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1) Custeio significa apropriação de Custos. Assim, existem

Custeio por Absorção, Custeio Variável, ABC, RKW, etc. Em

relação ao Custeio por Absorção, é correto afirmar que
apropriam-se aos produtos apenas os Custos

(A) fixos.

03) de revenda.

(C) de produção.

(D) variáveis.

(E) de reposição.

2) Como é denominado o conjunto de técnicas que permitem ao
auditor obter evidências ou provas suficientes e adequadas

para fundamentar sua opinião sobre as demonstrações
contábeis auditadas e que abrangem testes de observância e
substantivos?

(A) Papel de Trabalho.

(B) Risco de Auditoria.

(C) Amostragem.

(D) Procedimento de Auditoria.

(E) Parecer do Auditor .

3) A conciliação bancária é um exemplo de que procedimento de

auditoria?

(A) Exame dos documentos originais .

(B) Confirmação.
(C) Exame físico.

(D) Investigação minuciosa.

(E) Exame da escrituração.
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4) Considerando a discriminação da despesa orçamentária por

funções, consubstanciada como Classificação

Funcional-Programática, correlacione as terminologias às
suas respectivas características e assinale, a seguir, a
opção correta.

TERMINOLOGIAS CARACTERÍST ICAS

I - Projeto ( ) Conjunto de operações que se realizam

II - Função de modo contínuo e permanente.

III- Processo ( ) Conjunto de ações e meios necessários

IV - Atividade para alcançar um objetivo.

V - Programa ( ) Maior nível de agregação das diversas

áreas de despesas.

( ) Conjunto de operações limitadas no

tempo.

(A) (IV) (V) (II) (I)

(B) (II) (III) (IV) (V)

(C) (I) (V) (IV) (II)

(D) (IV) (II) (III) (I)
(E) (II) (I) (V) (III)

5) Quais são as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou

privadas que se sujeitam à atuação do Sistema de Controle

Interno do Poder Executivo Federal, mediante os processos de

Prestação de Contas?

(A) Os ordenadores de despesas das unidades da Administração

Direta Federal.

(B) Aqueles que arrecadam, gerenciam ou guardam dinheiros,

valores e bens da União, ou que por eles respondam.

(C) Aqueles que, estipendiados ou não pelos cofres públicos,

e que, por ação ou omissão, derem causa à perda,

subtração, extravio ou estrago de valores, bens e

materiais da União pelos quais são responsáveis.

(D) As pessoas físicas que não recebam recursos da União,

para atender necessidades previstas em Lei específica.

(E) Os dirigentes das entidades supervisionadas da Adminis-

tração Indireta Federal.
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6) Qual é o maior valor limite das licitações na modalidade
convite para obras e serviços de engenharia?

(A) R$ 8.000,00

(B) R$ 15.000,00

(C) R$ 80.000,00

CD) R$ 150.000,00

DE) R$ 1.500.000,00

7) Como é denominada a unidade mínima administrativa para a

Contabilidade de Custos, representada por pessoas e

máquinas, em que se desenvolvem atividades homogêneas?

(A) Setor.

(B) Centro de custo.
(C) Departamento.

(D) Centro de acumulação.

(E) Divisão.

8) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.

O prazo limite em que a Administração deve convocar o

adjudicatário para a assinatura de um contrato é de

dias após a data da .

(A) 60 / adjudicação

DB) 30 / adjudicação
(C) 45 / homologação
(D) 60 / entrega das propostas

(E) 30 / entrega das propostas

9) Qual é o sistema de controle de estoque dos bens de

almoxarifado utilizado na Administração Pública?

(A) PEPS

(B) FIFO

(C) UEPS

(D) LIFO

(E) PMP
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10) São exemplos de Receitas Orçamentárias:

(A) Contribuições Sociais e Fianças.

(B) Multas/Juros de mora e Alienação de bens móveis.

(C) Cobrança da Dívida Ativa e Cauções.

(D) Consignações e Tarifas Aeroportuárias.

(E) Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamen-

tária e Taxas.

11) Assinale a opção correta em relação às medidas de dispersão

e de Tendência Central.

(A) O desvio médio simples tem perfeita sensibilidade esta-

tística.
(B) Quanto maior a dispersão de um conjunto de dados, menor

será o valor do seu desvio-padrão.

(C) A variância pode ser comparada diretamente com os dados
da série.

(D) As medidas de tendência central são suficientes para

caracterizar perfeitamente uma seqüência numérica.

(E) A amplitude total é uma medida que apresenta muita

sensibilidade estatística.

12) Os saldos das contas de Compensação, no final do exercício,

devem ser demonstrados no

(A) Balanço Patrimonial .

(B) Balanço das Variações Patrimoniais .
(C) Balanço Orçamentário.
(D) Demonstrativo das Variações Patrimoniais .

(E) Balanço Financeiro.

13) É necessário observar a finalidade específica de cada
técnica auditorial, com vistas a evitar a aplicação de
técnicas inadequadas, a execução de exames desnecessários e
o desperdício de recursos humanos e tempo. Assinale a opção

que NÄO apresenta a técnica considerada de auditoria,

segundo o Manual do Sistema de Controle Interno do Poder

Executivo Federal.

(A) Rastreamento.

(B) Inspeção Física.
(C) Emissão de Laudo de Avaliação.

(D) Confirmação Externa.

(E) Análise Documental.
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14) Assina1e a opção correta em relação aos demonstrativos da

Contabilidade Pública.

(A) O Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas
previstas em confronto com as realizadas.

(B) Os Restos a Pagar do exercício devem ser computados na

receita orçamentária para compensar sua inclusão na

despesa orçamentária.

(C) O resultado patrimonial do exercício é apurado no

Balanço Patrimonial.

(D) A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia
somente as alterações resultantes da execução orçamen-

tária.

(E) O superávit financeiro é apurado no Balanço Patrimonial.

15) Se uma empresa usar diferentes critérios de rateio de custos
indiretos ao longo do tempo, ela ferirá qual princípio

contábil?

(A) Custo histórico como base de valor.
(B) Consistência ou uniformidade.
(C) Materialidade ou relevância.

(D) Conservadorismo ou prudência.

(E) Conservadorismo ou relevância.

16) As demonstrações financeiras devem ser publicadas

(A) somando os dígitos.

(B) duas vezes por ano.
(C) desprezando os centavos.
(D) comparando os exercícios sociais.
(E) de acordo com o ramo de atividade da empresa.

17) Em relação às Despesas de Exercícios Anteriores, é INCORRETO

afirmar que

(A) o Ordenador de Despesas em exercício é autoridade
competente para reconhecer a dívida.

(B) o orçamento anual consigna dotação específica.

(C) são compromissos gerados em virtude de lei e reconheci-

dos após o encerramento do exercício.
(D) são despesas empenhadas inscritas contabilmente como

obrigações a pagar no exercício subseqüente.

(E) o orçamento respectivo das despesas consignava crédito
com saldo suficiente para atendê-las.
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18) Assinale a opção que NÃO apresenta um dos fatores relevantes
na execução dos trabalhos que devem ser considerados no
planejamento da auditoria.

(A) Verificação da necessidade de novas normas.

(B) Conhecimento detalhado das práticas contábeis adotadas
pela entidade e as alterações procedidas em relação ao

exercício anterior.

(C) Riscos de auditoria e identificação das áreas importan-

tes da entidade, quer pelo volume de transações, quer

pela complexidade de suas atividades.
(D) Existência de entidades associadas, filiais e partes

relacionadas.
(E) Uso dos trabalhos de outros auditores independentes,

especialistas e auditores internos.

19) Dentre os instrumentos que a Administração pode utilizar
para exteriorizar os acordos tem-se a "carta-contrato",

"nota de empenho", "autorização de compra", "ordem de

execução de serviço" e outros de idêntico valor jurídico.

Assinale a opção em que NÃO existe a obrigatoriedade de

celebração do contrato, sendo ele facultativo, podendo ser

substituído por outras formas passíveis de exteriorização.

(A) Casos de concorrência.

(B) Casos de convite .

(C) Casos de dispensa de licitação cujos preços sejam iguais

ou superiores ao limite mínimo estabelecido para tomada
de preços.

(D) Casos de tomada de preços .
(E) Casos de inexigibilidade de licitação cujos preços sejam

iguais ou superiores ao limite mínimo estabelecido para

tomada de preços.
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20) Uma empresa adquire dois veículos, a R$ 800.000,00 cada um,

sendo que foram dados R$ 500.000,00 de entrada e o restante

será pago em 11 notas promissórias de R$ 100.000,00. O

lançamento contábil que representa a operação é

(A) débito em Veículos pelo valor de R$ 1.600.000,00,

crédito em Caixa pelo valor de R$ 500.000,00 e crédito
em Títulos a Pagar pelo valor de R$ 1.100.000,00.

(B) crédito em Veículos pelo valor de R$ 1.600.000,00,

débito em Caixa pelo valor de R$ 500.000,00 e débito em

Títulos a Pagar pelo valor de R$ 1.100.000,00.

(C) débito em Veículos pelo valor de R$ 1.600.000,00

e crédito em Títulos a Pagar pelo valor de

R$ 1.100.000,00.

(D) crédito em Caixa pelo valor de R$ 1.100.000,00 e débito

em Veículos pelo valor de R$ 1.100.000,00.

(E) débito em Títulos a Pagar pelo valor de R$ 1.100.000,00,

crédito em Veículos pelo valor de R$ 1.600.000,00.

21) Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmações abaixo em

relação ao Patrimônio Público, assinalando, a seguir, a

opção correta.

( ) Um imóvel da União alugado a terceiros é um bem de uso
dominial.

( ) As Mutações Patrimoniais são demonstradas no Balanço

Patrimonial.

( ) As Variações Passivas por Mutação Patrimonial decorrem

somente de receitas de capital.

( ) A desincorporação do material do Almoxarifado para

consumo provoca uma Mutação Patrimonial.
( ) As Variações Ativas - Independentes da Execução Orçamen-

tária decorrem de fatos de Superveniências Passivas e

Insubsistências Ativas.

(A) (V) (V) (F) (F) (V)

(B) (F) (F) (V) (V) (V)

(C) (V)(F)(F)(F)(F)

(D) (V) (F) (F) (V) (V)

(E) (V) (V) (V) (F) (F)
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22) Analise a tabela a seguir.

Capital Social........---------.....----.. 450.000,00

Reserva da Correção Monetária do
Capital social......................----- - 1.350.000,00
Reserva de Prêmio Recebido na Emissão

de Debântures ............................ 280.000,00

Reserva de Produto da Alienação de Partes

Beneficiárias .... .. .. . .......... ..... ..... 300.000,00

Reserva Estatutária ....................... 400.000,00

Reserva para Contingâncias...............- 120.000,00

Reserva Legal............................. 90.000,00

Resultados de Exercícios Futuros -- -- - -- -- 10.000,00

As contas classificadas como Reservas de Capital, entre as

acima relacionadas, totalizam

(A) R$ 1.350.000,00

(B) R$ 1.570.000,00

(C) R$ 1.650.000,00

(D) R$ 1.930.000,00

(E) R$ 1.960.000,00

23) O Ativo Circulante também é conhecido como Capital

(A) de Movimentação.

(B) Corrente Fixo.

(C) de Giro Próprio.

(D) de Terceiros.

(E) de Giro.
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24) Observe os dados a seguir.

Operações com Mercadorias isentas de ICMS (Em R$)

WVendas... ....... ........................... . .... ...336,00

EDevolução de Vendas............ ... .......... .........9,00

WAbatimento sobre Vendas..............................6,00
WEstoque Inicial.....................................45,00

W Compras............................................273,00

WDevoluções de Compras..............................14,00

WAbatimentos sobre Compras............................7,00

W Descontos Come rciais sobre Vendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 00

WEstoque Final.......................................42,00
W Tributos Incidentes sobre Vendas (PIS e COFINS) . . . . . . 8, 00

0 Lucro Bruto calculado com base nos valores acima importa

em quantos reais?

(A) R$ 50,00

(B) R$ 51,00

(C) R$ 56,00

(D) R$ 58, 00

(E) R$ 66, 00

25) As contratações da Administração Pública são sempre

precedidas de licitação. Existem, entretanto, situações em

que ela pode ser dispensada, dispensável ou inexigível. Em

qual das opções abaixo uma licitação pode ser considerada

inexigível?

(A) Quando existir inviabilidade de competição, conveniente

ao interesse público.

DB) Quando existir uma desobrigação de instauração de

procedimento licitatório, caso seja conveniente ao

interesse público.

02) Quando a realização for afastada pela própria lei,

relacionada com a alienação de imóveis e de móveis

públicos.

(D) Quando existir inviabilidade de competição, diante da

total impossibilidade de confronto.

(E) Quando a realização for afastada pela própria lei,

relacionada com a aquisição de imóveis e de móveis

públicos.
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26) Qual é o único Órgão abaixo NÃO integrante do Sistema de

Controle Interno do Poder Executivo Federal?

(A) Secretaria Federal de Controle Interno do Ministério da
Fazenda.

(B) Tribunal de Contas da União.

(C) Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa.

(D) Unidade de Controle Interno dos Comandos Militares .
(E) Gerência Regional de Controle Interno nos Estados .

27) Que medida de dispersão NÄO utiliza a medida de tendência

central média no cálculo do seu valor?

01) Variância.

OB) Desvio Padrão.
(C) Moda.
(D) Amplitude Total.
(E) Desvio Médio Simples.

28) Todos os custos indiretos só podem ser apropriados, por sua
própria definição, de forma indireta aos produtos, isto é,

mediante estimativas, critérios de rateio, previsão de

comportamento de custos etc. A maior crítico ao rateio dos

custos indiretos é que ele pode conter:

(A) objetividade e arbitrariedade.

(B) arbitrariedade e clareza.

(C) subjetividade e clareza.

(D) arbitrariedade e subjetividade.

(E) subjetividade e objetividade.

29) O tipo de auditoria aplicada pelo Sistema de Controle

Interno do Poder Executivo Federal realizada ao longo dos

processos de gestão, com o objetivo de se atuar, em tempo

real, sobre os atos efetivos e os efeitos potenciais
positivos e negativos de uma unidade ou entidade federal,

evidenciando melhorias e economias existentes no processo ou

prevenindo gargalos ao desempenho da sua missão institu-

cional, é denominado Auditoria

(A) de Avaliação da Gestão.
(B) de Acompanhamento da Gestão.

(C) Especial.

(D) Operacional.

(E) Contábil.
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30) Assinale a opção que apresenta corretamente as terminologias
utilizadas na Contabilidade de Custos para as definições

discriminadas a seguir, respectivamente.

I - Gasto ativado em função de sua vida útil ou de

benefícios atribuíveis a futuro(s) período(s).

II - Compra de um produto ou serviço qualquer, que gera

sacrifício financeiro para a entidade, sacrifício esse

representado por entrega ou promessa de entrega de

ativos.

III - Pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço.
IV - Bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para

a obtenção de receitas.
V - Gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção

de outros bens ou serviços.

(A) Investimento, Gasto, Desembolso, Perda e Custo.
(B) Gasto, Investimento, Despesa, Desembolso e Perda.

(C) Investimento, Gasto, Desembolso, Custo e Perda.

(D) Despesa, Desembolso, Investimento, Gasto e Custo.
(E) Investimento, Gasto, Desembolso, Despesa e Custo.

31) O termo erro refere-se a ato não intencional na elaboração
de registros e demonstrações contábeis que resulte em

incorreções deles. O erro pode ser caracterizado por

(A) apropriação indébita de ativos.

(B) registro de transações sem comprovação.

(C) aplicação incorreta das normas contábeis.

(D) aplicação de práticas contábeis indevidas.
(E) supressão ou omissão de transações nos registros

contábeis.

32) Em relação aos Tribunais de Contas, assinale a opção

correta.

(A) O Tribunal de Contas da União tem o poder de revisar as

decisões do Tribunal de Contas do Estado.
(B) Sendo a decisão do Tribunal de Contas um ato administra-

tivo, não poderá ser objeto de controle por parte do

Poder Judiciário.

(C) O Tribunal de Contas não é um tribunal administrativo.

(D) As decisões do Tribunal de Contas de que resulte

imputação de débito ou multa terão eficácia de título

executivo.

(E) Há hierarquia, subordinação e vinculação entre o TCU e

os Tribunais Estaduais e Municipais.
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33) Em Contabilidade de Custos, existem vários métodos para

avaliação dos materiais, todos tecnicamente corretos. Quais

são os critérios aceitos para efeito de imposto de renda no
Brasil?

(A) UEPS e Preço médio ponderado móvel .
(B) PEPS e Preço médio ponderado fixo.
(C) Preço médio ponderado fixo e móvel.

(D) PEPS e UEPS.

(E) Preço médio ponderado móvel e PEPS .

34) Na série: 3, 4, 6, 7, 4, 4, 5, 7, 5, a média aritmética
simples, a mediana e a moda são, respectivamente:

(A) 5, 4 e 3

(B) 5, 5 e 4

(C) 5, 5 e 5

(D) 5, 4 e 4

(E) 6, 5 e 4

35) Qualquer cidadão ou licitante poderá impugnar o edital de um
pregão em até quantos dias antes da data estabelecida para

recebimento das propostas?

(A) 02 dias corridos .

(B) 03 dias corridos.

(C) 02 dias úteis.
(D) 03 dias úteis.

(E) 04 dias úteis.

36) No pagamento de uma obrigação tributária já registrada em

seu Passivo, a empresa ultrapassou o prazo de vencimento,

tendo que resgatá-la com os respectivos acréscimos legais
cabíveis.

Essa operação caracteriza-se como um fato contábil

(A) misto diminutivo.

(B) permutativo.

(C) misto aumentativo.
(D) modificativo aumentativo.

(E) composto.
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37) Para definir Serviço Público, tanto no conceito amplo quanto
no restrito, quais são os três elementos que se combinam?

04) Material, subjetivo e formal.
(B) Informal, interesse coletivo e subjetivo.

(C) Objetivo, material e informal.

(D) Formal, individual e interesse coletivo.

(E) Subjetivo, interesse coletivo e individual.

38) Como é denominado o princípio fundamental da contabilidade
que determina a adoção do menor valor para os componentes do

Ativo e do maior para os do Passivo, sempre que se
apresentem alternativas igualmente válidas para a
quantificação das mutações patrimoniais que alterem o Patri-

mônio Líquido?

(A) Registro pelo Valor Original.

(B) Continuidade.
(C) Prudência.

(D) Continuidade.

(E) Atualização Monetária.

39) A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê, no caso das

demonstrações conjuntas das contas públicas,

(A) exclusão das transferências voluntárias.

(B) inclusão das operações intragovernamentais.

(C) exclusão de operações de crédito.

(D) exclusão das operações intragovernamentais.

(E) inclusão das transferências voluntárias.

40) Os contratos administrativos possuem cláusulas que não

existem nos considerados contratos comuns. Essas cláusulas,

que visam privilegiar a Administração, conferindo-lhe

prerrogativas que permitam a plena defesa do interesse da

coletividade, são denominadas cláusulas

(A) de equilíbrio.

(B) administrativas.
(C) exorbitantes.
(D) confirmatórias.

(E) de supremacia.
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41) A receita orçamentária decorrente de um empréstimo tomado
pelo Governo é classificada em qual subcategoria econômica?

(A) Receita Patrimonial.

(B) Transferência de Empréstimos.

(C) Operações de Crédito.

(D) Amortização de Empréstimos.

(E) Transferência de Capital.

42) O registro da conta contábil de despesa referente à

aquisição de material com contrato para o Almoxarifado deve

ser efetuado no Sistema

(A) Patrimonial.
(B) Financeiro.
(C) de Compensação.

(D) Orçamentário.

(E) das Variações Patrimoniais .
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43) Existem quatro "tipos" de licitação, devendo ser entendido

como "tipos" as formas ou maneiras de procedimento para a

condução das licitações que podem ser adotadas em quaisquer

das modalidades, com exceção do concurso e do pregão.

Correlacione os tipos de licitação às suas respectivas

definições, assinalando, a seguir, a opção que apresenta a
seqüência correta.

TIPOS DEFINIÇÕES

I - Melhor Técnica ( ) Também utilizada para serviços

II - Menor Preço de natureza intelectual, consis-

III- Técnica e Preço tindo num cotejo entre preço,

IV - Maior Lance ou técnica, qualidade, rendimento e

Oferta prazo.

( ) Cujo preço nominal é fator de-

terminante.

( ) Na qual a proposta de preço é
avaliada em cotejo com a melhor

técnica, sendo adotada exclusi-

vamente para serviços de nature-

za predominantemente intelectu-

al.

( ) Aplicável tão somente para alie-

nação de bens ou na concessão

de direito real de uso.

(A) (I) (IV) (II) (III)

(B) (II)(III)(I)(IV)

(C) (II)(III)(IV)(I)

CD) (III)(II)(IV)(I)

(E) (III) (II) (I) (IV)

44) As fiscalizações contábil, financeira e orçamentária

exercidas pelo Tribunal de Contas da União, atualmente

(A) fazem-se sentir no julgamento das contas dos responsá-

veis sujeitos à sua jurisdição.

(B) exaurem-se nas auditorias e inspeções feitas in loco.

(C) manifestam-se no registro prévio de licitações e

contratos.

(D) não alcançam os órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário.

(E) não alcançam as entidades da Administração Indireta

Federal.
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45) Com base na equação do balanço (A - P = PL) ,
pode-se

concluir que, em dado momento, o patrimônio poderá assumir o

seguinte estado: A = P, sendo que o PL = 0. Qual das
situações abaixo revela a condição citada?

(A) Má situação, existência de "Passivo a descoberto".
(B) Inexistência de riqueza própria.

(C) Existência de riqueza própria.

(D) Inexistência de dívidas.
(E) Inexistência de Ativo.

46) Assinale a opção correta em relação ao Orçamento Público.

(A) Os regimes para gestão financeira adotados no Brasil são

o de competência, para as receitas efetivamente

arrecadadas, e o de caixa, para as despesas legalmente

empenhadas.

(B) A liberação de recursos orçamentários dos órgãos

Setoriais de Programação Financeira para as Unidades

Gestoras de um mesmo Ministério, Órgão ou Entidade é

denominada Sub-Repasse.

(C) O Poder Legislativo aprova o quadro de cotas trimestrais

da despesa para cada Unidade Orçamentária após a
promulgação da Lei do Orçamento.

(D) Os créditos extraordinários devem ser previamente auto-

rizados por lei e abertos por decreto do Executivo.

(E) Na Lei de Orçamento, a discriminação da despesa far-se-

á, no mínimo, por grupo de natureza de despesas.
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47) Correlacione as modalidades de licitação às suas respectivas
definições, assinalando, a seguir, a opção que apresenta a

seqüência correta.

MODAL IDADES

I - Tomada de Preços

II - Convite
III- Pregão
IV - Leilão

V - Concurso
VI - Concorrência

DEFINIÇÕES

( ) Refere-se a transações que envolvem menores valores,

sendo de publicidade mínima, processando-se entre

interessados, cadastrados ou não, convidados pela

Administração em número mínimo de três, devendo ser

estendida a participação aos cadastrados que se

interessarem, desde que manifestem esse interesse com a

antecedência de até 24(vinte e quatro) horas da data

estabelecida para apresentação de propostas.

( ) É a modalidade de licitação adotada, no âmbito da

União, tão somente para contratações de bens e serviços

comuns, independentemente de valor, considerados como

tais aquelas cujos padrões de desempenho e qualidade

possam ser definidos com objetividade no edital.

( ) Refere-se à venda de bens móveis inservíveis ou de

produtos legalmente apreendidos a quem oferecer maior

lance, desde que igual ou superior ao previamente

avaliado, sendo adotado, também, para a venda de bens
móveis cuja aquisição tenha derivado de procedimentos

judiciais ou de dação em pagamento.

( ) É uma disputa para escolha de trabalho técnico, cientí-

fico ou artístico, com a instituição de prêmio ou

remuneração ao vencedor, conforme critério estabelecido

no edital que é publicado em Diário Oficial com

antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

( ) Tem como objetivo transações de vulto razoável, daí o

menor prazo de publicidade e restrições quanto à

participação apenas de interessados previamente cadas-

trados.

(A) (III) (I) (IV) (V) (VI)

(B) (II) (III) (IV) (V) (I)

(C) (V) (II) (III) (IV) (I)

(D) (II) (III) (IV) (V) (VI)

(E) (IV) (II) (III) (V) (I)
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48) A aquisição .de imóveis já em utilização deverá ser
registrada em que grupo de natureza de despesa?

(A) Investimentos.
(B) Aquisição de Imóveis.

(C) Inversões Financeiras .

(D) Despesas de Capital.

(E) Imobilizado.

49) Uma empresa que adquire R$ 1.000.000,00 de mercadoria,

vendendo a metade por R$ 1.500.000,00, com uma alíquota de

15% de ICMS incluído no preço, na venda e na compra, quanto

terá de ICMS a recolher?

(A) R$ 75.000,00

(B) R$ 100.000,00

(C) R$ 150.000,00

(D) R$ 225.000,00

(E) R$ 300.000,00

50) Segundo o Manual do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal, as variáveis básicas utilizadas em todas

as fases do processo de planificação dos trabalhos de

controle são fundamentais, sendo apresentadas com maior

destaque ou de maior contribuição as seguintes variáveis:

(A) imparcialidade, independência e soberania.

(B) objetividade, imparcialidade e soberania.
(C) cautela, relevância e imparcialidade.

(D) imparcialidade, objetividade e materialidade.

(E) materialidade, relevância e criticidade.
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INSTRUCOES GERAIS AO CANDIDATO

1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou
páginas. Escreva e assine coretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o digito verificador (DV) apenas nos locais indicados;

2 - O tempo para a realização da prova será de 4 horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não será
porrogado;

3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
4 - A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na lingua portuguesa e escrita em letra cursiva. Deverá ter no minimo 20

linhas contínuas, considerando o recuo do parágrafo, e no máximo 30 linhas. Não poderá conter qualquer marcaidentificadora ou assinatura no espaço destinado
é redação, o que implicará na atribuição de nota zero à redação;

5 - Iniciada a prova, não haveråmais esciarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar
definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
- atendimento médico por pessoal designado pela MB;
- fazer uso de banheiro; e
- casos de força maior, compovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo des#nado à realização da prova , em caso de retirada definitiva do recinio de prova, esta será corrigida até
onde foi solucionada;

6 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinaiou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções

para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
8 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
9 - O tempo minimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 30 minutos.
10 - Será eliminado sumariamente do processo seietivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:

a) der ou receber auxilio para a execução de qualquer pova;
b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução das povas;
d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
e) cometer ato grave de indisciplina; e
f) comparecer ao 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 preta;
b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
c) assine o seu nome no local indicado;
d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um digito em cada relângulo. Escreva o dígito

correspondente ao DV no último retängulo. Após, cubra todo o circulo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas
sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que conigirá os cartões; e

e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de
inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato quaiquer eno ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.

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

G 
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13 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova,
utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado em Boletim de Ordens e Notícias (BONO) da
Marinha do Brasil, disponível nas Organizações Responsáveis pela Divulgação e Inscrição (ORDI) e na pågina da DEnsM na intemet. É proibida a utilização de
qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO PROVA DE COR


