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1º PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DE 2019 
 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

1. Ao receber este caderno de questões, observe se existem 15 (quinze) questões, sendo 5 (cinco) de 

Língua Portuguesa e 10 (dez) de Conhecimentos Específicos. Constatando qualquer anormalidade 

(páginas sem impressão, páginas repetidas, ausência de páginas ou impressão defeituosa), solicite 

imediatamente a substituição; 

2. As respostas objetivas deverão ser assinaladas no CARTÃO DE RESPOSTAS. O candidato 

deverá marcar um, e somente um, dos campos do Cartão de Respostas em caneta, com tinta na cor 

azul ou preta. As respostas a lápis serão desconsideradas. Há apenas uma resposta correta para cada 

questão. Não deixe questão sem resposta. Não serão consideradas as assinalações feitas em outro 

espaço que não o gabarito. 

3. Não haverá substituição de prova em razão de erro cometido pelo candidato no preenchimento das 

respostas. 

4. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de comunicação entre os candidatos, 

tampouco, será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico. Desligue o telefone 

celular; 

5. O tempo para realização desta prova será de 3 (três) horas; 

6. O gabarito das questões será divulgado a partir do 1º dia útil após a realização do exame no sítio 

eletrônico do MPT (https://mpt.mp.br/pgt/trabalho-mpt/estagio/estagio-no-mpt). 

7. Lembre de assinar o seu CARTÃO DE RESPOSTAS. 

 

BOA PROVA! 

 

file://///PGT02-FSR01/PGT02/drh.codep/CODEP%202009-2016/01_SEÇÃO%20DE%20ESTÁGIO%20ACADÊMICO/PROCESSO%20SELETIVO/2017/PROVAS/PROVAS%20PRONTAS/(http:/www.mpt.mp.br).
file://///PGT02-FSR01/PGT02/drh.codep/CODEP%202009-2016/01_SEÇÃO%20DE%20ESTÁGIO%20ACADÊMICO/PROCESSO%20SELETIVO/2017/PROVAS/PROVAS%20PRONTAS/(http:/www.mpt.mp.br).
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Conhecer Pessoas 

Cada pessoa é um universo imenso. A 

clássica frase “nenhum homem é uma ilha” 

continua valendo. Ela faz parte de um poema 

bastante conhecido do britânico John Donne. 

Mas, de outro lado, se nenhum homem é uma 

ilha, cada homem e cada mulher é um mundo. 

Um mundo de ideias, de sonhos, de 

percepções, de desejos. E por mais que essa 

ideia pareça romântica, ela não pode ser 

descartada. Samuel Johnson, escritor britânico 

do século XVIII, considerava perdido o dia em 

que não conhecia uma nova pessoa. Porque 

conhecer uma nova pessoa significa conhecer 

um dos modos de ser humano, uma das 

maneiras de viver a história, uma das formas 

de organizar a vida. 

A outra pessoa me inspira a pensar de 

outro modo, ela pode contrapor-se a ideias que 

eu carregue ou afirmar pensamentos que eu 

adote. Desse ponto de vista, conhecer, mesmo 

que não signifique aprofundar essa relação, 

manter uma amizade - dado que amizade é algo 

muito mais sério - me deixa predisposto a 

prestar atenção em quem não é como eu, em 

quem não me repete, em alguém que é de fato 

outra pessoa. Isso me ajuda a viajar por novos 

modos de ser humano, a viajar por novos 

mundos. 

Se ninguém é uma ilha, nenhum e 

nenhuma de nós deixamos de ser um mundo 

em si e, nesse sentido, para que possamos 

construir uma realidade mais rica, um dia em 

que se conhece outra pessoa é um dia que nos 

enriquece. 

Mário Sérgio Cortella. Pensar bem nos faz bem! 

 

QUESTÃO 1 

Assinale a alternativa correta, de acordo 

com as ideias veiculadas no texto: 

a) Trata-se de um relato pessoal em que o 

autor manifesta seu desejo de enriquecer e 

viajar pelo mundo, conhecer novas culturas e 

realizar seus próprios sonhos.  

b) Embora cada indivíduo seja um universo 

em si mesmo, não é possível a coexistência 

harmoniosa entre os seres humanos na medida 

em que cada um deve ser inflexível na defesa 

de seu próprio ponto de vista. 

c) A diversidade humana implica uma 

excelente oportunidade para o indivíduo 

refletir e compreender que o outro, diferente 

em valores, ideias e comportamentos, não 

apenas é digno de consideração, como também 

é elemento-chave para o processo de 

crescimento individual.  

d) O autor utiliza os termos cada homem e 

cada mulher/nenhum e nenhuma de nós para 

ressaltar que as diferenças entre homens e 

mulheres são inconciliáveis e, portanto, é 

legítima a luta pela supremacia de um gênero 

sobre o outro.  

e) Todas as pessoas possuem os mesmos 

interesses e afinidades, o que torna a 

humanidade um grupo homogêneo e sem 

espaço para novidades e aprendizados.  

 

QUESTÃO 2 

Com base na leitura do texto, é correto 

afirmar que: 

a) Ao citar escritores britânicos como fonte 

de sua argumentação, o autor revela a sua 

preferência por essa nacionalidade em face de 

outras que julga serem inferiores. 

b) O autor se define como um romântico 

incorrigível, pois reconhece que exaltar a 

singularidade de cada ser humano é ideia 

excessivamente sonhadora, incompatível com 

a realidade cotidiana.  

https://www.pensador.com/autor/ferreira_gullar/
https://www.pensador.com/autor/ferreira_gullar/
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c) O tom empregado no texto é de absoluta 

intolerância, incitando o leitor a uma postura 

discriminatória frente a opiniões e 

comportamentos diferentes dos seus. 

d) A frase “nenhum homem é uma ilha” 

indica que os seres humanos não sobrevivem 

isoladamente, sendo a convivência algo não 

apenas necessário, mas também desejável já 

que, por meio dela, a pessoa tem maiores 

possibilidades de adquirir conhecimentos e 

ampliar os próprios horizontes. 

e) No último parágrafo, as formas verbais 

na 1ª pessoa do plural – “deixamos”; 

“possamos” – revela a intenção do autor em se 

distanciar do tema abordado no texto.  

 

QUESTÃO 3 

Marque a alternativa correta em relação à 

concordância verbal:  

a) Deu cinco horas no relógio da catedral. 

b) Não havia segredos entre nós. 

c) Eu e minha família viajou a Paris nas 

últimas férias.  

d) Ficaram eu e a diretora na sala. 

e) Choveu reclamações após as mudanças 

realizadas pelo novo síndico. 

                  

QUESTÃO 4 

Assinale a opção incorreta no emprego da 

vírgula: 

a) Como não houve quórum para votação 

do projeto de lei, foi adiada a sessão. 

b) Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa, é 

uma das cidades mais violentas do Brasil. 

c) Se beber, não dirija. 

d) Preparar a festa de Natal, é uma atividade 

muito prazerosa. 

e) No ano de 2018, a balança comercial 

brasileira teve um superávit de R$ 58 bilhões. 

QUESTÃO 5 

Assinale a opção em que todos os termos 

estão grafados corretamente: 

a) exceção, cisterna, estupidez. 

b) previlégio, explêndido, varegista. 

c) caxumba, magestade, desiguinar. 

d) mormasso, gengiva, pesquiza.  

e) suspense, finjimento, burguêz. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 6 

O (......................................) tem por objetivo 

o estudo, o preparo e a emissão de 

Pronunciamentos Técnicos sobre 

procedimentos de Contabilidade e a 

divulgação de informações dessa natureza, 

para permitir a emissão de normas pela 

entidade reguladora brasileira, visando à 

centralização e uniformização do seu 

processo de produção, levando sempre em 

conta a convergência da Contabilidade 

Brasileira aos padrões internacionais. 

padrões internacionais: 

a) Comitê Brasileiro de Contabilidade - 

CBC  

b) Conselho Federal de Contabilidade-

CFC  

c) Conselho Regional de Contabilidade - 

CRC  

d) Comitê de Valores Mobiliários-CVM 

e) Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis-CPC  

 

QUESTÃO 7 

Assinale a alternativa incorreta acerca do 

conceito, objeto e objetivo da contabilidade 

e a sua respectiva Estrutura Conceitual 
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utilizada para elaboração e divulgação de 

relatório contábil-financeiro: 

a) Contabilidade é uma ciência que 

possibilita, por meio de suas técnicas, o 

controle permanente do patrimônio de uma 

empresa. 

b) A escrituração é uma das técnicas 

utilizadas pela Contabilidade, que consiste em 

registrar, nos livros próprios, os 

acontecimentos que provocam modificações 

no patrimônio da empresa. 

c) A contabilidade pode auxiliar todo e 

qualquer empreendimento, independente do 

porte, da opção tributária, da forma 

juridicamente em que está constituído, ainda 

que seja sob a forma de sociedade anônima, 

empresa familiar, dentre outras, permitindo a 

mensuração de resultado, além de fornecer 

informações para auxiliar na tomada de 

decisão.  

d) Incluem-se entre as características 

qualitativas da informação contábil-financeira 

a relevância e a representação fidedigna da 

situação patrimonial que se deseja retratar. 

Contudo, não se incluem a comparabilidade, 

verificabilidade, tempestividade e 

compreensibilidade, não sendo, sequer, 

atributos desejáveis da informação contábil 

produzida. 

e) O objetivo principal da contabilidade, 

nos termos preconizados na Estrutura 

Conceitual Básica da Contabilidade, é o de 

permitir a cada grupo principal de usuários a 

avaliação da situação econômico-financeira da 

entidade, num sentido estático, bem como 

fazer inferências sobre suas tendências futuras. 

 

QUESTÃO 8 

Acerca de atos e fatos administrativos, 

considerado seus reflexos na contabilidade, 

marque a alternativa errada: 

a) Fatos administrativos são eventos que 

ocasionam a alteração da composição do 

patrimônio, tanto sob a ótica qualitativa quanto 

quantitativa, a exemplo de compra, vendas, 

pagamento de faturas, dentre outros. 

b) Fatos contábeis permutativos são 

aqueles que não alteram o patrimônio líquido 

de uma empresa, seja de forma direta ou 

indireta. Um exemplo dessa situação é 

aquisição de um ativo permanente utilizando-

se o caixa da empresa. 

c) Fatos contábeis modificativos acarretam 

alterações no patrimônio líquido da empresa, 

podendo ser aumentativo ou diminutivo. 

Constituem um exemplo desse tipo de fato o 

pagamento de salários. 

d) Fatos contábeis mistos resultam em uma 

junção de um fato permutativo mais um fato 

modificativo alterando o patrimônio líquido da 

empresa. 

e) Atos administrativos modificativos são 

acontecimentos que, em qualquer situação, 

modificam o Patrimônio Líquido de forma 

positiva ou negativa, cabendo a contabilidade 

registrá-los adequadamente nas contas 

patrimoniais e, se for o caso, nas contas de 

resultado. 

 

QUESTÃO 9 

Levando em conta um suposto elenco de 

contas, seus grupos e subgrupos, destinados 

ao registro dos fatos que promoverem 

alteração no patrimônio, seja de forma 

qualitativa ou quantitativa, assinale a opção 

correta: 

a) No ativo circulante são classificadas as 

contas que representam valores numerários 

(dinheiro em caixa ou banco), mas não inclui 

os bens destinados a venda ou a consumo 

próprio, e os direitos cujos vencimentos 

ocorram durante o exercício seguinte; 

b) No subgrupo do Ativo Circulante 

“disponibilidade” são classificadas as contas 

que representam dinheiro em caixa, em banco 

e em aplicação que possam ser transformadas 

em dinheiro a qualquer momento. 
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c) No Ativo Realizável a Longo Prazo são 

classificadas as contas representativas de 

direitos cujo vencimento ocorra até o término 

do exercício social daquele a que se refere o 

balanço patrimonial apurado. 

d) As despesas do exercício seguinte são 

aquelas pagas somente no decorrer do 

exercício posterior àquele a que se refere o 

balanço patrimonial apurado.  

e) Os estoques representam as contas de 

bens destinados à manutenção das atividades 

da empresa, inclusive máquinas, não se 

incluindo aqueles bens/produtos destinados à 

venda da pela empresa, pois se assim o fossem 

deveriam ser classificados no ativo realizável a 

longo prazo. 

 

QUESTÃO 10 

A liquidação de uma obrigação presente 

geralmente implica a utilização, pela 

entidade, de recursos incorporados de 

benefícios econômicos a fim de satisfazer a 

demanda da outra parte, podendo ocorrer 

de diversas maneiras. Em relação ao tema, 

marque a alternativa INCORRETA: 

a) A liquidação de uma obrigação pode se 

dar por meio de pagamento em caixa; 

b) A liquidação de uma obrigação não pode 

ocorrer por meio de eventual prestação de 

serviços; 

c) Não é inviável a liquidação de obrigação 

por meio da substituição por outra obrigação;  

d) É viável a liquidação de uma obrigação a 

partir da conversão da respectiva obrigação em 

item do patrimônio líquido; 

e) Não é inviável a liquidação de uma 

obrigação por meio da transferência de outros 

ativos. 

 

QUESTÃO 11 

Constituem fases da receita pública 

I) previsão; 

II) majoração; 

III) lançamento; 

IV) arrecadação; 

V) recolhimento. 

Está correto apenas o que se afirmar em: 

a) I, II, III, IV e V 

b) I, II, IV e V 

c) III, IV e V 

d) I, III, IV e V. 

e) I, III e IV 

 

QUESTÃO 12 

Dentre as diversas classificações a que se 

submetem as despesas pública, marque a 

alternativa correta: 

a) Levando-se em consideração à categoria 

econômica, as despesas se subdividem em 

despesas correntes e de capital.  

b) As despesas correntes se subdividem em 

investimentos e inversões financeiras. 

c) As despesas de capital são aquelas 

destinadas à manutenção dos serviços 

anteriormente criados, inclusive para atender a 

obras de conservação a adaptação de bens 

imóveis.  

d) Quanto à afetação patrimonial as receitas 

podem ser ordinárias e extraordinárias; 

e) Uma despesa pública não efetiva é 

aquela que reduz a situação liquida patrimonial 

da entidade no momento de sua realizadas, a 

exemplo de investimentos, inversões 

financeiras e amortizações da dívida interna e 

externa. 

 

QUESTÃO 13 

Tendo em vista a importância do orçamento 

público para a Contabilidade Pública, 

aponte, dentre os princípios orçamentários 

abaixo, aquele cuja definição está em 
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desacordo com o preconizado no manual de 

orçamento público: 

a) De acordo com o princípio da anualidade 

o exercício financeiro é o período de tempo ao 

qual se referem a previsão das receitas e a 

fixação das despesas registradas na LOA. Este 

princípio é mencionado no caput do art. 2º da 

Lei nº 4.320, de 1964. Segundo o art. 34 dessa 

lei, o exercício financeiro coincidirá com o ano 

civil (1º de janeiro a 31 de dezembro). 

b) De acordo com o princípio da 

universalidade, o orçamento deve ser uno, ou 

seja, cada ente governamental deve elaborar 

um único orçamento. 

c) Segundo o princípio da universalidade, a 

lei orçamentária anual de cada ente federado 

deverá conter todas as receitas e as despesas de 

todos os Poderes, órgãos, entidades, fundos e 

fundações instituídas e mantidas pelo poder 

público. Este princípio é mencionado no caput 

do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964, 

recepcionado e normatizado pelo § 5º do art. 

165 da CF. 

d) O princípio da exclusividade estabelece 

que a LOA não conterá dispositivo estranho à 

previsão da receita e à fixação da despesa. 

Ressalvam-se dessa proibição a autorização 

para abertura de créditos suplementares e a 

contratação de operações de crédito, ainda que 

por Antecipação de Receitas Orçamentárias - 

ARO, nos termos da lei. 

e) O princípio da não vinculação da receita 

de impostos veda a vinculação da receita de 

impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo 

exceções estabelecidas no texto constitucional. 

 

QUESTÃO 14 

Constituem estágios da despesa pública, 

respeitando, de forma geral, as respectivas 

fases em que os eventos ocorrem, nos termos 

previstos na Lei 4.320/64: 

a) Empenho, liquidação e pagamento; 

b) Lançamento, recolhimento e pagamento; 

c) Autorização, lançamento e 

recolhimento; 

d) Pagamento, liquidação e empenho; 

e) Liquidação, empenho e pagamento. 

 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa com a definição 

correta em relação ao estágio das despesas: 

a) O empenho da despesa poderá exceder o 

limite dos créditos concedidos. 

b) Não é vedada a realização de despesa 

pública sem prévio empenho. 

c) O empenho de despesa é o ato emanado 

de autoridade competente que cria para o 

Estado obrigação de pagamento pendente ou 

não de implemento de condição. 

d) O pagamento da despesa consiste na 

verificação do direito adquirido pelo credor 

tendo por base os títulos e documentos 

comprobatórios do respectivo crédito. 

e) A liquidação da despesa consiste no 

pagamento pelo fornecimento de bens e 

serviços devidamente reconhecidos pela 

administração. 

 

 

 

 

 

 

 


