
MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS

QUADROS COMPLEMENTARES DE OFICIAIS DA
.MARINHA /PS-QC/2007)

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

PROVA: AMARELA





1) Dentre as situações abaixo, que interferem no patrimônio das
empresas, a que se classifica como reserva de capital é:

(A) alienação de bens do ativo imobilizado.
(B) alienação de partes beneficiárias.
(C) integralização de subscrição de capital.
(D) recebimento de ações bonificadas.
(E) recebimento de comissões sobre vendas .

2) Assinale a opção que apresenta a modalidade de licitação

entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem
a todas as condições exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas,

observada a necessária qualificação.

(A) Concorrência.
(B) Leilão.

(C) Convite.
(D) Concurso.
(E) Tomada de preços .

3) Após a liquidação da despesa, deverá ser procedida a baixa

do empenho. Assinale a opção que apresenta a referida baixa

no sistema orçamentário:

(A) D: Créditos disponíveis
C: Despesa empenhada

(B) D: Despesa liquidada a pagar

C: Bancos- Movimento

(C) D: Despesa empenhada

C: Execução da despesa

(D) D: Orçamento da despesa

C: Créditos disponíveis

(E) D: Consignações

C: Despesa realizada
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4) De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC T
12 - DA AUDITORIA INTERNA, o planejamento do trabalho de
Auditoria Interna compreende os exames preliminares das
áreas, atividades, produtos e processos, para definir a
amplitude e a época do trabalho a ser realizado de acordo
com as diretrizes estabelecidas pela administração da enti-
dade.

Assinale a opção que NÃO apresenta fatores relevantes na
execução dos trabalhos a serem considerados no planejamento.

(A) Conhecimento detalhado da política e dos instrumentos de
gestão de riscos da entidade.

(B) Conhecimento detalhado das atividades operacionais e dos
sistemas contábil e de controles internos e seu grau de
confiabilidade da entidade.

(C) A natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimen-
tos de Auditoria Interna a serem aplicados, alinhados
com a política de gestão de riscos da entidade.

(D) A existência de entidades associadas, filiais e partes
relacionadas que estejam no âmbito dos trabalhos da
Auditoria Interna.

(E) Conhecimento do campo de atuação mercadológica e políti-
ca de investimentos financeiros da entidade.

5) Uma empresa adquire mercadorias para revenda, no valor de
R$ 3.255,00, cuja aquisição é efetuada da seguinte forma:

R$ 1.255, 00 no ato .da entrega;
R$ 2.000,00 para ser pago no prazo de 45 dias.

O lançamento contábil a ser efetuado é:

(A) débito em estoque de Mercadorias pelo valor de
R$ 2.000,00, crédito em Fornecedores pelo valor de
R$ 3.255,00 e crédito em Caixa pelo valor de
R$ 1.255,00.

(B) débito em estoque de Mercadorias e crédito em Caixa pelo
valor de R$ 3.255,00.

(C) débito em estoque de Mercadorias e crédito em Fornecedo-
res pelo valor de R$ 2.000,00.

(D) débito em estoque de Mercadorias e crédito em Fornecedo-
res pelo valor de R$ 3.255,00.

(E) débito em estoque de Mercadorias pelo valor de
R$ 3.255,00, crédito em Fornecedores pelo valor de
2.000,00 e crédito em Caixa pelo valor de R$ 1.255,00.
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6) Uma companhia, em 31/12/2006, apresentou os seguintes saldos

finais:

contas lj valores em R$ 1.000 |
investimentos em outras empresas || 5 |
provisão para devedores duvidosos | | 10 |
custo das vendas | | 20

capital social | | 200 |
mpoefos a recollier | 15 |
depreciação acumulada 75 |
reservas de lucros 35

fomecedores 20

clientes 60 |
mercadorias 75 |
eserva de capital 21 |

vendas 81 |
náquinas e equipamentos | | 430 |
dividendos a pagar | | 40 |

nunciamentos a pagar LP | | 200 |
despesas administrativas || 20 |
bancos | | 71 |
móveis e utensílios | | 4 |
despesas antecipadas | | 12 |

O valor final do capital próprio dessa empresa, em reais, é

(A) 256.000,00

(B) 275.000,00

(C) 285.000,00

(D) 297.000,00

(E) 572.000,00

7) A análise dos riscos de Auditoria Interna deve ser feita em

que fase dos trabalhos?

(A) Planejamento.

(B) Conclusão.

(C) Revisão.

(D) Pagamento.

(E) Contratação.
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8) Segundo a Lei n° 8.666/ 93 em seu Art.40, constituem Anexos
do edital de Licitação, EXCETO:

(A) o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas par-
tes, desenhos, especificações e outros complementos.

(B) critério para julgamento, com disposições claras e parâ-
metros objetivos.

(C) as especificações complementares e as normas de execução
pertinentes à licitação.

(D) a minuta do contrato a ser firmado entre a administração
e o licitante vencedor.

(E) orçamento estimado em planilhas de quantitativos e pre-
ços unitários.

9) Os procedimentos de auditoria são o conjunto de técnicas que
permitem ao auditor obter evidências ou provas suficientes e
adequadas para fundamentar o quê, sobre as demonstrações
contábeis auditadas, abrangendo testes de observância e
testes substantivos?

(A) O relatório.

(B) O parecer.
(C) O planejamento.
(D) Sua opinião.
(E) A perícia.

10) Uma indústria tem capacidade instalada para produzir 500.000
kg de seu produto. Nesse nível de produção, seu custo total
monta a R$ 2.000.000,00 por mês, sendo o custo fixo total,
no mesmo período, de R$ 500.000,00. Sabendo-se que o preço
unitário de venda é de R$ B, 00 por kg e que a empresa adota,
para fins gerenciais, o custeio direto, seu ponto de
equilíbrio operacional, em unidades, é de

(A) 500.000

(B) 250.000

(C) 200.000

(D) 100.000

(E) 62.500
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11) Levando em consideração as classificações dos Serviços Pú-

blicos adotadas por Hely Lopes Meirelles em seu livro
Direito Administrativo Brasileiro, assinale a opção que

apresenta os serviços que se relacionam intimamente com as
atribuições do Poder Público (segurança, polícia, higiene e

saúde pública) , para execução dos quais a Administra-

ção utiliza de sua supremacia sobre os administrados e que

só devem ser prestados por órgãos ou entidades públicas,

sem delegação a particulares.

(A) Administrativos.

(B) Próprios do Estado.

(C) Impróprios do Estado .

(D) Industriais .
(E) De utilidade pública.

12) Uma empresa de transportes possuía no Ativo Imobilizado um
ônibus cujo valor contábil líquido era de R$ 83.000,00. O

referido veículo sofreu um acidente com perda total e não

havia seguro contra acidente . A empresa havia comprado esse

veículo por meio de financiamento e ainda devia ao banco

R$ 37.000,00, relativos a essa aquisição. O efeito contábil

desse acontecimento no Balanço Patrimonial da empresa é

redução no

(A) Ativo e no Patrimônio Líquido de R$ 37.000,00

(B) Ativo e no Patrimônio Líquido de R$ 83.000,00

(C) Ativo e no Passivo de R$ 46.000,00

(D) Passivo e no Ativo de R$ 37.000,00

(E) Passivo e no Patrimônio Líquido de R$ 83.000,00

13) As leis administrativas facultam à Administração a exigência

de garantia a fim de assegurar a execução dos contratos

administrativos . Assinale a opção que NÃO apresenta moda-

lidade de garantia.

(A) Caução em dinheiro .
(B) Seguro-garantia.

(C) Seguro-fiança.

(D) Caução em títulos da dívida pública.

(E) Fiança bancária.

Prova : Amarela Concurso : PS-QC/ 2007

Profissão : CIENCIAS CONTÁBEIS

5/ 19



14) A respeito dos créditos adicionais, assinale a opção corre-
ta.

(A) Os créditos suplementares destinam-se a atender as
despesas para as quais não haja dotação orçamentária es-
pecífica.

(B) Os créditos adicionais terão vigência no exercício fi-
nanceiro em que forem autorizados, salvo quando a auto-
rização for promulgada nos últimos quatro meses daquele
exercício, caso em que poderão ser reabertos, até o li-
mite de seus saldos.

(C) Os créditos suplementares podem ser autorizados na pró-
pria lei orçamentária, até determinada importância, e
dependem de prévia autorização legislativa e indicação
dos recursos disponíveis que compensarão a sua abertura.

(D) O superávit financeiro apurado no balanço compensado
caracteriza-se recurso disponível para abertura de
créditos especiais.

(E) É vedada a abertura de crédito especial e extraordinário
sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos
recursos correspondentes.

15) O balancete de verificação de uma empresa apresentava, em
31/12/ 2001, os saldos das seguintes contas:

Bancos, R$ 1.000,00;
Duplicatas a Receber, R$ 2.000,00;
Depreciação Acumulada, R$ 1.000,00;
Capital Social, R$ 10.000,00;
Salários a Pagar, R$ 1.000,00;
Caixa, R$ 1.500,00;

Mercadorias, R$ 4.000,00;

Fornecedores, R$ 470,00;
Prejuízos Acumulados, R$ 2.000,00;
Provisão para Devedores Duvidosos, R$ 30,00;
Empréstimos a Pagar, R$ 3.000,00;
Máquinas e equipamentos, R$ 5.000,00.

Os valores do Ativo Total, Capital de Terceiros e Patrimônio
Líquido, em reais, serão, respectivamente,

(A) 13.500,00; 10.000,00 e 3.500,00
(B) 12.500,00; 10.000,00 e 2.500,00
(C) 12.470,00; 11.000,00 e 1.470,00
(D) 12.470,00; 4.470,00 e 8.000,00

(E) 9.000,00; 1.000,00 e 8.000,00
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16) As receitas e as despesas estão geralmente relacionadas. Nas

empresas com fins lucrativos,

(A) a despesa é incorrida de acordo com o pagamento, e a

receita é realizada no momento em que a posse do produto

é transferida para terceiros.
(B) a despesa é incorrida no momento em que ocorre o consu-

mo, e a receita, no momento em que se recebem os valores
decorrentes da venda.

(C) a despesa é incorrida no momento em que ocorre o desem-

bolso, e a receita é realizada no momento em que se

transfere a propriedade do bem ou serviço.

(D) a receita é realizada por ocasião da transferência da

propriedade, e a despesa é incorrida no momento da aqui-

sição, independentemente do pagamento.

(E) a receita é realizada no momento em que é transferida a

propriedade do bem ou serviço, e a despesa é incorrida

no momento do consumo.

17) Uma empresa, que comercializa seus produtos na cidade

vizinha, situada a 100 quilômetros de distância, pelo mesmo

preço praticado no local de sua sede, assume a responsabi-

lidade pelo pagamento do frete. O gasto com esse frete será

classificado como

(A) Obrigação a Pagar.

(B) Custo das Mercadorias Vendidas.

(C) Despesa com Vendas.
(D) Despesa do Exercício Seguinte.

(E) Despesa como Dedução das Vendas .

18) Analise as afirmativas abaixo, que podem ser motivos para a
rescisão contratual apresentados no Art. 78 da Lei 8.666/ 93,

e, a seguir, assinale a opção correta.

I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especifi-

cações, projetos ou prazos.

II. A alteração social ou a modificação da finalidade ou

da estrutura da empresa, independente de prejuízo

à execução do contrato.

III. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contra-

to.

IV. O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamen-

tos devidos pela Administração decorrentes de obras,

serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já re-

cebidos ou executados.

(A) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

(B) Apenas as afirmativas I , II e III são verdadeiras.

(C) Apenas as afirmativas II , III e IV são verdadeiras.

(D) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.

(E) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
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19) Observe os itens abaixo .

I. Restos a pagar, excluídos os serviços da dívida.
II. Obrigações do Tesouro.
III. Débitos de tesouraria.
IV. Créditos de tesouraria.
V. Créditos de funcionamento.
VI. Serviços da dívida a pagar.
VII. Depósitos.

De acordo com o artigo 92 da Lei 4.320/ 64, a dívida flutuan-
te compreende apenas os itens:

(A) II, III, IV e VI.

(B) I, III, V e VII.

(C) I, II, IV e VII.

(D) I, III, VI e VII.
(E) II, IV, V e VI.

20) Em relação à licitação pública, a Administração, ao preten-
der alienar "bens móveis inservíveis", deverá utilizar a mo-
dalidade

(A) Tomada de preço.
(B) Concorrência.
(C) Convite.
(D) Concurso .

(E) Leilão.

21) Em Contabilidade Geral, é correto afirmar que a observância
dos

(A) Princípios Fundamentais de contabilidade é obrigatória
no exercício da profissão e constitui condição de
legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade.

(B) Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória
no exercício da profissão e constitui condição de
legalidade dos Conceitos Brasileiros de Contabilidade.

(C) Fundamentos Geralmente Aceitos de Contabilidade é obri-
gatória no exercício da profissão mas não constitui con-
dição de legitimidade das Normas Brasileiras de Contabi-
lidade

(D) Fundamentos Geralmente Aceitos de Contabilidade é obri-
gatória no exercício da profissão e constitui condição
de legitimidade dos Conceitos Brasileiros de Contabili-
dade.

(E) Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória
no exercício da profissão mas não constitui condição de
obediência dos Conceitos Brasileiros de Contabilidade.
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22) Uma indústria fabrica os produtos A e B, utilizando a mesma
matéria-prima. O custo fixo total mensal da empresa é de R$

60.000,00 e os custos variáveis estão assim distribuídos:

Materia- Mão-de-Obra Custos Indiretos
Produtos , , ,

Prima Direta (MoD) Variavels

A 3 Kg p/ un 2 horas p/ un R$ 14,00 p/ un

B 2 Kg p/ un 3 horas p/un RS 20,00 p/ un

O Custo da matéria-prima é de R$ 7,00 por quilograma e o

custo da MOD é de R$ 9,00 por hora. Os preços de venda são:

R$ 80,00 para o produto A e R$ 85,00 para o produto B. Sa-

bendo-se que o mercado consome no máximo 120.000 unidades de

cada produto e que a disponibilidade de matéria-prima para o

mês é de 300.000 kg, que quantidade do produto A e do

produto B, respectivamente, deve ser fabricada de forma a
maximizar o resultado?

(A) 20.000 e 120.000

CB) 30.000 e 105.000

(C) 40.000 e 90.000

(D) 80.000 e 30.000

(E) 100.000 e 0 (Zero)
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23) Observe, a seguir, os patrimônios, em reais, de duas empre-
sas, uma controladora e a outra, controlada.

CONTAS CONTROLADORA CONTROLADA

Disponível . 80.000,00 20.000,00

Clientes 50.000,00 10.000,00

Contas a rec. de 20.000,00 0,00
Controlada

Estoques 100.000,00 40.000,00

Investimentos em 150.000,00 0,00
controlada

Imobilizado 220.000,00 150.000,00

Fornecedores 150.000,00 50.000,00

Contas a pag. à 0,00 20.000,00
Controladora

Capital Social 400.000,00 150.000,00

Reservas de lucros 45.000,00 5.000,00

Considerando que as empresas não realizam operações entre
si, o valor do Ativo Total apurado pela técnica de consoli-
dação, em reais, é

(A) 470.000,00

(B) 670.000,00

(C) 690.000,00

(D) 820.000,00

(E) 840.000,00
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24) Em um determinado exercício social, uma empresa apresentou
os seguintes dados e informações, referentes a esse mesmo

exercício social:

Índice de liquidez corrente (ILC): 1,5

Índice de liquidez seca (ILS) : 1, O

Realizável a longo prazo: R$ 1.800,00

Mercadorias: R$ 400,00

Passivo exigível a longo prazo: R$ 200,00

Analisando os dados e informações disponibilizadas pela

empresa, conclui-se que. seu índice de liquidez geral, no

mesmo exercício, é

(A) 1, 0

(B) 1, 5

(C) 2,0

(D) 2, 5

(E) 3, 0

25)| Assinale a opção que NÄO apresenta uma hipótese de Dispensa

de Licitação.

(A) Contratação de serviço técnico de profissional de notó-

ria especialização.

(B) Contratação de instituição brasileira da área da pes-

quisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional,

sem fins lucrativos.

(C) Locação de imóvel destinado ao atendimento das finali-

dades precípuas da Administração .
(D) Casos de calamidade pública, quando caracterizada urgên-

cia de atendimento de situação que possa ocasionar

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras e

serviços.

(E) Contratação de remanescente de obra, desde que observa-

das a ordem de classificação da licitação anterior e as

mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor.

26) Muitos dos processos estatísticos, na realidade a maioria,

exigem o cálculo de um conjunto de números. Usa-se a letra

maiúscula grega E (sigma) para denotar uma

(A) variância.
(B) multiplicação.

(C) divisão.

(D) soma.

(E) subtração.
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27) Uma empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2000. Nos
livros contábeis, constam os elementos abaixo.

I - Receitas com vendas em 2000 de R$ 120.000,00, com 65%
à vista e o restante a prazo.

II - Despesas de R$ 98.000,00, sendo R$ 63.000,00 pagos até
30/12/2000.

III - Em 2001, recebeu as duplicatas de 2000 e pagou as
despesas contraídas em 2000.

IV - Realizou vendas de R$ 135.000,00, em 2001, recebendo
80% à vista.

V - Incorreu em despesas de R$ 85.000,00, em 2001, pa-

gando 40% delas.

Os resultados apurados em 2001, em reais, pelo Regime de
Competência e Caixa, serão, respectivamente,

(A) 48.000,00 e 133.200,00

(B) 50.000,00 e 81.000,00

(C) 63.400,00 e 58.000,00

(D) 65.000,00 e 133.200,00

(E) 73.000,00 e 65.000,00

28) As despesas públicas do Governo com subvenções sociais são
classificadas como

(A) Inversões Financeiras .
(B) Transferências Correntes.
(C) Despesas de custeio.
(D) Transferência de Capital.
(E) Investimentos .

29) Uma indústria está produzindo 90.000 unidades de seu único
produto, com um custo variável unitário de R$ 84,00 e custo
fixo unitário de R$ 28,00, apurados pelo método de custeio
por absorção. Para atender à demanda de 125.000 unidades,
feita pelo mercado consumidor, ela passou a produzir 140.000
unidades do seu produto, mantendo inalterável a sua estru-
tura atual de custos. Considerando tais informações, o valor
do estoque, ao final do novo período produtivo, será, em
reais, de

(A) 1.080,000,00

(B) 1.260.000,00

(C) 1.530.000,00

(D) 1.562.400,00

(E) 1.680.000,00
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30) O princípio orçamentário que consiste na não-inserção na Lei

orçamentária de matéria estranha à previsão da receita e à

fixação da despesa denomina-se princípio

(A) da Especificação.

(B) da Universalidade.

(C) do Equilíbrio.

(D) da Exclusividade .
(E) da Uniformidade.

31) Assinale a opção que apresenta a receita derivada que o

Estado arrecada mediante o emprego de sua soberania, nos

termos fixados na lei, sem contraprestação diretamente equi-

valente, e cujo produto se destina ao custeio das atividades

gerais ou específicas que lhes são próprias.

(A) Receita patrimonial .

(B) Receita industrial.

(C) Receita de serviços.

(D) Transferências correntes.

(E) Receita tributária.

32) Na maior parte das vezes, a escolha do processo a ser utili-

zado na análise ou descrição de dados estatísticos depende

dos tipos de dados considerados. Existem quatro tipos de

dados: contínuos,

(A) discretos, variáveis e por postos .

(B) qualitativos, quantitativos e por postos.

(C) qualitativos, quantitativos e por graduação.

(D) discretos, variáveis e por graduação.

(E) discretos, nominais e por postos.

33) A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF n° 101/ 2000) dispõe

que o ente deverá estabelecer normas relativas ao controle

de custos e à avaliação dos resultados dos programas finan-

ciados com recursos dos orçamentos. Em qual instrumento tais

informações devem estar contidas?

(A) Lei de Diretrizes Orçamentárias .
(B) Plano Plurianual.

(C) Relatório de Gestão Fiscal.

(D) Lei Orçamentária Anual .

(E) Reservas de Contingência.
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34) Assinale a opção que NÃO caracteriza a fraude.

(A) manipulação, falsificação ou alteração de registros ou
documentos, de modo a modificar os registros de ativos,
passivos e resultados.

(B) apropriação indébita de ativos.
(C) supressão ou omissão de transações nos registros contá-

beis.
(D) registro de transações sem comprovação, e
(E) interpretação errada das variações patrimoniais .

35) Os dados estatísticos se obtêm mediante um processo que
envolve a observação ou outra mensuração de itens, os quais
são denominados

(A) variáveis.
(B) coleta.

(C) campo.
(D) dados .

(E) informação.

36) O índice de composição do endividamento (CE = Passivo
Circulante/Capital de Terceiros) de uma empresa alcançou um
resultado igual a 0,90. Em vista disso,

(A) a empresa está comprometendo quase a totalidade de seu
capital próprio com obrigações para com terceiros.

(B) a empresa não terá como pagar seus compromissos de
curto prazo.

(C) o endividamento da empresa está concentrado no curto
prazo.

(D) o risco de insolvencia da empresa é altíssimo.
(E) a cada R$ 100, 00 de Ativo Circulante correspondem

R$ 90,00 de Passivo Circulante.

37) Os Princípios Fundamentais de Contabilidade representam a
essência das doutrinas e teorias relativas à Ciência da
Contabilidade, consoante o entendimento predominante nos
universos científico e profissional de nosso País. Concer-
nem, pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo de
ciência social, cujo objeto é

(A) o Lucro das Entidades .

(B) o Registro das Entidades.
(C) o Fisco das Entidades.
(D) o Patrimônio das Entidades .

(E) a direção das Entidades .

Prova : Amarela Concurso : PS-QC/ 2007
Profissão : CIENCIAS CONTÁBEIS

14/ 19



38) A relevância na auditoria, segundo a NBC T 11, depende da

(A) disponibilidade equilibrada do item ou da distorção em
relação às demonstrações contábeis como um todo ou in-

formação sob análise.

(B) disponibilidade quantitativa . ou qualitativa do item ou
da distorção em relação à opinião do auditor.

(C) representatividade quantitativa ou qualitativa do item

ou da distorção em relação às demonstrações contábeis
como um todo ou informação sob análise.

(D) representatividade quantitativa ou qualitativa do item
ou da distorção em relação à opinião do auditor.

(E) representatividade equilibrada do item ou da distorção

em relação à opinião do auditor.

39) Assinale a opção que NÄO apresenta aspectos que devem ser
abordados no relatório da Auditoria Interna.

(A) Objetivo e a extensão dos trabalhos .
(B) Metodologia adotada.

(C) Críticas resultantes das conclusões.

(D) Eventuais limitações ao - alcance dos procedimentos de

auditoria.
(E) Principais procedimentos de auditoria aplicados e sua

extensão.

40) Uma empresa, preocupada com as dificuldades financeiras que

está enfrentando nos últimos anos, solicitou ao contador que

elaborasse uma análise de tendências envolvendo os índices

de liquidez, comportamento das receitas e despesas e retorno

líquido sobre os ativos, para que pudesse visualizar melhor

a situação da empresa. Para efetuar tal análise, o contador

terá de recorrer

(A) ao Balanço Patrimonial e à Demonstração de Origens e

Aplicações de Recursos .
- (B) ao Balanço Patrimonial e à Demonstração de Fluxo de

Caixa.

(C) à Demonstração do Resultado do Exercício e ao Balanço

Patrimonial.
(D) às Demonstrações do Resultado do Exercício e de Origens

e Aplicações de Recursos .
(E) às Demonstrações de Origens e Aplicações de Recursos e

das Mutações do Patrimônio Líquido.
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41) O valor dos bens imóveis de uma determinada empresa apresen-
tados no grupo do Imobilizado está superior ao custo histó-
rico. O ajuste desse custo dos imóveis a seu provável valor
de realização foi fundamentado no valor

(A) de reposição do bem.
(B) de custo, corrigido monetariamente pelo Índice Geral de

Preços.
(C) de custo, corrigido monetariamente com base na variação

do dólar.

(D) de mercado, obtido por cotação de preços realizada pelo
Departamento de Compras .

(E) da avaliação, baseado em laudo elaborado por três peri-
tos.

42) Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n° 101/2000) 
, o

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) abrangerá
todos os Poderes e o Ministério Público e será publicado até
trinta dias após o encerramento de cada bimestre. Assinale a
opção que apresenta o demonst;rativo que irá compor o referi-
do relatório.

(A) Balanço Financeiro.
(B) Balanço Patrimonial.
(C) Demonstrações das Variações Patrimoniais .
(D) Balanço Orçamentário.
(E) Demonstração do Resultado do Exercício.

43) São Princípios Fundamentais de Contabilidade:

(A) da Entidade, da Objetividade, da Oportunidade, do Regis-
tro Pelo Valor Original, da Atualização Monetária, da
Competência e da Prudência.

(B) da Entidade, da Continuidade, da Relevância, do Registro
Pelo Valor Original, da Atualização Monetária, da Compe-
tência e da Prudência.

(C) da Entidade, da Continuidade, da oportunidade, do Regis-
tro Pelo Valor Original, da Autenticação Monetária, da
Competência e da Prudência.

(D) da Entidade, da Continuidade, da oportunidade, do Regis-
tro Pelo Valor Original, da Atualização Monetária, da
Competência e da Previsibilidade .

(E) da Entidade, da Continuidade, da Oportunidade, do Regis-
tro Pelo Valor Original, da Atualização Monetária, da
Competência e da Prudência.
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44) Na detecção de Fraudes e Erros, o auditor deverá avaliar
criticamente o sistema contábil, incluindo-se o controle
interno, tanto em termos de concepção quanto de funcionamen-

to efetivo, concedendo especial atenção às condições ou
eventos que representem aumento de risco de fraude ou erro.
Assinale a opção que NNO deve ser considerada na avaliação
sistema contábil.

(A) Estrutiura ou atuação inadequada da administração da

entidade auditada ou de algum dos seus membros .

(B) Pressões internas e externas.

(C) Transações que pareçam normais.
(D) Problemas internos no cumprimento dos .trabalhos de

auditoria.

(E) Fatores específicos no ambiente de sistemas de informação
computadorizados.

45) Assinale a opção que apresenta o grupo do Balanço Patrimo-

nial da Administração Pública a que pertence a Dívida

Fundada Interna.

(A) Passivo Permanente.

(B) Ativo Financeiro.

(C) Ativo Permanente.

(D) Passivo Financeiro.

(E) Passivo Compensado.

46) A CONTINUIDADE ou não da ENTIDADE, bem como sua vida defi-

nida ou provável, devem ser consideradas quando da classifi-

cação e avaliação

(A) do Lucro líquido.
(B) do Resultado Operacional .
(C) das mutações patrimoniais, quantitativas e qualitativas.

(D) dos Administradores .
(E) do Ativo.
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47) Observe as seguintes Demonstrações Contábeis:

I - Balanço Patrimonial.
II - Demonstração do Resultado do Exercício.
III - Notas Explicativas.
IV - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados.
V - Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos.
VI - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

As Demonstrações Contábeis obrigatórias para as Companhias
Abertas são apenas:

(A) I, II, III e IV.
(B) I, II, IV e VI.

(C) I, II, V e VI.

(D) II, III, IV e V.
(E) III, IV, V e VI.

48) Assinale a opção que apresenta a entidade da Administração
Indireta que, segundo Di Pietro (2007), possui as seguintes
características: "criação por lei, com personalidade
jurídica pública, capacidade de auto-administração,
especialização dos fins ou atividades e sujeição a
controle ou tutela".

(A) Autarquias .
(B) Órgãos .
(C) Empresas Públicas.
(D) Sociedades de Economia Mista.
(E) Ministérios.
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49)| Uma empresa adquiriu .móveis e utensílios, pagando 40% de

entrada e o saldo representado por duplicatas no montante de

R$ 18.000,00. O lançamento contábil é:

(A) Débito: Caixa 12.000,00

Débito: Móveis e Utensílios 18.000,00

Crédito: Duplicatas a Pagar 30.000,00

(B) Débito: Móveis e Utensílios 30.000,00

Crédito: Caixa 12.000,00

Crédito: Duplicatas a Pagar 18.000,00

(C) Débito: Caixa 7.200,00

Débito: Móveis e Utensílios 18.000,00

Crédito: Duplicatas a Pagar 25.200,00

(D) Débito: Móveis e Utensílios 25.200,00

Crédito: Caixa 7.200,00

Crédito: Duplicatas a Pagar 18.000,00

(E) Débito: Caixa 18.000,00

Débito: Móveis e Utensílios 12.000,00

Crédito: Duplicatas a Pagar 30.000,00

50) As medidas de tendência central são usadas para indicar um

valor que tende a tipificar, ou a representar melhor, um

conjunto de números. As três medidas mais usadas são:

(A) média, intervalo e moda.

(B) média, mediana e moda.

(C) intervalo, freqüência e distribuição.

(D) intervalo, conjunto e distribuição .

(E) intervalo, mediana e distribuição.
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INSTRUÇÔES GERAIS AO CANDIDATO:

PROVAS OBJETiVAS
1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de enda folha a cor correspondente) e se uño faltamquestões ou páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, cologne o seu número de inscrição e o digito verificador (DV) apenas nosloenis indicados;
2 - O tempo para a renliznção da prova será de (4) horas, incluindo o tempo necessário n redação e à marenção das respostas nn folha derespostas, e uño será prorrogado;
3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução Quando determinado;
4 - A redução (easo hajn) deverà ser uma dissertaçiio com idéins coerentes, claras e objetivas escritus na língua portuguesa, não podendo serescriin em letra de imprensa. Deverá ter no minimo 20 linhas continuns, considerando o recuo do parágrafo, e no máximo 30 linhas.Ein não podern conter qualquer maren identificadorn ou assinatura o que implicarà na atribuição de nota zero à redução;
5 - inicinda n prova, não haverà mais esclarecimentos. O enndidato somente poderà deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirnr definitivamente do recinto de prova ou, nos ensos abaixo especiliendos, devidamente acompanhado por militardesignado parn esse Am:

- atendimento médico por pessoal designado pela MB;
- fazer uso de banheiro; e
- casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que neonteça saida da área cirenascrita para a realização da prova,Em nenhum dos ensos haverà prorrogação do tempo destinado à realização du prova , em caso de retirada definitiva do recinto de provn,esta será corrigida até onde foi solucionada;

6 - Use caneta esferogrållen preta ou azul parn preencher a folha de respostas;
7 - Confirn nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretus antes de mareá-las na folha de respostas. Cuidado para nãomarcar duas opçàes para uma mesma questão na folha de respostas (n questão será perdida);
8 - Parn rascunho, use os espaços disponiveis nas folhus de questões e folha de rascunho anexa, mas só serão corrigidas ns respostas marcadasna folha de respostas;
9 - O tempo minimo de permanêncin dos candidatos em recinto de aplicação de provas é de 30 minutos. O candidato somente poderá levar aprova caso deixe o recinto após transcorridos três quartos do tempo destinado à sun realização e somente se a prova aplicada for escritaobjetiva;
10 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o enndidato que:

a) der ou receber auxilio para a excenção de qualquer prova;
b) utiijzar-se de quoiquer mnterial año autorizado;
c) desrespeitar qualquer prescrição reintiva à execução dus provas;
d) escrever o nome ou introduzir mareas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
e) cometer ato grave de indisciplina; e
f) comparecer no local de realização da prova após o horário previsto para o fechamento dos portões.

11 - instruções para o preenchimento da folha de respostas:
a) use caneta esferográfica azul ou pretn;
b) escreva seu nome em letra de forma ao local indicado;
c) assine o sen nome no local indicado;
d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda parn a direitn, um digilo em cada ret5ngulo.

Escreva o digito correspondente ao DV no último retängulo. Após, cubra todo o circulo correspondente a cada nùinero. Não amasse,
dobre ou rasgue a folha de respostas sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótien que corrigirà os cartões; ee) só será permitida a troen de folha de respostas até o inicio da prova, por motivo de erro ao preenchimento nos enmpos nome,
assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rnsura un referida folha de
respostas, após o
início da provn.

12 - Procure preencher a folha com ntenção de acordo com o exemplo abaixo:

DiretOria de Nome: Roberto SilVa

me Ensino da Marinha Assinatura: FileMI.Man
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