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CIÊNCIAS CONTÁBEIS
INSTRUÇÕES

Este é o Caderno de Prova do Concurso Público para provimento dos cargos de Professor do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
– IFTO, Edital nº 121/2013, e contém 60 questões: 20 de Conhecimentos Básicos e 40 de Conhecimentos
Específicos. Cada questão contém cinco alternativas e apenas uma delas deverá ser escolhida. Confira sua
prova e solicite uma nova prova se faltar alguma questão.
Cada candidato receberá um Cartão-Resposta no qual não poderá ter rasuras, emendas ou dobraduras,
pois isso impossibilitará sua leitura. O Cartão-Resposta é nominal e não haverá substituição do CartãoResposta por erro do candidato, sendo de inteira responsabilidade do candidato.
1. O candidato deverá transcrever as respostas das questões do Caderno de Prova escrita para o CartãoResposta utilizando caneta esferográfica de tinta PRETA fabricada em material transparente. A marcação
de mais de uma alternativa anula a questão.
2.
3. Assine o Cartão-Resposta no local indicado e preencha todo o espaço correspondente a cada alternativa
selecionada, não ultrapassando seus limites e evitando borrões.
O candidato com cabelos longos deverá prendê-los e deixar as orelhas à mostra. O candidato deverá
guardar, antes do início da prova, em embalagem fornecida pelo fiscal, telefone celular desligado, relógios,
óculos de sol e quaisquer outros equipamentos eletrônicos e de telecomunicações desligados. Será motivo
de eliminação do candidato o funcionamento (emissão de ruídos) de equipamentos eletrônicos
guardados na embalagem.
1.
Será eliminado do concurso o candidato que:
A) utilizar qualquer meio de comunicação com outros candidatos após o início da prova;
B) portar qualquer material ou equipamento vedados por este edital;
C) não comparecer ao local da prova no horário e na data prevista;
D) comprovadamente usar de fraude ou para ela concorrer;
E) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para
supervisionar, coordenar, fiscalizar ou auxiliar na realização das provas.
A prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas. O candidato só poderá retirar-se do local da prova
escrita decorrido o tempo de 2 horas de seu início. O candidato só poderá levar o Caderno de Prova depois
de transcorrido o tempo de três horas e trinta minutos do início da aplicação desta.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a prova, só
podendo se retirar da sala concomitantemente e após assinatura da ata de aplicação de provas.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
Questão 1
“Não fui eu”
Nada como o fracasso para trazer à luz do sol
alguns dos defeitos mais desagradáveis que o ser
humano esconde nos subúrbios distantes da sua
alma. Diz-me como lidas com teus fracassos, e eu
te direi quem és – eis aí o resumo da ópera, numa
adaptação do velho provérbio sobre as más
companhias. De fato, é quando as coisas
complicam que fica mais fácil dividir o bom do mau
caráter. Personalidades construídas com material
de primeira qualidade sabem que o fracasso, em
si, não é fatal; é apenas o resultado dos erros de
julgamento de todos os dias, e, portanto, deve ser
enfrentado com a disposição de fazer mudanças,
adquirir mais conhecimento, ouvir mais gente e
assim por diante. Mas sabem, também, que o
fracasso pode ser um pecado mortal quando o seu
autor não admite que fracassou, ou nega que
tenha havido realmente um fracasso, ou, pior que
tudo, põe a culpa do fracasso nos outros. Seu
mandamento principal é uma frase muito ouvida
nas salas de aula infantis: “Não fui eu”. São
pessoas fáceis de encontrar. Um dos seus habitats
é o governo. (GUZZO, J. R. “Não fui eu”. In:
Revista Veja, Editora Abril, Ed. 2358 – ano 47, nº
5, 29 de jan. 2014, p. 106).
Sobre o excerto acima, analise as afirmações a
seguir:
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Sobre a acentuação gráfica das palavras do
excerto acima, escolha a única alternativa
incorreta:
A) A palavra ópera recebe acento gráfico por ser
proparoxítona.
B) As palavras desagradáveis, subúrbios e
provérbio são acentuadas pela mesma regra de
acentuação gráfica, ou seja, por serem
paroxítonas terminadas em ditongo ou em ditongo
+ s.
C) A palavra caráter recebe acento gráfico por ser
paroxítona terminada em r.
D) A palavra construídas recebe acento gráfico
devido a ocorrência de um hiato.
E) As palavras disposição, não e são recebem
acento gráfico pela mesma regra de acentuação.
Questão 3
No trecho “Diz-me como lidas com teus fracassos,
e eu te direi quem és” há um erro no uso do
imperativo afirmativo do verbo dizer. Considerando
que a intenção do autor era a de utilizar a forma
verbal do imperativo afirmativo para a segunda
pessoa do singular (tu), a forma verbal correta
seria:
A) Dize-me.
B) Diga-me.
C) Dizei-me.
D) Digas-me.
E) Dizes-me.
Questão 4

I- O fracasso pode ter um caráter pedagógico ao
permitir a reflexão sobre os erros que o
ocasionaram.
II- O fracasso desvela defeitos de alguns seres
humanos.
III- O governo é um lugar de fracassados.
IV- Fracassados são más companhias.
V- O não reconhecimento do fracasso é um sinal
de mau-caratismo.
Escolha a única alternativa correta:
A) Somente os itens I, II, III e V estão corretos.
B) Somente os itens I e V estão corretos.
C) Somente os itens I, II e V estão corretos.
D) Somente os itens II, III e V estão corretos.
E) Estão corretos os itens I, II, III, IV e V.
Questão 2

Ciências Contábeis

Imagine uma situação em que o indivíduo que
produziu o enunciado “Diz-me como lidas com
teus fracassos, e eu te direi quem és” fizesse uso
não da segunda pessoa do singular (tu), mas da
segunda pessoa do singular (você), o uso das
formas verbais e dos pronomes pessoais
corretos, de acordo com a norma culta, seriam:
A) Dize-me como você lida com seus fracassos, e
eu te direi quem é você.
B) Dizes-me como você lida com teus fracassos, e
eu te direi quem é você.
C) Diga-me como você lida com seus fracassos, e
eu lhe direi quem é você.
D) Digas-me como você lida com seus fracassos,
e eu lhe direi quem és você.
E) Dizei-me como você lida com teus fracassos, e
eu te direi quem é você.
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Questão 5

Questão 8

Sobre o uso dos sinais de pontuação no excerto
acima, analise os itens a seguir:
I- O uso da vírgula no período “Diz-me como lidas
com teus fracassos, e eu te direi quem és” é
opcional.
II- As aspas utilizadas no título do texto “Não fui
eu” e ao final do excerto servem para indicar
discurso alheio, do outro.
III- Os dois-pontos utilizados no período (Seu
mandamento principal é uma frase muito ouvida
nas salas de aula infantis: “Não fui eu”.) servem
para inserir um discurso direto.
IV- O uso da vírgula no período “Diz-me como
lidas com teus fracassos, e eu te direi quem és” é
obrigatório, pois separa um período com valor de
uma oração adverbial deslocada.

De acordo com a Lei nº 9.394/96, art. 22º, “A
educação básica tem por finalidades desenvolver
o educando, assegurar-lhe a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania e
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em
estudos posteriores”. Assim, em relação à
Educação Básica, analise os itens abaixo:

Escolha a única alternativa correta:
A) Somente os itens I, II e III estão corretos.
B) Somente os itens II, III e IV estão corretos.
C) Somente os itens II e III estão corretos.
D) Somente os itens II e IV estão corretos.
E) Somente os itens III e IV estão corretos.
Questão 6

I- A educação básica poderá organizar-se em
séries anuais, períodos semestrais, ciclos,
alternância regular de períodos de estudos, grupos
não-seriados, com base na idade, na competência
e em outros critérios, ou por forma diversa de
organização, sempre que o interesse do processo
de aprendizagem assim o recomendar.
II- A educação básica, nos níveis fundamental e
médio, será organizada com carga horária mínima
anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de
220 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o
tempo reservado aos exames finais, quando
houver.
III- Em relação à verificação do rendimento
escolar, a avaliação deverá ser contínua e
cumulativa do desempenho do aluno, com
prevalência dos aspectos quantitativos sobre os
qualitativos e dos resultados de eventuais provas
finais.

Analise as afirmações a seguir e escolha a única
alternativa incorreta:

Podemos afirmar que:

A) O vocábulo mas é um adjetivo.
B) Os vocábulos mau e mal são homófonos.
C) Os vocábulos bom e mau são antônimos.
D) Os vocábulos bom e mau são adjetivos.
E) Os vocábulos más e mas são homófonos.

A) apenas a afirmativa III é verdadeira.
B) apenas a afirmativa II é verdadeira.
C) apenas a afirmativa I é verdadeira.
D) as afirmativas I e II são verdadeiras.
E) as afirmativas I e III são verdadeiras.

Questão 7

Questão 9

Sobre a separação silábica das palavras abaixo,
escolha a única alternativa correta:

Para Libâneo (2001), “A didática trata dos
objetivos, condições e meios de realização do
processo de ensino, ligando meios pedagógicodidáticos a objetivos sociopolíticos. Não há técnica
pedagógica sem uma concepção de homem e de
sociedade, como não há concepção de homem e
sociedade sem uma competência técnica para
realizá-la educacionalmente”. Assim, em relação à
Didática analise as afirmativas e assinale a
alternativa incorreta:

A) Ó-pe-ra, cons-truí-das, fra-ca-sso, ad-qui-rir, habi-tats.
B) Ó-pe-ra, cons-tru-í-das, fra-cas-so, ad-qui-rir,
ha-bi-ta-ts.
C) Ópe-ra, cons-truí-das, fra-cas-so, ad-qui-rir, habi-ta-ts.
D) Ó-pe-ra, cons-tru-í-das, fra-cas-so, ad-qui-rir,
ha-bi-ta-ts.
E) Ó-pe-ra, cons-tru-í-das, fra-cas-so, ad-qui-rir,
ha-bi-tats.

Ciências Contábeis

A) Podemos definir didática como um conjunto de
relações estabelecidas explicita ou implícita entre
o estudante e o professor.
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B) As situações cotidianas não fazem parte das
situações didáticas.
C) Na formação contínua dos professores, o
fundamental momento é o da reflexão crítica sobre
a prática educativa.
D) A didática ajuda o professor na direção e
orientação das tarefas de ensino e aprendizagem.
E) A atividade docente tem a ver diretamente com
o “para quê educar”, pois a educação se realiza
numa sociedade formada por grupos sociais
diversos.
Questão 10
Os cursos da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, “têm por finalidade proporcionar ao
estudante
conhecimentos,
saberes
e
competências
profissionais
necessários ao
exercício profissional e da cidadania, com base
nos fundamentos científico-tecnológicos, sociohistóricos e culturais” (RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº
6/2012). Dessa forma, essa organização curricular
segue um modelo de currículo:
A) Tecnicista.
B) Tradicional.
C) Profissionalizante.
D) Integrado.
E) Positivista.
Questão 11
Segundo a Lei nº 9.394/96, art. 39º “A educação
profissional e tecnológica, no cumprimento dos
objetivos da educação nacional, integra-se aos
diferentes níveis e modalidades de educação e às
dimensões do trabalho, da ciência e da
tecnologia”. A respeito da Educação Profissional e
Tecnológica, podemos dizer que ela abrange os
cursos de:
A) Educação profissional técnica de nível médio;
educação de jovens e adultos; educação
profissional tecnológica de graduação e pósgraduação.
B) Educação profissional técnica de nível médio;
educação de jovens e adultos; formação inicial e
continuada ou qualificação profissional.Educação
profissional técnica de nível médio; educação
profissional tecnológica de graduação; formação
básica para o trabalho.
C) Educação profissional técnica de nível médio;
educação profissional tecnológica de graduação e
pós-graduação; formação inicial e continuada ou
qualificação profissional.
Ciências Contábeis
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D) Educação profissional técnica de nível médio;
formação inicial e continuada; educação
profissional tecnológica de graduação e pósgraduação.
E) Educação profissional técnica; formação inicial
e continuada ou qualificação profissional;
educação de jovens e adultos; educação
profissional tecnológica de graduação.
Questão 12
São princípios norteadores da Administração
Pública expressos no artigo 37 da Constituição
Federal de 1988:
A)
Legalidade,
moralidade,
publicidade,
impessoalidade e eficiência.
B)
legalidade,
moralidade,
publicidade,
discricionariedade e eficiência.
C)
legalidade,
moralidade,
eficiência,
razoabilidade e executoriedade.
D) legalidade, moralidade, publicidade, eficácia e
pessoalidade.
E)
legalidade,
moralidade,
publicidade,
exigibilidade e supremacia do interesse público
sobre o particular.
Questão 13
Com base na Carreira do Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico regida pela Lei nº
12.772, de 28 de Dezembro de 2012, assinale a
alternativa correta:
A) A progressão na Carreira de Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá
com base nos critérios gerais estabelecidos na Lei
nº 12.772/2012 e observará, cumulativamente, o
cumprimento do interstício de 32 (trinta e dois)
meses de efetivo exercício em cada nível e
aprovação em avaliação de desempenho
individual.
B) Promoção é a passagem do servidor de uma
classe para outra subsequente, na forma da Lei nº
12.772/2012.
C) O desenvolvimento na Carreira do Magistério
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá
somente mediante progressão funcional, na forma
disposta na Lei nº 12.772/2012.
D) Todas as alternativas estão corretas
E) A progressão na Carreira de Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá
com base nos critérios gerais estabelecidos na Lei
nº 12.772/2012 e observará, cumulativamente, o
cumprimento do interstício de 15 (quinzE) meses
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de efetivo exercício em cada nível e aprovação
em avaliação de desempenho individual.
Questão 14
De acordo com as regras da Administração
Pública previstas no artigo 37 da Constituição
Federal de 1988, assinale a alternativa correta:
A) A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade e coercibilidade.
B) A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade e discricionariedade.
C) Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei.
D) O prazo de validade do concurso público será
de até três anos, prorrogável uma vez, por igual
período.
E) A investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em processo
seletivo simplificado, de acordo com a natureza e
a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração.
Questão 15
Marque a alternativa na qual todos os itens
listados são hardware:
A) Monitor, CPU, Placa de Som.
B) Driver de Vídeo, Gravador de CD/DVD, Placamãe.
C) Linux, Emulador de Terminal, Teclado.
D) Mouse, Caixa de Som, BrOffice.
E) Teclado, Mouse, Placa-mãe.
Questão 16
Assinale a alternativa que possui, nesta ordem,
exemplos de: dispositivo de entrada de dados;
dispositivo de saída de dados; e dispositivo que
pode ser tanto de entrada quanto de saída,
dependendo do momento em que são utilizados.
A) impressora matricial, Blu-ray e zipdrive.
Ciências Contábeis
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B) Scanner, joystick e impressora laserjet.
C) monitor, impressora térmica e plotter.
D) Caixa de som, microfone e joystick.
E) touch pad, impressora deskjet e tecla touch
screen.
Questão 17
O aplicativo Microsoft Excel é utilizado para a
criação e edição de planilhas eletrônicas. Esse
aplicativo é de propriedade da Microsoft
Corporation, que cobra um valor para o seu uso.
Há, porém, outros softwares concorrentes, de
outros fabricantes e com as mesmas funções,
desenvolvidos para uso no sistema Windows,
sendo que alguns desses softwares são
distribuídos gratuitamente, sob licenças de
software livre. Assinale a alternativa que apresenta
o nome de um software livre para criação e edição
de planilhas eletrônicas que é gratuito.
A) Lotus 1-2-3
B) BrOffice Calc
C) Visicalc
D) Smart Draw
E) OpenOffice Draw
Questão 18
Com relação às células que contêm cálculos feitos
na planilha eletrônica, é correto afirmar que:
A) quando coladas no editor de textos, aparecerá
a fórmula e não o resultado.
B) o editor de texto não aceitará essa operação.
C) quando integralmente selecionadas, copiadas e
coladas no editor de textos, serão exibidas na
forma de tabela.
D) somente podem ser copiadas para o editor de
textos dentro de um limite máximo de dez linhas e
dez colunas.
E) só podem ser copiadas para o editor de texto
uma a uma.
Questão 19
Analise as alternativas abaixo e marque somente a
verdadeira.
A) O BROffice Writer é um editor de textos que
abre tanto arquivos no formato sxw quanto no
formato odt. Para abrir documentos criados no
Word, é necessário salvá-los, a partir do editor de
origem, no formato odt para que possam ser
abertos pelo Writer.
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B) Um documento que foi editado no Writer do
BrOffice e gravado no formato padrão desse editor
não pode ser aberto e lido por qualquer uma das
versões do editor Microsoft Word.
C) No editor de texto Microsoft Word, a
combinação das teclas “Shift + End” seguida de
“Ctrl + =” serve como atalho para selecionar o
texto a partir da posição do cursor até o final da
linha e, em seguida, deixar o texto subscrito.
D) No Microsoft Word, pode-se usar a mala direta
para enviar e-mails personalizados a uma lista de
endereços de e-mail contida no Outlook ou em um
banco de dados.
E) Arquivos com a extensão .odt criados em
editores de texto são considerados de padrão
fechado e somente podem ser visualizados em um
editor de texto proprietário.

16 de março de 2014

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 21
A empresa Estrelar S/A contabiliza suas
operações pelo regime de competência. Incorridas
as despesas e não pagas dentro do exercício
resultam em:
A) redução do ativo e redução do passivo.
B) redução no resultado e redução do ativo.
C) aumento do passivo e aumento no resultado.
D) redução no resultado e aumento do passivo.
E) aumento no resultado e aumento no ativo.
Questão 22

Questão 20

Marque a alternativa em que as contas têm saldo
devedor no balanço patrimonial.

Considere as afirmações a seguir e marque
apenas aquela que estiver incorreta.

A) bancos – máquinas – reservas de capital.
B) terrenos – capital social – estoques.
C) duplicatas a receber – móveis e utensílios –
obras de arte.
D) salários a pagar – imóveis – impostos a
recolher.
E) aluguéis a pagar – fornecedores – lucros
acumulados.

A) Para identificar um vírus, o antivírus faz uma
varredura no código do arquivo que chegou e
compara o seu tamanho com o tamanho existente
na tabela de alocação de arquivo do sistema
operacional. Caso encontre algum problema no
código ou divergência de tamanho, a ameaça é
bloqueada.
B) Um blog é um site que está estruturado de
forma a permitir sua atualização de maneira rápida
por meio de acréscimos em seus artigos, os
chamados "posts".
C) SMTP, IMAP e POP3 são exemplos de
protocolos usados nas aplicações de correio
eletrônico.
D) HTML é uma linguagem de marcação com a
qual as páginas WEB são criadas. Os
navegadores interpretam essa marcação e exibem
as páginas.
E) A web contém milhões de sites e bilhões de
páginas. Estas páginas são conectadas através de
hyperlinks.

RASCUNHO

Questão 23
A empresa Vênus apresentou um ativo de
R$430.000,00, sendo o seu passivo de
R$320.000,00. Passado certo período a empresa
registrou um prejuízo em suas atividades de
R$30.000,00. Sendo assim, sua situação líquida
passou a ser de_______. Marque opção que
preenche corretamente a lacuna.
A) R$ 290.000,00
B) R$ 400.000,00
C) R$ 460.000,00
D) R$ 350.000,00
E) R$ 80.000,00
Questão 24
A empresa supracitada, operando mercadorias
isentas de tributação, apresentou o seguinte
movimento de estoques:
1- compra de 10 unidades por R$1.000,00;
2- compra de 20 unidades por R$2.400,00;
3- venda de 45 unidades por R$9.000,00;

Ciências Contábeis
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4- compra de 55 unidades por R$8.250,00;
5- venda de 57 unidades por R$8.550,00.
Observação: o estoque inicial do período era de 20
unidades, avaliado em R$1.700,00. De acordo
com essas informações, podemos mensurar que o
estoque final foi de apenas 3 unidades ao custo
unitário de:
A) R$85,00, se avaliação for feita pelo
Uepes;
B) R$85,00, se avaliação for feita pelo
Peps;
C) R$150,00, se a avaliação for feita pelo
Ueps;
D) R$130,00, se a avaliação for feita pelo
Peps;
E) R$95,00, se a avaliação for feita pelo
Preço Médio.

critério
critério
critério
critério
critério
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Questão 28
Sempre que se apresentarem alternativas
igualmente válidas para a quantificação das
mutações patrimoniais que alteram o patrimônio
líquido, deve-se adotar o menor valor para os
componentes do ATIVO e o maior para os
componentes do PASSIVO.
Em
conformidade
ao
princípio
contábil
supracitado,
assinale
a
alternativa
que
corresponde ao referido princípio.
A) Entidade.
B) Continuidade.
C) Prudência.
D) Competência.
E) Registro pelo valor original.

Questão 25
Tendo a empresa a conta “Fundo de Comércio
Adquirido”, esta deve ser classificada como:
A) ativo circulante.
B) ativo intangível.
C) ativo realizável a longo prazo.
D) ativo investimentos.
E) ativo imobilizado.
Questão 26
Marque a alternativa das contas que têm saldo
credor no balanço patrimonial.
A) capital social – prejuízos acumulados.
B) reservas de capital – ações em tesouraria.
C) reservas de lucros – capital a realizar.
D) capital social – reserva de capital.
E) veículos – imóveis.
Questão 27
A demonstração contábil que tem por objetivo
evidenciar a situação econômica da entidade, isto
é, a apuração do lucro ou prejuízo, é:
A) demonstração do resultado do exercício.
B) balanço patrimonial.
C) demonstração dos lucros ou prejuízos
acumulados.
D) demonstração dos fluxos de caixa.
E) demonstração do valor adicionado.

Ciências Contábeis

Questão 29
Considere os seguintes elementos:
I- Auditoria
II- Competência
III- Patrimônio
Assim, assinale a opção que, respectivamente,
indica os significados dos itens.
A) Objeto, técnica, princípio.
B) Princípio, objeto, técnica.
C) Objeto, princípio, técnica.
D) Princípio, técnica, objeto.
E) Técnica, princípio, objeto.
Questão 30
O instrumental de análise de balanço, com os
indicadores
financeiros,
objetiva
detectar
situações,
verificar
a
tendência
dos
acontecimentos e dar subsídios para que a
administração da companhia enfatize os esforços
corretivos nas direções necessárias.
▪ A equação → Ativo Circulante__
Passivo Circulante diz respeito ao
indicador de capacidade de pagamento:
A) liquidez seca.
B) liquidez imediata.
C) liquidez corrente.
D) liquidez geral.
E) endividamento.
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Questão 31
Uma indústria de produtos alimentícios adquiriu
em 2013 um imóvel com o intuito de locá-lo para
terceiros. Neste caso, o imóvel será classificado:
A) no ativo circulante intangível.
B) no ativo imobilizado
C) no ativo exigível.
D) no ativo revigorado.
E) no ativo investimentos.
Questão 32
Segundo a Lei nº 11.638/ 2007 e a Lei nº
11.941/2009, assinale a alternativa correta.
A) A estrutura do ativo no balanço patrimonial é
composta por grupos do ativo circulante e não
circulante, sendo que as contas do intangível
fazem parte do ativo não circulante.
B) O passivo se divide em circulante e não
circulante e duplicatas a receber em exercício
futuro.
C) O valor do capital social da empresa deve ser
alterado a cada compra e a cada venda.
D) A contabilidade registra somente os bens para
uso da empresa a valor de mercado, independente
do valor pago na nota fiscal.
E) A conta do realizável a curto prazo considera os
intangíveis como ativo de liquidez imediata.
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a contagem física, verificou-se que o valor era de
R$9.000,00. Assinale a alternativa correta sobre o
valor do custo da mercadoria vendida.
A) R$20.000,00
B) R$21.000,00
C) R$10.000,00
D) R$9.000,00
E) R$12.500,00
Questão 35
O contador da empresa comercial Caras e Bocas
Ltda apresentou ao proprietário da empresa os
seguintes dados extraídos da contabilidade:
Receita
de
venda
de
mercadorias
Compras (valor líquido)
Estoque inicial
Impostos
incidentes
sobre
vendas
Estoque final

R$390.000,00
R$160.000,00
R$30.000,00
R$80.000,00
R$50.000,00

Com base nestas informações, assinale a
alternativa correta quanto ao lucro da empresa.
A) R$180.000,00
B) R$150.000,00
C) R$145.000,00
D) R$170.000,00
E) R$148.000,00

Questão 33
Questão 36
Segundo as normas do Conselho Federal de
Contabilidade, assinale a alternativa correta em
relação à conta Marcas e Patentes.
A) É um bem, registrado como investimento sujeito
a depreciação.
B) É uma conta do imobilizado sujeito à exaustão.
C) É uma conta de passivo exigível a longo prazo
sujeito a amortização.
D) É uma conta de ativo sujeito a amortização.
E) É um bem ou direito do ativo e patrimônio
líquido sujeito à exaustão e depreciação.
Questão 34
Os sócios da empresa X,Y Ltda., no dia 10 de abril
de 2013, realizaram compras no valor de
R$20.000,00. O valor do estoque inicial, conforme
o balanço Patrimonial referente ao mês de março,
era de R$10.000,00. Em 30 de abril de 2013, após

Ciências Contábeis

Uma empresa do ramo mobiliário contratou um
contador para realizar o levantamento dos bens
pertencentes à empresa. Na conclusão do
trabalho, foram apresentados os seguintes itens:
200 cadeiras recebidas em consignação no valor
de R$4.000,00; 400 metros de madeira, totalmente
danificada por cupim, no valor registrado de
R$40.000,00; estoque de cadeiras para venda no
valor de R$10.000,00; uma máquina sucateada no
valor de registro de R$5.000,00; uma máquina em
uso, totalmente depreciada, com um valor residual
de R$2.000,00. Quais destes itens correspondem
ao ativo da empresa?
A) 200 cadeiras recebidas em consignação no
valor de R$4.000,00 e uma máquina em uso,
totalmente depreciada, com um valor residual de
R$2.000,00.
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B) 200 cadeiras recebidas em consignação no
valor de R$4.000,00 e estoque de cadeiras para
venda no valor de R$10.000,00.
C) Estoque de cadeiras para venda no valor de
R$10.000,00 e 400 metros de madeira, totalmente
danificada por cupim, no valor registrado de
R$40.000,00.
D) 400 metros de madeira, totalmente danificada
por cupim, no valor registrado de R$40.000,00 e
200 cadeiras recebidas em consignação no valor
de R$4.000,00.
E) 200 cadeiras recebidas em consignação no
valor de R$4.000,00 e estoque de cadeiras para
venda no valor de R$10.000,00.
Questão 37
O gerente de uma empresa do ramo de produtos
agropecuários, em reunião com o contador,
enfatiza que, por ordem da matriz, o limite de valor
estipulado para o ativo não circulante não seja
ultrapassado de 40% do ativo total. Foram
apresentados os seguintes valores no balanço
patrimonial
da
empresa:
ativo
circulante
R$180.000,00;
ativo
não
circulante
R$1.020.000,00; passivo circulante R$400.000,00;
passivo não circulante R$200.000,00; e patrimônio
líquido R$600.000,00.
O valor máximo estipulado para o ativo não
circulante é de:
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A Cia XXM, no ano 2012, apresentou ao término
do exercício social a seguinte situação patrimonial:
Balanço Patrimonial - empresa XXM Ltda em
31/12/XX12
Ativo
Circulante

XX11

XX12

Disponível

4.000

13.000

Clientes

10.000

30.000

Estoques

5.000

40.000

Não
circulante
Imobilizado
Bens em
operação
Depreciação

Total

50.000
10.000

59.000

Passivo
Circulante
Salários e
encargos
sociais
Fornecedores
Obrigações
fiscais
Dividendos a
pagar
Não circulante

50.000
20.000

113.000

Empréstimos
Patrimônio
líquido
Capital social
Reserva de
lucro
Total

XX11

XX12

1.000

2.000

3.000

6.000

2.000

5.000
20.000

8.000

30.000

40.000

40.000

5.000

10.000

59.000

113.000

Com base nas informações apresentadas
anteriormente, responda as questões 38, 39, 40 e
41.
Questão 38
Os valores dos índices de liquidez imediata e
liquidez corrente da Cia. XXM nos anos XX11 e
XX12 são, respectivamente:
A) 0,77 e 3,17; 0,20 e 2,51.
B) 0,39 e 2,51; 0,66 e 3,17.
C) 0,67 e 3,17; 0,39 e 2,51.
D) 3,17 e 0,66; 2,51 e 0,39.
E) 3,0 e 0,50; 2,51 e 0,70.

A) R$720.000,00
B) R$480.000,00
C) R$1.020.000,00
D) R$600.000,00
E) R$200.000,00
RASCUNHO

Questão 39
Com base na demonstração da Cia XXM, marque
a única opção correta relacionada à análise
horizontal da empresa no ano XX12.
A) O estoque teve um aumento de 700% e os
clientes de 100%.
B) A reserva de lucro aumentou em 100% e as
obrigações fiscais em 175%.
C) A Cia teve um aumento nos empréstimos de
475%.
D) O imobilizado não teve alteração e os salários
aumentaram 100%.
E) O disponível teve um acréscimo de 225% e os
fornecedores de 100%.

Ciências Contábeis
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Questão 40
Marque a única opção que corresponde ao valor
correto do grau de endividamento da Cia XXM nos
anos XX11 e XX12.
A) O ativo da empresa nos respectivos anos
estava comprometido em 10,16% e 29,20%.
B) O ativo da empresa nos respectivos anos
estava comprometido em 44,25% e 23,72%.
C) O ativo da empresa nos respectivos anos
estava comprometido em 29,20% e 10,16%.
D) O ativo da empresa nos respectivos anos
estava comprometido em 23,72% e 55,75%.
E) O ativo da empresa nos respectivos anos
estava comprometido em 13,55% e 26,54%.
Questão 41
Com relação à análise vertical do balanço
patrimonial da Cia XXM no ano XX12, marque a
única alternativa correta.
A) O ativo circulante corresponde a 73,45% do
valor total do balanço e o patrimônio líquido
corresponde a 44,24% do valor total do balanço.
B)
O
subgrupo
de
ativo
de
maior
representatividade na Cia XXM é o ativo
imobilizado, representando 61,94% do total do
balanço patrimonial.
C) O passivo circulante representa 52,38% do total
do balanço que o faz ser o passivo de maior
representatividade.
D) O passivo com menor representatividade no
grupo de passivos é o fornecedor com 5,30%.
E) Os salários e encargos representam 6,06% do
total do balanço.
Questão 42
A Lei nº 11.638/2007, que alterou a Lei nº
6.404/1976, em seu artigo 188, introduziu a
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). Sobre
essa demonstração, pode-se afirmar que:
I- A estrutura da DFC está dividida em três tipos
de atividades: operacional, financiamento e
investimento.
II- Existem dois métodos de elaboração de DFC
denominados de métodos direto e indireto.
III- A DFC apresenta a movimentação exclusiva da
conta caixa do balanço patrimonial.
IV- Os equivalentes de caixa devem ser incluídos
na DFC.
Indique a única opção correta.
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C) Estão corretos os itens I e II.
D) Estão corretos os itens I, II e III.
E) Somente o item IV está correto.
Questão 43
A estrutura conceitual básica para a elaboração e
divulgação de relatório contábil – financeiro (R1)
emitida pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis define que:
I- Ativo é um recurso controlado pela entidade
como resultado de eventos passados e do qual se
espera
que
resultem
futuros
benefícios
econômicos para a entidade.
II- Passivo é uma obrigação passada da entidade,
derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação
se espera que resulte em saídas de recursos
capazes de gerar benefícios econômicos.
III- Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos
depois de deduzidos os seus gastos.
Indique a única opção correta.
A) Estão corretos os itens I, II e III.
B) Estão corretos somente os itens II e III.
C) Somente o item II está correto.
D) Estão corretos somente os itens I e II.
E) Somente o item I está correto.
Questão 44
A Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade nº 750/1993 e suas respectivas
alterações tratam sobre os Princípios de
Contabilidade, que são primordiais para a
elaboração das demonstrações contábeis. Sobre
os princípios contábeis, marque a única alternativa
correta.
A) A contabilização das provisões ativas e
passivas de uma empresa cumpre o princípio da
entidade que define que o patrimônio da pessoa
jurídica não se confunde com o patrimônio dos
sócios.
B) Ao elaborar as demonstrações contábeis, devese observar que as receitas e despesas de uma
empresa devem ser reconhecidas, independente
do recebimento ou pagamento, em observância ao
princípio da competência.
C) O princípio da prudência estabelece que os
fatos ocorridos em uma empresa devem ser
registrados tempestivamente e de maneira correta.

A) Estão corretos os itens I, II, III e IV.
B) Estão corretos os itens I, II e IV.
Ciências Contábeis

9

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins

D) O regime de caixa é um princípio adotado no
Brasil para a elaboração das demonstrações
contábeis.
E) O princípio do registro pelo valor original foi
excluído da Resolução nº 750/1993, restando
então seis princípios a serem seguidos.
Questão 45
A Cia WWW Ltda. possui os seguintes saldos em
seu balancete de verificação no ano de XX12:
caixa R$1.000; encargos sociais R$240,00; banco
R$5.000,00;
salários
R$3.000,00;
clientes
R$12.000,00; estoques R$22.000,00; depreciação
R$12.000,00; fornecedores R$10.000,00; telefone
e internet R$100,00; capital social R$30.000,00;
água e esgoto R$100,00; impostos a pagar
R$6.740,00; receita R$100.000,00; impostos
incidentes sobre a receita R$15.000,00; CMV
R$40.000,00; energia elétrica R$300,00; veículo
R$60.000,00;
depreciação
acumulada
R$12.000,00. Com base nessas informações,
marque a única opção correta.
A) O lucro líquido da empresa é de R$29.260,00,
que deverá ser transferido para a conta lucros
acumulados. Segundo a Lei nº 6.404/1976, a
distribuição desse lucro é obrigatória, logo, essa
conta não poderá permanecer no balanço
patrimonial.
B) A receita líquida da empresa é de R$45.000,00.
C) O lucro líquido da empresa é de R$29.260,00.
Este lucro deverá ser transferido para a conta
lucros acumulados e fica facultada, segundo a Lei
nº 6.404/1976, a sua distribuição nas empresas
que não são sociedades por ações.
D) O total do ativo circulante é de R$99.000,00 e
do passivo circulante é de R$16.740,00.
E) A disposição das contas do ativo deve ocorrer
em ordem crescente de liquidez, e do passivo em
ordem crescente de exigibilidade.
Questão 46
Com relação à Estrutura Conceitual Básica para a
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil –
Financeiro (R1) emitida pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, marque a única
opção incorreta.
A) As demonstrações contábeis preparadas sob a
égide da referida estrutura conceitual deve atender
às necessidades específicas de determinado
grupo de usuários.

Ciências Contábeis
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B) As demonstrações contábeis são preparadas e
apresentadas para usuários externos em geral,
tendo em vista suas finalidades distintas e
necessidades diversas.
C) A estrutura estabelece os conceitos que
fundamentam a preparação e apresentação de
demonstrações contábeis destinadas a usuários
externos.
D) Demonstrações contábeis preparadas sob a
égide da estrutura conceitual objetivam fornecer
informações que sejam úteis na tomada de
decisões e na avaliação por parte dos usuários em
geral.
E) Ao elaborar as demonstrações contábeis,
devem-se observar os conceitos e abordagens
feitas na estrutura.
Questão 47
A Estrutura Conceitual Básica para a Elaboração e
Divulgação de Relatório Contábil – Financeiro (R1)
emitida pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis define que, ao elaborar o relatório
contábil-financeiro, características qualitativas de
melhoria devem ser aplicadas. Sobre essas
características, marque a única opção incorreta.
A) A informação acerca da entidade que reporta
informação será mais útil caso possa ser
comparada com informação similar sobre outras
entidades e com informação similar sobre a
mesma entidade para outro período ou para outra
data.
B) Tempestividade significa ter informação
disponível para tomadores de decisão a tempo de
poder influenciá-los em suas decisões.
C) Classificar, caracterizar e apresentar a
informação com clareza e concisão torna-a
compreensível.
D) A verificabilidade ajuda a assegurar aos
usuários
que
a
informação
representa
fidedignamente o fenômeno econômico que se
propõe a representar.
E) Informação contábil-financeira relevante é
aquela capaz de fazer diferença nas decisões que
possam ser tomadas pelos usuários.
Questão 48
Em relação aos tipos de orçamento público,
assinale a alternativa correta.
A) O Orçamento Base-Zero exige que o
administrador justifique, a cada ano, todas as
dotações solicitadas em seu orçamento, incluindo

10

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins

alternativas, análise de custo, finalidade, medida
de desempenho, e as consequências da não
aprovação do orçamento. A ênfase é na eficiência
e não se preocupa com as classificações
orçamentárias, mas com o porquê de se realizar
determinar despesa.
B) O Orçamento Tradicional é um documento de
previsão de receitas e autorização de despesas
com ênfase no gasto. O principal critério de
classificação é o funcional-programático.
C) O Orçamento Participativo é uma técnica
orçamentária em que a alocação de alguns
recursos contidos no orçamento público é decidida
com a participação direta da população. Tem
como finalidade a promoção da cidadania e o
fortalecimento da democracia. Portanto, constitui
uma evolução de outras técnicas.
D) O Orçamento de Desempenho representava
uma evolução do Orçamento Base-Zero, pois
buscava saber o que o Governo fazia (ações
orçamentárias) e não apenas o que comprava
(elemento de despesa). É processo orçamentário
que se caracterizava por apresentar duas
dimensões do orçamento: o objeto do gasto e um
programa de trabalho contendo as ações
desenvolvidas.
E) O Orçamento Programa está intimamente
ligado ao planejamento e representa o maior nível
de classificação das despesas por meio dos
projetos e das ações governamentais. A ênfase é
nas realizações e a avaliação de resultados
abrange a eficácia (alcance das metas) e a
efetividade (análise do impacto final das ações).
Questão 49
Sobre os fundamentos legais e teóricos da Lei
Orçamentária, dos créditos adicionais e das
despesas de exercícios anteriores, julgue os itens
a seguir:
I- Os orçamentos fiscal, da seguridade social e de
investimento, compatibilizados com o plano
plurianual, terão dentre suas funções a de reduzir
desigualdades inter-regionais segundo critério
populacional.
II- Para o Presidente da República, é vedada a
edição de medidas provisórias sobre matéria que
trata dos planos plurianuais, das diretrizes
orçamentárias, do orçamento e dos créditos
adicionais.
III- Os créditos especiais e extraordinários terão
vigência no exercício financeiro em que forem
autorizados, salvo se o ato de autorização for
promulgado nos últimos quatro meses daquele
exercício, caso em que, reabertos nos limites de
Ciências Contábeis
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seus saldos, serão incorporados ao orçamento do
exercício financeiro subsequente.
IV- Poderão ser pagos à conta de dotação
específica consignada no orçamento, discriminada
por elementos, obedecida, sempre que possível, a
ordem cronológica, as despesas de exercícios
encerrados para as quais o orçamento respectivo
não consignava crédito próprio, com saldo
suficiente para atendê-las, que não se tenham
processado na época própria, bem como os restos
a pagar com prescrição interrompida e os
compromissos reconhecidos após o encerramento
do exercício correspondente.
Assinale a alternativa correta.
A) Os itens I, II, III e IV são verdadeiros.
B) Os itens I, II, III e IV são falsos.
C) Somente o item III é falso.
D) Somente o item III é verdadeiro.
E) Os itens II e IV são verdadeiros.
Questão 50
A Prefeitura fictícia do IFTO apresentou a seguinte
posição patrimonial:
Saldo em
31/12/2012

Saldo em
30/11/2013

80.000,00

63.000,00

50.000,00

50.000,00

-

60.000,00

40.000,00

44.000,00

20.000,00

23.000,00

Almoxarifado

30.000,00

35.000,00

Mobiliário em Geral

75.000,00

89.000,00

Veículos

110.000,00

110.000,00

(-) Depreciação
Acumulada

(37.000,00)

(45.000,00)

Edifícios

160.000,00

160.000,00

72.000,00

68.000,00

35.000,00

-

Conta Contábil
Banco Conta Única Recursos Ordinários
Banco Conta
Movimento Recursos Vinculados
- Convênios
Banco Conta
Movimento Recursos Vinculados
- Operações de
Crédito
Aplicação Financeira Recursos Ordinários
Aplicação Financeira Recursos de
Alienação de Bens

Dívida Ativa Tributária
- Longo Prazo
Fornecedores Recursos Ordinários
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Fornecedores Recursos Vinculados
- Convênios
Fornecedores Recursos Vinculados
- Operações de
Crédito
Empréstimos Obtidos
a Longo Prazo Recursos Vinculados
- Operações de
Crédito
Saldo Patrimonial

42.000,00

-

-

159.000,00

364.000,00

Determinada prefeitura apresentou o seguinte
demonstrativo
da
execução
da
despesa
orçamentária referente ao exercício de 2013:
DESPESAS

145.000,00

512.000,00

O valor disponível para alterar o orçamento de
2013, por meio dos créditos adicionais,
especificamente na fonte de recursos denominada
superávit financeiro de recursos ordinários, é:

Pessoal e
Encargos
Sociais
Concessão de
Diárias
Aquisição de
Semoventes
não
destinados a
corte
Aquisição de
Equipamentos
de Informática
Aquisição de
bens para
distribuição
gratuita
Obras e
instalações
Aquisição de
bens de
almoxarifado

A) R$107.000,00
B) R$87.000,00
C) R$85.000,00
D) R$120.000,00
E) R$105.000,00
Questão 51
Deve conter no Anexo de Metas Fiscais da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, segundo a Lei nº 101,
de 4 de maio de 2000, exceto:
A) Avaliação da situação financeira e atuarial dos
regimes geral de previdência social e próprio dos
servidores públicos e do Fundo de Amparo ao
Trabalhador e dos demais fundos públicos e
programas estatais de natureza atuarial.
B) Demonstrativo das metas anuais, instruído com
memória e metodologia de cálculo que justifiquem
os resultados pretendidos, comparando-as com as
fixadas nos três exercícios anteriores e
evidenciando a consistência delas com as
premissas e os objetivos da política econômica
nacional.
C) Demonstrativo dos passivos contingentes e
outros riscos capazes de afetar as contas públicas,
informando as providências a serem tomadas caso
se concretizem.
D) Evolução do patrimônio líquido, também nos
últimos três exercícios, destacando a origem e a
aplicação dos recursos obtidos com a alienação de
ativos.
E) Demonstrativo da estimativa e compensação da
renúncia de receita e da margem e expansão das
despesas obrigatórias de caráter continuado.
Questão 52

Ciências Contábeis
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TOTAL

ORÇAMENTO
DESPESA
DESPESA DESPESA
AUTORIZADO EMPENHADA LIQUIDADA
PAGA
150.000,00

120.000,00

84.000,00

50.000,00

60.000,00

48.000,00

33.000,00

20.000,00

40.000,00

32.000,00

22.000,00

13.000,00

26.000,00

20.000,00

14.000,00

8.000,00

39.000,00

31.000,00

21.000,00

12.000,00

100.000,00

80.000,00

56.000,00

33.000,00

70.000,00

56.000,00

39.000,00

23.000,00

485.000,00

387.000,00

269.000,00

159.000,00

O saldo orçamentário do total das despesas
correntes e o total inscrito em restos a pagar
processados da despesa de capital correspondem,
respectivamente, a:
A) R$72.000,00 e R$38.000,00.
B) R$64.000,00 e R$38.000,00.
C) R$214.000,00 e R$45.000,00.
D) R$64.000,00 e R$45.000,00.
E) R$214.000,00 e R$38.000,00.
Questão 53
O Conselho Federal de Contabilidade, por meio da
Resolução nº 1.128/2008, recentemente instituiu a
NBC T 16 - Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público, tendo em vista a
padronização das Normas Contábil Brasileira
Aplicável ao Setor
Público às
normas
internacionais. Em vista disso, a Auditoria Interna
do IFTO, em recente relatório de auditoria,
constatou que o campus Palmas e a Reitoria já
implantaram em seu sistema contábil a
depreciação, a amortização e a exaustão de seus
bens, estando os demais campi em fase de
implantação. Esse procedimento contábil está
previsto na seguinte NBC T 16:
A) NBC T 16.1
B) NBC T 16.4
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C) NBC T 16.6
D) NBC T 16.10
E) NBC T 16.9
Questão 54
O Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal – SIAFI, principal sistema de
Gestão que dispõe a União, entre suas várias
macrofunções, dispõe da conformidade contábil.
Esta macrofunção estabelece os procedimentos
relativos ao registro da conformidade contábil.
Assinale a alternativa correta quanto a esta
macrofunção.
A) Consiste na certificação dos demonstrativos
contábeis gerados pelo SIAFI.
B) Tem como base os princípios e normas
contábeis aplicáveis ao setor público e o Plano de
Contas da União;
C) A validação dos registros contábeis no SIAFI,
com base em documentação hábil, realizada pela
conformidade de registros de gestão, atende ao
previsto no item 11 da NBC T 16.5.
D) O registro da conformidade contábil compete a
profissional
em
contabilidade
devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade
– CRC, em dia com suas obrigações profissionais,
credenciado no SIAFI para este fim.
E) Todas as alternativas estão corretas.
Questão 55
O Plano de Contas Aplicável ao setor público, em
conformidade com a Lei nº 4.320/1964, que
permite a consolidação das contas públicas,
conforme estabelece a Lei complementar nº
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal,
apresenta entre seus objetivos:
A) atender às necessidades de informação das
organizações do setor público;
B) observar formato compatível com as legislações
vigentes, os princípios de contabilidade e as
normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público;
C) adaptar-se, tanto quanto possível, às
exigências dos agentes externos, principalmente
às Normas Internacionais de Contabilidade do
Setor Público;
D) Podemos afirmar que as questões A, B e C
estão corretas.
E) Podemos afirmar que as questões A, B e C
estão incorretas.
Questão 56

Ciências Contábeis

16 de março de 2014

O IFTO é uma autarquia, composto de vários
campi e uma reitoria que é a sua Unidade
Orçamentária, sendo seu orçamento consignado
na Lei Orçamentária Anual – LOA. Com relação à
Descentralização dos Créditos Orçamentários e
Financeiros no ente público, assinale a sequência
correta
quanto
aos
procedimentos
da
descentralização dos créditos orçamentários e
financeiros.
(A) Os Ministérios e Unidades Orçamentárias, de
forma
externa,
disponibilizam
o
crédito
orçamentário através de destaque.
(B) A Secretaria de Orçamento e Federal – SOF
disponibiliza o crédito orçamentário aos Ministérios
e Unidades Orçamentárias através da dotação.
(C) Os Ministérios e Unidades Orçamentárias, de
forma
interna,
disponibilizam
o
crédito
orçamentário às Unidades Administrativas através
da provisão.
(D) De forma externa, os Ministérios e Unidades
Orçamentárias disponibilizam o crédito financeiro
através do repasse.
(E) Os recursos financeiros são disponibilizados
pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, aos
Ministérios e Unidades Orçamentárias através de
cotas a programar;
(F) De forma interna, os Ministérios e Unidades
Orçamentárias
disponibilizam
os
créditos
financeiros às unidades administrativas através do
sub-repasse.
Assinale a sequência correta.
A) E,D,F,B,A,C
B) B,A,C,E,D,F
C) A,B,C,D,E,F
D) C,A,B,D,E,F
E) F,D,E,C,A,B
Questão 57
Em determinado exercício, o IFTO apresentou o
Balanço Orçamentário abaixo descriminado. Com
base nos dados constantes no Balanço
Orçamentário, analise e assinale a alternativa
correta.
Titulo
Corrente
Capital
SOMA
DÉFICIT
TOTAL

RECEITA
Previsão
Execução
100.000
150.000
80.000
85.000
180.000
235.000
180.000
235.000

Diferença
50.000
5.000
55.000
55.000
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Títulos
Orçamentários
/
suplementares
SOMA
SUPERÁVIT
TOTAL

DESPESA
Fixação
Execução

Diferença

180.000

175.000

5.000-

180.000
180.000

175.000
60.000
2235.000

5.00060.000
55.000

Com base nos dados constantes no balanço
acima, assinale a alternativa correta:
A) A entidade teve uma e economia orçamentária
de R$5.000,00 e um superávit de R$60.000,00.
B) A entidade teve uma economia orçamentária de
R$60.000,00 e um superávit de R$5.000,00.
C) A entidade teve uma economia orçamentária de
R$5.000,00 e um superávit de R$55.000,00.
D) A entidade teve uma economia orçamentária de
R$55.000,00 e um superávit de R$5.000,00.
E) Todas as alternativas acima estão incorretas.
Questão 58
Tipo de auditoria do setor público que objetiva o
exame das peças que instruem os processos de
tomada ou prestação de contas, exame da
documentação comprobatória dos atos e fatos
administrativos, verificação da eficiência dos
sistemas de controles administrativo e contábil,
verificação do cumprimento da legislação
pertinente e avaliação dos resultados operacionais
e da execução dos programas de governo quanto
à sua economicidade, eficiência e eficácia:
A) Auditoria Contábil
B) Auditoria de Acompanhamento da Gestão
C) Auditoria de Avaliação da Gestão
D) Auditoria Operacional
E) Auditoria Especial
Questão 59
Sobre os fundamentos teóricos da auditoria no
setor público, assinale a alternativa incorreta.
A) A finalidade básica da auditoria é comprovar a
legalidade e legitimidade dos atos e fatos
administrativos e avaliar os resultados alcançados
quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e
economicidade da gestão orçamentária, financeira,
patrimonial, operacional, contábil e finalística das
unidades e das entidades da administração
pública, em todas as suas esferas de governo e
níveis de poder, bem como a aplicação de
Ciências Contábeis
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recursos públicos por entidades de direito privado,
quando legalmente autorizadas nesse sentido.
B) A auditoria tem por objetivo primordial o de
garantir resultados operacionais na gerência da
coisa pública. Essa auditoria é exercida nos
meandros da máquina pública em todas as
unidades
e
entidades
públicas
federais,
observando os aspectos relevantes relacionados à
avaliação dos programas de governo e da gestão
pública.
C) A auditoria é o conjunto de técnicas que visam
avaliar a gestão pública, pelos processos e
resultados gerenciais, e a aplicação de recursos
públicos por entidades de direito público e privado
mediante a confrontação entre uma situação
encontrada com um determinado critério técnico,
operacional ou legal.
D) As técnicas de auditoria consistem no conjunto
de verificações e averiguações previstas em um
programa de auditoria que permite obter
evidências ou provas suficientes e adequadas
para analisar as informações necessárias à
formulação e fundamentação da opinião por parte
do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal. Elas são, portanto, ações
fundamentais para atingir os objetivos nas normas
auditoriais.
E) A auditoria é uma importante técnica de
controle do Estado na busca da melhor alocação
de seus recursos, não só atuando para corrigir os
desperdícios, a improbidade, a negligência e a
omissão, mas, principalmente, antecipando-se a
essas ocorrências, buscando garantir os
resultados pretendidos, além de destacar os
impactos e benefícios sociais advindos.
Questão 60
No que diz respeito às formas de execução da
auditoria, assinale a alternativa correta.
A) A Auditoria Direta trata-se das atividades de
auditoria executadas diretamente por servidores
em exercício nos órgãos e unidades do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo Federal,
sendo subdividas em centralizada, descentralizada
e compartilhada.
B) A Auditoria Indireta trata-se das atividades de
auditoria realizadas, por servidores em exercício
nos Órgãos Central, setoriais, unidades regionais
ou setoriais do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal, sobre informações
obtidas por meio de exame de processos e por
meio eletrônico, específico das unidades ou
entidades federais, cujo custo-benefício não
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justifica o deslocamento de uma equipe para o
órgão. Essa forma de execução de auditoria
pressupõe a utilização de indicadores de
desempenho que fundamentam a opinião do
agente executor das ações de controle.
C) A Auditoria Simplificada trata-se das atividades
de auditoria executadas com a participação de
servidores não lotados nos órgãos e unidades do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal que desempenham atividades de auditoria
em quaisquer instituições da Administração
Pública Federal ou entidade privada.
D)
A
Auditoria
Integrada
é
realizada
conjuntamente por servidores em exercício nos
Órgãos Central, setoriais, unidades regionais e/ou
setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal, sendo subdividas em
centralizada, descentralizada e compartilhada.
E) A Auditoria Direta Centralizada é executada
exclusivamente por servidores em exercício no
Órgão Central ou setoriais do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal, enquanto que
a Auditoria Direta Descentralizada é realizada
exclusivamente por servidores em exercício nas
unidades regionais ou setoriais do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal.

RASCUNHO
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