
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

CONCURSO PÚBLICO  •  EDITAL 001/2010 - PROGEPE

•  09 / MAIO / 2010  •

CARGO:

GABARITO - TÉCNICO  EM  CONTABILIDADE

INSTRUÇÕES

01)Confira se os dados que identificam este caderno de prova estão corretos.

02)O caderno de prova deverá conter:

• 40 (quarenta) questões objetivas, sendo: 10 de Português;  10 de Legislação e
20  de Conhecimentos Específicos.

03)A duração da prova será de 4h (quatro horas), incluindo o preenchimento da folha
de respostas.

04)A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos fiscais.

05)A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.

06)Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de
comunicação.

07)Em cada questão, somente uma alternativa deve ser assinalada.

08)O caderno de prova não poderá ser levado pelo candidato.

09)O caderno de prova e a folha de respostas deverão ser entregues para o fiscal.

10)O candidato só poderá entregar a folha de respostas e retirar-se da sala, depois de
decorridos, no mínimo, 1 hora e 30 minutos de seu início.

11)Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a)verifique se os dados pré-impressos estão corretos;

b)assine no local indicado;

c)pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta pre-
ta, o campo correspondente que responde a cada questão;

d)não a amasse, nem dobre.

ATENÇÃO:

• Utilize caneta, ponta média, de tinta preta, para preencher os campos solicitados.

• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.

• Preencha assim:

12)Os três últimos candidatos de cada sala deverão entregar suas folhas de resposta e
retirar-se do local simultaneamente.
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PORTUGUÊS

QUESTÃO  01

Em entrevista à Folha de S. Paulo, Susan
Pinker, autora do livro “O Paradoxo Sexual”, res-
pondeu perguntas sobre as diferenças biológi-
cas que existem entre os sexos. Numere a se-
gunda coluna relacionando as respostas com as
respectivas perguntas.

( 1 ) Seu livro fala sobre mulheres em em-
pregos com bons salários, mas que as
afastavam dos filhos, tornando-as infe-
lizes. Por que elas quiseram anonima-
to?

( 2 ) Por que ainda existe muita resistência
à ideia de que as diferenças entre os
gêneros não são apenas socialmente
construídas?

( 3 ) Quando Summers perdeu o cargo em
Harvard após dizer que a falta de mu-
lheres em ciência é questão de aptidão,
o que a sra. pensou?

(    ) As mulheres foram discriminadas por
tanto tempo que as pessoas têm uma
aversão à ideia de que existe uma dife-
rença natural, biológica. Acham que fa-
lar sobre diferenças é voltar a pensar
como antigamente, quando, na verda-
de, não tem nada a ver com discrimina-
ção.

(    ) Foi assustador. Foi atacado simplesmen-
te por comentar as evidências que a
maioria das pessoas que trabalham com
biologia e antropologia evolutiva vêm
dizendo há anos.

(    ) Acho que as mulheres que fazem essa
escolha ainda estão envergonhadas de
não estar agindo como homens. Mas
não podemos esperar isso delas. Elas
não são homens.

Assinale a alternativa que apresenta a nu-
meração correta, de cima para baixo.

A) 3 – 2 – 1.
B) 1 – 3 – 2.

C) 2 – 3 – 1.

D) 3 – 1 – 2.
E) 2 – 1 – 3.

O TEXTO A SEGUIR É REFERÊNCIA
PARA AS QUESTÕES DE 02 A 04.

A televisão e a política

Hoje, o que faz diferença é a televisão. Não
faria sentido, obviamente, que os partidos tro-
cassem a força da TV – através da qual se fala
com milhões de pessoas ao mesmo tempo – pelo
corpo a corpo nas ruas. Mas com isso, nossos
políticos estão privados das vaias e dos aplau-
sos, que são, sem dúvida, os melhores termô-
metros da receptividade do eleitorado. A cam-
panha pela TV não é um mal em si. O problema
está no papel que cabe ao candidato. Nas coli-
gações, o que conta não são as convergências
programáticas e ideológicas, mas os minutos na
televisão que os partidos têm para oferecer. O
discurso não é pautado pelo formulador do pla-
no de governo, mas pelo marqueteiro – senhor
absoluto das falas, das roupas, dos óculos e até
do corte do cabelo do candidato. Perdemos a
autenticidade do passado e não me parece sau-
dável que a maior parte do povo brasileiro co-
nheça quem pretende conduzir nosso destino na
tela de um televisor, embalado em um
artificialismo distante do mundo real, reprodu-
zindo, sem convicção, gestos teatrais.

Gerir um país e interpretar papéis. Este é
para atores; aquele é para estadistas. Revelar a
diferença que há entre uns e outros seria muito
bom para nossa democracia.

(Adaptado de: Folha de S. Paulo, 21/03/2010)

QUESTÃO  02

Nesse texto, o autor defende a ideia de que:

A) as campanhas eleitorais pela TV devem ser
proibidas.

B) os estadistas devem receber preparação de
atores, para terem um bom desempenho.

C) deve-se evitar que as estratégias de
marketing substituam os programas
de governo.

D) os políticos devem ser substituídos por bons
marqueteiros.

E) devem-se introduzir nas campanhas eleito-
rais pela TV pessoas que aplaudam e vaiem,
para dar mais realidade aos programas do
horário político.
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QUESTÃO  03

No último parágrafo, o autor afirma que:

A) “este” se refere a “gerir um país”.
B) “aquele” se refere a “interpretar papéis”.
C) tanto atores quanto estadistas interpretam

papéis.

D) “Uns” e “outros” referem-se a “ato-
res” e “estadistas”.

E) tanto atores quanto estadistas podem gerir
um país.

QUESTÃO  04

Assinale a alternativa em que a frase está
escrita de acordo com o padrão culto do portu-
guês.

A) O clima de otimismo do Brasil, o mesmo que
os pobres tornaram-se consumidores, indo à
shoppings e supermercados, reflete direta-
mente no índice de aprovação do governo
Lula.

B) O clima de otimismo do Brasil, o qual os po-
bres se tornaram consumidores, indo para
shoppings e supermercados, reflete direta-
mente no índice de aprovação do governo
Lula.

C) O clima de otimismo do Brasil, onde que os
pobres tornaram-se consumidores, indo a
shoppings e supermercados, reflete direta-
mente no índice de aprovação do governo
Lula.

D) O clima de otimismo do Brasil, que os pobres
se tornaram consumidores, indo em
shoppings e supermercados, reflete direta-
mente no índice de aprovação do governo
Lula.

E) O clima de otimismo do Brasil, em
que os pobres se tornaram consumi-
dores, indo a shoppings e supermer-
cados, reflete diretamente no índice
de aprovação do governo Lula.

QUESTÃO  05

Assinale a alternativa que está de acordo
com as regras de concordância da língua padrão.

A) Para tornar mais claro as regras do progra-
ma de participação nos resultados, os dire-
tores convidaram economistas que pudesse
deixar os conteúdos mais compreensíveis
para a maioria dos funcionários.

B) Muitos jovens não consegue concluírem o en-
sino médio e, sem formação, acaba entran-
do no mundo do crime.

C) Os objetivos desse plano pode ser resumido
na seguinte frase: clareza na comunicação e
envolvimento dos empregados na definição
de metas.

D) Um dos problemas é a incerteza em
relação ao  eixo determinante dos
conflitos internacionais, que, na
guerra-fria era, sem dúvida, a ques-
tão ideológica.

E) As ações governamentais, em sua maioria,
não visa o bem público, mas valorizar a ima-
gem do governo.

QUESTÃO  06

A maior preocupação dos cientistas é o au-
mento do consumo de carvão, o mais poluente
dos fósseis. Nos Estados Unidos, o Departamen-
to de Energia estima que nos próximos 25 anos
o carvão será responsável por 60% da matriz
energética no país, 8 pontos percentuais a mais
que hoje. A China e a Índia já contam com o
carvão para gerar 70% e 50%, respectivamen-
te, de sua energia. São os países que mais cres-
cem, e eles têm motivos para usar o carvão.
Segundo um estudo da Agência Internacional de
Energia, mesmo que governos do mundo todo
adotem políticas que estimulem o uso de ener-
gias renováveis, o carvão continuará a respon-
der por 23% da energia gerada, apenas 2 pon-
tos percentuais a menos que a energia produzi-
da hoje no mundo.

(Revista Época, 07 maio 2007.)

Com base no texto, é correto afirmar:

A) A Índia depende do carvão para gerar 70%
de sua energia.

B) Nos Estados Unidos, o carvão é responsável
hoje por 60% da produção de energia.

C) A Índia consome hoje mais carvão que os
Estados Unidos.

D) Se os governos passarem a usar energias re-
nováveis, o consumo do carvão vai cair para
2%.
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E) Hoje, o carvão é responsável por
25% de toda a energia produzida no
mundo.

QUESTÃO  07

Preocupado com a falta de conhecimento
de latim (língua oficial da igreja católica) dos
padres atuais, Bento XVI sugere que, excetuan-
do-se as leituras, a homilia e a oração dos fiéis,
as grandes missas de alcance internacional vol-
tem a ser rezadas nesse idioma.

Com base no texto, é correto afirmar:

A) Os padres atuais cortaram da missa a parte
da leitura, da homilia e da oração dos fiéis.

B) Para o Papa, a missa só tem efeito se for
rezada na língua oficial da igreja católica.

C) As grandes missas de alcance inter-
nacional antigamente eram celebra-
das em latim.

D) Para o Papa atual, a homilia e a oração dos
fiéis são menos importantes.

E) As missas de alcance internacional devem ser
realizadas na língua oficial de cada lugar.

QUESTÃO  08

Assinale a alternativa cujo texto está corre-
tamente pontuado.

A) Os dois principais nomes da pintura moder-
nista no Brasil são de mulheres: Anita Malfatti
e Tarsila do Amaral apesar de não haver an-
tes delas, uma tradição aparente de mulhe-
res pintoras no país.

B) Os dois principais nomes da pintura moder-
nista no Brasil são de mulheres; Anita Malfatti
e Tarsila do Amaral; apesar de não haver,
antes delas, uma tradição aparente, de mu-
lheres pintoras no país.

C) Os dois principais nomes da pintura
modernista no Brasil são de mulhe-
res, Anita Malfatti e Tarsila do
Amaral, apesar de não haver, antes
delas, uma tradição aparente de mu-
lheres pintoras no país.

D) Os dois principais nomes da pintura moder-
nista, no Brasil são de mulheres: Anita Malfatti
e Tarsila do Amaral apesar de, não haver
antes delas, uma tradição aparente de mu-
lheres pintoras no país.

E) Os dois principais nomes da pintura moder-

nista no Brasil, são de mulheres Anita Malfatti
e Tarsila do Amaral, apesar de não haver
antes delas, uma tradição aparente de mu-
lheres pintoras no país.

QUESTÃO  09

Considere as frases abaixo:

(    ) Foi só quando eu fui trabalhar e quan-
do meus filhos nasceram que percebi
que havia um buraco entre a minha
abordagem intelectual do assunto e os
meus sentimentos.

(    ) Quando eu estava na universidade, no
final dos anos 1970 e começo dos 1980,
a expectativa era que homens e mulhe-
res fossem idênticos, que nós devería-
mos fazer as mesmas coisas, trabalhar
a mesma quantidade de horas, no mes-
mo tipo de emprego, ter o mesmo tipo
de vínculo emocional com o trabalho
doméstico e com as outras pessoas.

(    ) Eu acreditava muito nisso, li todos os
livros das principais feministas.

Assinale a alternativa que apresenta a nu-
meração correta, de cima para baixo.

A) 3 – 1 – 2.

B) 2 – 3 – 1.
C) 1 – 3 – 2.
D) 2 – 1 – 3.
E) 3 – 2 – 1.

QUESTÃO  10

Comentando uma reportagem sobre o esti-
lo da classe média brasileira, um leitor da revista
CartaCapital manifestou na seção de cartas dos
leitores a seguinte opinião:

Faltou uma característica importante: ao
chegar em alfândega na Europa, demonstre pa-
ciência e tolerância com eventuais filas e atra-
sos, afinal você está no Primeiro Mundo. Na vol-
ta, solte todos os impropérios possíveis e não
esqueça de concluir: ‘Este Brasil não tem jeito
mesmo!’.

(CartaCapital, 25 nov. 2009, p. 9)

Nessa resposta, é possível reconhecer o uso
de:

A) eufemismo.
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B) ironia.

C) onomatopeia.
D) pleonasmo.
E) metáfora.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO  11

De acordo com o disposto na Constituição
Federal e na Lei 8.112/90 que disciplina o regi-
me jurídico dos servidores públicos, são requisi-
tos para investidura em cargo público, além de
outros exigidos em lei:

A) A nacionalidade brasileira, a idade mínima de
18 anos e no máximo 45 anos de idade, o
gozo dos direitos políticos, a quitação das
obrigações civis, militares e eleitorais, apti-
dão física e mental e o nível de escolaridade
exigido para o exercício do cargo.

B) A nacionalidade brasileira, aptidão física e
mental, a idade mínima de 21 anos e no
máximo 45 anos de idade, a quitação das
obrigações civis, militares e eleitorais, o gozo
dos direitos políticos e o grau de escolarida-
de exigido para o exercício do cargo.

C) A nacionalidade brasileira ou estran-
geira, a idade mínima de 18 anos,
aptidão física e mental,  a quitação
das obrigações militares e eleitorais,
o gozo dos direitos políticos e o ní-
vel de escolaridade exigido para o
exercício do cargo.

D) A nacionalidade brasileira ou  estrangeiro re-
sidente e domiciliado no Brasil há mais de 5
anos, a idade mínima de 21 anos, aptidão
física e mental, o grau de escolaridade exigi-
do para o exercício do cargo, o gozo dos di-
reitos políticos  e a quitação das obrigações
militares e eleitorais.

E) A nacionalidade brasileira, a idade mínima  de
16 anos, o gozo dos direitos políticos, apti-
dão física e mental, a quitação das obriga-
ções civis, militares e eleitorais e o nível de
escolaridade exigido para o exercício do car-
go.

QUESTÃO  12

Sobre estabilidade e exoneração dos servi-
dores públicos, considere as afirmativas abaixo:

1) O servidor estável só perderá o cargo
em virtude de sentença judicial transi-
tada em julgado, de processo adminis-
trativo disciplinar no qual lhe seja asse-
gurada ampla defesa ou mediante pro-
cedimento de avaliação periódica de de-
sempenho, na forma de lei complemen-
tar, assegurada ampla defesa.

2) O servidor habilitado em concurso pú-
blico e empossado em cargo de provi-
mento efetivo adquirirá estabilidade no
serviço público ao completar 2 (dois)
anos de efetivo exercício.

3) O servidor habilitado em concurso pú-
blico e empossado em cargo de provi-
mento efetivo adquirirá estabilidade no
serviço público ao completar 3 (três)
anos de efetivo exercício.

4) A exoneração de cargo em comissão e
a dispensa de função de confiança dar-
se-á a juízo da autoridade competente
ou a pedido do próprio servidor, enquan-
to que a  exoneração de cargo efetivo
dar-se-á a pedido do servidor ou de ofí-
cio, nos casos previstos em lei.

5) Como condição para a aquisição da es-
tabilidade, é obrigatória a avaliação es-
pecial de desempenho por comissão ins-
tituída para essa finalidade.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente as afirmativas 1, 2, 4  e 5 são ver-
dadeiras.

B) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5
são verdadeiras.

C) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadei-
ras.

D) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadei-
ras.

E) Somente as afirmativas 1, 2 e 5 são verda-
deiras.
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QUESTÃO  13

Assinale a alternativa que contém todos os
princípios da administração pública direta e indi-
reta de qualquer dos Poderes da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios, men-
cionados no artigo 37 da Constituição Federal
Brasileira.

A) Legalidade, impessoalidade, morali-
dade, publicidade e eficiência.

B) Probidade administrativa, eficiência dos ser-
viços públicos e moralidade.

C) Legalidade, eficiência e moralidade.
D) Legalidade, probidade, moralidade, eficiên-

cia e assiduidade dos servidores públicos.
E) Legalidade, moralidade e publicidade.

QUESTÃO  14

Os servidores titulares de cargos efetivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios, incluídas suas autarquias e funda-
ções e abrangidos pelo regime de previdência,
serão aposentados voluntariamente, desde que
cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo
exercício no serviço público e cinco anos no car-
go efetivo em que se dará a aposentadoria, ob-
servadas as seguintes condições:

A) 65 anos de idade, se homem ou  mulher, com
proventos proporcionais ao tempo de contri-
buição.

B) 60 anos de idade e 30 de contribuição tanto
para o homem quanto para a mulher.

C) 60 anos de idade e 30 de contribuição, se
homem, e 55 anos de idade e 25 de contri-
buição, se mulher.

D) 60 anos de idade e 35 de contribui-
ção, se homem, e 55 anos de idade e
30 de contribuição, se mulher.

E) 60 anos de idade se homem ou  mulher, com
proventos proporcionais ao tempo de contri-
buição.

QUESTÃO  15

Dentre as normas gerais estabelecidas na
Constituição Federal em relação aos servidores
da administração pública, é correto afirmar:

A) É vedado o exercício de cargo e emprego
público por pessoas portadoras de deficiên-
cia física.

B) A validade do concurso público poderá ser
prorrogada, por tempo indeterminado, en-
quanto existir candidato aprovado e não con-
vocado.

C) É absolutamente proibida a contratação de
pessoal por tempo determinado ainda que
para atender necessidade de interesse públi-
co.

D) O direito de greve é assegurado constitucio-
nalmente aos servidores públicos e não po-
derá sofrer nenhuma limitação de ordem le-
gal.

E) As funções de confiança, exercidas
exclusivamente por servidores ocu-
pantes de cargo efetivo, e os cargos
em comissão, previstos em lei, des-
tinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento.

QUESTÃO  16

A lei proíbe a acumulação remunerada de
cargos públicos, EXCETO:

A) A de dois cargos de professor; a de
um cargo de professor com outro
técnico ou científico; a de dois car-
gos ou empregos privativos de pro-
fissionais de saúde, com profissões
regulamentadas.

B) A de dois cargos de professor; a de dois car-
gos de professor com outro técnico ou cien-
tífico; a de dois cargos privativos de médico.

C) A de três cargos de professor; a de um cargo
de professor com outro técnico ou científico;
a de dois cargos privativos de médico.

D) A de dois cargos de professor; a de dois car-
gos de professor com outro cargo privativo
de médico; a de dois cargos ou empregos
privativos de profissionais de saúde, com pro-
fissões regulamentadas.

E) A de três cargos de professor; a de um cargo
de professor com outro técnico ou científico;
a de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões regu-
lamentadas.
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QUESTÃO  17

Tomando por base as demandas institucio-
nais, as inovações tecnológicas e a moderniza-
ção dos processos de trabalho, caberá à Institui-
ção Federal de Ensino Superior avaliar anualmen-
te a adequação do seu quadro de pessoal às
suas necessidades, propondo ao Ministério da
Educação, se for o caso, o seu redimensiona-
mento. Com relação aos servidores dessas insti-
tuições de ensino, considere os seguintes itens:

1) Incentivo à qualificação ao servidor que
possuir educação formal superior ao exi-
gido para o cargo de que é titular.

2) Progressão por capacitação profissional.

3) Progressão por mérito profissional.

4) Liberação do servidor para a realização
de cursos de Mestrado e Doutorado con-
dicionada ao resultado favorável na ava-
liação de desempenho.

Estão assegurados a esses servidores, ocu-
pantes de cargos técnico-administrativos em
educação, os direitos:

A) 3 e 4 apenas.
B) 2 e 3 apenas.
C) 1 e 2 apenas.
D) 1, 2 e 4 apenas.

E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO  18

De acordo com o Código de Ética dos Servi-
dores Públicos do Poder Executivo Federal, con-
sidere os seguintes deveres:

1) Ser probo, reto, leal e justo, demons-
trando toda a integridade do seu cará-
ter, escolhendo sempre, quando estiver
diante de duas opções, a melhor e a
mais vantajosa para o bem comum.

2) Tratar cuidadosamente os usuários dos
serviços, aperfeiçoando o processo de
comunicação e contato com o público.

3) Filiar-se à entidade sindical ou associa-
tiva que promova a defesa dos direitos
dos servidores públicos.

4) Ser assíduo e frequente ao serviço, na
certeza de que sua ausência provoca
danos ao trabalho ordenado, refletindo
negativamente em todo o sistema.

5) Frequentar cursos de capacitação pro-
fissional pelo menos uma vez ao ano,

com o fim de melhorar a qualidade de
prestação dos serviços públicos.

Constituem deveres fundamentais:

A) 1, 2 e 5 apenas.

B) 1, 2 e 4 apenas.

C) 1 e 4 apenas.
D) 1, 2, 3 e 4 apenas.
E) 2 , 4 e 5 apenas.

QUESTÃO  19

Considere as seguintes ações de servidores
públicos:

1) Pleitear ou receber qualquer tipo de aju-
da financeira, gratificação, prêmio, co-
missão, doação ou vantagem de qual-
quer espécie, para si, familiares ou qual-
quer pessoa, para o cumprimento da
sua missão ou para influenciar outro ser-
vidor para o mesmo fim.

2) Fazer uso de informações privilegiadas
obtidas no âmbito interno de seu servi-
ço, em benefício próprio, de parentes,
de amigos ou de terceiros.

3) Permitir que parentes em primeiro grau
ou cônjuge prestem concurso público
para a mesma repartição pública onde
exerce suas funções.

4) Permitir que perseguições, simpatias,
antipatias, caprichos, paixões ou inte-
resses de ordem pessoal interfiram no
trato com o público, com os jurisdicio-
nados administrativos ou com colegas
hierarquicamente  superiores  ou  infe-
riores.

5) Retirar da repartição pública, sem estar
legalmente autorizado, qualquer docu-
mento, livro ou bem pertencente ao pa-
trimônio público.

 Constituem vedações aos servidores públi-
cos do Poder Executivo Federal de acordo com o
disposto no seu Código de Ética profissional:

A) 2, 3 e 5 apenas.
B) 1, 3 e 5 apenas.

C) 1, 2, 4 e 5 apenas.

D) 1, 2 e 4 apenas.
E) 1 e 4 apenas.
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QUESTÃO  20

O Decreto Presidencial 5.825/2006 estabe-
lece as diretrizes para elaboração do Plano de
Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação. Em conformidade com o referido de-
creto, assinale a alternativa correta.

A) O Plano de Desenvolvimento dos In-
tegrantes da Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educa-
ção será definido visando, entre ou-
tros objetivos, garantir a construção
coletiva de soluções para as ques-
tões institucionais.

B) O dimensionamento das necessidades insti-
tucionais de pessoal dar-se-á mediante apli-
cação de teste de medição do desempenho
do potencial criativo dos servidores da Insti-
tuição Federal de Ensino.

C) O Programa de Avaliação de Desempenho
terá por objetivo promover o desenvolvimento
individual, pessoal e intelectual do servidor
público.

D) As ações de planejamento, coordenação, exe-
cução e avaliação desse plano de desenvol-
vimento são de responsabilidade da unidade
de gestão de pessoas.

E) Força de trabalho é o conjunto formado pe-
las pessoas que desenvolvem atividades téc-
nico-administrativas e de gestão em um mes-
mo setor da Instituição Federal de Ensino.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

QUESTÃO  21

O julgamento das questões relacionadas à
transgressão de preceitos do Código de Ética do
Contador incumbe, originariamente:

A) Ao Comitê Federal de Fiscalização dos Con-
selhos Regionais de Contabilidade, na condi-
ção de Tribunal Superior de Ética e Discipli-
na.

B) Ao Conselho Federal de Contabilidade, em
caso de recurso dotado de efeito de adver-
tência.

C) Ao Comitê de Ética da Federação Internacio-
nal de Contadores, em caso de efeito

suspensivo com intervalo de 15 dias de aber-
tura do processo no Tribunal Regional de Éti-
ca e Disciplina.

D) À Comissão Estadual de Ética dos profissio-
nais liberais, que funciona como Tribunal Re-
gional de Ética e Disciplina.

E) Aos Conselhos Regionais de Conta-
bilidade, que funcionam como Tribu-
nais Regionais de Ética e Disciplina.

QUESTÃO  22

Assinale a alternativa que indica penalida-
des pela transgressão de preceito do Código de
Ética do contabilista.

A) Advertência reservada, advertência pública,
censura pública.

B) Advertência reservada, censura re-
servada, censura pública.

C) Advertência pública, censura pública, suspen-
são temporária no intervalo de 1 a 2 anos.

D) Advertência pública, suspensão temporária
no intervalo de 1 a 2 anos, suspensão defini-
tiva da atuação profissional.

E) Censura reservada, suspensão temporária no
intervalo de 1 a 2 anos, suspensão definitiva
da atuação profissional.

QUESTÃO  23

Assinale a alternativa que indica a correta
associação da conta do patrimônio e a classifi-
cação nos níveis de desdobramento de acordo
com o Plano de Contas Único do Governo Fede-
ral.

A) Ativo; 1º nível; elemento.
B) Despesas Correntes; 2º nível; classe.

C) Resultado Orçamentário; 2º nível;
grupo.

D) Custas Extrajudiciais; 4º nível; subgrupo.
E) Transferência de cota financeira; 5º nível;

subitem.
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QUESTÃO  24

Quanto à Resolução CFC nº 1.129/08,  re-
ferente a Patrimônio e Sistemas Contábeis, é
correto afirmar:

A) É resultado de parâmetros governa-
mentais relacionados a demonstra-
ções contábeis, de forma a torná-las
convergentes com as Normas Inter-
nacionais de Contabilidade aplicadas
ao setor público.

B) Está condicionada a criação do Comitê Ges-
tor da Convergência no Brasil, no intuito de
desenvolver ações para promover a conver-
gência das Normas Brasileiras de Contabili-
dade aplicadas ao setor público, às normas
internacionais, a partir de 2012.

C) Está fundamentada em resoluções da Confe-
deração Internacional de Contabilidade, que
dispõem sobre as diretrizes a serem obser-
vadas quanto aos procedimentos, práticas,
elaboração e divulgação das demonstrações
contábeis por órgãos governamentais para
integração do Orçamento Público nos países
membros do cone sul.

D) Esta Resolução é referente ao inventário pa-
trimonial com registro manual permanente
obrigatório para o setor privado e facultativo
para o setor público.

E) Esta Resolução inclui o Sistema Financeiro
como subsistema de informações do Siste-
ma Contábil obrigatoriamente no setor pú-
blico e de forma facultativa no setor privado.

QUESTÃO  25

A respeito dos Princípios Fundamentais da
Contabilidade, é correto afirmar:

A) Os Princípios Fundamentais da Con-
tabilidade estão enunciados em re-
soluções do Conselho Federal de
Contabilidade adicionados  com in-
corporações, contendo interpreta-
ção dos princípios com aplicação no
setor público.

B) Na aplicação dos Princípios Fundamentais de
Contabilidade, há situações concretas e os
aspectos formais das operações devem pre-
valecer sobre a essência das transações.

C) O Princípio da Patrimonialidade consiste na
determinação da equivalência entre ativos e
passivos.

D) Segundo o Princípio da Continuidade,  o va-
lor original será mantido enquanto o compo-
nente permanecer como parte do patrimô-
nio, inclusive quando da saída deste.

E) O Princípio da Prudência impõe a escolha da
hipótese de que resulte maior patrimônio lí-
quido, quando se apresentarem opções igual-
mente aceitáveis diante dos demais Princípi-
os Fundamentais de Contabilidade.

QUESTÃO  26

A respeito do Princípio do Registro pelo Va-
lor Original, considere as seguintes afirmativas:

1) A avaliação dos componentes patrimo-
niais deve ser feita com base nos valo-
res de entrada, considerando-se como
tais os resultantes do consenso com os
agentes externos ou da imposição des-
tes.

2) Uma vez integrado no patrimônio, o
bem, direito ou obrigação poderão ter
alterados seus valores intrínsecos, ad-
mitindo-se, ainda sua decomposição em
elementos e/ou sua agregação, parcial
ou integral, a outros elementos patri-
moniais.

3) Valor Original, que ao longo do tempo
não se confunde com o custo histórico,
corresponde ao valor resultante de con-
sensos de mensuração com agentes in-
ternos ou externos, com base em valo-
res de entrada ou valores de saída.

4) Os Princípios da Atualização monetária
e do registro pelo valor original são com-
patíveis entre si e complementares,
dado que o primeiro apenas atualiza e
mantém atualizado o valor de entrada.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verda-
deiras.

B) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadei-
ras.

C) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadei-
ras.

D) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são
verdadeiras.

E) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadei-
ras.
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QUESTÃO  27

Numere a segunda coluna com base nos
pincípios listados abaixo.

( 1 ) Princípio da Entidade

( 2 ) Princípio da Competência

( 3 ) Princípio da Oportunidade

( 4 ) Princípio do Registro pelo valor original

(    ) Desde que tecnicamente estimável, o
registro das variações patrimoniais deve
ser feito mesmo na hipótese de somen-
te existir razoável certeza de sua ocor-
rência.

(    ) As transações e os eventos devem ser
contabilizados na ocorrência dos respec-
tivos fatos geradores, independente-
mente do seu pagamento ou recebimen-
to.

(    ) O Patrimônio pertence à entidade, mas
a recíproca não é verdadeira. A soma
ou a agregação contábil de patrimôni-
os autônomos resulta em uma unidade
de natureza econômico-contábil.

(    ) O uso da moeda do País na tradução
do valor dos componentes patrimoniais
constitui imperativo de homogeneização
quantitativa dos mesmos.

Assinale  a  alternativa  que  apresenta  se-
quência correta, de cima para baixo.

A) 3 – 1 – 4 – 2.
B) 2 – 3 – 4 – 1.
C) 3 – 1 – 2 – 4

D) 3 – 2 – 1 – 4

E) 4 – 3 – 2 – 1

QUESTÃO  28

A respeito dos elementos que compõem o
Balanço Patrimonial, considere as seguintes afir-
mativas:

1) As contas do ativo são dispostas em
ordem crescente dos prazos esperados
de realização, e as contas do passivo
são dispostas em ordem crescente dos
prazos de exigibilidade, estabelecidos ou
esperados, observando-se iguais proce-
dimentos para os grupos e os subgru-
pos.

2) Os elementos da mesma natureza e os
saldos de reduzido valor quando agru-
pados não devem ultrapassar, no total,
um décimo do valor do respectivo gru-
po de contas, sendo vedada a utiliza-
ção de títulos genéricos como “diversas
contas” ou “contas correntes”.

3) O Ativo compreende as origens de re-
cursos representados pelas obrigações
para com terceiros, resultantes de even-
tos ocorridos que exigirão passivos para
a sua liquidação.

4) O Passivo compreende os bens, os di-
reitos e as demais aplicações de recur-
sos controlados pela entidade, capazes
de gerar benefícios econômicos futuros,
originados de eventos ocorridos no pe-
ríodo contábil.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente as afirmativas 1 e 2 são
verdadeiras.

B) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadei-
ras.

C) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadei-
ras.

D) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verda-
deiras.

E) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadei-
ras.

QUESTÃO  29

Quando o valor do Passivo for maior que o
valor do Ativo, o resultado é denominado:

A) Patrimônio Líquido Nulo.
B) Ativo a Descoberto.

C) Passivo a Descoberto.

D) Capital Circulante Negativo.
E) Déficit de Patrimônio Líquido.
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QUESTÃO  30

Assinale a alternativa que indica a condição
para classificação dos direitos e obrigações, res-
pectivamente, em grupos de Realizável e Exigível
a Longo Prazo.

A) O ciclo operacional da entidade contábil de-
verá ser superior ao ano contábil e suas ope-
rações deverão ser registradas segundo o
desdobramento anual dos registros contábeis.

B) Os prazos esperados de realização
dos direitos, e os prazos das obriga-
ções estabelecidas ou esperadas,
deverão situar-se após o término do
exercício subsequente à data do ba-
lanço patrimonial.

C) O excedente anual em relação ao ciclo ope-
racional bianual não deve superar 30% do
valor monetário declarado e deve se realizar
no segundo ano do período contábil consi-
derado.

D) O plano de contas da entidade contábil esta-
belece percentual de transferência de contas
do valor do ativo e passivo, respectivamente
para contas de Realizável e Exigível a Longo
Prazo respeitando o limite legal.

E) A inadimplência efetiva ocorrida no período
anterior deve superar 30% do valor total de
direitos e obrigações e exigir compensação
no ano imediatamente posterior.

QUESTÃO  31

Assinale a alternativa que indica grupos de
contas de compõem o Ativo Circulante de uma
entidade.

A) Disponível, Estoques, Despesas An-
tecipadas.

B) Disponível, Investimentos, Capital Social.
C) Estoques, Diferido, Despesas Antecipadas.
D) Caixa, Conta corrente, Reserva de capital.
E) Investimentos, Capital social, Despesas An-

tecipadas.

QUESTÃO  32

Assinale a alternativa que traz a correta
definição para a composição do grupo de contas
Reservas do Balanço Patrimonial.

A) São as obrigações conhecidas e os encargos
estimados, cujos prazos estabelecidos ou

esperados situem-se no curso do exercício
subsequente à data do balanço patrimonial.

B) São os valores aportados pelos proprietários
e os decorrentes de incorporação de reser-
vas e lucros.

C) São os valores decorrentes de reten-
ções de lucros, de reavaliação de ati-
vos e de outras circunstâncias.

D) São os lucros retidos ou ainda não destina-
dos, e os prejuízos ainda não compensados;
estes apresentados como parcela redutora do
Patrimônio Líquido.

E) São as aplicações de recursos e despesas,
que contribuirão para a formação do resulta-
do de mais de um exercício social.

QUESTÃO  33

Assinale a alternativa que indica contas dis-
criminadas na Demonstração de Lucros ou Pre-
juízos Acumulados.

A) Os lucros distribuídos; os recursos aplicados
na aquisição do permanente; as reversões
de reservas.

B) As parcelas de lucros, incorporadas ao capi-
tal; os aumentos de capital, discriminando
sua natureza; os ajustes de exercícios ante-
riores.

C) As compensações de prejuízos; os recursos
aplicados na redução de obrigações de lon-
go prazo; as parcelas de lucros, incorpora-
das ao capital.

D) As reversões de reservas; os reembolsos de
capital; as compensações de prejuízos.

E) O saldo no início do período; os ajus-
tes de exercícios anteriores; as
destinações do lucro líquido do pe-
ríodo.

QUESTÃO  34

Assinale a alternativa que indica a correta
comparação entre o Orçamento tradicional e o
Orçamento-programa na administração pública.

A) Quanto a finalidade, o Orçamento tradicio-
nal enfatiza as ações que o governo realiza e
os meios reais que utiliza, enquanto o Orça-
mento-programa enfatiza o que o governo
compra, nas coisas por ele adquiridas.



12  •  IFPR  •  Concurso Público 001/2010

B) Quanto a relação com o planejamento, o Or-
çamento tradicional compatibiliza as progra-
mações anuais com os planos,  enquanto o
Orçamento-programa projeta o detalhamento
das receitas e despesas como foco nas reali-
zações do ano anterior.

C) Quanto a forma de controle, o Orçamento
tradicional foca as realizações físicas, enquan-
to o Orçamento-programa foca o controle fi-
nanceiro legal e formal.

D) Quanto a identificação de objetivos,
o Orçamento tradicional não identi-
fica programa de trabalho, objetivos
e metas, enquanto o Orçamento-
programa os identifica e os
compatibiliza com os planos de mé-
dio e longo prazos.

E) Quanto a adoção no Brasil, o Orçamento tra-
dicional foi adotado de 1940 a 1999 no Bra-
sil, enquanto o Orçamento-programa foi in-
troduzido a partir de 2000 com a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

QUESTÃO  35

Assinale a alternativa em que todas as des-
pesas do Orçamento Público referentes a Inver-
sões Financeiras estão de acordo com a Lei nº
4.320/64.

A) Aquisição de Imóveis, Participação
em Constituição ou Aumento de Ca-
pital de Empresas ou Entidades Co-
merciais ou Financeiras, Concessão
de Empréstimos.

B) Participação em Constituição ou Aumento de
Capital de Empresas ou Entidades, Serviços
de Terceiros, Aquisição de Imóveis.

C) Concessão de Empréstimos, Subvenções So-
ciais, Aquisição de Imóveis.

D) Constituição de Fundos Rotativos, Juros da
Dívida Pública, Aquisição de Imóveis.

E) Participação em Constituição ou Aumento de
Capital de Empresas ou Entidades Comerci-
ais ou Financeiras, Transferências Correntes,
Aquisição de Imóveis.

QUESTÃO  36

Considere o texto abaixo.

Brasília, 03/02/2010 Ao ser questionado
sobre [o valor elevado de determinada conta]

do PAC que ficou para 2010, o ministro do pla-
nejamento, Paulo Bernardo, destacou que este é
um dispositivo legal previsto na Lei Orçamentá-
ria e que o investimento nem sempre pode ser
considerado dentro do espaço de um ano fiscal.
Acrescentou que, portanto, é natural que uma
obra ou projeto que não foi possível ser concluí-
do em determinado ano, seja considerado no ano
seguinte na forma [da referida conta]. “É perfei-
tamente legal e é um expediente previsto na lei
orçamentária”, afirmou.

(Secretaria de Orçamento Federal –
www.portalsof.planejamento.gov.br)

Assinale a alternativa que indica o mecanis-
mo correto a que se refere o texto.

A) Passivos de longo prazo.
B) Diferidos.

C) Restos a pagar.

D) Receitas antecipadas.
E) Créditos suplementares.

QUESTÃO  37

Brasília, 21/1/2010 – O governo federal edi-
ta amanhã Medida Provisória de abertura de
_________ no valor de R$1,374 bilhão para re-
forçar as programações orçamentárias de vários
órgãos da administração pública para ações de
atendimento às populações que sofrem com de-
sastres naturais no Brasil e no Haiti.

(Secretaria de Orçamento Federal –
www.portalsof.planejamento.gov.br)

Assinale a alternativa que preenche corre-
tamente a lacuna do texto acima .

A) provisão remanescente
B) crédito suplementar

C) crédito extraordinário

D) reserva de contingência
E) execução especial de capital

QUESTÃO  38

A Lei 4.320/64, que institui Normas Gerais
de Direito Financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Esta-
dos, dos Municípios e do Distrito Federal, deter-
mina que a Lei do Orçamento:
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A) Discrimine a receita e a despesa de
forma a evidenciar a política econô-
mica financeira e o programa de tra-
balho do governo, obedecidos os
princípios de unidade, universalida-
de e anualidade.

B) Vete ao Executivo realizar em qualquer mês
do exercício financeiro, operações de crédito
por antecipação da receita, para atender a
insuficiências de caixa, mas autorize o pla-
nejamento do crédito extra para o próximo
exercício.

C) Classifique as receitas públicas em receitas
correntes, operações de crédito, alienação de
bens e amortização de empréstimos.

D) Estipule que o valor das transferências cor-
rentes, seja calculado com base em cálculos
de regressão com base nos valores dos últi-
mos cinco anos, obedecidos os padrões mí-
nimos de eficiência e publicidade.

E) Estipule que seja construído um quadro de
recursos e de aplicação de capital, reajusta-
dos mensalmente, adicionados da composi-
ção da taxa de desconto e reajuste.

QUESTÃO  39

Assinale a alternativa que representa corre-
tamente a equação patrimonial contábil.

A) Ativo circulante + Ativo permanente – Esto-
ques  =  Patrimônio Líquido

B) Ativo total + Passivo total = Patrimônio Lí-
quido

C) Passivo Total = Patrimônio Líquido – Ativo
Permanente – Realizável a longo prazo

D) Patrimônio Líquido = Ativo total – contas a
receber + contas a pagar de curto prazo

E) Passivo Total = Ativo Circulante +
Ativo permanente – Patrimônio Lí-
quido

QUESTÃO  40

O regime contábil adotado na administra-
ção pública define que pertencem ao exercício
financeiro:

A) as receitas nele previstas e as despesas nele
legalmente empenhadas.

B) as receitas nele previstas e as despesas nele
legalmente licitadas.

C) as receitas nele arrecadadas e as despesas
nele legalmente pagas.

D) as receitas nele arrecadadas e as
despesas nele legalmente empenha-
das.

E) as receitas nele lançadas e não arrecadas e
as despesas nele legalmente empenhadas.




