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QUESTÃO 30
Compete ao Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, no exercício de suas
atividades, em âmbito federal ou estadual nos
estritos termos do art. 64, da Lei nº 7.210/84,
exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

estimular e promover a pesquisa
criminológica.
estabelecer os critérios para a elaboração
da estatística criminal.
acompanhar a fiel aplicação das normas
de execução penal em todo o Território
Nacional.
elaborar programa nacional penitenciário
de formação e aperfeiçoamento do
servidor.
propor diretrizes da política criminal
quanto
à
prevenção
do
delito,
administração da Justiça Criminal e
execução das penas e medidas de
segurança.

Em qual das contas abaixo é correta a
contabilização da elevação da dívida?
Insubsistências Ativas.
a.
b. Transferências do Exterior.
Dívida Fundada Interna.
c.
d. Débitos de Tesouraria.
Superveniências Passivas.
e.
QUESTÃO 32
Consta do §8º, do artigo 165, da Constituição
Federal: "A lei orçamentária anual não conterá
dispositivo estranho à previsão da receita e à
fixação da despesa, não se incluindo na
proibição a autorização para abertura de
créditos suplementares e contratação de
operações de crédito, ainda que por
antecipação de receita, nos termos da lei".
Quais os dois princípios orçamentários
expressos nesse artigo constitucional?
Unidade e Anualidade.
a.
b. Exclusividade e Não afetação das
receitas.
Anualidade e Exclusividade.
c.
d. Não afetação das receitas e Clareza.
Clareza e Unidade.
e.
QUESTÃO 33
Assinale a alternativa que apresenta a função
administrativa e de contabilidade que consiste
na certificação da existência de elementos
patrimoniais, sua classificação e seus valores.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

a.
b.
c.
d.
e.

Atos Administrativos.
Lançamentos de Diário.
Balancete Mensal.
Inventário.
Demonstração dos Fluxos de Caixa.

QUESTÃO 34
O documento oficial de uma Sociedade
Anônima é o seu estatuto social. O auditor ao
realizar seu trabalho de auditoria, consultado o
estatuto social, está verificando um papel de
trabalho de qual natureza?

QUESTÃO 31
Em um empréstimo do Governo do Estado de
Mato Grosso, na ocorrência de desvalorização
da moeda brasileira, em relação a uma dívida
efetuada em dólares australianos, com
consequente elevação da taxa cambial, teve
aumento do valor da dívida brasileira em reais,
sem, contudo, aumentar o número de dólares
australianos.

a.
b.
c.
d.
e.

De revisão analítica.
Corrente.
Permanente.
De controle interno.
Confidencial.

Trata-se de um parecer:
sem ressalvas.
a.
b. sem ressalvas com limitação de escopo.
adverso.
c.
d. com ressalvas com limitação de escopo.
com ressalvas.
e.
QUESTÃO 36
Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da
moeda nacional devem ser reconhecidos nos
registros contábeis mediante o ajustamento da
expressão formal dos valores dos componentes
patrimoniais,
consoante
o
Princípio
Fundamental da Contabilidade da Atualização
Monetária.
Em que circunstância deve, então, ser aplicado
o Princípio da Atualização Monetária?
a.
b.
c.
d.
e.

Quando a inflação acumulada no
quinquênio for de 100% ou mais.
Quando a inflação acumulada no triênio
for de 100% ou mais.
Quando a inflação acumulada no biênio
for de 100% ou mais.
Quando a inflação acumulada no
quadriênio for de 100% ou mais.
Quando a inflação acumulada no ano for
de 100% ou mais.

QUESTÃO 37
A empresa Vende Tudo fez entrega do pedido
de 100 (cem) computadores ao Governo do
Estado, no dia 29 de dezembro de 2009, cujo
pagamento, no entanto, não pode ser realizado
naquele exercício social.
Então, foi realizada a inscrição em restos a
pagar, cujo ato administrativo envolveu quais
elementos?
a.
b.
c.
d.
e.

Ativo e despesa.
Despesa e receita.
Passivo e ativo.
Custos e despesa.
Passivo e despesa

QUESTÃO 38
Analise os dados (em unidades de reais): -(R$)
Receita Bruta de Vendas....................
ICMS sobre Vendas...........................
Descontos Condicionais Concedidos.
Descontos Incondicionais de Venda..
Fretes sobre Vendas..........................
Abatimentos sobre Vendas................
Comissões de Vendas........................
Devolução de Vendas........................
Custo das Mercadorias Vendidas.......
IPI a Recolher.....................................
ICMS a Recolher................................

50.000
8.000
3.000
4.000
7.000
6.000
3.000
2.000
15.000
2.500
4.200

Com base nos dados, qual é o valor das vendas
líquidas?
a.
b.
c.
d.
e.

R$ 36.000.
R$ 30.000.
R$ 16.000.
R$ 27.000.
R$ 29.000.

QUESTÃO 39
Por ocasião dos lançamentos de diário,
referentes às deduções nas guias de
recolhimento das quotas de salário-família,
pagas pela empresa, qual foi a repercussão
patrimonial?
a.
b.
c.
d.
e.

Diminuição do patrimônio líquido e
Aumento do ativo, de igual valor.
Diminuição do patrimônio líquido e
Diminuição do passivo, de igual valor.
Aumento do ativo e Diminuição do
passivo, de igual valor.
Diminuição do ativo e Diminuição do
passivo, de igual valor.
Aumento do passivo e Diminuição do
ativo, de igual valor.

QUESTÃO 40
Com base nos valores a seguir, calcule o
Superavit Financeiro obtido no balanço
patrimonial do órgão público.
Contas
Bancos conta Movimento ...............
Aplicações Financeiras ...................
Créditos a Receber Salário-Família
Despesas Pendentes-Antecipadas
Empréstimos Concedidos ...............
Consignações .................................
Despesas Diversas Origens............
Fornecedores..................................
Pessoal a Pagar .............................
Financiamentos Recebidos ............
Qual o Superavit Financeiro?

(R$ 1,00)
380.000
120.000
60.000
80.000
70.000
110.000
30.000
200.000
60.000
120.000

Reg: 0000201

QUESTÃO 35
Analise o trecho extraído de um Parecer de
auditoria.
"Em nossa opinião, as demonstrações
contábeis
acima
referidas
representam
adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira
da Companhia Matogrossense, em 31 de
dezembro de 2007 e 2008, o resultado de suas
operações, as mutações de seu patrimônio
líquido e as origens e aplicações de seus
recursos referentes aos exercícios findos
naquelas datas, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil".
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a.
b.
c.
d.
e.

R$ 200.000.
R$ 160.000.
R$ 190.000.
R$ 180.000.
R$ 210.000.

QUESTÃO 41
Assinale a alternativa que apresenta uma
despesa orçamentária efetiva e uma receita
orçamentária efetiva, respectivamente.
a.
b.
c.
d.
e.

Serviços de consultoria e Aluguéis.
Operações de crédito e Concessão de
empréstimos.
Concessão de empréstimos e Operações
de crédito.
Contribuições de melhoria e Contribuições
a entidades fechadas de previdência.
Material de consumo e Dívida ativa.

QUESTÃO 42
Como se classifica a operação de construção
de um imóvel pelo Governo do Estado?
a.
b.
c.
d.
e.

Aplicação de capital.
Investimento.
Inversão financeira.
Transferência de capital.
Investimento em regime de programação.

QUESTÃO 43
Na forma da legislação brasileira, os estoques
de mercadorias, produtos destinados à venda e
matérias-primas, devem ser avaliados como:
a.
b.
c.
d.
e.

custo médio.
preço UEPS – último que entra, primeiro
que sai.
preço corrente de mercado ou custo de
aquisição, o mais baixo.
custo de aquisição mais despesas com
transportes.
custo de aquisição menos devoluções e
abatimentos.

QUESTÃO 44
Ao encerrar o seu balanço patrimonial, a
Companhia Matogrossense apresentou a conta
de "Passivo a descoberto".
Isto significa que:
a.
b.
c.
d.
e.

a Cia. teve rédito positivo.
a Cia. faliu.
o passivo exigível é menor do que o
patrimônio líquido.
o ativo total é menor do que o passivo
exigível.
o passivo exigível supera o somatório dos
bens e dos direitos patrimoniais.

QUESTÃO 45
Ao adquirir, em 17 de novembro de 2008,
debêntures de sua própria emissão, por valor
abaixo ao da sua emissão, a Companhia
Matogrossense utilizou esse valor para
________, constituindo uma ________.
a
alternativa
que
preenche
Assinale
corretamente as lacunas.
composição do ativo fixo – reserva de
a.
lucro
b. incorporação ao patrimônio líquido –
reserva de reavaliação
incorporação ao capital social – reserva
c.
estatutária
d. reserva de reavaliação – reserva de
capital social
incorporação ao capital social – reserva
e.
de capital
QUESTÃO 46
O Capital Autorizado da Industrial Centro-Oeste
Sociedade Anônima é de R$ 10.000.000,00,
conforme configurado em seu estatuto social. O
Conselho de Administração designou para a
emissão de ações o limite de R$ 7.500.000,00,
tendo sido vendido no mercado de ações o
somatório de R$ 5.300.000,00, até 31 de
dezembro de 2009.
O valor do capital social a ser integralizado na
data do balanço patrimonial é de:
a.
b.
c.
d.
e.

R$ 4.700.000,00.
R$ 2.500.000,00.
R$ 2.200.000,00.
R$ 7.500.000,00.
R$ 5.300.000,00.

QUESTÃO 47
No Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
classificam-se as atividades da empresa em
três grupos: atividades operacionais; atividades
de investimentos; atividades de financiamento.
Assinale a alternativa que apresenta somente
atividades de financiamento.
a.
b.
c.
d.
e.

Acréscimos ao ativo imobilizado – Novos
empréstimos de longo prazo – Pagamento
de bens adquiridos.
Pagamentos de empréstimos de longo
prazo – Provisão para perdas –
Depreciação e amortização.
Dividendos pagos – Venda de ações em
tesouraria – Pagamento de bens
adquiridos.
Variação líquida dos empréstimos a curto
prazo – Dividendos pagos – Compra de
ações para tesouraria.
Aumento em contas a receber – Redução
em estoques – Provisão para perdas.

Qual o objetivo preponderante da auditoria
fiscalizadora?
a.
b.
c.
d.
e.

Fiscalizar todas as contagens físicas.
Examinar os controles internos da área
financeira e administrativa.
Fiscalizar os elementos decorrentes das
transações financeiras e seus registros.
Examinar as transações patrimoniais e
seus registros.
Fiscalizar as transações sob as óticas
financeira e patrimonial, bem como os
registros dela decorrentes.

QUESTÃO 49
A construção de benfeitorias em imóveis de
terceiros será lançada especificamente em que
grupo de contas?
a.
b.
c.
d.
e.

Ativo intangível.
Ativo realizável a longo prazo.
Ativo circulante.
Ativo permanente.
Ativo imobilizado.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

a.

d.

preenche

continuidade – competência
entidade – registro pelo valor original
continuidade – oportunidade
competência – entidade
oportunidade – prudência

QUESTÃO 51
A Industrial Centro-Oeste S.A. prevê, em seus
estatutos,
as
participações
seguintes:
Debêntures:
10%;
Empregados:
10%;
Administradores 5%.
A Provisão para o Imposto de Renda e Contribuição
Social sobre o Lucro deve ser calculada à taxa de 35%.

R$ 410.670.
R$ 390.137.
R$ 623.552.
R$ 507.000.
R$ 752.700.

QUESTÃO 52
Assinale a alternativa que apresenta,
exclusivamente, contas patrimoniais do ativo
não circulante.

c.

"A observância ao Princípio da ________ é
indispensável à correta aplicação do Princípio
da ________, por efeito de se relacionar
diretamente à quantificação dos componentes
patrimoniais e à formação do resultado, e de se
constituir dado importante para aferir a
capacidade futura de geração de resultado".
que

A Demonstração do Resultado do Exercício
apresentará o Lucro Líquido do Exercício no
valor de:

b.

QUESTÃO 50

Assinale
a
alternativa
corretamente as lacunas.

Seu balancete de verificação de 31/12/2009
apresenta os seguintes elementos:
(R$ 1,00)
Venda Brutas .................................. 2.560.000
Deduções das Vendas ...................
810.000
Custo das Mercadorias Vendidas ...
750.000
Despesas com Vendas ...................
100.000
Despesas Administrativas ..............
75.000
Despesas Financeiras ....................
50.000
Outras Receitas Operacionais ........
25.000
Despesas não Operacionais ..........
20.000

e.

Obrigações do Tesouro Nacional – Caixa
– Operações do Mercado Aberto.
Imóveis de Uso – Depreciação –
Amortização Acumulada.
Exaustão Acumulada – Depreciação
Acumulada – Amortização.
Equipamentos de Informática – Caixa –
Bancos Conta Movimento.
Participações em Controladas – Veículos
de Transporte – Duplicatas a Receber,
com 24 meses.

QUESTÃO 53
Analise os dados.
Ativo circulante:
Ano 1 – R$ 172.217
Ano 2 – R$ 323.101
Ano 3 – R$ 685.978
Disponibilidades:
Ano 1 – R$ 5.212
Ano 2 – R$ 78.960
Ano 3 – R$ 315.221
Estoques de Mercadorias:
Ano 1 – R$ 69.978
Ano 2 – R$ 135.377
Ano 3 – R$ 155.186
Ativo Realizável a Longo Prazo:
Ano 1 – R$ 150.885
Ano 2 – R$ 56.886
Ano 3 – R$ 173.078
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QUESTÃO 48
A atividade de auditoria fiscalizadora é exercida
por auditores independentes; contadores das
áreas financeira e tributária; fiscais de tributos;
técnicos de controle externo; funcionários do
controle governamental sobre instituições
financeiras, empresas financiadas ou de
atividade controlada; auditores internos das
empresas em geral.
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Passivo Circulante:
Ano 1 – R$ 383.085
Ano 2 – R$ 466.618
Ano 3 – R$ 992.970
Passivo Exigível a Longo Prazo:
Ano 1 – R$ 113.695
Ano 2 – R$ 145.325
Ano 3 – R$ 232.056

c.

Os índices de liquidez corrente apurados em
cada um dos três anos, consecutivamente,
foram de:

QUESTÃO 56
Em conformidade com o disposto no artigo 58,
da Lei 4.320/64, empenho de despesa é:

a.
b.
c.
d.
e.

d.
e.

a.

0,65; 0,62; 0,70.
0,42; 0,62; 0,70.
0,45; 0,69; 0,69.
0,27; 0,40; 0,53.
0,45; 0,70; 0,53.

b.

QUESTÃO 54
consiste
em
promover
a
"________
regularização de conta indevidamente debitada
ou creditada, mediante a transposição do valor
para a conta adequada; ________ consiste no
lançamento destinado a aumentar ou reduzir o
valor anteriormente registrado; ________
consiste em lançamento inverso àquele feito
erroneamente, anulando-o totalmente."
a
alternativa
que
preenche
Assinale
corretamente as lacunas, considerando a
retificação de lançamento, o processo técnico
de correção de um registro realizado com erro,
na escrituração contábil das entidades.
a.
b.
c.
d.
e.

–
Estorno
transferência
complementação
Transferência
estorno
–
complementação
Complementação – transferência
estorno
–
Estorno
complementação
transferência
Transferência – complementação
estorno

–
–
–
–
–

QUESTÃO 55
Conforme o artigo 40, da Lei 4.320/64, são
"créditos adicionais, as autorizações de
despesas não computadas ou insuficientemente
dotadas na Lei de Orçamento".
Qual é, portanto, o conceito correspondente a
créditos especiais?
a.
b.

Os destinados a despesas urgentes e
imprevistas, em caso de calamidade
pública.
Os destinados a despesas para as quais
haja dotação orçamentária.

c.
d.

e.

Os
destinados
a
despesas
não
computadas ou insuficientemente dotadas
na Lei de Orçamento.
Os destinados a despesas para as quais
não haja dotação orçamentária específica.
Os destinados a reforço da dotação
orçamentária.

o ato exarado por autoridade competente,
determinando que a despesa seja paga.
o ato emanado de autoridade competente
que cria para o Estado obrigação de
pagamento pendente ou não de
implemento de condição.
o ato que consiste na realização de
pagamento efetuado por tesouraria
regularmente instituída.
o ato que consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor tendo por base os
títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito.
o ato que cria para o Poder Público
obrigatoriedade da prestação de serviço
indispensáveis
à
satisfação
das
necessidades públicas.

QUESTÃO 57
O artigo 12, da Lei 4.320/76, classifica as
despesas
em
categorias
econômicas:
Despesas Correntes e Despesas de Capital.
Assinale a alternativa que apresenta somente
Despesas de Capital?
a.
b.
c.
d.
e.

Transferências de Capital – Inversões
Financeiras – Despesas de Custeio.
Investimentos – Transferências de Capital
– Inversões Financeiras.
Investimentos – Inversões Financeiras –
Transferências Correntes.
Inversões Financeiras – Investimentos –
Despesas de Capital.
Transferências
Correntes
–
Transferências de Capital – Investimentos.

QUESTÃO 58
De acordo com a Lei 4.320/64, "as dotações
para despesas às quais não corresponda
contraprestação direta em bens ou serviços,
inclusive para contribuições e subvenções
destinadas a atender à manifestação de outras
entidades de direito público ou privado",
classificam-se como:
a.
b.

despesas de custeio.
transferências de capital.

transferências correntes.
inversões financeiras.
investimentos.

QUESTÃO 59
Com base nos termos da Lei nº 8.666/93, 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 edital publicado na imprensa oficial, é
denominada de:
a.
b.
c.
d.
e.

concorrência.
tomada de preços.
leilão.
convite.
concurso.

QUESTÃO 60
Quando o estatuto social de uma companhia ou
sociedade anônima e a assembleia geral
deliberar alterá-lo para introduzir norma sobre o
dividendo obrigatório, este deverá ser:
a.
b.

c.
d.
e.

inferior a 10% (dez por cento) do lucro
líquido ajustado nos termos do inciso I do
artigo 202 da Lei 6.404/76.
superior a 10% (dez por cento) e inferior a
20% (vinte por cento) do lucro líquido
ajustado nos termos do inciso I do artigo
202 da Lei 6.404/76.
superior a 25% (vinte e cinco por cento)
do lucro líquido ajustado nos termos do
inciso I do artigo 202 da Lei 6.404/76.
inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do
lucro líquido ajustado nos termos do inciso
I do artigo 202 da Lei 6.404/76.
inferior a 20% (vinte por cento) do lucro
líquido ajustado nos termos do inciso I do
artigo 202 da Lei 6.404/76.
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c.
d.
e.
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