• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO, ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, que é o único documento válido para a correção
das suas provas.
• Nos itens que avaliam Conhecimentos de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que
todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras
e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
1

4

A análise que a sociedade costuma fazer da



Na linha 14, estaria gramaticalmente correta a inserção, entre

violência urbana é fundamentada em fatores emocionais,

a palavra “urbana” e o sinal de dois-pontos, de qualquer uma

quase sempre gerados por um crime chocante, pela falta de

das seguintes expressões, antecedidas de vírgula: como, tais

segurança nas ruas do bairro, por preconceito social ou por

como, quais sejam, entre as quais se destacam.

discriminação. As conclusões dos estudos científicos não são
levadas em conta na definição de políticas públicas. Como
7

10



É correto inferir do texto que houve evolução no tratamento

reflexo dessa atitude, o tratamento da violência evoluiu

de certas doenças porque estão sendo desenvolvidos

pouco no decorrer do século XX, ao contrário do que

métodos analíticos mais exatos para avaliar seus fatores

ocorreu com o tratamento das infecções, do câncer ou da

econômicos, epidemiológicos e sociológicos associados

AIDS. Nos últimos anos, entretanto, estão sendo

às raízes da violência.

desenvolvidos métodos analíticos mais precisos para
avaliar a influência dos fatores econômicos, epidemiológicos
13

Texto I – itens de 7 a 10

e sociológicos associados às raízes sociais da violência
1

urbana: pobreza, impunidade, acesso a armamento,

aqueles que se urbanizaram de forma muito rápida, não

narcotráfico, intolerância social, ruptura de laços familiares,
16

Diversos municípios brasileiros, especialmente
oferecem à população espaços públicos para a prática de

imigração, corrupção de autoridades ou descrédito na justiça.
4

atividades culturais, esportivas e de lazer. A ausência desses

Dráuzio Varella. Internet: <http://www.drauziovarella.com.br> (com adaptações).

espaços limita a criação e o fortalecimento de redes de
relações sociais. Em um tecido social esgarçado, a violência

Em relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.


7

As informações do texto indicam que, além da consideração

é cada vez maior, ameaçando a vida e enclausurando
ainda mais as pessoas nos espaços domésticos.

de “fatores emocionais” (R.2) que geram violência, as

Internet: <http://www.polis.org.br> (com adaptações).

políticas públicas voltadas para a segurança dos cidadãos
baseiam-se freqüentemente nas “conclusões dos estudos
científicos” (R.5) que focalizam esse tema.


A expressão “Como reflexo dessa atitude” (R.6-7) introduz



em sentido figurado e representa a idéia de que as estruturas

antecedente. Portanto poderia, sem prejuízo da correção e

sociais estão fortalecidas em suas instituições oficiais.

Conseqüentemente.



idéias desse período e aquelas apresentadas anteriormente
no texto.

estruturais sem alterar semanticamente a informação original


nem transgredir as normas da escrita culta.

A inserção da palavra conseqüentemente, entre vírgulas,
antes de “cada vez” (R.7) torna explícita a relação entre

A substituição do termo “estão sendo desenvolvidos”
(R.10-11) por estavam se desenvolvendo provoca alterações



A expressão “tecido social esgarçado” (R.6) está empregada

uma idéia que é uma conseqüência em relação à informação
do sentido do texto, ser substituída pela palavra


Considerando o texto I, julgue os seguintes itens.

A expressão “ainda mais” (R.8) reforça a idéia implícita de

Na linha 13, o emprego do sinal indicativo de crase em

que há dois motivos para o enclausuramento das pessoas:

“às raízes” justifica-se pela regência de “associados” e pela

a falta de espaços públicos que favoreçam as relações

presença de artigo; o sinal deveria ser eliminado caso a

sociais com atividades culturais, esportivas e de lazer e o

preposição viesse sem o artigo.

aumento da ameaça de violência.
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Texto II – itens de 10 a 12
1

Entre os primatas, o aumento da densidade
populacional não conduz necessariamente à violência
desenfreada. Diante da redução do espaço físico, criamos

4

leis mais fortes para controlar os impulsos individuais e
impedir a barbárie. Tal estratégia de sobrevivência tem
lógica evolucionista: descendemos de ancestrais que tiveram

7

sucesso na defesa da integridade de seus grupos; os
incapazes

de

fazê-lo

não

deixaram

descendentes.

Definitivamente, não somos como os ratos.
Dráuzio Varella. Internet: <http://www.drauziovarella.com.br> (com adaptações).

Acerca dos textos I e II, julgue os itens a seguir.


Tanto no texto I como no II, a questão do espaço físico como
um dos fatores intervenientes no processo de intensificação
da violência é vista sob o prisma da densidade populacional
excessiva.



Como a escolha de estruturas gramaticais pode evidenciar
informações pressupostas e significações implícitas, no

uso do Internet Explorer 6 (IE6), obteve a janela ilustrada acima,

texto II, o emprego da forma verbal em primeira pessoa —

que mostra uma página web do sítio do DPF, cujo endereço

“criamos” (R.3) — autoriza a inferência de que os seres

eletrônico está indicado no campo

humanos pertencem à ordem dos primatas.


Considere que um delegado de polícia federal, em uma sessão de

. A partir dessas

informações, julgue os itens de 16 a 19.

Por funcionar como um recurso coesivo de substituição de
idéias já apresentadas, no texto II, a expressão “Tal



estratégia de sobrevivência” (R.5) retoma o termo

Considere a seguinte situação hipotética.
O conteúdo da página acessada pelo delegado, por conter

antecedente “violência desenfreada” (R.2-3).

dados importantes à ação do DPF, é constantemente

Os fragmentos contidos nos itens subseqüentes foram adaptados

atualizado por seu webmaster. Após o acesso mencionado

de um texto escrito por Ângela Lacerda para a Agência Estado.

acima, o delegado desejou verificar se houve alteração

Julgue-os quanto à correção gramatical.


desse conteúdo.

O programa Escola Aberta, que usa as escolas nos fins de

Nessa situação, ao clicar o botão

semana para atividades culturais, sociais e esportivas de

condições de verificar se houve ou não a alteração

alunos e jovens da comunidade reduziu os índices de

mencionada, independentemente da configuração do IE6,

violência registrados nos estabelecimentos e melhorou o

mas desde que haja recursos técnicos e que o IE6 esteja em

aproveitamento escolar.


modo online.

Em Pernambuco e no Rio de Janeiro, primeiros estados a
adotarem o programa recomendado pela UNESCO, o índice



O armazenamento de informações em arquivos denominados

de redução de criminalidade para as escolas que implantaram

cookies pode constituir uma vulnerabilidade de um sistema

o Escola Aberta desde o ano 2000 foi de 60% em relação

de segurança instalado em um computador. Para reduzir essa

às escolas que não o adotaram.


, o delegado terá

vulnerabilidade, o IE6 disponibiliza recursos para impedir

A maior redução da violência observada nos locais onde o
programa tem mais tempo de existência mostram, segundo
a UNESCO, que os resultados vão se tornando melhores a
longo prazo, ou seja, a proporção que a comunidade se

delegado deseje configurar tratamentos referentes a cookies,
ele encontrará recursos a partir do uso do menu
.

apropiaria do programa.
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Caso o acesso à Internet descrito tenha sido realizado



caso

mediante um provedor de Internet acessível por meio de uma

o

seguinte

procedimento:

clicar

¨;

clicar imediatamente após

¨; pressionar e manter
pressionada a tecla §; teclar x; clicar imediatamente
.
após “apreenderam”; teclar ,; clicar o botão

informações obtidas pelo delegado transitaram na LAN de

“semana,”; liberar a tecla

modo criptografado.

, o delegado poderá obter, desde que

disponíveis, informações a respeito das páginas previamente

realize

pressionada a tecla

computador do delegado, é correto concluir que as

Por meio do botão

se

imediatamente antes de “no final”; pressionar e manter

conexão a uma rede LAN, à qual estava conectado o



A correção e as idéias do texto mostrado serão mantidas



As informações contidas na figura mostrada permitem
concluir que o documento em edição contém duas páginas e,

acessadas na sessão de uso do IE6 descrita e de outras

caso se disponha de uma impressora devidamente instalada

sessões de uso desse aplicativo, em seu computador. Outro

e se deseje imprimir apenas a primeira página do documento,

recurso disponibilizado ao se clicar esse botão permite ao

é suficiente realizar as seguintes ações: clicar a opção

delegado realizar pesquisa de conteúdo nas páginas contidas

Imprimir

no menu

; na janela aberta em decorrência

dessa ação, assinalar, no campo apropriado, que se deseja

no diretório histórico do IE6.

imprimir a página atual; clicar OK.


Para encontrar todas as ocorrências do termo “Ibama” no
documento em edição, é suficiente realizar o seguinte
procedimento: aplicar um clique duplo sobre o referido
termo; clicar sucessivamente o botão

.

A figura acima mostra uma janela do Excel 2002 com uma
Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do
Word 2000 contendo parte de um texto extraído e adaptado do

planilha em processo de edição. Com relação a essa figura e ao
Excel 2002, e considerando que apenas a célula C2 está
formatada como negrito, julgue o item abaixo.

sítio http://www.funai.gov.br, julgue os itens subseqüentes.




Considere o seguinte procedimento: selecionar o trecho
“Funai, (...) Federal”; clicar a opção Estilo no menu

; na

janela decorrente dessa ação, marcar o campo Todas em
maiúsculas;

clicar OK. Esse procedimento fará que todas as

letras do referido trecho fiquem com a fonte maiúscula.

seguinte seqüência de ações, realizada com o mouse: clicar
a célula C2; clicar

; posicionar o ponteiro sobre o centro

da célula B2; pressionar e manter pressionado o botão
esquerdo; posicionar o ponteiro no centro da célula B4;
liberar o botão esquerdo.
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Nos últimos 13 anos, a América Latina cumpriu grande
parte de suas tarefas econômicas. Mesmo assim, a desigualdade e
a pobreza aumentaram na região. O diagnóstico é da Comissão
Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), que propõe
para a região uma nova estratégia de desenvolvimento produtivo.
Para o secretário executivo do órgão das Nações Unidas, a maior
integração da região foi um ganho dos últimos anos. Sua aposta
para reduzir a forte desigualdade que ainda existe é a união de
crescimento econômico com proteção social. Ele propôs a
substituição do conceito de mais mercado e menos Estado por uma
visão que aponta para “mercados que funcionem bem e governos
de melhor qualidade”.
América Latina cresceu sem dividir. In: Jornal
do Brasil, 25/6/2004, p. 19A (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a
amplitude do tema por ele abordado, julgue os itens subseqüentes.


Ao relatar que os países latino-americanos cumpriram
“grande parte de suas tarefas econômicas” nos últimos anos,
o texto permite supor a existência de algum tipo de receituário
que a região deveria seguir para se modernizar e se
desenvolver.
 No período aludido pelo texto, ainda que possa ter ostentado
números positivos de crescimento econômico, a América
Latina fracassou quanto aos índices sociais, de modo a não
conseguir romper com a histórica concentração de renda,
matriz da enorme desigualdade existente na região.
 Ao propor uma nova estratégia de desenvolvimento produtivo
para a região, a CEPAL implicitamente reconhece os
equívocos da política econômica que, de maneira praticamente
generalizada, a América Latina adotou especialmente na
última década do século passado.
 O Brasil foi uma exceção no cenário latino-americano
retratado pelo texto. Particularmente nos dois períodos
governamentais de Fernando Henrique Cardoso, o país optou
por um modelo autônomo de desenvolvimento que prescindia
da inserção internacional de sua economia.
 É provável ter sido o Chile o exemplo mais notório — e
dramático — de fracasso da adoção da política econômica
preconizada pelo neoliberalismo: além de ter crescimento
quase nulo, o país sucumbiu ante a dimensão de uma crise
social sem precedentes em sua história.
Mais de 340 pessoas — entre elas 155 crianças —
morreram no desfecho trágico da tomada de reféns na escola de
Beslan. Funcionários dos hospitais da região indicam que pelo
menos 531 pessoas foram hospitalizadas, das quais 336 eram
crianças. O presidente russo Vladimir Putin culpou o terror
internacional pelo ataque, após visitar o local do massacre e
ordenar o fechamento das fronteiras da região da Ossétia do Norte,
para evitar a fuga de um número indefinido de terroristas que
escapou. Para especialistas ocidentais, a operação das forças de
segurança russas foi um fiasco total.
Mortos no massacre passam de 340. In:
O Estado de S. Paulo, 5/9/2004, capa (com adaptações).



Amanda, ocupante de cargo público lotado no
Departamento de Polícia Federal (DPF), foi condenada
administrativamente à penalidade de advertência por, no recinto
da repartição, ter dirigido impropérios a um colega de trabalho.
Com referência à situação hipotética apresentada acima e
considerando que o DPF é um órgão do Ministério da Justiça
(MJ), julgue os itens a seguir.


O DPF integra a administração indireta da União.



Amanda deve ser brasileira nata, pois a legislação
administrativa veda a investidura de brasileiros
naturalizados em cargos públicos federais.



O ato que aplicou a referida sanção a Amanda configura
exercício de poder disciplinar.



Para ter direito a impugnar judicialmente o ato que lhe
aplicou a referida penalidade, é desnecessário que Amanda
esgote previamente os recursos administrativos cabíveis
para impugnar essa decisão.

Acerca do processo penal, julgue os itens seguintes.


A legislação determina que as provas periciais devem
prevalecer sobre as provas testemunhais.



É requisito de validade da nomeação de um perito judicial
a aprovação prévia do seu nome pelas partes envolvidas no
processo.

Augusto e Luciano são agentes de polícia federal que,
no exercício de suas funções, realizaram a prisão em flagrante
de um traficante de drogas e apreenderam os vinte pacotes de
maconha que ele tinha consigo. Durante a detenção do
traficante, um comparsa dele tentou, sem sucesso, impedir a
prisão, disparando arma de fogo na direção da viatura em que
estavam os policiais. Luciano, porém, revidou e terminou por
atingir o braço do agressor, que, apesar de ferido, conseguiu
fugir.
Considerando a situação hipotética acima, julgue os itens
subseqüentes.


Ao disparar na direção da viatura, com o objetivo de
impedir a prisão, o comparsa do traficante praticou crime
de resistência.



Se o comparsa do traficante houvesse alvejado Augusto,
causando-lhe ferimento que o levasse à morte, ele deveria
ser condenado pela prática de homicídio doloso, mesmo se
restasse comprovado que a sua intenção não era a de matar
o policial, mas simplesmente a de permitir a fuga do
traficante.



Se, ao revidar aos disparos, na tentativa de defender-se,
Luciano acertasse um tiro na perna do comparsa do
traficante, esse ato não configuraria crime porque, apesar
de ser penalmente típico, falta-lhe antijuridicidade.



Se, ao colocar os entorpecentes na viatura, Augusto
apropriar-se de um dos pacotes, escondendo-o dentro de
sua mochila, ele praticará crime de furto.

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando
algumas características marcantes do mundo contemporâneo,
julgue os itens que se seguem.


A hipotética presença de terroristas árabes — anunciada pelo
governo russo — no episódio focalizado no texto indica que,
pela primeira vez depois do 11 de setembro de 2001, esses
terroristas resolveram atacar no Ocidente, escolhendo um alvo
estratégico e de grande visibilidade internacional.
 A maior fragilidade da atual Rússia, claramente percebida por
terroristas e pelos que lutam por autonomia em relação a
Moscou, é a perda de seu arsenal bélico, sobretudo nuclear,
resultante da desintegração da URSS.
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Texto para os itens de 43 a 50
10
10.1

10.2

10.3
10.4

10.5

11
11.1
11.2
12
12.1

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE
CLASSIFICAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA
Todos os candidatos serão submetidos a duas provas
objetivas — uma de Conhecimentos Básicos (P1), composta
de 50 itens, e outra de Conhecimentos Específicos (P2),
composta de 70 itens — e a uma prova discursiva.
A nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas
marcações da folha de respostas, será igual a: 1,00 ponto,
caso a resposta do candidato esteja em concordância com o
gabarito oficial definitivo da prova; !1,00 ponto, caso a
resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito
oficial definitivo da prova; 0,00, caso não haja marcação ou
haja marcação dupla (C e E).
O cálculo da nota em cada prova objetiva, comum às provas
de todos os candidatos, será igual à soma algébrica das notas
obtidas em todos os itens que a compõem.
Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso
o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a
seguir:
a) obtiver nota inferior a 8,00 pontos na prova de
Conhecimentos Básicos (P1);
b) obtiver nota inferior a 17,00 pontos na prova de
Conhecimentos Específicos (P2);
c) obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das
provas objetivas.
Para cada candidato não eliminado segundo os critérios
definidos no subitem 10.4, será calculada a nota final nas
provas objetivas (NFPO) pela soma algébrica das notas
obtidas nas duas provas objetivas.
DA NOTA FINAL NA PRIMEIRA ETAPA
A nota final na primeira etapa (NFIE) do concurso público
será a soma da nota final nas provas objetivas (NFPO) e da
nota na prova discursiva (NPD).
Os candidatos serão ordenados por cargo/área/localidade de
vaga de acordo com os valores decrescentes de NFIE.
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Em caso de empate na classificação, terá preferência o
candidato que, na seguinte ordem:
a) obtiver maior nota na prova discursiva;
b) obtiver maior nota na prova de Conhecimentos
Específicos (P2);
c) obtiver maior número de acertos na prova de
Conhecimentos Específicos (P2);
d) obtiver maior número de acertos na prova de
Conhecimentos Básicos (P1).











Se um candidato é considerado “reprovado nas provas
objetivas” por não atender o disposto na alínea “a)” do
subitem 10.4 do texto, também não atenderá o disposto na
alínea “c)” do mesmo subitem.
De acordo com o subitem 10.5 do texto, após a aplicação
do concurso, se um candidato não teve a sua nota final nas
provas objetivas (NFPO) calculada pela soma algébrica das
notas obtidas nas duas provas objetivas, então esse
candidato foi eliminado do concurso segundo os critérios
definidos no subitem 10.4.
Considere que um candidato obteve x acertos na prova P1
e que a sua nota nessa prova tenha sido a mínima
necessária para que ele não fosse reprovado de acordo com
o disposto na alínea “a)” do subitem 10.4 do texto. Nessas
condições, existem mais de 20 valores possíveis para o
número de acertos x desse candidato.
De acordo com os critérios de desempate apresentados no
item 12 do texto acima, a probabilidade de que dois
candidatos fiquem empatados no concurso é igual a zero.
Mantém-se a correção lógica e semântica do texto
substituindo-se o critério “c)” do subitem 12.1 por: obtiver
menor número de erros na prova de Conhecimentos
Específicos (P2).
O seguinte critério, inserido como alínea e) do subitem
12.1, seria redundante com os já existentes e não traria
qualquer alteração na classificação estabelecida pelos
critérios de “a)” a “d)”: obtiver maior nota na prova de
Conhecimentos Básicos (P1).

RASCUNHO

Julgue os itens seguintes, de acordo com as normas estabelecidas
no texto acima, adaptado do Edital n.º 25/2004 – DGP/DPF –
REGIONAL, de 15 de julho de 2004.


De acordo com o texto acima, se um candidato marcar ao
acaso todas as respostas dos 120 itens que compõem as duas
provas objetivas, a probabilidade de ele ser reprovado nessas
provas será igual a
×
×
.



Do ponto de vista lógico, é equivalente ao texto original a
seguinte reescritura do subitem 10.4:
10.4 Será aprovado nas provas objetivas o candidato que
se enquadrar em todos os itens a seguir:
a) obtiver nota maior ou igual a 8,00 pontos na
prova de Conhecimentos Básicos (P1);
b) obtiver nota maior ou igual a 17,00 pontos na
prova de Conhecimentos Específicos (P2);
c) obtiver nota maior ou igual a 36,00 pontos no
conjunto das provas objetivas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
De acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), julgue os
itens a seguir.


A observância dos princípios fundamentais de contabilidade
é obrigatória no exercício da profissão contábil e constitui
condição de legitimidade das normas brasileiras de
contabilidade.



Os princípios são essenciais ao exercício da contabilidade
porque contêm diretivas de natureza operacional e
expressões de direto positivo e estabelecem ordenamentos
sobre o como fazer, tanto nos aspectos substantivos quanto
nos formais.



A atualização monetária não representa nova avaliação dos
itens patrimoniais, mas apenas a correção dos valores
históricos, visto que ajusta os valores originais para
determinada data, mediante a aplicação de indexadores, ou
outros elementos aptos a traduzir a variação do poder
aquisitivo da moeda nacional em um dado período.



As demonstrações consolidadas devem incluir todas as
empresas controladas, sendo proibida, em qualquer situação,
a exclusão de qualquer controlada sem anuência prévia da
CVM.



As companhias abertas e as instituições financeiras são
obrigadas a avaliar pelo método da equivalência patrimonial
(MEP) todos os seus investimentos, ainda que irrelevantes,
nos quais possuam ações ordinárias que representem, no
mínimo, 16,67% do capital social da investida, formado com
pelo menos 50% de ações ON (com direito a voto).



A consolidação é o processo de agregar saldos de contas
e(ou) de grupo de contas de mesma natureza, de eliminar
saldos de transações e de participações entre as entidades
que formam o conjunto e de segregar, quando for o caso, os
interesses de minoritários.

Jorge é contador da empresa Industrial Alfa S.A., que
adota o inventário periódico partindo de estoques iniciais
superavaliados.
Com relação à situação hipotética descrita, com fulcro na Lei
n.º 6.404/1976 e na sua legislação complementar, bem como nos
preceitos emanados da doutrina contábil, julgue os itens que se
seguem.


Jorge pode utilizar a conta mercadorias como conta única ou
mista sem adotá-la como conta desdobrada, pois esta última
modalidade é utilizada apenas quando se usa o inventário
permanente.



Jorge deve solicitar uma reavaliação dos estoques iniciais,
pois a forma como foram avaliados leva a um aumento do
custo do produto vendido (CPV) e a uma diminuição do
resultado.



Jorge pode assegurar a seus superiores que todos os registros
efetuados pelo banco constarão dos registros da
contabilidade, pois, no processo de conciliação bancária,
podem ocorrer registros efetuados pela empresa que não
aparecem no extrato bancário, mas o contrário jamais ocorre.

UnB / CESPE – DPF / DGP – Concurso Público Regional – Aplicação: 25/9/2004

Cargo 2: Perito Criminal Federal / Área 1

–6–



Jorge pode informar aos acionistas que todos eles terão o
direito incondicional de retirar-se da companhia mediante o
reembolso do valor total de suas ações, quando eles forem
dissidentes em matérias relativas a incorporação, fusão e
cisão.



Jorge deve contabilizar a variação cambial correspondente
ao ajuste do saldo em moeda nacional à taxa de câmbio
utilizada na data da conversão em resultado do exercício, em
conta segregada, no grupo despesas e receitas financeiras,
sendo admitido, para esse registro, o aumento do custo de
aquisição até o limite de valor do mercado.



A empresa de Jorge é obrigada a divulgar, em valores
nominais, as demonstrações de exercícios comparados,
visando, com isso, viabilizar a análise da evolução
patrimonial de um exercício para o outro.



Na avaliação dos estoques da empresa de Jorge, as
expressões custo de produção do período, custo da produção
acabada e custo dos produtos vendidos não são sinônimas e
não há nenhuma relação obrigatória entre seus valores.
Assim, o somatório de cada um desses custos pode ser maior
ou menor que o outro em cada período, dependendo das
circunstâncias.



Ao adotar o custeio-padrão, Jorge deve apropriar os custos
à produção pelo seu valor efetivo. Além disso, Jorge só
poderá compatibilizar o custeio adotado com custeio pleno
(por absorção).



No custeio variável, Jorge deve contabilizar os custos fixos
diretamente a débito de conta de resultado, recebendo o
mesmo tratamento das despesas, sob a alegação de que
ocorrerão independentemente do volume de produção da
empresa.

De acordo com as legislações fiscal e societária vigentes no
Brasil, bem como com as doutrinas tributária e contábil, julgue os
itens subseqüentes.


Na compra de mercadorias para revenda, o ICMS não
integra a base de cálculo. O imposto incide sobre o preço da
mercadoria revendida menos as deduções legais, o que, a
rigor, favorece o contribuinte, pois torna a alíquota real
menor que a alíquota aplicada para o cálculo do tributo
destacado.



A provisão para créditos de liquidação duvidosa, constituída
mediante a aplicação de um determinado percentual sobre o
montante das duplicatas a receber, só é dedutível para fins de
apuração do imposto de renda e da contribuição social até o
limite das perdas efetivas no recebimento de créditos.



Quando da preparação da folha de pagamento, a empresa
pode constituir as provisões para férias e para o 13.º salário
com base na remuneração mensal do empregado e no
número de dias de férias a que já tiver direito; entretanto,
essas provisões não são dedutíveis para fins de imposto de
renda.

É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
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O Departamento de Polícia Federal deverá proceder,
mediante documento de arrecadação de receitas federais
(DARF), no prazo de até cinco dias úteis, contado da data do
pagamento à pessoa jurídica contratada, o recolhimento dos
valores retidos ao Tesouro Nacional. Se o valor retido for
inferior a R$ 100,00, o seu recolhimento só será efetuado
quando, adicionado a retenções subseqüentes, totalizar valor
igual ou superior a R$ 100,00.
Os órgãos da administração pública federal direta, bem como
as autarquias e as fundações federais, têm a obrigação legal
de reter, na fonte, a contribuição social sobre o lucro líquido
(CSLL), além de outros tributos, sobre os pagamentos que
efetuarem a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços em geral, inclusive obras, observados
os procedimentos previstos nas instruções normativas da
Secretaria da Receita Federal.

Com fundamento nos ensinamentos dos autores de contabilidade
e de finanças, julgue os itens a seguir.


A qualidade da informação e a obtenção de conclusões mais
realistas mediante a análise vertical das demonstrações
financeiras, mesmo quando esta é realizada em contextos
inflacionários, independem do processo de indexação dos
valores analisados.



Em qualquer ramo empresarial, os itens circulantes, quando
comparados aos ativos fixos, apresentam sempre maior
rentabilidade e menor divisibilidade. Essas características
justificam o constante aporte de capital na manutenção de
um elevado capital de giro.



A taxa real de evolução das vendas em um período de alta
inflação é obtida pelo critério exponencial. Dessa forma, é
incorreto subtrair, da taxa nominal (aparente) calculada, o
índice específico de inflação para apurar o resultado real.



A alavancagem financeira é avaliada com base na
determinação do lucro líquido, que é o resultado do
acionista, e depende das decisões de ativos (operações) e de
passivos (despesas financeiras).

Relativamente ao controle nas organizações, julgue o item
abaixo, com base nos ensinamentos dos autores de contabilidade
e de administração.


O processo de controle gerencial é sistemático e mecânico.
Baseia-se na congruência de objetivos, expressão que
significa que os objetivos de uma organização estão acima
dos objetivos individuais de seu pessoal e a eles se
sobrepõem. Assim, sempre que estes conflitem com aqueles,
devem ser preteridos em favor dos objetivos organizacionais.

Com relação à auditoria independente e de acordo com as normas
brasileiras de contabilidade, julgue os itens que se seguem.


O parecer sem ressalva deve mencionar que as
demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.



Ao emitir o parecer, o auditor independente assume
responsabilidade técnico-profissional definida como de
ordem pública; para tanto, como forma de referencial para
efeito de data, é essencial que conste no parecer a data
correspondente ao dia efetivo de sua emissão e assinatura.
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O auditor poderá expressar opinião acerca das
demonstrações contábeis apresentadas de forma
condensada, desde que as demonstrações contábeis
originais tenham recebido parecer sem ressalva.



O auditor independente, por uma questão de julgamento
profissional, expressa o resultado de seu trabalho por meio
de uma opinião, mesmo que tenha a completa evidência das
constatações obtidas.
 Caso utilize trabalho de outros auditores, o auditor deve
fazer menção desse fato em seu parecer. É o que ocorre com
freqüência quando sociedades investidas, cujos
investimentos são avaliados pelo método de equivalência
patrimonial, são auditadas por outros auditores. Nesses
casos, o parecer deve ser interpretado pelo leitor como se
contivesse ressalva.
Acerca dos aspectos que envolvem a contabilidade pública no
Brasil, julgue os itens a seguir.


A arrecadação de todas as receitas da União é recolhida à
conta do Tesouro Nacional no Banco do Brasil S.A.
Entretanto, a posição líquida dos recursos do Tesouro
Nacional no Banco do Brasil S.A. será depositada no Banco
Central do Brasil, à ordem do Tesouro Nacional.



O SIAFI proporciona a consolidação das informações em
diversos níveis, como unidade gestora, subórgão, órgão ou
União. Entretanto, se não for informada uma gestão, a
consolidação não será realizada.
 As contas do grupo resultado apurado pertencem à classe de
contas resultado aumentativo do exercício.


A grande maioria dos eventos da classe e tipo 55.0.XXX, ao
serem utilizados, acarretam um maior número de lançamento
a crédito do que a débito na unidade gestora emitente.
 O passivo financeiro compreende as dívidas fundadas e
outras que dependam de autorização legislativa para
amortização ou resgate.
Com base na legislação orçamentária brasileira, julgue os itens
subseqüentes.


De acordo com o calendário vigente, o presidente da
República, no primeiro ano de seu mandato, governa o país
com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a
lei orçamentária anual aprovados pelo seu antecessor,
embora não esteja impedido de propor alterações.



As empresas estatais não-integrantes dos orçamentos fiscal
e da seguridade social serão incluídas no orçamento de
investimento das estatais somente em relação às suas novas
imobilizações financiadas com recursos dos orçamentos
fiscal e da seguridade social.

Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal — Lei
Complementar n.º 101/2000 —, julgue os itens seguintes.


Os entes da Federação poderão conceder crédito a
particulares sujeitos a encargos subsidiados, desde que
autorizados em lei específica e consignado o subsídio
correspondente na lei orçamentária.
 A suspensão das transferências voluntárias entre entes da
Federação é uma das sanções mais comuns pelo
descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. As
ações na área de segurança pública constituem uma das
poucas exceções à aplicação dessas sanções.

É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
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Considerando a Lei n.º 8.666/1993, julgue o item abaixo.


É inexigível a licitação quando houver possibilidade de
comprometimento da segurança nacional, reconhecível por
meio de ato formal do dirigente do órgão ou entidade
responsável pela realização da licitação.

A respeito da classificação da despesa adotada pela Lei
n.º 4.320/1964, julgue o item seguinte.


A efetivação de uma despesa de capital implica aumento de
ativo ou diminuição de passivo na contabilidade pública, aí
compreendidos os casos de transferências de capital, em que
o reflexo final da operação beneficia outro ente, que não
estará obrigado a oferecer nenhuma contraprestação direta.

Após anos de serviço ininterrupto de contabilidade em
sociedade comercial, um contador percebeu o estado de
insolvência da empresa. Por nutrir sentimentos de gratidão pelos
gerentes da empresa, durante dois anos, passou a lançar, por
conta própria, nos livros fiscais, valores inexatos, diminuindo os
tributos devidos, inclusive o lucro líquido da empresa, para efeito
de imposto de renda.
Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens
que se seguem.
 Os sócios-gerentes da sociedade comercial cometeram crime

contra a ordem tributária, em face das vantagens que
obtiveram.

Com base na Lei n.º 4.320/1964, no que diz respeito aos tipos de
créditos, julgue o item subseqüente.

 O contador responde por crime contra a ordem tributária,



 O contador poderá ser responsabilizado pessoalmente pelo

Os créditos adicionais distinguem-se dos orçamentários
propriamente ditos por alterarem a lei orçamentária anual.
Tanto os créditos suplementares e especiais como os
extraordinários requerem a existência de recursos e a
indicação de sua fonte. Nesse último caso — dos créditos
extraordinários —, embora o presidente da República possa
abri-los sem autorização prévia do Congresso Nacional, sua
utilização está condicionada à existência prévia de recursos
especificamente identificados.

De acordo com a Lei n.º 4.320/1964, relativa à classificação da
receita, julgue o item seguinte.


Lucros e dividendos recebidos pelo ente público e referentes
aos resultados de uma empresa controlada constituem receita
patrimonial, enquanto o produto da venda de participação
acionária dessa mesma empresa constitui receita de capital.

A respeito de compensação de créditos, julgue os itens a seguir.


A compensação pode ser realizada pelo contribuinte, sob
condição, ou pelo fisco, quando a lei assim o determinar,
seja de ofício seja a pedido.
 Como conseqüência do princípio constitucional da isonomia,
após declaração incidental de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) em controle difuso de
proibição de compensação, devidamente transitada em
julgado, os contribuintes em situação semelhante podem
efetuar diretamente a compensação.
Julgue os itens seguintes, referentes ao direito tributário.


Ao município é lícito a instituição de taxas para custear a
coleta de lixo domiciliar. Essas taxas podem ter valor
diferenciado em razão da atividade econômica do
contribuinte, para que sejam resguardadas a função social da
propriedade e a extrafiscalidade.



Não há bitributação no fato de a União e o estado cobrarem
taxas ao mesmo contribuinte, sobre o mesmo fato
econômico, relativamente ao poder de polícia exercido por
cada um deles no desempenho de suas competências
político-administrativas.
 A sociedade comercial pratica dumping ao introduzir no
Brasil mercadoria com preço abaixo do custo de produção,
o que constitui crime contra a ordem tributária.


A operação pela qual a matéria-prima ingressa em território
nacional com isenção de impostos, sendo exportada após
sofrer beneficiamento, denomina-se drawback.
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apesar de não ter tirado qualquer proveito econômico.
crédito tributário.
Com relação aos conceitos básicos de comércio internacional,
bem como ao funcionamento do sistema financeiro nacional,
incluindo-se aí o sistema bancário, julgue os itens a seguir.
 A criação do Sistema Integrado de Comércio Exterior

(SISCOMEX) permitiu ao governo unir os três principais
órgãos envolvidos na administração de Comércio Exterior —
Secretaria de Comércio Exterior (MICT), Secretaria da
Receita Federal e Banco Central do Brasil — e diminuir,
assim, a burocracia e os conflitos operacionais entre esses
órgãos.
 Como o licenciamento das importações realizadas no âmbito

do regime de drawback não é automático, esse licenciamento
é conduzido posteriormente ao despacho aduaneiro de
importação.
 No âmbito das modificações de sua regulamentação cambial,

que se iniciou em 1989, o Banco Central do Brasil (BACEN)
criou, além do Mercado de Câmbio de Taxas Livres
(também conhecido por Câmbio Comercial ou Câmbio
Livre) e do Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes
(Câmbio Turismo), a Transferência Internacional de Reais,
que opera por meio das contas bancárias de não-residentes
(conhecidas como contas CC5), destinada a viabilizar
transferências legais de valores nos casos não-enquadrados
nos mercados de câmbio.
 Ocorre arbitragem indireta quando dois operadores,

localizados em praças de países diferentes, arbitram suas
respectivas moedas.
 Quando comparadas aos mercados futuros de juros, as

operações de swaps permitem fazer hedges por prazos muito
mais longos, porém excluem a possibilidade de que esses
hedges sejam ajustados ao prazo e ao valor da operação.
 Entre as atribuições privativas do BACEN, além da emissão

de moeda e títulos de responsabilidade própria, estão a
fiscalização das instituições financeiras e o financiamento do
Tesouro Nacional.
 Os títulos públicos estaduais e(ou) municipais emitidos após

janeiro de 1992 não mais são registrados no Sistema de
Liquidação e Custódia de Títulos Públicos (SELIC) e sim na
Central de Custódia e Liquidação de Títulos (CETIP).

É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

– CADERNO VERDE –

 De acordo com o estatuto dos Fundos de Ações Fechados, o

 Para cada ocorrência registrada, considere uma variável

cotista investe por um prazo determinado e somente pode
resgatar a aplicação no final desse prazo, restando-lhe a
opção de repassar suas cotas para outros investidores por
meio de transações nas bolsas de valores ou no mercado de
balcão organizado.
 Em contrato futuro do índice Bovespa, negociado na Bolsa
de Mercadorias e Futuros (BM&F), os investidores devem
ajustar suas posições — em função de uma média de
negociação dos contratos futuros — somente ao final do
prazo contratado.
 A emissão das letras hipotecárias — títulos emitidos por
instituições financeiras autorizadas a conceder crédito
hipotecário — pode ser feita com juros pré-fixados,
pós-fixados ou flutuantes.

aleatória binária W definida da seguinte maneira: W = 1, no
caso de pelo menos uma pessoa envolvida nessa ocorrência
ser encaminhada aos assistentes sociais; e W = 0, no caso de
nenhuma das pessoas envolvidas nessa ocorrência ser
encaminhada aos assistentes sociais. Nessa situação, a
variância da variável aleatória W é superior a 0,30.
RASCUNHO

No tocante à matemática financeira, julgue os itens seguintes.
 Se, à taxa de juros simples de 0,75% ao mês, ao final de

4 meses, uma aplicação paga R$ 108,00 de juros, então o
capital aplicado originalmente foi superior a R$ 3.500,00.
 Considere que um capital é investido à taxa de juros
compostos de 20% ao ano por um período de 4 anos. Nessa
situação, ao final do período de aplicação, o montante será
superior ao dobro do capital inicial.
 Considere que a taxa efetiva anual de uma aplicação
financeira em que se pratica uma taxa fixa de juros
compostos com capitalização semestral é igual a 21%. Nessa
situação, a taxa nominal de juros paga por essa aplicação é
inferior a 19%.
 Considere que, em um determinado período, o produto da
taxa real de um investimento pela taxa de inflação é igual a
0,0002. Se, nesse período, a taxa aparente desse
investimento é igual a 3,32%, então a soma da taxa real do
investimento com a taxa de inflação é inferior a 3,1%.
Um projeto de serviços de assistência social foi
desenvolvido para ser implementado em todas as delegacias e
plantões policiais de um estado brasileiro. Porém, antes da sua
aplicação em todo o estado, ele foi implementado em
10 municípios, em caráter experimental, por 12 meses.
Esses municípios foram escolhidos aleatoriamente entre os
250 municípios do estado. Nesse período experimental, foram
registradas 48.000 ocorrências nos 10 municípios selecionados.
Em 25% dessas ocorrências, as pessoas envolvidas foram
encaminhadas aos assistentes sociais. A partir dessas ocorrências,
os 100 assistentes sociais envolvidos nesse projeto atenderam, em
média, 500 pessoas por mês. Os resultados obtidos foram
positivos, observando-se uma queda na reincidência de denúncias
e ocorrências registradas nesses municípios após a
implementação do projeto.
A partir dos dados apresentados no texto acima, julgue os itens
subseqüentes.
 Cada assistente social atendeu, em média, 60 pessoas/ano.
 O número de ocorrências registradas durante o período

experimental de 12 meses nos 10 municípios selecionados
(48.000) é a realização de uma variável aleatória contínua.
 A partir do número de ocorrências registradas durante o
período experimental de 12 meses nos 10 municípios, é
correto estimar que o número total de ocorrências registradas
nesse período nos 250 municípios desse estado foi igual a
1.200.000.
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PROVA DISCURSIVA
•

•

Nesta prova — que vale cinco pontos —, faça o que se pede, usando a página correspondente do presente caderno para rascunho.
Em seguida, transcreva o texto para a folha de TEXTO DEFINITIVO, nos locais apropriados, pois não serão avaliados
fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado.

ATENÇÃO! Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho, pois não será avaliado texto que tenha qualquer
assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

As portas foram abertas e as invasões, os roubos e as agressões diminuíram. Pelo menos
em educação, essa afirmação não soa contraditória. Números do governo do estado de São
Paulo mostram que um programa que permite a utilização das escolas aos fins de semana
pela comunidade fez cair os índices de violência.
As mais significativas reduções foram registradas nos meses de janeiro e fevereiro,
período das férias escolares. Este ano, mesmo nessa época, havia atividades nos fins de
semana em escolas estaduais. A diminuição nos casos de violência foi de 56% e de 33%, em
cada mês. "Uma escola com pouco diálogo com a comunidade vira um símbolo de
dominação. As depredações e invasões muitas vezes são motivadas por essa rejeição", diz a
educadora da Universidade de São Paulo, Sílvia Colello.
Internet: <http://www.jcsol.com.br> (com adaptações).

Os aterradores números da violência no Rio entre 1983 e 1994, em pesquisa do ISER, são
apontados como sendo resultantes de diversos fatores, tais como as perdas econômicas da
década de 80, o agravamento das diferenças sociais no ambiente urbano (com a expansão
das favelas), a crise dos serviços públicos e o início do aumento da população jovem que
forma, justamente, o grupo mais exposto aos riscos da violência.
No entanto, houve uma queda de 35% nos últimos 6 anos. A partir da segunda metade
dos anos noventa, a taxa de homicídios por 100.000 habitantes declina ininterruptamente.
A pesquisa aponta, entre os fatores importantes que contribuíram na diminuição dessa
taxa: o surgimento de movimentos sociais pró-ativos, de grande escala, como a Campanha
contra a Fome e o Viva Rio, que mobilizaram a cidade para o enfrentamento dos seus
problemas; a multiplicação de projetos sociais nos bairros pobres, por ações governamentais
e não-governamentais, sobretudo para crianças e jovens, na área educacional; e a
organização das comunidades por meio de associações de moradores, ONGs, entidades
religiosas, beneficentes, culturais e recreativas.
Internet: <http://www.fgvsp.br> (com adaptações).

Considerando que as idéias apresentadas nos textos acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo,
posicionando-se acerca do tema a seguir.

O FORTALECIMENTO DAS REDES DE RELAÇÕES SOCIAIS
COMO FORMA DE REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA URBANA
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