisioneiros de guerra. Além disso, o príncipe 
deveria sempre ser homem e as mulheres teriam menos direitos do que os homens.” (l.06-08). 
Outro ponto a ser esclarecido é o fato de o Novo Acordo Ortográfico não ter sido cobrado na 
questão – ele é apenas adotado pela banca. Ou seja, em relação à palavra ‘ideia’, adotou-se a 
escrita sem o acento, conforme a nova ortografia. Entretanto, em hipótese alguma, é difícil 
compreender qual o significado da palavra e a qual categoria ela pertence (substantivo? 



 

Feminino ou masculino). Ou seja, a compreensão da palavra não acarreta dificuldades para o 
entendimento e para a resolução da questão. 
 
QUESTÃO 93 – MANTIDA –Em relação à questão 93, afirma-se: (a) De acordo com o 
Dicionário Aurélio, ‘utopia’ significa “Descrição ou representação de qualquer lugar ou situação 
ideais onde vigorem normas e/ou instituições políticas altamente aperfeiçoadas; Projeto 
irrealizável; quimera; fantasia”. Ou seja, afirmar que a palavra indica uma sociedade fantasiosa, 
que não pode ser alcançada, cujos ideais são irrealizáveis, está de acordo tanto com o 
significado original da palavra como com o contexto de uso. Por esse motivo, a assertiva I está 
correta. (b) Sobre a assertiva III, afirma-se que ela está incorreta, uma vez que as ideias 
designadas pelo autor indicam elementos distintos, mas não complementares – ‘utopia’ 
significa um projeto de sociedade que não pode ser realizado, enquanto ‘distopias’ são 
geralmente caracterizadas pelo totalitarismo, autoritarismo, por opressivo controle da 
sociedade. Além disso, distopias representam sátiras da sociedade, diferindo 
fundamentalmente do conceito de utopia – enquanto essas representam sistemas sociais 
idealizados, aquelas representam a antítese da utopia. Ou seja, apesar de serem formadas 
pelo mesmo radical, uma palavra é o oposto da outra, e não a complementação. Por esse 
motivo, a assertiva está incorreta e o gabarito é mantido. 

QUESTÃO 94 – MANTIDA – No item III, a alteração de ‘chacinas’ por ‘mortandades’ não 
acarreta alteração semântica no período “Hoje vivemos em meio à sua negação, em 
engarrafamentos intermináveis, em chacinas nas estradas e num caos que só aumenta, sem 
solução à vista.”, conforme a resposta indicada pelo gabarito. Dessa forma, não há o que ser 
questionado, visto que o candidato também entendeu que não ocorre qualquer alteração de 
sentido em tal substituição. 
 
QUESTÃO 96 – MANTIDA – Em relação à frase disjuntiva “(1) os governantes seriam filósofos 
(2) ou os filósofos, governantes”, afirma-se: (a) Em relação à assertiva I, correta, deve-se 
entender que, de uma maneira ampla, ambos os fragmentos expressam a mesma ideia, a de 
que governantes deveriam ser filósofos. A principal diferença entre os enunciados está na 
ordem de ocorrência dos fatos: em (1), há um conjunto de governantes que deveriam ser 
formados em filosofia ou praticar tal arte, enquanto em (2) há um conjunto de filósofos que se 
tornarão governantes. Ou seja, a diferença está na profissão inicial – em (1), os homens eram 
governantes e passaram a ser filósofos, enquanto em (2) o contrário é realizado. Entretanto, se 
pensarmos em termos básicos, na sociedade platônica (não podemos esquecer que a frase 
está contextualizada), os governantes deveria ser filósofo, seja como profissão primeiramente 
escolhida ou como segunda. Caso não houvesse alguma diferença semântica, o autor não teria 
escolhido afirmar duas vezes a mesma proposição. Ele apenas salientou que poderia haver 
uma diferença entre a formação daqueles que governam – mas que, em geral, independente 
disso, eles deveriam ser filósofos. Além disso, é importante observar que a palavra ‘deveriam’, 
que consta na assertiva, não é usada como uma obrigação, mas como um modalizador do 
discurso, indicando uma suposição. Ou seja, na sociedade platônica utópica, supunha-se que 
os governantes deveriam ser filósofos. (b) A assertiva III, também correta, enfatiza a 
importância da filosofia e daqueles que praticam tal arte na sociedade imaginada por Platão. 
Faz-se necessário lembrar, mais uma vez, que a frase é retirada do texto, o que pressupõe que 
o leitor conheça o contexto de enunciação. Assim, por mais que não se saiba quem foi Platão, 
consegue-se inferir que há alguma importância na repetição da palavra ‘filósofos’. Ora, se tal 
motivo não houvesse, não haveria motivos para o autor ter repetido tal aspecto. Além disso, 
deve-se lembrar que inferências são recuperadas pelo dito – portanto, passíveis de 
recuperação. Pelos motivos aqui expostos, mantém-se a questão. 
 
QUESTÃO 97 – MANTIDA – Em relação à assertiva III, de acordo com Cegalla (2007), as 
palavras são classificadas em monossílabas (uma sílaba), dissílaba (2), trissílaba (3) ou 
polissílaba (mais de 3). As palavras com mais de uma sílaba, de acordo com a posição da 
sílaba tônica, classificam-se em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Já as palavras 
monossílabas podem ser tônicas ou átonas. Nesse sentido, há, claramente, uma diferença na 
regra para acentuação das palavras quanto ao número de sílabas e quanto à posição da sílaba 
tônica. Ou seja, enquanto ‘só’ é acentuada por ser monossílaba tônica; ‘propôs’, que possui 



 

mais de uma sílaba, é oxítona, uma vez que a sílaba tônica é a última. Por esses motivos, 
mantém-se o gabarito. 
 
QUESTÃO 98 – MANTIDA – Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que há diferenças 
entre o significado de frase, oração e período. Frase é todo enunciado capaz de transmitir 
alguma informação, assumindo as mais diferentes formas – desde uma simples palavra até um 
período complexo. Já o período é a frase constituída de uma ou mais orações (cada verbo 
representa uma oração). Escolheu-se utilizar a denominação ‘período’ pois este é aberto por 
uma letra maiúscula e fechado com um ponto final – ou seja, delimita-se qual espaço da frase 
deve ser considerado. Em segundo lugar, o fato da assertiva III não incluir a palavra ‘outras’ 
não significa que se deva contar a palavra alterada. Ora, caso ‘carros’ não fosse alterada, não 
haveria razões para mais alterações na frase. Assim, a mudança de número do substantivo 
acarreta que mais três palavras sofram alteração – e não quatro, conforme pode ser visto: “No 
futuro previsto, O carro OFERECERIA transporte rápido e lazer inédito em estradas 
magnetizadas para guiá-LO mesmo sem motorista.” A questão pede que se analisem os casos 
de concordância verbal ou nominal – ou seja, se não há um elemento estabelecido que altere o 
período (ou frase), não há motivos para fazer qualquer questionamento em relação à 
concordância. Por esses motivos, mantém-se o gabarito. 
 
QUESTÃO 99 – ANULADA – Pelo fato de a palavra ‘enquanto’ não estar na linha indicada 
pela assertiva IV, anula-se a questão. 
 

 
BLOCO 2 

 
 

CONTABILIDADE PÚBLICA 
 
QUESTÃO 04 – MANTIDA - As alternativas A, C, D e E fazem parte do Patrimônio Público, 
muito embora a contabilização das praças, pontes e ruas não faça parte de uma prática 
corrente atual. De acordo com a Lei 10.406/2002 que instituiu o Código Civil Brasileiro, em seu 
artigo 99 diz que:  

Art. 99. São bens públicos: 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 

Já a alternativa B que trata do Ativo Intangível denominado Capital Intelectual, diz que os 
custos são imprecisos, logo não podem fazer parte do Patrimônio Público, porque nos item 18 
a 67 do CPC 04 que trata do reconhecimento dos Ativos Intangíveis menciona que deve ser 
possível a mensuração dos custos que formaram estes Ativos. 
Logo a alternativa que não atende é a letra B. 
 
QUESTÃO 05 – MANTIDA - Conforme página 18, do MCASP, Parte II, PCP: 

Variações patrimoniais qualitativas são aquelas em que ocorrem 
permutações de mesmo valor dos elementos do Patrimônio, ou seja, 
as alterações do Patrimônio que não alteram o valor do Patrimônio 
Líquido. Como exemplos têm-se a compra de veículo e a contratação 
de operações de crédito, que são variações patrimoniais qualitativas, 
pois o que acontece, no primeiro exemplo, é a troca (permuta) de 
uma obrigação de pagar por veículo e, no segundo exemplo, é a 
entrada de caixa, advinda do empréstimo, em contrapartida a um 
registro de uma obrigação de devolução do empréstimo. 

 
Todos os itens listados nas alternativas, tais como compra de veículo (alternativa B), 
contratação de operações de crédito (alternativa A) são variações qualitativas,  pois não 
alteram os elementos patrimoniais, visto que são realizadas somente em contas de ativo e 



 

passivo. A alternativa D depósitos bancários são qualitativas porque simplesmente existe a 
troca entre caixa e banco, portanto são elementos qualitativos; e a alternativa E também 
configura apenas troca de elementos patrimoniais no caso dinheiro por matéria-prima. Logo, 
resta apenas a letra C, cujo lançamento influenciará diretamente o Patrimônio Líquido por meio 
da doação recebida e tratando-se de uma variação quantitativa aumentativa. 
 
QUESTÃO 06 – ANULADA - Por apresentar duas respostas corretas representadas pelas 
alternativas D e E. As receitas da dívida ativa são realmente classificadas como “outras 
receitas correntes” no MCASP, ocasionando duplicidade de alternativas verdadeiras. 
 
QUESTÃO 07 – MANTIDA - Conforme pág. 16 do PCASP temos: 
A Lei nº 4.320/1964, no art. 105, determina: 
 
“Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará: 
I - O Ativo Financeiro; 
II - O Ativo Permanente; 
II - O Passivo Financeiro; 
IV - O Passivo Permanente; 
V - O Saldo Patrimonial; 
VI - As Contas de Compensação. 
 
§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de 
autorização orçamentária e os valores numerários. (exatamente o escrito na letra A – logo a 
alternativa é verdadeira). 
  
§ 2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou 
alienação dependa de autorização legislativa. (o escrito na letra B é independa – logo a 
alternativa é falsa). 
 
§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamento independam 
de autorização orçamentária. (exatamente o escrito na letra C – logo a alternativa é 
verdadeira). 
 
§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de 
autorização legislativa para amortização ou resgate. (exatamente o escrito na letra D – logo a 
alternativa é verdadeira). 
 
2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo 
financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações 
de crédito a eles vinculadas. (exatamente o escrito na letra E – logo a alternativa é verdadeira). 
 
Mantém-se a questão porque a alternativa correta está de acordo com o que pede a questão.  
 
QUESTÃO 08 – MANTIDA - De acordo com a página 55 da parte II do MCASP temos: 
(a) O seu valor cultural, ambiental, educacional e histórico provavelmente não é refletido 
totalmente no valor financeiro puramente baseado no preço de mercado; (exatamente o escrito 
na letra A – logo a alternativa é verdadeira). 
 
(b) As obrigações legais ou estatutárias podem impor proibições ou restrições severas na 
alienação por venda; (exatamente o escrito na letra B – logo a alternativa é verdadeira). 
 
(c) São geralmente insubstituíveis e seus valores podem aumentar através do tempo mesmo 
se sua condição física se deteriorar; (exatamente o escrito na letra D – logo a alternativa é 
verdadeira). 
 
(d) Pode ser difícil estimar sua vida útil, a qual em alguns casos podem ser centenas de anos. 
(exatamente o escrito na letra E– logo a alternativa é verdadeira). 
 



 

O reconhecimento e a mensuração desses ativos são facultativos e podem seguir bases outras 
que não as utilizadas para os ativos imobilizados. (o escrito na letra C diz que são obrigatórios 
o que torna a questão falsa – logo a alternativa é falsa). 
 
Como pede a alternativa INCORRETA, a letra c é o gabarito correto. 
 
QUESTÃO 09 – MANTIDA - A letra A diz que: A) Os fundos especiais de despesa possuem 
personalidade jurídica e é recomendável que para sua constituição além da figura do gestor os 
órgãos ou unidades administrativas possuam condições de autorizar despesas dentro dos 
limites impostos pelas dotações orçamentárias aprovadas, assinar notas de empenho e 
autorizar pagamentos dentro dos limites financeiros existentes, que são as competências 
destinadas aos ordenadores de despesa. 
De acordo com KHOAMA, Heilio. Contabilidade Pública: teoria e prática. 13ª. Edição. São 
Paulo: Atlas, 2013.página 227, os “fundos especiais NÃO possuem personalidade jurídica”, 
logo a alternativa é falsa e é a resposta do gabarito. 
O que está sendo alegado pelos candidatos que a alternativa B também é falsa porque os 
fundos especiais possuem além daquelas outras classificações. A Banca concorda com os 
candidatos, mas possuir outras além das citadas não invalida as citadas portanto é verdadeira 
e o gabarito é mantido. 
Além de que a referência bibliográfica citada pela banca foi KHOAMA, Heilio. Contabilidade 
Pública: teoria e prática. 13ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2013.página 227, cuja classificação 
para fundos especiais foi: fundos especiais de despesa, fundos especiais para financiamento e 
fundos de natureza contábil. 
 
QUESTÃO 10 – ANULADA - Houve um erro de digitação e com isso não existe resposta 
correta para a questão. 
 
E) R$ 1.700,00 (correto) ; R$ R$ 1.100,00 (errado) 
Resolução: 
Previsão orçamentária inicial .................................................................................. R$ 6.500,00 
 .......................................................................................................................................... (mais) 
Alteração da previsão orçamentária........................................................................... R$ 500,00 
 ....................................................................................................................................... (menos) 
Crédito disponível ....................................................................................................... R$ 200,00 
(=) Despesas empenhadas ..................................................................................... R$ 6.800,00 
 ....................................................................................................................................... (menos) 
Crédito empenhado pago ........................................................................................ R$ 5.100,00 
(=) Restos a pagar ................................................................................................. R$ 1.700,00 
Já os restos a pagar não processados são calculados assim: 
Crédito empenhado a liquidar ................................................................................. R$ 1.100,00 
 .......................................................................................................................................... (mais) 
Crédito empenhado em liquidação............................................................................. R$ 500,00 
(=) Restos a pagar não processados .................................................................. R$ 1.600,00 
 
QUESTÃO 11 – MANTIDA - Conforme página 25 parte II PCP do MCASP: 

Reconhecimento da variação patrimonial diminutiva antes da 
ocorrência da liquidação da despesa orçamentária. 
O 13° salário, a ser pago no final do ano, deve ser reconhecido a 
cada mês trabalhado, ou seja, uma variação patrimonial diminutiva 
deve ser reconhecida mensalmente, mas o empenho, liquidação e 
pagamento da despesa orçamentária só acontecerá no mês do 
pagamento. (Texto exatamente igual ao da letra a, portanto 
verdadeira) 
No mês do pagamento, então, haverá o registro da despesa 
orçamentária. 

 
As demais questões são variações deste texto para falsear as sentenças. Portanto, gabarito 
mantido. 



 

QUESTÃO 12 – MANTIDA - Reproduzindo o artigo 37 da LRF, temos: 

        Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: 

        I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo 
fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7o do art. 150 da 
Constituição; 

Questão da Prova, assertiva I dizia: 

        I - captação de recursos a título de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador 
ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7o do art. 150 da Constituição; 

Como antecipação de receita não é a mesma coisa que receita, a assertiva está falsa. 

        II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, 
direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, 
na forma da legislação; 

Questão da Prova, assertiva II dizia: 

        II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, 
direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, 
na forma da legislação; 

Exatamente igual. Assertiva verdadeira. 

        III - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com 
fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de 
crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes; 

Questão da Prova, assertiva III dizia: 

        III - assunção indireta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, 
com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título 
de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes; 

Foi trocada a palavra direta para indireta, o que tornou a assertiva falsa. 

        IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para 
pagamento a posteriori de bens e serviços. 

Questão da Prova, assertiva III dizia: 

        IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para 
pagamento a posteriori de bens e serviços. 

Exatamente igual. Assertiva verdadeira. 

Logo, incorretas I e III. Gabarito mantido. 

 
 
 



 

QUESTÃO 13 – MANTIDA - De acordo com o MDF 5 edição, pagina 253: 
 
1. Restos a Pagar processados  
São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos liquidados e, 
portanto, prontos para o pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi verificado. Os Restos 
a Pagar Processados não devem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de 
bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração não poderá deixar de 
cumprir com a obrigação de pagar.  
 
2. Restos a Pagar não processados  
São considerados não processados os empenhos de contrato e convênios que se encontram 
em plena execução, não existindo o direito líquido e certo do credor. Dessa forma, no 
encerramento do exercício a despesa orçamentária que se encontrar empenhada mas ainda 
não paga será inscrita em restos a pagar não processados desde que haja suficiente 
disponibilidade de caixa.  
 
3. Restos a Pagar não processados liquidados  
Representam as despesas orçamentárias, empenhadas mas não pagas, inscritas em restos a 
pagar não processados no final do exercício, que foram liquidadas no exercício seguinte. A 
natureza dos restos a pagar não processados não se modifica quando ocorre sua liquidação, 
considerando que ela é definida no momento da inscrição em 31 de dezembro. 
 
As assertivas I e II são verdadeiras e a assertiva III é falsa, porque trata como processados 
quando o correto são não processados. 
 
QUESTÃO 14 – MANTIDA - Conforme Artigo 35 da Lei 4320/64 e Questão adaptada da 
página 42, de ARAÚJO, Inaldo. ARRUDA, Daniel. Contabilidade Pública. 2. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 
Que diz: “Denomina-se regime contábil o processo pelo qual o orçamento e os demais fatos 
administrativos mensuráveis em moeda, que afetam o patrimônio público, são contabilizados.” 
 
QUESTÃO 15 – MANTIDA - Questão adaptada da página 42, de ARAÚJO, Inaldo. ARRUDA, 
Daniel. Contabilidade Pública. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
O regime de caixa é a modalidade contábil que considera, na apuração do resultado do 
exercício, apenas os pagamentos  e recebimentos ocorridos efetivamente no exercício. 
 
QUESTÃO 16 – ANULADA - Conforme Manual do Gestor Público, 2011, Elaborado pela 
CAGE / RS Pagina 357, diz: 
19.8.3. Inventário de Bens Móveis 
O inventário físico-financeiro dos bens móveis deverá ser realizado em conformidade com as 
seguintes regras: 
Descrição e localização dos bens – Deverá ser realizada a perfeita identificação dos bens, o 
que consiste na sua correta descrição, segundo a qualidade, a característica e a quantidade 
deles, devendo, no caso de bens móveis, serem eles identificados com o número da plaqueta 
de patrimônio, a designação dos setores onde se encontram, o seu estado de conservação 
(novo, usado, inservível etc.) e o seu respectivo valor. Na alternativa A foi trocada a palavra 
deverá por poderá para tornar a alternativa falsa. 
 
As faltas constatadas na contagem de um item não poderão, sob hipótese alguma, ser 
compensadas pelas sobras de outros; e essa contagem física deverá ser efetuada na sua 
totalidade e jamais por amostragem. Na alternativa B foi omitido o não para tornar a alternativa 
falsa. 
 
Também deverá ser elaborada a relação de bens do órgão em poder de terceiros e de bens de 
terceiros em poder do órgão, com indicação expressa da existência ou não do instrumento de 
cessão de uso desses bens. 
Avaliação – Os bens deverão ser avaliados tendo como base o custo expresso na unidade 
monetária vigente no País, sendo registrados pelo seu valor de aquisição ou pelo custo de 



 

produção ou construção. Na alternativa C o texto está exatamente igual, alternativa correta. 
 
Mensuração – No inventário e nos registros patrimonial e contábil, a quantidade dos bens em 
peso, comprimento, área ou volume deverá ser expressa segundo o sistema métrico decimal. 
E, tanto no inventário como nos respectivos registros, nenhum bem poderá constar sem valor, 
por menor que seja, admitindo-se, no entanto, a avaliação por lotes de bens idênticos. Na 
alternativa D o texto está exatamente igual, alternativa correta. 
 
Ajustes – Os saldos contábeis apurados deverão ser ajustados pelas adições e exclusões, 
verificadas em balancete mensal, que ocorrerem até 31 de dezembro do ano corrente, a fim de 
que o saldo constante no Balanço Patrimonial expresse as reais e efetivas existências no 
encerramento do exercício financeiro do órgão ou da entidade. 
 
QUESTÃO 17 – MANTIDA - Conforme Artigos 68 e 69 da Lei 4320/64 e páginas 191 e 192 do 
Livro: BEZERRA FILHO, João Eudes. Orçamento Aplicado ao Setor Público. 2. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2013. 

Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente 
definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho 
na dotação própria para o fim de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao 
processo normal de aplicação. 

        Art. 69. Não se fará adiantamento ao servidor em alcance nem a responsável por dois 
adiantamentos: 
A) Com diárias, ajuda de custo e transporte. 
B) Despesas eventuais que exijam pronto pagamento. 
C) Pagamento de pessoa jurídica de obra de engenharia 
D) Extraordinárias e urgentes. 
E) De caráter secreto ou reservado (suprimento de fundos), realizados no interesse da 
segurança do ente público e na manutenção da ordem política e social. 
 
Todas as alternativas foram citadas pelo autor na página 191 e 192, entretanto ele cita 
despesas de pequeno vulto. O Pagamento a uma construtora não se configura um pagamento 
de pequeno vulto, logo esta é a incorreta. 
 
QUESTÃO 18 – MANTIDA - Conforme MCASP, Parte IV PCASP, Página 12 e 15: 
A assertiva I é falsa porque, na página 12, diz: 
O campo de aplicação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público abrange todas as 
entidades governamentais, exceto as estatais independentes, cuja utilização é facultativa. 
Como é facultativa  e não obrigatória, a alternativa é falsa. 
 
A assertiva II é verdadeira porque reproduz o texto do MCASP, pagina 12 que diz: 
 
O PCASP deve ser utilizado por todos os Poderes de cada ente da Federação, seus fundos, 
órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, 
bem como pelas empresas estatais dependentes. 
 
A assertiva III é falsa porque o texto correto que é o seguinte, conforme página 15 do MCASP: 
 
No Plano de Contas Aplicado ao Setor Público as contas contábeis são classificadas segundo 
a natureza das informações que evidenciam: 
Contas com Informações de Natureza Típica de Controle: são as contas que registram, 
processam e evidenciam os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no 
patrimônio da entidade do setor público, bem como outras que tenham função precípua de 
controle, seja para fins de elaboração de informações gerenciais específicas, acompanhamento 
de rotinas, elaboração de procedimentos de consistência contábil ou para registrar atos que 
não ensejaram registros nas contas patrimoniais, mas que potencialmente possam vir a afetar 
o patrimônio. O item que está em amarelo foi trocado para Contas com Informações de 



 

Natureza Patrimonial, o que tornou o item falso. 
 
QUESTÃO 19 – MANTIDA - Conforme página 32 do PCASP, temos: 
 

 
Logo a assertiva A é falsa. 
 

 
Logo a assertiva B é falsa. 

 
Logo a assertiva C é falsa. 
 
Na página 49 temos: 

 
Logo a assertiva D é verdadeira. 
 
Na página 50 temos: 
 

 
Logo a assertiva E é falsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUESTÃO 21 - ALTERA O GABARITO DE D PARA C. Conforme página 12 do MCASP parte 
III PCE: 

 
 
QUESTÃO 22 – MANTIDA - Sob o ponto de vista fiscal, as obrigações explícitas contingentes 
(ou passivos contingentes) decorrem de compromissos firmados pelo Governo em função de 
lei ou contrato e que dependem da ocorrência de um ou mais eventos futuros para gerar 
compromissos de pagamento. Tais eventos futuros não estão totalmente sob o controle da 
entidade, e podem ou não ocorrer. Como a probabilidade de ocorrência do evento e a 
magnitude da despesa resultante dependem de condições externas, a estimativa desses 
passivos é, muitas vezes, difícil e imprecisa. No entanto, o Anexo de Riscos Fiscais deve 
espelhar a situação da forma mais fiel possível.  
Como exemplos de passivos contingentes podem-se citar, dentre outros casos:  
 
a) Demandas judiciais contra a atividade reguladora do Estado, com impacto na despesa 
pública: em sua maior parte, controvérsias sobre indexação e controles de preços praticados 
durante planos de estabilização e soluções propostas para sua compensação, bem como 
questionamentos de ordem tributária e previdenciária; TEXTO EXATO DA ALTERNATIVA A. 
b) Demandas judiciais contra empresas estatais dependentes;  
c) Demandas judiciais contra a administração do Ente, tais como privatizações, liquidação ou 
extinção de órgãos ou de empresas, e reajustes salariais não concedidos em desrespeito à lei; 
TEXTO EXATO DA ALTERNATIVA C 
d) Demandas trabalhistas contra o ente federativo e órgãos da sua administração indireta; 
TEXTO EXATO DA ALTERNATIVA D 
e) Dívidas em processo de reconhecimento pelo Ente e sob sua responsabilidade  
TEXTO EXATO DA ALTERNATIVA E 
 
A Alternativa B é falsa porque é o conceito de passivo e não de passivo contingente. 
 
QUESTÃO 24 – MANTIDA - Conforme o MCASP, Parte V DCASP, Página 15 e 16 e 21. 
Página 15 diz: 
05.02.04.01 ANÁLISE DOS QUOCIENTES – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
1 - 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 na LOA. (texto exatamente igual ao da alternativa A, o que a torna verdadeira). 
 
2 - O Quociente de Execução da Receita é resultante da relação entre a Receita Realizada e a 
Previsão Atualizada da Receita, indicando a existência de excesso ou falta de arrecadação 
para a cobertura de despesas. (texto exatamente igual ao da alternativa B, o que a torna 
verdadeira). 
 
3 - O Quociente de Desempenho da Arrecadação é resultante da relação entre a Receita 
Realizada e a Previsão Inicial da Receita, indicando a existência de excesso ou falta de 
arrecadação para administração dos indicadores fiscais. (texto exatamente igual ao da 
alternativa C, o que a torna verdadeira). 
 



 

Na página 21: 
 
05.03.04.01 ANÁLISE DOS QUOCIENTES – BALANÇO FINANCEIRO 
 
1 - O Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro é resultante da relação entre o 
Resultado Orçamentário (Receita Orçamentária – Despesa Orçamentária) e a Variação do 
Saldo em Espécie. A interpretação desse quociente indica a parcela da variação do saldo do 
disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário. Em contrapartida pode ainda 
ser analisada a diferença como resultante do resultado extraorçamentário, ou das 
transferências. . (texto exatamente igual ao da alternativa D, o que a torna verdadeira). 
 
2 - O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo 
que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse 
quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie. . (texto cuja 
palavra financeiro foi alterada para econômico para falsear a questão logo é a resposta correta 
e o gabarito é mantido). 
 
 
QUESTÃO 26 – MANTIDA - Resolução: 
As variações patrimoniais aumentativas totalizam: 
Reconhecimento de créditos tributários do período atual ......................................... R$  50.000,00 
 .............................................................................................................................................. (MAIS) 
Incorporação de bens móveis por doação ................................................................. R$   4.200,00 
 .............................................................................................................................................. (MAIS) 
Cancelamento de restos a pagar não processados em liquidação ........................... R$   1.800,00 
 ............................................................................................................................... (=)R$ 56.000,00 
 
O resultado patrimonial do período é: 
VPA 
Reconhecimento de créditos tributários do período atual ......................................... R$  50.000,00 
 .............................................................................................................................................. (MAIS) 
Incorporação de bens móveis por doação ................................................................. R$   4.200,00 
 .............................................................................................................................................. (MAIS) 
Cancelamento de restos a pagar não processados em liquidação ........................... R$   1.800,00 
 ............................................................................................................................... (=)R$ 56.000,00 
(-) VPD 
Apropriação de salários do período atual ................................................................. R$  44.000,00 
 .............................................................................................................................................. (MAIS) 
Apropriação e pagamento de juros de empréstimos obtidos ..................................... R$   2.800,00 
 .............................................................................................................................................. (MAIS) 
Apropriação e pagamento de serviços de terceiros ................................................... R$   4.900,00 
 .............................................................................................................................................. (MAIS) 
Baixa do estoque de material para consumo ............................................................. R$   2.100,00 
 ............................................................................................................................... (=)R$ 53.800,00 
VPA – VPD ............................................................................................. Superávit de R$ 2.200,00 
 
QUESTÃO 27 – ANULADA - Existem duas alternativas falsas a do gabarito que é a letra A e a 
Letra B que por erro de cálculo, pois conforme: 
 
Despesa Orçamentária 
 -Ordinária ..................................................................................................... R$   98.000,00 
 - Vinculada ................................................................................................... R$   43.000,00 
Total  ..................................................................................................................... R$ 141.000,00 
 
QUESTÃO 28 – ANULADA - Não há resposta correta, porque para que o gabarito esteja 
correto o item: 
Ativo Realizável a Longo Prazo ................................................................................ R$  50.000,00 
DEVERIA SER: 



 

Ativo Realizável a Longo Prazo .................................................................................. R$  1.340,00 
 
QUESTÃO 29 – MANTIDA - O item diárias estava explicitado no item 26. Diárias do edital no 
conteúdo de contabilidade pública. 
Quanto às assertivas, tem-se que: 
Conforme o Manual do Gestor Público, 2011, Elaborado pela CAGE / RS Pagina 324, 326, 330, 
(artigo 7º do Decreto Estadual nº 24.846/76): 
A alternativa A: É o item correto porque corresponde literalmente o estabelecido no referido 
manual na pagina 324, conforme destacamos a seguir: 

A diária, cabe enfatizar, é concedida por dia de afastamento, sendo 
devida, pela metade (artigo 7º do Decreto Estadual nº 24.846/76) 
quando: a) não ocorrer, no dia a que corresponda, pernoite fora da 
sede, bem como, quando ocorrendo, não for indispensável para o 
bom desempenho do serviço. 

 
As alternativas B e C são falsas, porque conforme os tipos de diárias que estão identificadas no 
Manual do Gestor da CAGE temos: 
 
17.4. Tipos de Diárias 
Existem dois tipos de diárias, a saber: 
Diária normal – É utilizada para os deslocamentos ocorridos no território nacional, podendo 
assumir diferentes valores de indenização, conforme o cargo ou a função ocupada e o destino 
do servidor – para fora ou dentro do  Estado e, neste, para Capital ou interior. 
Diária especial – É destinada a indenizar as viagens do servidor para o exterior. As diárias 
especiais são autorizadas por ato específico do Governador do Estado, que também 
estabelece o seu valor em moeda estrangeira. 
A alternativa C é falsa, porque não existe diária ANORMAL. 
A alternativa D é falsa, porque não existe diária SUPLEMENTAR 
Já alternativa E é falsa, porque o percentual de 10% está errado, quando o correto é 25% 
conforme destacamos o trecho retirado da página 330 do Manual do Gestor Público da CAGE: 
 

17.6. Ressarcimento de Despesas com Alimentação 
Quando o deslocamento ocorrer em distância inferior a 50 km da 
sede e não for necessário pernoite, o servidor não terá direito à diária, 
mas poderá ser ressarcido das despesas comprovadas com 
alimentação, limitadas, porém, a 50% do valor da diária. E, se não for 
possível a comprovação das despesas com alimentação, em face da 
inexistência de fornecedor de refeição no local do deslocamento, a 
chefia imediata poderá autorizar o pagamento de 25% do valor 
integral da diária ao servidor que tenha viajado a serviço. 

 
QUESTÃO 30 – MANTIDA - A alternativa A está correta, porque é texto literal da página 26 do 
Manual do Gestor Público da CAGE conforme recortamos a seguir: 

Ordenador de despesa é o agente público, formalmente designado, 
eleito ou nomeado por autoridade pública competente, que se 
constitui, nos termos da lei ou de regulamento específico, no 
responsável pela administração superior do ente público e de cujos 
atos de gestão resultem a utilização, a arrecadação, a guarda, o 
gerenciamento ou a administração de dinheiros, bens e valores 
públicos pelos quais o ente responda ou que, em nome deste, 
assuma obrigações de natureza pecuniária. 

 
A alternativa B está correta, porque é texto literal da página 26 do Manual do Gestor Público da 
CAGE conforme recortamos a seguir: 
 

Consoante entendimento do TCE e com base na interpretação da 
legislação pertinente, tem-se admitido a existência de duas categorias 
de ordenador de despesa, quais sejam: o originário ou primário e o 



 

derivado ou secundário. O primeiro é aquele que possui poderes e 
atribuições definidas em lei ou regulamento para autorizar a 
realização das despesas do ente administrado; constitui-se na 
autoridade máxima do ente público, detentora de atribuições 
exclusivas e que têm origem em lei, e, por isso, seu poder ordenatório 
é reconhecido como primário ou originário. 
Nessa categoria, incluem-se os Secretários de Estado e os 
Presidentes de Autarquias, de Fundações e de Sociedades de 
Economia Mista. 
Em contrapartida, considera-se ordenador de despesa derivado ou 
secundário aquele que, por ato de delegação de poderes emanados 
do ordenador de despesa originário ou primário, assume atribuições 
deste quanto à ordenação de despesas. Nessa categoria, podem se 
enquadrar os Secretários Adjuntos, os chefes de departamento e os 
diretores de entidades públicas. 

 
Utilizando o mesmo trecho anterior, verifica-se que a alternativa C está correta, porque é texto 
literal da página 26 do Manual do Gestor Público da CAGE, conforme recortamos a seguir: 

Consoante entendimento do TCE e com base na interpretação da 
legislação pertinente, tem-se admitido a existência de duas categorias 
de ordenador de despesa, quais sejam: o originário ou primário e o 
derivado ou secundário. O primeiro é aquele que possui poderes e 
atribuições definidas em lei ou regulamento para autorizar a 
realização das despesas do ente administrado; constitui-se na 
autoridade máxima do ente público, detentora de atribuições 
exclusivas e que têm origem em lei, e, por isso, seu poder ordenatório 
é reconhecido como primário ou originário. 
Nessa categoria, incluem-se os Secretários de Estado e os 
Presidentes de Autarquias, de Fundações e de Sociedades de 
Economia Mista. 
Em contrapartida, considera-se ordenador de despesa derivado ou 
secundário aquele que, por ato de delegação de poderes emanados 
do ordenador de despesa originário ou primário, assume atribuições 
deste quanto à ordenação de despesas. Nessa categoria, podem se 
enquadrar os Secretários Adjuntos, os chefes de departamento e os 
diretores de entidades públicas. 

 
Utilizando o mesmo trecho anterior, verifica-se que a alternativa D está INCORRETA, porque 
pelo texto do trecho foi incluída a palavra exceto, o que falseou a questão: 

Consoante entendimento do TCE e com base na interpretação da 
legislação pertinente, tem-se admitido a existência de duas categorias 
de ordenador de despesa, quais sejam: o originário ou primário e o 
derivado ou secundário. O primeiro é aquele que possui poderes e 
atribuições definidas em lei ou regulamento para autorizar a 
realização das despesas do ente administrado; constitui-se na 
autoridade máxima do ente público, detentora de atribuições 
exclusivas e que têm origem em lei, e, por isso, seu poder ordenatório 
é reconhecido como primário ou originário. 
Nessa categoria, incluem-se os Secretários de Estado e os 
Presidentes de Autarquias, de Fundações e de Sociedades de 
Economia Mista. 
Em contrapartida, considera-se ordenador de despesa derivado ou 
secundário aquele que, por ato de delegação de poderes emanados 
do ordenador de despesa originário ou primário, assume atribuições 
deste quanto à ordenação de despesas. Nessa categoria, podem se 
enquadrar os Secretários Adjuntos, os chefes de departamento e os 
diretores de entidades públicas. 

 



 

Utilizando o mesmo trecho anterior, verifica-se que a alternativa E está correta porque é texto 
literal da página 26 do Manual do Gestor Público da CAGE conforme recortamos a seguir: 

Em contrapartida, considera-se ordenador de despesa derivado ou 
secundário aquele que, por ato de delegação de poderes emanados 
do ordenador de despesa originário ou primário, assume atribuições 
deste quanto à ordenação de despesas. Nessa categoria, podem se 
enquadrar os Secretários Adjuntos, os chefes de departamento e os 
diretores de entidades públicas. 

 
 

ECONOMIA E FINANÇAS 
 
QUESTÃO 31 – ANULADA – Houve um equívoco na elaboração da questão, pois o gráfico 
assinalou como produtos a serem julgados quanto à curva de possibilidade de produção, 
Alimentos (em toneladas) ou Máquinas (em milhares), e não Produto A e Produto B. A terceira 
afirmação emprega, corretamente, esses dois termos (Alimentos e Máquinas), mas a quarta 
afirmação, incorretamente, refere-se a Produto A e Produto B. O candidato fica, assim, 
impossibilitado de responder a questão, razão pela qual deve ser anulada. 
 
QUESTÃO 32 – ANULADA – A questão abordou o efeito de um imposto nos casos de 
concorrência perfeita, oligopólio e monopólio. Houve, efetivamente, um equívoco por parte da 
banca ao referir-se a oligopólio, dado que o edital do concurso menciona “conceitos básicos de 
custos de produção; preço e produto em concorrência perfeita e no monopólio”. Embora o 
oligopólio seja, na atualidade, a organização predominante do mercado, ele não constou desse 
item. Assim, a questão exigiu conhecimento não previsto no edital e deve ser anulada. 
 
QUESTÃO 33 – ALTERA O GABARITO DE C PARA A – A assertiva I está, efetivamente, 
correta, pois a atuação de consumidores e produtores, que resultar em custos ou benefícios 
que não estiverem refletidos nos preços de mercado, pode ser uma causa de ineficiência 
econômica. Essa situação é um caso de externalidade, e toda teoria econômica aponta a 
externalidade como uma fonte de ineficiência. Essa situação é apontada por PINDYCK, Robert 
S. e RUBINSFELD, Daniel L. Microeconomia. São Paulo: Makron Books (bibliografia do 
concurso), página 377. Portanto, a assertiva I está correta. 
A afirmação III, no entanto, não está correta, embora o gabarito a considere como a única 
resposta correta. Pela teoria econômica, se o governo exigir que produtores cobrem preço 
inferior ao preço de mercado (bem como superior ao preço de mercado), há perda de bem-
estar. Está situação está descrita em PINDYCK, Robert S. e RUBINSFELD, Daniel L. 
Microeconomia. São Paulo: Makron Books, página 377, evidenciado perda de bem-estar, 
ficando produtores e consumidores em conjunto em pior situação de bem-estar. Esta afirmação 
está incorreta. 
Em síntese, somente a afirmação I está correta. A resposta à questão deverá ser a alternativa 
A. 
 
QUESTÃO 34 – MANTIDA – Em primeiro lugar, os cálculos exigidos nesta questão, e em 
outras, são preparados para poderem ser feitos sem auxílio de calculadoras, em tempo 
adequado para a duração da prova. Não há porque pensar em aplicar nova prova. 
Em segundo lugar, a distinção entre “quantidade demandada” e “demanda” existe em 
microeconomia, sem dúvida. Mas deve-se ter em conta que a mudança de demanda, um 
deslocamento de todo o status da curva de demanda para direita ou esquerda, se deve a 
alterações de renda e preferências, por exemplo, e não pela alteração de preço, que é o que a 
assertiva trata. No caso de mudança de preços, a mudança que se espera é na quantidade 
demandada, mantendo o mesmo status da demanda. A questão está absolutamente correta. A 
resposta do gabarito está correta (alternativa D). 
 
QUESTÃO 35 – MANTIDA – O multiplicador do aumento de gastos do governo, financiado 
integralmente com aumento de impostos, é efetivamente igual a 1, como afirma esta assertiva. 
Este é o caso do multiplicador do orçamento equilibrado, que é analisado por SACHS, Jeffrey 
D. e LARRAIN, Felipe. Macroeconomia. São Paulo: Makron Books, no capítulo 12, página 402. 



 

A questão está correta. A resposta do gabarito (afirmativa D) está correta. 
 
QUESTÃO 36 – MANTIDA – O edital do concurso, relativo à Macroeconomia, lista os 
seguintes temas: as contas nacionais; conceitos de produto e de renda; os agregados 
macroeconômicos; renda e produto de equilíbrio; consumo, poupança e investimento; o 
multiplicador; o setor governo e a política fiscal; déficits e dívida pública; políticas de 
estabilização. [ênfase acrescida]. 
Os temas consumo e poupança são tratados no capítulo 4, e investimentos, no capítulo 5 de 
SACHS, Jeffrey D. e LARRAIN, Felipe. Macroeconomia. São Paulo: Makron Books. A “teoria do 
consumo da renda permanente” consta da seção 4.5 do livro mencionado. Está absolutamente 
correta a inclusão desse tema, que é vital para se entender consumo, poupança e 
investimentos em uma economia, pois quase a totalidade do assunto tratado no capítulo 4, da 
bibliografia mencionada, diz respeito a isso. 
A questão está absolutamente correta.  
 
QUESTÃO 37 – MANTIDA – Em primeiro lugar, deve-se observar que a afirmativa III 
apresenta: Ig- Sg (trata-se de relação especifica para governo), que é diferente de 
simplesmente I – S (toda a economia). É válido, sim, por Ig- Sg apurar-se o déficit ou superávit 
orçamentário. Veja-se, a propósito, SACHS, Jeffrey D. e LARRAIN, Felipe. Macroeconomia. 
São Paulo: Makron Books, capítulo 7, página 216. 
Os juros da dívida, por sua vez, são considerados como uma grandeza independente dos 
gastos (G) do governo. Portanto, as descrições constantes das afirmativa I e II, empregando 
rDg -1 (a taxa r de juros aplicada sobre dívida do governo do ano anterior) está correta. Ver a 
respeito em SACHS, Jeffrey D. e LARRAIN, Felipe. Macroeconomia. São Paulo: Makron 
Books, capítulo 7, página 216. 
Portanto, a questão está correta e a resposta do gabarito (E), também. 
 
QUESTÃO 38 – MANTIDA – Os cálculos exigidos nesta questão, e em outras, são preparados 
para poderem ser feitos sem auxílio de calculadoras, em tempo adequado para a duração da 
prova. Não há porque pensar em aplicar nova prova. 
 
QUESTÃO 39 – MANTIDA – O crédito de empréstimo por parte de banco comercial a cliente 
particular não afeta a base monetária. Esta é afetada somente em transações entre Banco 
Central, criando passivo monetário ou por depósito compulsório das instituições financeiras 
junto à autoridade monetária. A operação descrita na segunda afirmativa, na realidade, afeta o 
agregado M1 tão somente. A resposta do gabarito (alternativa B) está correta. 
 
QUESTÃO 40 – MANTIDA – A alternativa C está incorreta (é a resposta do gabarito). De fato, 
o comprador da opção de compra não precisará, obrigatoriamente, liquidá-la até o vencimento, 
pois ele adquiriu um direito e não uma obrigação. A questão trata de assunto previsto no edital 
do concurso. O edital prevê: “17. Estrutura e funcionamento do Sistema Financeiro Nacional.  
18. Mercado de renda fixa: títulos públicos e privados nos mercados interno e externo. 19. 
Mercado de renda variável.  20. Introdução aos derivativos: opções, swaps e futuros”. A 
questão cobre essa área, corretamente. O conceito de base é exatamente o descrito na 
alternativa A. Veja-se em FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro – Produtos e Serviços. Rio 
de Janeiro: Qualymark, ed. 2002, capítulo 12. Está, portanto, correta. 
Em síntese, a questão está correta e a resposta do gabarito (alternativa C) também. 
 
QUESTÃO 41 – MANTIDA – O aspecto essencial para responder os questionamentos é o 
entendimento correto entre operações que afetam o saldo do balanço de pagamentos em conta 
corrente e as operações que afetam a conta capitais. Sempre há um envolvimento de ambos, 
ao contrário do que postulam os recursos. Veja-se, por exemplo, a afirmação de Mario H. 
Simonsen e Rubens P. Cysne, em Ensaios Econômicos EPGE/FGV, N. 63, 
MACROECONOMIA – Cap. II – Balanço de Pagamentos (página 18): “Um saldo positivo no 
balanço de pagamentos em conta corrente significa que o país efetivamente exporta capitais 
para o exterior. Um saldo negativo, que o país importa capitais. em montante igual ao déficit 
em transações correntes. Que a exportação ou a importação de capitais é exatamente igual ao 
superávit ou o déficit de transações correntes será rigorosamente demonstrado no próximo 



 

capítulo: o superávit ou déficit em questão representa, respectivamente, ou a parcela de 
poupança interna que financia investimentos no exterior, ou a parte de investimento interno que 
é financiada por poupanças externas”. Portanto, as afirmações I e III estão absolutamente 
corretas. A afirmação II, por sua vez, está incorreta, como o gabarito a considera. Importações 
podem, efetivamente, não diminuir reservas internacionais quando financiadas, como na 
afirmação presente, por empréstimo externo, pois elas são pagas com recursos do empréstimo, 
não exigindo reservas. Assim, o gabarito está correto. 
Em síntese, a questão está correta, bem como o gabarito (resposta D). 
 
QUESTÃO 42 – MANTIDA – A discussão central dos recursos é a terceira afirmativa, 
considerada Falsa pelo gabarito, mas os recursos postulam verdadeira. A essência da terceira 
afirmativa é quando ao termo a ser empregado, no caso de um regime de taxas flexíveis de 
câmbio, como a adotada pelo Brasil, e por isso foi dado ênfase na introdução desta assertiva. 
Neste caso, o termo a ser empregado é depreciação, e não desvalorização. Veja-se em 
SACHS, Jeffrey D. e LARRAIN, Felipe. Macroeconomia. São Paulo: Makron Books, capítulo 10, 
página 329: “Neste ponto, precisamos definir uma terminologia que nos ajudará a analisar a 
taxa cambia. E é o preço da moeda estrangeira, medida como o número de unidades de 
moeda nacional que pode ser adquirida por unidade de moeda estrangeira. Um aumento de E 
é chamado desvalorização da moeda se ocorrer num sistema de câmbio fixo, e depreciação se 
ocorrer num sistema de câmbio flutuante. Da mesma forma, uma queda de E é chamada 
valorização num sistema de câmbio fixo e apreciação num sistema de câmbio flutuante”. 
Portanto, a questão e o gabarito estão corretos. 
 
QUESTÃO 43 – MANTIDA – Os cálculos exigidos nesta questão, e em outras, são preparados 
para poderem ser feitos sem auxílio de calculadoras, em tempo adequado para a duração da 
prova. Não há porque pensar em aplicar nova prova. 
 
QUESTÃO 44 – MANTIDA – A dolarização, embora não empregada no Brasil, é uma medida, 
em economia, para acabar com inflação alta. Esta, e as demais medidas mencionadas na 
questão, são sugeridas por SACHS, Jeffrey D. e LARRAIN, Felipe. Macroeconomia. São Paulo: 
Makron Books, no capítulo 23 (Acabando com inflação alta). 
A questão e o gabarito estão corretos. 
 
QUESTÃO 45 – MANTIDA – O termo montante está aplicado corretamente. É o termo 
empregado por MUSGRAVE, Richard A. E MUSGRAVE, Peggy B. Finanças Públicas – Teoria 
e Prática. Rio de Janeiro: Editora Campus, capítulo 9, introdução à tributação. Não é a alíquota 
ou o percentual que deve ser considerado nesse caso. A questão tem a ver com capacidade de 
pagamento (montante verso benefício) e não com progressividade (alíquota verso benefício). 
A afirmativa I está, efetivamente, incorreta, e assim foi considerada pelo gabarito. Conforme 
bibliografia mencionada, a descrição dessa afirmativa refere-se à equidade horizontal, e não à 
equidade vertical. A a afirmativa III está correta. 
A questão está correta, bem como o gabarito. 
 
QUESTÃO 46 – MANTIDA – Os diversos modelos especificados na questão são analisados 
em vários pontos da teoria econômica e de finanças públicas. O tema hipóteses teóricas de 
crescimento do gasto público é abordado, na teoria econômica, na evolução das funções do 
governo e financiamento do gasto público. A questão está correta. 
 
QUESTÃO 47 – MANTIDA – Os cálculos exigidos nesta questão, e em outras, são preparados 
para poderem ser feitos sem auxílio de calculadoras, em tempo adequado para a duração da 
prova. Não há porque pensar em aplicar nova prova. 
 
QUESTÃO 48 – MANTIDA – A primeira afirmativa está correta. Assim considera o Manual e 
Procedimentos – Receitas Públicas, aplicado à União, Estados e Município, da Secretaria do 
Tesouro Nacional, página 36: O critério utilizado para registro da Receita Orçamentária é o do 
ingresso de disponibilidades. Se a receita arrecadada possuir parcelas a serem destinadas a 
outros entes (transferências), ou parcelas de restituições esses fatos não devem ser tratados 
como despesa, mas como dedução de receita, isso porque estes são recursos arrecadados 



 

que não pertencem e não são aplicáveis em programas e ações governamentais sob a 
responsabilidade do ente arrecadador, não necessitando, portanto, de autorização 
orçamentária para a sua execução. Contribuições de melhoria fazem parte da receita tributária 
(art. 11 da Lei 4320/1964). A segunda afirmativa está correta, pois não importa a classificação 
da contribuição de melhoria. A questão está correta, bem como o gabarito. 
 
QUESTÃO 49 – ALTERA O GABARITO DE E PARA D – A concessão de empréstimo é um 
item da classificação de Despesas de Capital. Veja-se em Marlos Vargas Ferreira. Finanças 
Públicas para Concursos. Rio de Janeiro: Elsevier, página 123. A afirmativa III está correta. 
A alegação de que a fase de liquidação, além do empenho, faz parte dos procedimentos para 
permitir o pagamento de despesa pública, como alegam os recursos, está correta. Está, na 
realidade, previsto na Lei 4320/1964, art. 36 e 41, e também analisado pela bibliografia acima 
mencionada, página 125. Assim sendo, a assertiva I está incorreta. 
 
QUESTÃO 50 – MANTIDA – Os cálculos exigidos nesta questão, e em outras, são preparados 
para poderem ser feitos sem auxílio de calculadoras, em tempo adequado para a duração da 
prova. Não há porque pensar em aplicar nova prova. 
 
QUESTÃO 51 – MANTIDA – Este princípio estabelece que nenhuma receita poderá ser 
reservada ou comprometida para atender a certos e determinados gastos. A redação da 
afirmativa I (o princípio da não-vinculação das receitas dispõe que o conjunto das receitas 
públicas deve financiar o conjunto das despesas públicas) está correta como uma 
interpretação, em outras palavras, do que estabelece a Constituição Federal, art. 167 Inc. IV: 
“São vedados: IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa”. Isto é, que 
o conjunto das receitas públicas deve financiar as despesas públicas em seu conjunto, não 
especificando qual receita financia determinada despesa. A questão está correta e a resposta 
do gabarito também. 
 
QUESTÃO 52 – MANTIDA – A redação da alternativa D está correta. Os recursos postulam 
que deve ser considerada a dívida líquida. A redação da alternativa D “... desconsiderando-se a 
correção monetária da dívida pública e dos ativos do setor público”, o que quer dizer a mesma 
coisa de dívida líquida. Veja-se em Marlos Vargas Ferreira. Finanças Públicas para Concursos. 
Rio de Janeiro: Elsevier, página 130. 
A alternativa C está, de fato, incorreta. Mas esta é a resposta do gabarito, pois a questão pede 
para ser assinalada a afirmação incorreta.  
 
QUESTÃO 53 – MANTIDA – Os cálculos exigidos nesta questão, e em outras, são preparados 
para poderem ser feitos sem auxílio de calculadoras, em tempo adequado para a duração da 
prova. Não há porque pensar em aplicar nova prova. 
 
QUESTÃO 54 – MANTIDA – O tema abordado na questão diz respeito à Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Em seu art. 30, ela estabelece que o Senado Federal deverá aprovar 
os limites mencionados. Assim, a resolução 40/2001 do Senado Federal é entendida como 
parte da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda mais, a literatura de finanças públicas, ao 
abordar esse tema, faz menção tanto daquela resolução, quanto dos percentuais limitadores, 
os quais podem ser conhecidos sem recorrer à resolução. Por Exemplo, RIANI, Flávio. 
Economia do Setor Público – uma abordagem introdutória. Rio de Janeiro: LTC, página 166. 
Não há, portanto, de se arguir que a questão cobra algo não previsto. 
A questão está correta. 
 
QUESTÃO 55 – ANULADA – Efetivamente, o tema sobre os limites fixados aos entes da 
Federação para despesas de pessoal, apesar de sua grande importância para a administração 
pública e finanças públicas, não foi incluído no edital, mas tão somente os limites para o 
endividamento, levando a banca a erro por não perceber esse detalhe. Como a questão 
abordou aquele assunto, a questão foi além do conteúdo previsto no edital do concurso, deve, 
portanto, ser anulada. 
 
QUESTÃO 56 – MANTIDA – A regra de ouro, como regra geral (e não como exceção ou 



 

condição especial), permite a conclusão tal como redigida na terceira assertiva (Interpretação 
da Regra de ouro leva a concluir que os entes da Federação ficam proibidos de contratar 
empréstimo para fazer frente a despesas correntes). Esta é, também, a interpretação da 
literatura, como em Marlos Vargas Ferreira. Finanças Públicas para Concursos. Rio de Janeiro: 
Elsevier, página 160: “Essa regra na doutrina fiscal é conhecida como regra de ouro e visa 
evitar que despesas correntes, como pessoal e custeio, sejam financiadas através do 
endividamento público”. Portanto, a questão está corrente a resposta do gabarito também. 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL 
 
QUESTÃO 57 – MANTIDA – A matéria objeto da questão consta do conteúdo de Direito 
Constitucional indicado do edital do concurso.  O enunciado propõe ao candidato a análise de 
citação doutrinária à luz do conteúdo de Direito Constitucional. Recursos não acolhidos. 
 
QUESTÃO 58 – MANTIDA – Conforme entendimento preponderante da doutrina de Direito 
Constitucional, a Constituição Federal atual é classificada como rígida. Recursos não 
acolhidos. 
 
QUESTÃO 59 – MANTIDA – Recurso que não está em consonância com o objeto da questão. 
Argumentação em relação à duração da prova não enseja a anulação da questão. Recursos 
não acolhidos. 
 
QUESTÃO 60 – MANTIDA – Recurso que não está em consonância com o objeto da questão. 
Argumentação em relação à duração da prova não enseja a anulação da questão. Recursos 
não acolhidos. 
 
QUESTÃO 61 – MANTIDA – A questão está de acordo com o disposto no artigo 5º, § 1º, da 
Constituição Federal. Recursos não acolhidos. 
 
QUESTÃO 62 – MANTIDA – A questão está de acordo com o conteúdo de Direito 
Constitucional indicado no edital do concurso. Recursos não acolhidos. 
 
QUESTÃO 63 – MANTIDA – No sistema de controle difuso da constitucionalidade, 
diversamente do que ocorre em relação ao controle concentrado, a decisão proferida pelo 
Poder Judiciário não tem aptidão para gerar eficácia erga omnes, limitando os seus efeitos ao 
caso concreto. Recursos não acolhidos. 
 
QUESTÃO 64 – MANTIDA – Recurso que não está em consonância com o objeto da questão. 
Argumentação em relação à duração da prova não enseja a anulação da questão. Recursos 
não acolhidos. 
 
QUESTÃO 65 – MANTIDA – O partido político não necessita atender ao requisito da prévia 
constituição para obter legitimidade para impetra a ação de mandado de segurança coletivo, 
bastando para tanto que tenha representação no Congresso Nacional. Recursos não acolhidos. 
 
QUESTÃO 66 – MANTIDA – Recurso que não está em consonância com o objeto da questão. 
Argumentação em relação à duração da prova não enseja a anulação da questão. Recursos 
não acolhidos. 
 
QUESTÃO 67 – MANTIDA – Recurso que não está em consonância com o objeto da questão. 
Argumentação em relação à duração da prova não enseja a anulação da questão. Recursos 
não acolhidos. 
 
QUESTÃO 68 – MANTIDA – É corrente na Doutrina de Direito Administrativo o entendimento 
no sentido do poder de polícia ser, em regra, forma de poder discricionário. Recursos não 
acolhidos. 
 
QUESTÃO 69 – MANTIDA – A questão está de acordo com o conteúdo de Direito 



 

Constitucional indicado no edital do concurso. Recursos não acolhidos. 
 
QUESTÃO 70 – MANTIDA – A questão está de acordo com o conteúdo de Direito 
Administrativo indicado no edital do concurso.  Vigora neste setor do Direito o entendimento de 
que os recursos administrativos, salvo previsão em contrário, são desprovidos de efeito 
suspensivo. Recursos não acolhidos. 
 
QUESTÃO 71 – MANTIDA – A indicação da motivação não é sempre obrigatória nos atos 
administrativos. A teoria dos motivos determinantes não possui o sentido de exigir sempre tal 
motivação. Recursos não acolhidos. 
 
QUESTÃO 72 – MANTIDA – A autoridade coatora possui legitimidade para o recurso de 
apelação no mandado de segurança, conforme indicação do ar. 14, § 2º da Lei n. 12.016/2009 
(“estende-se a autoridade coatora o direito de recorrer”). Recursos não acolhidos. 
 
QUESTÃO 73 – MANTIDA – O Auditor do Estado que retardar ou deixar de praticar 
indevidamente ato de ofício não pratica crime de responsabilidade. Recursos não acolhidos. 
 
QUESTÃO 74 – MANTIDA – Recurso que não está em consonância com o objeto da questão. 
Argumentação em relação à duração da prova não enseja a anulação da questão. Recursos 
não acolhidos. 
 
QUESTÃO 75 – MANTIDA – Recurso que não está em consonância com o objeto da questão. 
Argumentação em relação à duração da prova não enseja a anulação da questão. Recursos 
não acolhidos. 
 
QUESTÃO 76 – MANTIDA – O Recurso é formulado considerando como gabarito a alternativa 
“D”, no entanto o gabarito oficial indica a alternativa “B”. Recurso não acolhido. 
 
QUESTÃO 77 – MANTIDA – A questão está de acordo com o conteúdo de Direito 
Administrativo indicado no edital do concurso. Recursos não acolhidos. 
 
QUESTÃO 78 – MANTIDA – Recurso que não está em consonância com o objeto da questão. 
Argumentação em relação à duração da prova não enseja a anulação da questão. Recursos 
não acolhidos. 
 
QUESTÃO 79 – MANTIDA – Recurso que não está em consonância com o objeto da questão. 
Argumentação em relação à duração da prova não enseja a anulação da questão. Recursos 
não acolhidos. 
 
QUESTÃO 80 – MANTIDA – A Constituição Federal em seu artigo 22, II, atribui competência à 
União para legislar sobre desapropriação. Não se deve confundir desapropriação-sanção com 
desapropriação–confisco. Recursos não acolhidos. 
 
QUESTÃO 81 – MANTIDA – Recurso que não está em consonância com o objeto da questão. 
Argumentação em relação à duração da prova não enseja a anulação da questão. Recursos 
não acolhidos. 
 
QUESTÃO 82 – MANTIDA – Recurso que não está em consonância com o objeto da questão. 
Argumentação em relação à duração da prova não enseja a anulação da questão. Recursos 
não acolhidos. 
 
QUESTÃO 83 – MANTIDA – Recurso que não está em consonância com o objeto da questão. 
Argumentação em relação à duração da prova não enseja a anulação da questão. Recursos 
não acolhidos. 
 
QUESTÃO 84 – MANTIDA – A questão propõe que o candidato análise o sentido do princípio 
do poluidor pagador, que de acordo com ao entendimento doutrinário é voltado, em especial, 



 

aos grandes poluidores (Direito Ambiental Esquematizado, Frederico Augusto de Trindade 
Amado, 4ª ed. 2013, Ed. Método-Gen). Recursos não acolhidos. 
 
QUESTÃO 85 – MANTIDA – Recurso que não está em consonância com o objeto da questão. 
Argumentação em relação à duração da prova não enseja a anulação da questão. Recursos 
não acolhidos. 
 
QUESTÃO 86 – MANTIDA – Recurso que não está em consonância com o objeto da questão. 
Argumentação em relação à duração da prova não enseja a anulação da questão. Recursos 
não acolhidos. 
 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

A Banca responsável pela elaboração da prova, manifestou que para solução de 8 (oito) do 
total das 14 (quatorze) questões da prova de Matemática Financeira, havia a necessidade do 
uso da tabela financeira para sua resolução. As questões são as de número: 89, 90, 92, 94, 95, 
96, 97 e 99, portanto decide pela ANULAÇÃO da prova. 


