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   ________________________________________________       ______________ 

                   Nome  do Candidato                                   Nº. Insc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO 
 

01. Escreva o seu nome e nº. de inscrição no local indicado acima; 
02. A prova terá duração de 3 (três) horas; 
03. Os fiscais não prestarão informações referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação 

das provas; 
04. No cartão de respostas, marque a opção desejada com caneta esferográfica azul ou preta; 
05. Questões com mais de uma resposta ou rasuradas serão anuladas; 
06. O caderno de prova poderá ficar em poder do candidato que se retirar após duas horas de 

prova; 
07. O gabarito estará disponível no site www.trt19.jus.br no dia 18/04/2016. Não serão 

prestadas informações por telefone; 
08. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um 

fiscal, sob pena de ser eliminado do certame;  
09. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências do 

local de prova; 
10. Não se comunique com seus colegas durante a prova. Não será permitido o uso de 

telefone celular, livros ou qualquer material digital ou de consulta. A infração destes itens 
implicará a desclassificação imediata do candidato; 

11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair 
juntos do recinto após as suas assinaturas em Ata. 
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I. NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
QUESTÃO 1 

Qual das alternativas abaixo indica a fonte menos relevante para o Direito Administrativo 
brasileiro? 

a) Costumes 

b) Lei Complementar 

c) Constituição Federal 

d) Lei Ordinária 

QUESTÃO 2 

Das alternativas abaixo, qual a definição correta sobre o Direito Administrativo: 

a) O Direito Administrativo é o conjunto de normas jurídicas que regem as relações entre 
empregados e empregadores, são os direitos resultantes da condição jurídica dos 
trabalhadores. 

b) O Direito Administrativo é o conjunto de normas jurídicas vigentes em um país. 

c) O Direito Administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os 
órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar, concreta, direta e 
imediatamente, os fins desejados pelo Estado. 

d) O Direito Administrativo é o ramo do direito público interno dedicado à análise e 
interpretação das normas constitucionais. 

QUESTÃO 3 

Segundo Hely Lopes Meirelles, Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da 
Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, 
transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si 
própria. 

Quanto a classificação dos atos administrativos, uma certidão constatando que o fornecedor não tem 
débitos junto à Procuradoria da Fazenda Nacional é espécie de ato:  

a) Normativo. 

b) Enunciativo 

c) Ordinatório. 

d) Negociais 

QUESTÃO 4 

4 - O ato administrativo é imposto ao administrado, independente da sua anuência, pela prerrogativa 
da Administração Pública de: 

a) legalidade 
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b) autoexecutoriedade 

c) presunção de legitimidade 

d) exigibilidade 

QUESTÃO 5 

Dentre as modalidades de licitação previstas na Lei 8.666/93, assinale abaixo aquela que se destaca 
por exigir habilitação preliminar dos fornecedores que concorreram a licitação é: 

a) Tomada de preços 

b) Pregão 

c) Concorrência 

d) Convite 

QUESTÃO 6 

De acordo com a Lei nº. 8.666/1993, Lei de Licitações, qual dentre as alternativas abaixo representa 
um caso de inexigibilidade de licitação: 

a) contratação de uma obra no valor de R$ 10.000,00 

b) para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 
pública 

c) contratações em caso de guerra ou grave perturbação da ordem 

d) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 
certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade 

QUESTÃO 7 

Assinale a alternativa correta.  

a) A concorrência é a modalidade de licitação obrigatória para compras acima de R$ 
8.000,00.  

b) O concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase 
inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

c) O leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de 
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco).  

d) O leilão é o tipo de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens sem 
utilidade para a Administração.  
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QUESTÃO 8 

Qual o principio da licitação que obriga à Administração Pública observar critérios objetivos 
definidos no ato convocatório para o julgamento das propostas, afastando a possibilidade de o 
julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no ato convocatório, mesmo 
que em benefício da própria Administração. 

a) Princípio do julgamento objetivo 

b) Princípio da celeridade 

c) Principio da isonomia 

d) Princípio da  legalidade 

 

II. NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

QUESTÃO 9 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165, dispondo sobre o Orçamento, atribui ao Poder 
Executivo a responsabilidade pelo sistema de planejamento e orçamento, que tem como  principais 
instrumentos legais: 

a) PPA, LDO e LOA 

b) LDO, LOMAN e PPA. 

c) PPA, LOA e PEC 

d) LRF, PPA e LOA 

QUESTÃO 10 

São princípios orçamentários clássicos: 

a) Anualidade, Arrecadação, Exclusividade e Equilíbrio 

b) Anualidade, Exclusividade,  Alteração e Universalidade 

c) Anualidade,  Unidade, Vinculação ao Edital e Provisão  

d) Anualidade, Exclusividade, Unidade e Universalidade 

QUESTÃO 11 

Os princípios orçamentários são regras fundamentais e norteadoras para cada etapa da elaboração 
orçamentária. Qual dos princípios abaixo diz que o orçamento deve ter vigência limitada a um 
exercício? 

a) Princípio do Equilíbrio 

b) Princípio da Anualidade 

c) Princípio da Clareza 

d) Principio da Publicidade 
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QUESTÃO 12 

O princípio orçamentário, segundo o qual a lei orçamentária não conterá matéria estranha à previsão 
da receita e fixação da despesa, é o princípio da: 

a) Exclusividade  

b) Unidade 

c) Universalidade 

d) Especialização 

QUESTÃO 13 

Na vigência da Lei Orçamentária Anual, o poder executivo poderá, através de Créditos Adicionais, 
autorizar despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Os referidos 
Créditos adicionais classificam-se em:  

a) Superavitários, Urgentes e Iniciais 

b) Especiais, Superavitários e Extraordinários 

c) Suplementares, Disponíveis e Superavitários 

d) Suplementares, Especiais e Extraordinários 

QUESTÃO 14 

As etapas da Receita Pública seguem a ordem de ocorrência dos fenômenos econômicos a ela 
relacionados, tal ordem sistemática inicia-se com a etapa de previsão e termina com a etapa de: 

a) Registro 

b) Recolhimento 

c) Renúncia 

d) Restituição 

QUESTÃO 15 

A Despesa Orçamentária, quanto a categoria econômica, divide-se em: 

a) Despesa de Projetos e Despesas de Atividades 

b) Despesas de Capital e Despesas de Fundos 

c) Despesas Correntes e Despesas de Capital 

d) Despesas Correntes e Despesas de Projetos 

QUESTÃO 16 

As etapas da execução da despesa orçamentária são: 

a) Segregação, Gasto e Contingência 
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b) Empenho, Liquidação e Pagamento 

c) Previsão, Realização e Avaliação 

d) Reserva, Autorização e Dedução 

QUESTÃO 17 

As despesas empenhadas e não pagas dentro do mesmo exercício financeiro, ou seja, até o dia 31 de 
dezembro, são consideradas: 

a) Dívida Flutuante 

b) Débitos de Tesouraria 

c) Restos a Pagar 

d) Déficit Orçamentário 

QUESTÃO 18 

Regime de adiantamento aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei; consiste 
na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, para o fim de 
realizar despesas que pela excepcionalidade, a critério do Ordenador de Despesa, e sob sua inteira 
responsabilidade, não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação: 

a) Despesas de Exercícios Anteriores 

b) Suprimento de Fundos 

c) Operações Especiais 

d) Elemento de Despesa 

III. NOÇÕES DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 

QUESTÃO 19 

Um marco importante para a implantação de um novo padrão contábil no país, foi a edição, pelo 
Conselho Federal de Contabilidade  - CFC, das Normas Brasileiras de  Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público, NBC T 16 ou NBCT SP.  Considerando o teor da NBC T 16.1, qual o objeto da 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público? 

a) Patrimônio Público 

b) Receitas Públicas  

c) Despesas Públicas 

d) Fluxo de Caixa do Governo Federal 

QUESTÃO 20 

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 6ª Edição, as variações 
patrimoniais quantitativas, são aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou 
diminuem o: 
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a) Orçamento 

b) Crédito Empenhado 

c) Ativo Imobilizado 

d) Patrimônio Líquido  

QUESTÃO 21 

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 6ª Edição, as 
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), são compostas pelas 
demonstrações enumeradas pela Lei 4.320/1964, pelas demonstrações exigidas pela NBC T  16.6  e 
pelas demonstrações exigidas pela Lei Complementar 101/200, as quais são: 

a) Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das 
Variações Patrimoniais e, Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

b) Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das  Variações 
Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e,  Demonstração das Obrigações 
Previdenciárias. 

c) Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações 
Patrimoniais, Demonstrativo das Obrigações Trabalhistas e, Demonstração dos Fluxos 
de Caixa. 

d) Balanço Orçamentário, Demonstração dos Fluxos de Caixa , Demonstrativo de 
Encargos financeiros, Demonstrativo de Ajustes e Perdas e, Demonstração do 
Resultado do Exercício. 

QUESTÃO 22 

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 6ª Edição, baseado no Art. 102 da 
Lei 4.320/1964, as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, estão demonstradas 
em qual dos demonstrativos abaixo: 

a) Balanço Financeiro 

b) Demonstração das Variações Patrimoniais 

c) Balanço Orçamentário 

d) Balanço Patrimonial 

IV. CONTABILIDADE GERAL 

QUESTÃO 23 

A empresa Novo Mundo adquiriu, em 1º de agosto de 2013, um veículo por R$ 60.000,00, o qual 
foi recebido na empresa e entrou em funcionamento em 1º de novembro daquele ano. Sabendo que a 
vida útil do veículo é de cinco anos e que o seu valor residual é de R$ 12.000,00, o saldo na conta 
Depreciação Acumulada referente a este veículo, calculado pelo método da linha reta, em 31 de 
dezembro de 2015, será: 
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a) 23.200,00 

b) 29.000,00 

c) 26.000,00 

d) 20.800,00 

QUESTÃO 24 

O veículo acima será classificado no Ativo em conta do: 

a) Intangível 

b) Circulante 

c) Imobilizado 

d) Investimento 

QUESTÃO 25 

De acordo com os dados abaixo, retirados da Demonstração do Resultado do Exercício da Cia. Boa 
Sorte: 

- Receita de Vendas ............................................................ 100.000,00 

- ICMS sobre vendas ..........................................................   10.000,00 

- Custo das mercadorias vendidas .....................................    60.000,00 

- Despesas com Depreciação .............................................      5.000,00 

- Despesas com salários ....................................................     15.000,00 

Responda: na Demonstração do Resultado do Exercício, o Lucro Bruto será igual a: 

a) 30.000,00 

b) 10.000,00 

c) 35.000,00 

d) 25.000,00 

QUESTÃO 26 

Considerando-se a mesma Demonstração do Resultado da questão anterior, na Demonstração do 
Valor Adicionado, o Valor Adicionado a Distribuir será igual a: 

a) 10.000,00 

b) 40.000,00 

c) 25.000,00 

d) 35.000,00 
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QUESTÃO 27 

O processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais deve produzir informações 
íntegras e tempestivas, observando a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no 
universo dos patrimônios existentes. Os dois princípios de contabilidade tratados nesta assertiva são: 

a) Oportunidade e competência 

b) Oportunidade e entidade 

c) Clareza e entidade 

d) Objetividade e prudência 

QUESTÃO 28 

A Cia 100 Sorte contratou um seguro de suas instalações em 30 no novembro de 2015, com 
vigência de 12 meses a se iniciar em 1º de janeiro de 2016, no valor de R$ 12.000,00, pagando R$ 
5.000,00 em dinheiro e R$ 7.000,00 em cheque. O contador da empresa registrou a transação e 
verificou que se trata de um fato contábil __________ cujo lançamento é de __________ fórmula: 

a) Misto, de segunda fórmula 

b) Modificativo, de terceira fórmula 

c) Permutativo, de segunda fórmula 

d) Misto, de terceira fórmula 

QUESTÃO 29 

Uma sócia da empresa Boa Sorte Ltda. integralizou sua cota no capital da empresa no valor de R$ 
50.000,00, em dinheiro. O contador da empresa registrou o fato com o seguinte lançamento: 

a) D – Capital Social............ 50.000.00 

 C – Caixa ........................ 50.000,00 

b) D – Caixa ........................ 50.000,00 

 C – Capital a Integralizar. 50.000,00 

c) D – Caixa ......................... 50.000,00 

 C – Capital Social............ 50.000.00 

d) D - Capital a Integralizar. 50.000,00 

 C – Caixa ........................ 50.000,00 

 

QUESTÃO 30 

O Contador das Lojas Comercial Bota Fora verificou que no exercício de 2015 foram realizadas as 
seguintes transações: 
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I - Pagamentos de caixa por seguradora de prêmios e sinistros, anuidades e outros benefícios 
da apólice; 

II – Venda de bens do imobilizado com recebimento em dinheiro; 

III – Amortização de empréstimos e financiamentos; 

IV – Pagamento em caixa a investidores para resgatar ações da sociedade; 

Na elaboração da DFC, o contador deverá classificar como atividades de financiamento as 
alternativas: 

a) I e II 

b) II e III 

c) II, III e IV 

d) III e IV 

QUESTÃO 31 

De acordo com a lei 6404/76 a Cia de Turismo 100 Destino, uma companhia fechada com 
patrimônio líquido superior a 2.000.000,00, deverá publicar obrigatoriamente no final do exercício 
financeiros as seguintes demonstrações: 

a) Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, 
Demonstração dos Fluxos de Caixa,  Demonstração do Resultado do Exercício e 
Demonstração das Origens e Aplicação dos Recursos. 

b) Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, 
Balanço Patrimonial e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.  

c) Demonstração dos Fluxos de Caixa, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros 
ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do Resultado do Exercício. 

d) Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, 
Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e 
Demonstração do Resultado do Exercício. 

QUESTÃO 32 

A Cia Lucro Certo apurou no final do exercício financeiro um lucro de R$ 600.000,00. Sabendo que 
o capital social integralizado da Cia totaliza R$ 750.000,00 e que o saldo da sua conta  Reserva de 
Legal é de 130.000,00, a Cia deverá constituir reserva legal no valor de: 

a) 20.000,00 

b) 50.000,00 

c) 30.000,00 

d) Não deverá constituir. 

 



Caderno de Prova - Concurso de Estágio - TRT19 - Ciências Contábeis 
 

 11 

QUESTÃO 33 

Em que demonstração contábil é apresentado o montante do dividendo por ação do capital social de 
uma companhia: 

a) Balanço Patrimonial 

b) Demonstração do Valor Adicionado 

c) Demonstração do Resultado do Exercício 

d) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados 

QUESTÃO 34 

Um ativo financeiro foi adquirido pela Cia Invest em Tudo no valor de R$ 500,00, em 1/10/2015, e 
classificado na mesma data como “mantido até o vencimento”.  A remuneração desse título é de 1% 
ao mês. Sabendo que valor justo do mesmo, em 31/10/2015, é de R$ 510,00, o contador da empresa 
deverá registrar: 

a) Uma receita financeira de R$ 10,00 na Demonstração de Resultado do Exercício 

b) Um ajuste de avaliação patrimonial de R$ 5,00 no Patrimônio Líquido. 

c) Uma receita financeira de R$ 5,00 na Demonstração de Resultado do Exercício 

d) Um ajuste de avaliação patrimonial de R$ 10,00 no Patrimônio Líquido 

QUESTÃO 35 

Fernão Fortunato, acionista da Cia Ponta Grossa, deseja saber como foi formado o lucro da empresa, 
bem como a movimentação financeira e o fluxo de caixa gerado na mesma, no ano de 2014. Quais 
as demonstrações contábeis a serem consultadas por Fernão para obter essas informações. 

a) Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido 

b) Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

c) Demonstração do Valor Adicionado e Demonstração do Fluxo de Caixa 

d) Demonstração do Resultado do Exercício e Balanço Patrimonial 

QUESTÃO 36 

No patrimônio líquido da Cia União e Força serão classificados como Reserva de Lucro as seguintes 
contas contábeis. 

a) Reserva para Contingências e Reserva Estatutária. 

b) Reserva de Correção Monetária do Capital e Reserva legal 

c) Reserva Estatutária  e Reserva de Alienação de Bônus de Subscrição 

d) Reserva de Ágio na Emissão de Ações e Reserva Legal 
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V. AUDITORIA 

QUESTÃO 37 

O auditor independente deseja saber se os procedimentos controles internos da Cia Paraguai estão 
sendo executados na forma prevista pelas normas da empresa, para tanto deverá utilizar: 

a) Testes Substantivos 

b) Testes de Detalhes. 

c) Testes de Observância 

d) Procedimentos Analíticos 

QUESTÃO 38 

De acordo com o tempo de uso os Papéis de Trabalho dividem-se em: 

a) Temporários e Permanentes 

b) Correntes e Definitivos 

c) Definitivos e Temporários 

d) Permanentes e Correntes 

QUESTÃO 39 

Em uma auditoria independente das demonstrações contábeis o auditor deve considerar como 
fraude: 

a) Classificação no Passivo Circulante de obrigação cujo vencimento ocorrerá após o 
término do exercício subseqüente 

b) Venda de mercadorias sem a emissão de nota fiscal 

c) Aplicação de forma incorreta de normas contábeis publicadas no ano anterior a 
auditoria 

d) Conta provisão para férias com valores incorretos 

QUESTÃO 40 

Após concluir os trabalhos de auditoria na Cia. Tudo Azul, o auditor expressará sua opinião por 
meio de um dos seguintes tipos de parecer: 

a) sem ressalva, com ressalva, com abstenção de opinião, adverso 

b) sem ressalva, com ressalva, parcial, adverso 

c) sem ressalva, parcial, adverso, negativo 

d) negativo, sem ressalva, com abstenção de opinião 


