P.M. Álvares Florence
Concurso Público 02/2011

CARGO:
CONTADOR

INSCRIÇÃO Nº: _______________

ASSINATURA DO CANDIDATO:
_______________________________

INSTITUTO SOLER DE ENSINO LTDA - www.institutosoler.com.br

Língua Portuguesa
“Plano Marshall”
O esforço para conter a propagação do
comunismo gerou o Programa de Recuperação Europeu,
mais conhecido como Plano Marshall, um programa para
reconstruir a infraestrutura e recuperar a economia da Europa
devastada no pós-guerra, o que poderia garantir a expansão
mundial do capitalismo. O plano foi anunciado pelo Secretário
de Estado do governo estadunidense, George Marshall, em
junho de 1947, e vigorou entre 1948 e 1952, quando cerca de
117 bilhões de dólares foram aplicados nos países
capitalistas do Velho Continente, já que os socialistas, exceto
a Iugoslávia, recusaram a ajuda norte-americana. Essa
injeção de capital proporcionou a recuperação econômica da
Europa Oriental em tempo recorde.
A resposta soviética ao Plano Marshall foi a
criação do Conselho de Assistência Econômica Mútua
(Comecon), em 1949, impondo o modelo econômico soviético
planificado, que mantinha sob controle a produção dos
Estados-satélites soviéticos.
01. A resposta ao Plano Marshall foi:
a) A imposição do modelo econômico soviético.
b) A criação do Comecon.
c) A recusa da ajuda financeira dada pelos EUA.
d) A Iugoslávia tornar-se membro do bloco socialista.
02. O Plano Marshall consistiu:
a) na propagação do comunismo;
b) na expansão mundial do capitalismo;
c) na reconstrução da infraestrutura e recuperação da
economia européia;
d) no anúncio feito pelo Secretário de Estado norteamericano.

08. A frase cuja concordância nominal faz-se de acordo com
a regra básica de concordância é:
a) Aquelas duas mulheres participaram do protesto.
b) Só lia livros e revistas especializados.
c) Apresentou péssima forma física e desempenho.
d) Hastearam as bandeiras brasileira e argentina.
09. A concordância verbal está INCORRETA em:
a) Um bando de moleques pulou o muro.
b) Fomos nós quem fizemos o almoço.
c) Em torno de 500 pessoas estiveram na assembleia.
d) Um grupo de desocupados assombrou a vila.
10. O verbo encontra-se na voz passiva em:
a) O motorista desrespeitou o sinal vermelho.
b) A criança feriu-se com o canivete.
c) Desrespeitou-se a regra de etiqueta.
d) Feriram-se marido e mulher na separação.
11. Observe:
I) Chove ainda hoje.
II) Os sapos coacham no quintal.
III) Havia muitas pessoas na festa.
Os verbos em I, II e III são:
a) Defectivos.
b) Abundantes.
c) Anômalos.
d) Impessoais.
12. A crase encontra-se corretamente empregada em:
a) Andamos à pé até a casa.
b) Dirijo-me à Avenida Paulista.
c) Adiantem o relógio à partir da meia-noite.
d) Parabéns à todos.

03. A Europa também é conhecida por:
a) Europa Ocidental.
b) Bloco de países socialistas.
c) Velho Continente.
d) Estados-satélites soviéticos.

13. Quanto à colocação pronominal, os pronomes podem
ocupar três posições em relação ao verbo: próclise, ênclise e
mesóclise. Encontramos a primeira delas em:
a) Diga-me a verdade, por favor.
b) Estou-te esperando.
c) Colocar-me-ei à disposição.
d) Por que ninguém me ajuda?

04. Os socialistas recusaram a ajuda americana, EXCETO:
a) O Comecon.
b) A Iugoslávia.
c) O Programa de Recuperação Européia.
d) A Europa Ocidental.

14. O pronome de tratamento está corretamente usado em:
a) Vossa Excelência está confortável?
b) Vossa Senhoria conheces sua obrigação?
c) Sua Santidade estivestes no Brasil em 2007.
d) Vossa Eminência não sabias do ocorrido com o Papa.

05. Plano Marshall, Velho Continente e Europa Ocidental são
exemplos de substantivos:
a) Simples.
b) Compostos.
c) Concretos.
d) Próprios.

15. A pontuação encontra-se correta, EXCETO na alternativa:
a) Acabar com a fome e a miséria, reduzir a mortalidade
infantil, melhorar a saúde das gestantes são alguns dos
Oito Objetivos do Milênio.
b) Quanto custa, este carro eu não sei.
c) Ouça, meu senhor, a outra versão dos fatos.
d) Trabalha muito; não precisa, entretanto, de dinheiro.

06. É um substantivo composto do texto:
a) Assistência Econômica Mútua.
b) Programa de Recuperação Européia.
c) Infraestrutura.
d) George Marshall.
07. Observe:
I) As chuvas abundantes, pródigas,
anunciaram o verão.
II) Eu e você vamos juntos.
O sujeito é, respectivamente:
a) Composto e composto.
b) Simples e simples.
c) Simples e composto.
d) Composto e simples.

16. Encontram-se corretamente grafadas as palavras da
alternativa:
a) Autorretrato – antessala – panamericano – guarda-mor.
b) Interestadual – subchefe – iperativo – internacional.
c) Super-homem – cooperação – pós-guerra – bimestral.
d) Ante-sala – contra-reforma – co-autor – fotossistema.
violentas,

fortes,
Conhecimentos Específicos
17. Por Mutações Ativas entende-se:
a) variações patrimoniais ativas orçamentárias que
caracterizam a aquisição de bens e direitos ou
amortização de dívida passiva.
b) variações patrimoniais ativas extra-orçamentárias que
caracterizam a alienação de bens e direitos ou
recebimento de dívida ativa.
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variações patrimoniais passivas orçamentárias que
caracterizam a aquisição de bens e direitos ou
amortização de dívida passiva.
d) variações patrimoniais passivas extra-orçamentarias que
caracterizam a alienação de bens e direitos ou
amortização de dívida passiva.

c)

18. Nas contas do Plano de Contas utilizado na Contabilidade
Pública, são separadas em sistemas de contas
independentes, visando facilitar a elaboração dos balanços e
demonstrativos. Através desses sistemas, assinale a
alternativa correta.
a) O Sistema Orçamentário está relacionado com os
ingressos (entradas) e os dispêndios (saídas) de
recursos, ou seja, com o registro dos recebimentos e
pagamentos
de
natureza
orçamentária
e
extraorçamentária.
b) As contas do grupo “Disponível” (Caixa, Bancos Conta
Movimento, Aplicações Financeiras etc.) pertencem ao
Sistema Patrimonial.
c) As contas pertencentes ao Sistema Orçamentário estão
alocadas dentro do ativo e passivo compensados, sendo
representadas pelos grupos 1.9.1/2.9.1 (Execução
Orçamentária da Receita) e 1.9.2/2.9.2 (Execução
Orçamentária da Despesa).
d) O Sistema Financeiro é representado pelos atos de
natureza orçamentária, tais como: previsão da receita,
fixação da despesa, descentralização de créditos,
empenho da despesa.
19. Através da Lei nº 4.320/64, assinale a alternativa que
indica o correto preenchimento das lacunas abaixo:
__________ demonstrará as receitas e despesas previstas
em confronto com as realizadas.
__________ demonstrará a receita e a despesa
orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos
de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos
em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se
transferem para o exercício seguinte.
__________ demonstrará o Ativo Financeiro, o Ativo
Permanente, o Passivo Financeiro, o Passivo Permanente, o
Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação.
__________ evidenciará as alterações verificadas no
patrimônio, resultantes ou independentes da execução
orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
1. O Balanço Financeiro.
2. O Balanço Orçamentário.
3. O Balanço Patrimonial.
4. A Demonstração das Variações Patrimoniais.
a) 1 - 2 - 3 - 4
b) 2 - 1 - 3 – 4
c) 2 - 1 - 4 - 3
d) 1 - 3 - 2 - 4
20. Analise as opções abaixo e aponte a alternativa
correspondente, quando o Ciclo Operacional for maior que
um ano:
a) o realizável a curto prazo será até um ano.
b) o realizável a curto prazo será superior ao Ciclo
Operacional.
c) o realizável a curto prazo será inferior ou igual ao Ciclo
Operacional.
d) o realizável a curto prazo será sempre até um ano.
21. A empresa vendeu $ 15 milhões, só recebendo $ 5
milhões; teve como despesa do resultado $ 12 milhões, só
pagando $ 1 milhão. Os resultados pelos Regimes de
Competência e Caixa são respectivamente:
a) 3 milhões e 4 milhões.
b) 4 milhões e 5 milhões.

c) 5 milhões e 6 milhões.
d) 5 milhões e 1 milhão.
22. Os ajustes de exercícios anteriores na DLPA ocorrem em
virtude de qual dos princípios básicos abaixo relacionados:
a) competência e materialidade.
b) competência e conservadorismo.
c) competência e objetividade.
d) competência e consistência.
23. Na hipótese de estatuto omisso, o Dividendo Obrigatório
será calculado:
a) 25% x Lucro Líquido Ajustado.
b) 50% x Lucro Líquido Ajustado.
c) 50% x Lucro Operacional.
d) 25% x Lucro Operacional.
24. A compensação do prejuízo contábil com reserva de
capital é:
a) facultativa, se persistirem prejuízos após a sua absorção
pelos lucros acumulados e pelas reservas de lucros.
b) obrigatória, mesmo existindo lucros acumulados.
c) facultativa, independente da existência de lucros
acumulados e reservas de lucros.
d) obrigatória, se persistirem prejuízos após a absorção dos
lucros acumulados e reservas de lucros.
25. Na Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos:
a) a realização do capital é uma aplicação.
b) o encargo de depreciação é uma origem.
c) o aumento do ativo diferido é uma origem.
d) o aumento do exigível a longo prazo é uma aplicação.
26. A respeito dos aspectos tributáveis relativos à
incorporação, fusão e cisão, assinale a afirmativa
INCORRETA.
a) A responsabilidade tributária das pessoas jurídicas
sucessoras de sociedades incorporadas, fusionadas ou
cindidas
alcança,
inclusive,
créditos
tributários
constituídos por autos de infração decorrentes do não
cumprimento da obrigação tributária por parte da sucedida
relativa a eventos ocorridos em data anterior à sucessão.
b) As reservas de reavaliação transferidas por ocasião da
incorporação, fusão ou cisão total de empresas serão
integralmente computadas no lucro real da sucessora e,
caso a cisão seja parcial, a parcela correspondente da
reserva mantida na sociedade cindida terá o mesmo
tratamento tributário que antes da cisão.
c) A diferença positiva entre o valor contábil do investimento
na sucessora e o acervo líquido recebido da sucedida é
considerada perda de capital e será dedutível na
apuração do lucro real da sucessora.
d) Os prejuízos fiscais da sucedida, nos casos de
incorporação, fusão e cisão total, não serão
compensáveis na sucessora e, caso a cisão seja parcial,
a pessoa jurídica cindida poderá compensar seus próprios
prejuízos, proporcionalmente à parcela remanescente do
patrimônio líquido.
27. Dentro do contexto da Administração Pública Federal, o
que distingue e/ou assemelha os órgãos da Administração
Direta em relação às entidades da Administração Indireta, é
que:
a) Os primeiros são dotados de personalidade jurídica de
direito público, as outras são de direito privado.
b) Os primeiros integram a estrutura orgânica da União e as
outras não.
c) São todos dotados de personalidade jurídica de direito
público.
d) Todos integram a estrutura orgânica da União.
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28. Pelo estabelecido na Constituição de 1988, em seu art.
165, determina que a lei orçamentária anual compreenderá:
• O orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público;
• O orçamento de investimento das empresas em que a
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital
com direito a voto;
• O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta
ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e
mantidos pelo Poder Público.
Além dos orçamentos anuais acima indicados, a nova
constituição estabelece que leis de iniciativa do Poder
Executivo estabelecerão:
a) o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os planos
e programas nacionais, regionais e setoriais.
b) o plano plurianual, as diretrizes compensatórias e as
atualizações fiduciárias.
c) o plano plurianual, as diretrizes estratégicas e as
atualizações permanentes.
d) o plano trianual, as diretrizes orçamentárias e as
atualizações fiduciárias.
29. A respeito da aplicação de recursos públicos, assinale
abaixo, a alternativa que está incorreta:
a) O Sistema de Controle Interno deverá comprovar a
legalidade e avaliar a eficácia e a eficiência da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e
entidades da administração federal.
b) O Sistema de Controle Interno deverá comprovar a
legalidade e avaliar a eficácia e a eficiência da aplicação
de recursos públicos por entidades de direito privado.
c) No nível federal, o Sistema de Controle Interno deverá ficar
a cargo de unidade administrativa vinculada ao Ministério
da Fazenda, que manterá, de forma integrada, o sistema
de controle interno dos três poderes.
d) O Sistema de Controle Interno terá seus trabalhos como
base para as verificações e conclusões do Tribunal de
Contas da União.
30. Considere o seguinte texto de lei para responder à
questão:
“Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a
União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações
de natureza pecuniária.”
Sobre a Fiscalização Contábil, o texto diz respeito à seguinte
função:
a) linguagem universal dos negócios.
b) sistema de registro de atos e fatos.
c) accountability.
d) controle interno do tribunal de contas.
31. A responsabilidade pela consolidação dos planos de
trabalho das unidades de auditoria interna das entidades da
Administração Pública Federal indireta é da:
a) Controladoria-Geral da União.
b) Comissão de Coordenação de Controle Interno.
c) Advocacia Geral da União.
d) Secretaria de Controle Interno da Casa Civil.
32. De acordo com a Lei 6404/76, dentre as quatro opções,
assinale aquela que contém a afirmativa correta.
a) No Ativo Realizável a Longo Prazo são classificados, entre
outros, os bens e direitos realizáveis após o término do
exercício seguinte ao balanço e os bens e direitos
oriundos dos negócios realizados por controladas,
coligadas, proprietários, sócios, acionistas e diretores.

b) No Ativo Circulante são classificados, entre outros, os
direitos realizáveis no curso do exercício social
subsequente e as despesas do exercício seguinte ao
balanço.
c) Em investimentos, no Ativo Permanente, são classificadas
as participações permanentes em outras sociedades e os
direitos de qualquer natureza que não se destinem à
manutenção da atividade da empresa.
d) No Ativo Diferido são classificadas, entre outras, as contas
representativas das aplicações de recursos que
contribuirão para a formação do resultado de mais de um
exercício social.
33. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para cumprir
seus objetivos, atribuiu novas e importantes funções à Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária Anual
(LOA). Assinale a opção falsa em relação às exigências da
LRF no referido à LOA.
a) Demonstrativo da compatibilidade do orçamento com as
metas da LDO previstas no respectivo Anexo de Metas
Fiscais.
b) Quantificação do resultado primário a ser obtido com vistas
à redução do montante da dívida e das despesas com
juros.
c) Destaque do serviço da dívida (encargos mais
amortizações), previsto contratualmente, e as receitas
para esse fim.
d) Demonstrativo de efeitos sobre receitas e despesas
decorrentes de anistias, isenções e subsídios.
34. Estão elencadas abaixo, modalidades no que diz respeito
a Licitações Públicas, assinale a opção a qual se refere à
tomada de preços.
a) Modalidade de licitação entre interessados devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condições
exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à
data de recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação.
b) Modalidade de licitação entre quaisquer interessados que,
na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem
possuir requisitos mínimos de qualificação exigidos no
edital para a execução de seu projeto.
c) Modalidade de licitação entre quaisquer interessados, para
a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos
vendedores.
d) Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para
a venda de bens móveis inservíveis para a Administração
Pública ou de produtos legalmente apreendidos ou
penhorados.
35. Dentre os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal
existem regras das quais “dispõe que a destinação de
recursos, para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades
de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas deverá ser
autorizada por lei específica, atender às condições
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, estar
prevista no orçamento e nos créditos adicionais”. Assinale a
opção que não pertence a essa regra.
a) os financiamentos ou refinanciamentos, inclusive as
respectivas prorrogações e a composição de dívidas.
b) a concessão de garantias.
c) a concessão de subvenções.
d) a concessão de empréstimos.
36. Dentre os documentos utilizados para entradas de dados
no SIAFI, é correto afirmar que:
a) a OB (ordem bancária) não se vale para devolução de
valores a terceiros.
b) a NE (nota de empenho) não se presta para o
cancelamento de Restos a Pagar inscritos em exercício
anterior.
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c) a NC (nota de movimentação de crédito) é destinada ao
registro da movimentação de recursos financeiros pela
Unidade Gestora – UG.
d) a NL (nota de lançamento) caracteriza-se como um
documento de registro de fatos extra caixa.
37. Assinale a opção correta.
a) Todo acréscimo de valor em contas do Ativo corresponde,
necessariamente, a um decréscimo de valor em contas do
Passivo.
b) Um acréscimo no valor total do Ativo não corresponde,
necessariamente, a um acréscimo no valor do Patrimônio
Líquido.
c) Um decréscimo no valor de contas do Ativo corresponde,
necessariamente, a um acréscimo de valor em contas do
Passivo.
d) Um acréscimo no valor de uma conta do Ativo
corresponde, necessariamente, a um acréscimo de valor
em conta do Passivo ou do Patrimônio Líquido.
38. Quanto aos sistemas de controle da Administração
Pública, é correto afirmar que:
a) Os Tribunais de Contas exercem apenas a fiscalização
orçamentária da Administração Pública;
b) É atribuição exclusiva dos Tribunais de Contas a avaliação
dos resultados da gestão patrimonial do Poder Executivo;
c) Os Tribunais de Contas apreciam, para fins de registro, os
atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na
Administração direta e indireta, excetuadas as nomeações
para cargos de provimento em comissão;
d) É dispensável a instituição de órgãos de controle interno
no âmbito de cada Poder da União;
39. Uma das alternativas a seguir não representa um quadro
analítico suplementar:
a) composição do Patrimônio Líquido.
b) composição dos Estoques.
c) composição do Ativo Imobilizado.
d) composição dos Projetos em Execução.
40. Conforme os dispositivos da Lei no 4.320/64 no art. 101
assinale a alternativa incorreta.
a) o Ativo Financeiro compreende os créditos e valores
realizáveis,
independentemente
de
autorização
orçamentária e dos valores numerários.
b) a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as
alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou
independentes da execução orçamentária, e indica o
resultado patrimonial do exercício.
c) por ocasião dos balanços, poderão ser feitas reavaliações
dos bens móveis e imóveis.
d) o Balanço Orçamentário demonstra as receitas
arrecadadas em confronto com as despesas realizadas.
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