
MARINHA DO BRASIL 

DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

(CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE 
FORMAÇÃO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR 
DE PRAÇAS DA MARINHA / CP-CAP/2020) 

ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE 
“- CALCULADORA PADRÃO NÃO CIENTÍFICA 

CONTABILIDADE  



QUESTÃO 1 

Considere os dados extraídos do Balanço Orçamentário 
de uma entidade pública referente ao exercício financeiro 
de 2012: 

  

Dotação Atualizada da Despesa R$ 690.000,00 
Despesas Empenhadas R$ 685.000,00 
Despesas Liquidadas R$ 670.000,00 
Despesas Pagas R$ 640.000,00         

Com base nessas informações e considerando que não 
houve anulação de empenho no exercício, o valor inscrito 
em restos a pagar, no exercício, foi de: 

(A) R$ 48.000,00 
(B) R$ 30.000,00 
(C) R$ 15.000,00 
(D) R$ 45.000,00. 
(E) R$ 25.000,00. 

QUESTÃO 2 

Com relação às autarquias, assinale a opção correta. 

(A) O patrimônio inicial da autarquia é oriundo da 
entidade privada a que se vincula. 

(B) As despesas relativas a compras, serviços e obras 
não estão sujeitas às normas de licitação. 

(C) Os atos dos seus dirigentes não estão sujeitos a 
mandato de segurança. 

(D) Regem-se por seus contratos sociais, registrados na 
Junta Comercial ou Registro Civil. 

(E) A sua criação é feita por lei, mas a organização e 
regulamentação se fazem por decreto. 

QUESTÃO 3 

A empresa Solares-ME apresentou as seguintes contas, 
reunidas em quatro Grupos e seus respectivos saldos: 

  

  

    

Grupo $ Grupo 3 

caixa € equivalentes R$ 1.000,00 capital social R$ 40.000,00 
créditos a receber R$ 15.000,00 | ressrva de lucros R$ 10.000,00 
estoques de mercadorias R$ 25.000,00 
veleulos R$ 12.000,00 

Grupo 2 Grupo 4 

duplicatas desconiadas R$ 10.000,00 depreciações R$ 15.000,00 
fornecedores RS 8.000.00 vendas líquidas R$ 200.000,00 
salários, encargos a pagar R$ 5.000,00 salários e encargos R$ 45.000,00   
  

Se a empresa Solares-ME realizar um crédito em conta do 

Grupo 1, em contrapartida a um débito em contas dos 
Grupos 2 e 4, ela estaria representando um fato: 

(A) Real. 
(B) Financeiro. 
(C) Misto. 
(D) Permutativo. 
(E) Modificativo. 

Prova: AMARELA 

Contabilidade 

  

QUESTÃO 4 

A receita pública, quanto a sua classificação econômica, 
divide-se em: Receitas Correntes e Receitas de Capital. 
Assim, assinale a opção que apresenta apenas Receitas 
de Capital. 

(A) Patrimonial e Operação de Crédito. 
(B) Amortização de empréstimo e Contribuições. 
(C) Agropecuária e Patrimonial, 
(D) Transferências Correntes e 

Empréstimos. 
(E) Alienação de bens e operação de crédito. 

Amortização de 

QUESTÃO 5 

A respeito das demonstrações contábeis utilizadas na 
contabilidade pública, analise as afirmações abaixo: 

I- | No Balanço Financeiro, os restos a pagar do exercício 
serão computados na receita orçamentária para 
compensar sua inclusão na despesa orçamentária. 

ll- A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 
evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, 
resultantes ou independentes da execução 
orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do 
exercício. 

Hl- A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o 
Balanço Patrimonial é uma das peças que compõem 
o Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
(RREO). 

Assinale a opção correta. 

(A) Apenas as afirmativas | e Il são verdadeiras, 
(B) Apenas as afirmativas II e Ill são verdadeiras. 
(C) Apenas as afirmativas | e Ill são verdadeiras. 
(D) Apenas a afirmativa | é verdadeira. 
(E) Apenas a afirmativa Il é verdadeira. 

QUESTÃO 6 

Um produto é acondicionado em caixas contendo cada 
uma delas 15 unidades. Calcule, respectivamente, o peso 
médio e a mediana das unidades do produto dessa caixa, 
sabendo que as unidades que compõem a caixa pesam 3; 
4:3,5,5; 3,5;4;5:5,5:4:5:3,5:5; 3,5: 3; 4, e assinale a 

opção correta. 

(A) 4,364 
(B) 45e5 
(C) 4,1€4 
(D) 41e35 
(E) 42e4 
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QUESTÃO 7 

São estágios da receita orçamentária, respectivamente: 

(A) fixação, lançamento, recolhimento e arrecadação. 
(B) fixação, empenho, liquidação e pagamento. 
(C) previsão, lançamento, liquidação e arrecadação. 
(D) previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. 
(E) previsão, lançamento, liquidação e recolhimento. 

QUESTÃO 8 

O Sistema Contábil é organizado em subsistemas de 
informações que oferecem produtos diferentes em razão 
das especificidades demandadas pelos usuários e que 
facilitam a extração de informações. O subsistema 
utilizado pela contabilidade pública que registra, processa 
e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam 
produzir modificações no patrimônio da entidade do setor 
público, bem como aqueles com funções específicas de 
controle, é cnamado de Subsistema: 

(A) de informações Orçamentárias. 
(B) de informações Patrimoniais. 
(C) de Compensação. 
(D) de informações Financeiras. 
(E) operacional. 

QUESTÃO 9 

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas 
da sentença abaixo: 

Variância é uma calculada a partir dos 
quadrados dos desvios obtidos entre os elementos da 
série e a sua média. Já o desvio-padrão é a raiz quadrada 

da variância. 

(A) Diferença /positiva 
(B) média aritmética /positiva 
(C) Diferença /negativa 
(D) Amostra /positiva 
(E) média aritmética /negativa 

Prova: AMARELA 

Contabilidade 

  

QUESTÃO 10 

Assinale aopção que define corretamente a distribuição de 
frequência variável discreta na estatística. 

(A) É uma avaliação indireta de um parâmetro, com base 
em um estimador através do cálculo de 
probabilidades. 

(B) O conjunto de todos os itens que interessam ao 
estudo de um fenômeno coletivo segundo alguma 
característica. 

(C) Uma representação tubular de um conjunto de 
valores em que na primeira coluna são organizados 
em ordem crescente apenas os valores distintos da 
série e na segunda coluna, os valores das 
frequências simples correspondentes. 

(D) A diferença entre o limite superior e o limite inferior de 
uma classe, ou seja, é a diferença entre o maior e 
menor elemento de uma sequência. 

(E) Sequência de valores numéricos não organizados, 
obtidos diretamente da observação de um fenômeno 
coletivo. 

QUESTÃO 11 

É um exemplo de inexigibilidade: 

(A) a celebração de contratos de prestação de serviços 
com as organizações sociais, qualificadas no âmbito 
das respectivas esferas de governo, para atividades 
contempladas no contrato de gestão. 

(B) a contratação de remanescente de obra, serviço ou 
fornecimento, em consequência de rescisão 
contratual unilateral. 

(C) a venda a outro órgão ou entidade da administração 
pública, de qualquer esfera de governo, exceto 
quando adquiridos em procedimentos judiciais ou 
mediante dação em pagamento. 

(D) a contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 

(E) a aquisição de bens ou serviços nos termos de 
acordo internacional específico aprovado pelo 
Congresso Nacional, quando as condições ofertadas 
forem manifestadamente vantajosas para o Poder 
Público. 

QUESTÃO 12 

Assinale a opção que apresenta o tratamento contábil 
dado ao processo de "Produção por Ordem”. 

(A) Os custos são acumulados em contas representativas 
das diversas linhas de produção. 

(B) O encerramento das contas se dá no fim do periodo. 
(C) A apuração se dá pelo custo médio do período. 
(D) Se, ao término de um período contábil, o produto 

ainda estiver em processamento, não há 
encerramento. 

(E) Não há encerramento das contas à medida que os 
produtos são elaborados e estocados. 
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QUESTÃO 13 | 

Verificado o não recebimento do crédito. no prazo de 
vencimento, cabe ao órgão ou entidade de origem do 
crédito encaminhá-lo ao órgão ou entidade competente 
para sua inscrição em divida ativa, com observância dos 
prazos e procedimentos estabelecidos. Assim, assinale a 
opção na qual o lançamento demonstra a contabilização 
do recebimento do crédito no órgão ou entidade 
competente pela inscrição em dívida ativa, 

(A) D Créditos Encaminhados para a Divida Ativa 
C Cancelamento de Créditos Encaminhados para a 
Divida Ativa 

(B) D Créditos a Encaminhar para a Divida Ativa 
C Créditos Encaminhados para a Divida Ativa 

(C) D Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa 
C Créditos a Inscrever em Dívida Ativa 

(D) D Créditos a Inscrever em Dívida Ativa 
€ Créditos a Inscrever em Dívida Ativa Devolvidos 

(E) D Créditos a Inscrever em Dívida Ativa 
C Créditos Encaminhados para a Dívida Ativa 

QUESTÃO 14 

Examine a sequência numérica abaixo e indique sua 
média: 

15 16 25 21 6 23 15 21 26 32 

(A) 20 
(B) 19 
(C) 25 
(D) 26 
(E) 16 

QUESTÃO 15 

Restos a pagar ou Resíduos Passivos são despesas 
empenhadas ao longo do exercício financeiro, liquidadas 
ou não, e ainda não pagas na data do encerramento, em 

31 de dezembro. Assim, é correto afirmar que restos a 
pagar não processados são despesas: 

(A) empenhadas e não pagas no encerramento do 

exercício que não percorreram a fase de liquidação. 

(B) empenhadas e não pagas no encerramento do 
exercício que já percorreram a fase de liquidação. 

(C) não empenhadas e não pagas no encerramento do 
exercício que já percorreram a fase de liquidação. 

(D) não empenhadas e não pagas no encerramento do 
exercício que não percorreram a fase de liquidação. 

(E) empenhadas e não pagas no encerramento do 
exercício que já percorreram a fase de pagamento, 

Prova: AMARELA 

Contabilidade 

  

QUESTÃO 16 

A empresa MAIKE BRAVO adquiriu no comércio 1 (uma) 
máquina industrial por R$ 100.000,00. A finalidade dessa 

aquisição é aumentar em 20% a produção dos estoques 
de toalhas de banho em virtude da proximidade do final 
do ano e da expectativa no aumento das vendas nesse 
período. A máquina possui vida útil de 5 anos. O registro 
contábil referente à maquina, no ato da aquisição, deverá 
ser feito no seguinte grupo contas: 

(A) ATIVO CIRCULANTE/Máquinas. 
(B) ATIVO CIRCULANTE/Estoques. 
(C) ATIVO NÃO CIRCULANT E/Imobilizado. 
(D) ATIVO NÃO CIRCULANTE/Bens Móveis. 
(E) ATIVO NÃO CIRCULANTE/Investimento. 

QUESTÃO 17 

A respeito da divida pública, as operações de crédito de 
prazo inferior a doze meses, cujas receitas tenham 
constado do orçamento, farão parte da dívida 

(A) flutuante. 
(B) ordinária. 
(C) ativa. 
(D) passiva. 
(E) fundada. 

QUESTÃO 18 

De acordo com a Lei nº. 4.320/64, os créditos adicionais 
são autorizações de despesas não computadas ou 
insuficientemente dotadas ou programadas na Lei 
Orçamentária Anual. Com relação aos referidos créditos, 
assinale a opção correta. 

(A) Créditos Especiais destinam-se a atender despesas 
urgentes e imprevisíveis, decorrentes de guerra, 
comoção interna ou calamidade pública. 

(B) Créditos Extraordinários são aqueles destinados a 
reforço de dotação orçamentária 

(C) A abertura de Crédito Extraordinário não depende de 
autorização legislativa prévia nem de recursos 
disponíveis para cobrir a despesa. 

(D) Créditos Suplementares são os destinados a 
despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária específica. 

(E) Créditos Suplementares e Especiais terão vigência 
dentro do exercício financeiro, mas caso sejam 
abertos nos últimos 4 meses do exercício financeiro, 
poderão ser reabertos pelos seus saldos no ano 
seguinte, 
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QUESTÃO 19. 

da sentença abaixo: 

O princípio da pressupõe que a 
continuará em operação no futuro e, portanto, 

a mensuração e a apresentação dos componentes do 
patrimônio levam em conta esta circunstância. 

(A) Oportunidade / contabilidade 
(B) Competência / entidade 
(C) Continuidade / entidade 
(D) Prudência / gestão 
(E) Entidade / contabilidade 

QUESTÃO 20 

A Reserva para Contingências e a Provisão para 
Contingências são registradas, respectivamente: 

(A) 
(B) 

(C) 
(D) 

(E) 

no passivo não circulante e no patrimônio líquido. . 
no patrimônio líquido e no passivo circulante ou não 
circulante. 
no patrimônio líquido e no patrimônio líquido. 
no passivo circulante ou não circulante e no 
patrimônio líquido. 
no passivo circulante e no passivo não circulante. 

QUESTÃO 21 

A idade de 4 alunos de uma pequena éscola está 
distribuída segundo o quadro abaixo, 

  

Idade (anos) 
  

6 
10 
8 
6 

Qual a variância e o desvio-padrão da população, 
respectivamente? 

(A) 2,75€ 1,65 
(B) 2,876 0,93 
(C) 1,5€ 1,01 
(D) 1,9€ 1,3 
(E) 2,87e 1,02 

Prova: AMARELA 

Contabilidade 

  

* | QUESTÃO 22 - 

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas Analise as seguintes operações: 

15/01/2020 - Aquisição e estocagem do material de 
limpeza por R$ 5.000,00: 

D - (ativo) almoxarifado .........smmmsmemesmermessereesesmermeresa R$.5.000,00 
C - (passivo) fomecedores a pagar curto prazo ......... R$.5.000,00 

30/03/2020 - Pagamento de R$ 5.000,00 ao fornecedor: 

D - (passivo) fomecedores a pagar curto prazo.......... R$.5.000,00 
“C-(ativo) caixa e disponibilidades de caixa................ R$.5.000,00 

10/04/2020 - Consumo de materiais no montante de 
R$:700,00: 

D - (DVP*) consumo de materiais.............. R$ 700,00 

C - (ativo) almoxarifado... rare R$.700,00 
*DVP - Variação Patrimonial Diminutiva 

De acordo com a classificação das contas, o valor da 

despesa referente às movimentações dos quadros acima 
foi de: 

R$ 10.000,00 
R$ 5.000,00 
R$ 15.000,00 
R$ 700,00 
R$ 1.400,00 

QUESTÃO 23 

A demonstração contábil, utilizada pela contabilidade 
pública, que evidencia a receita e a despesa 
orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios de 
natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos 
em espécie do exercício anterior e os que se transferem 
para o exercício seguinte, denomina-se: 

(A) o Balanço Patrimonial. 
(B) o Balanço Orçamentário. 
(C) a Demonstração das Variações Patrimoniais. 
(D) o Balanço Financeiro. 
(E) a Demonstração do Resultado do Exercício, 

"QUESTÃO 24 

Para uma indústria, qual conjunto de contas é classificado 
no Circulante? 

(A) Caixa, duplicatas a receber e máquinas. 
(B) Bancos, contas a pagar e salários a pagar. 
(C) Estoque, duplicatas a pagar e capital. 
(D) Investimento, estoque e fornecedores. 
(E) Imobilizado, lucros acumulados e bancos. 
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QUESTÃO 25 

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas 
da sentença abaixo. 

é o primeiro estágio de execução da 
despesa. É o momento em que são utilizados recursos 
orçamentários e fica o Estado, “em tese”, obrigado ao 
desembolso financeiro, desde que ocorra 

da despesa. 

(A) O orçamento! o pagamento. 
(B) O empenho/ a liquidação. 
(C) O orçamento/ a liquidação. 
(D) A liquidação! o pagamento. 
(E) O Projeto Básico/ a licitação. 

QUESTÃO 26 

“Apresentamos a seguir os dados da DRE da Cia Azul, 

referente ao exercício de 2020. 

Receita Bruta $ 58.000,00 Despesas de vendas $ 14.000,00 
Devoluções $ 2.000,00 Despesas Administrativas $ 12.000,00 

Custo de produtos vendidos  $ 18.000,00 Abatimentos $ 2.000,00 

Aliquota IR 15% 

Os resultados da receita líquida, lucro bruto e a provisão 
para o imposto de renda são, respectivamente: 

(A) $ 40.000; $ 36.000; $ 3.300 
(B) $ 54.000; $ 10.000; $ 1.500 
(C) $ 36.000; $ 22.000; $ 3.300 
(D) $ 36.000; $ 10.000; $ 1.500 
(E) $ 54.000; $ 36.000; $ 1.500 

QUESTÃO 27 

A demonstração contábil abaixo apresenta, em seu ativo 
imobilizado no dia 31/12/2019, um imóvel com as 
seguintes informações, após o reconhecimento da 
despesa de depreciação para o ano de 2019: 

  

Custo de aquisição R$ 10.000,00 
(-) Depreciação Acumulada R$ 3.500,00 
(-) Ajuste de Recuperablidade (impaitment) R$ 2.500,00 

      
  

Nessa mesma data (31/12/2019), foi vendido esse imóvel 

por R$ 6.500,00 à vista. O resultado obtido com a venda 
foi: 

(A) prejuízo de R$ 3.500,00. 
(B) iguala zero. 
(C) prejuízo de 1.000,00. 
(D) lucro de R$ 2.500,00. 
(E) lucro de R$ 500,00. 

Prova: AMARELA 

Contabilidade 

  

QUESTÃO 28 

Qual opção NÃO apresenta um tipo de licitação aplicável à 
modalidade de concorrência? 

(A) Menor preço. 
(B) Maior lance ou oferta. 
(C) Melhor técnica e preço. 
(D) Melhor técnica. 
(E) Melhor trabalho científico. 

QUESTÃO 29 

Os princípios orçamentários visam estabelecer diretrizes 
norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, 
eficiência e transparência para os processos de 
elaboração, execução e controle do orçamento público. 
Correlacione o princípio orçamentário as suas 
características e assinale a opção que apresenta a 
sequência correta. 

PRINCÍPIO ORÇAMENTÁRIO 
I- Universalidade 

I- Exclusividade 

ll. Publicidade 
IV- Unidade 

CARACTERÍSTICAS 
( ) Todas as receitas previstas e fixadas devem integrar 

um único documento legal dentro de cada esfera 
federativa. 

( ) Determina que a LOA de cada ente federado deverá 
conter todas as receitas e despesas de todos os 
poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público. 

( ) Justifica-se pelo fato do orçamento ser fixado em lei, 
sendo esta a que autoriza os Poderes a execução de ' 
suas despesas. 

( ) Estabelece que a LOA não conterá dispositivo 
estranho à previsão da receita e à fixação da 
despesa, ressalvadas a abertura de crédito 
suplementar e a contratação de operações de 
créditos, nos termos da lei. 

(A) (IV) (0) (HD (I) 
(B) (1 (HD (IV) (1) 
(C) (IV) (1) (HI) (1) 
(D) (1) (IV) (HD (1) 
(E) (1) (1) (UV) (1) 
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QUESTÃO 30 

A empresa Amarelos S.A. assinou em junho de 2020 um 
contrato para realização da limpeza do terreno da 
empresa Verde S.A no mês de agosto de 2020. Em julho a 
empresa Verde S.A. antecipadamente realizou o 
pagamento em favor da empresa Amarelos S.A, e o 
serviço foi efetivamente realizado em outubro 2020. 
Considerando que a apuração da empresa Amarelos S.A. 
é realizada mensalmente, em qual mês a receita do 

serviço será computada no regime de competência e de 
caixa, respectivamente? 

(A) Junho e Outubro. 
(B) Julho e Agosto. 
(C) Agosto e Outubro 
(D) Outubro e Julho. 
(E) Junho e Julho. 

QUESTÃO 31 

Um determinado ente da União, ao término do exercício 
financeiro, disponibilizou o Balanço Patrimonial a seguir: 

  

  

  

  

  

BALANÇO PATRIMONIAL --2]/22/X0 [ RS inithãos 

ATIVO PASSIVO 
Ativo Financeiro Passivo Finureeiro 

Bancos e Cormespontdontes 3.004 | Restos a pagar 1.600 
Bancos Conta Vinculada 800 | Catições o 

Serviço da Divida a pagar 600 
Afivo Permnente Passivo Perinmnente 

Bens Máveis 2,000 | Divida Fundada 3.200 
Bens Imóveis 400 
Bens Industriais 208] Saldo Potrinonrinl 1.300 
Créditos 1.200 

TOJAL DO ATIVO 2,600 | TOTAL DO PASSIVO 7400               
Analisando o balanço, é correto afirmar que o ente obteve: 

(A) um déficit financeiro de R$ 1.300. 
(B) um superávit financeiro de R$ 700. 
(C) um passivo real a descoberto de R$3.100. 
(D) um ativo real líquido de R$ 6.300. 
(E) um passivo real de 7.600. 

QUESTÃO 32 

Uma empresa vendeu $ 10 milhões, só recebendo $ 5 
milhões; teve como despesa de $ 7 milhões, só pagando $ 
1 milhão. Os resultados pelos regimes de caixa e 
competência são, respectivamente: 

(A) 84 milhões e $ 3 milhões 
(B) $ 5 milhões e $ 3 milhões 
(C) $3 milhões e $ 3 milhões 
(D) $ 4 milhões e $ 5 milhões 
(E) $5 milhões e $ 1 milhão 

Prova: AMARELA 

Contabilidade 

  

QUESTÃO 33 

O Decreto-lei nº 200/67. dispõe sobre a organização da 
Administração Federal, e no seu Art. 4º menciona as 
entidades que compõem a administração indireta. A 
entidade dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da 
União, criada por lei para a exploração de atividade 
econômica que o Governo seja levado a exercer por força 
de contingência ou de conveniência administrativa 
podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em 
direito, denomina-se: 

(A) a Autarquia. 
(B) o Serviço Social. 
(C) a Fundação Pública. 

(D) a Sociedade de Economia Mista. 

(E) a Empresa Pública. 

QUESTÃO 34 a 

Assinale a opção que apresenta somente custos indiretos 
de uma fábrica. 

(A) Seguro do escritório e matéria-prima. 
(B) Manutenção e seguro da fábrica. 
(C) Mão de obra e aluguel da fábrica. 
(D) Material direto e salário do supervisor. 
(E) Embalagem do produto e energia elétrica da fábrica. 

QUESTÃO 35 

Uma indústria de televisores produziu 12.000 unidades de 
um determinado modelo no período de 1 (um) ano. Foram 
vendidas 9.000 unidades ao preço de R$ 800,00 cada. A 
empresa apresentou os seguintes dados relativos aos 
custos e despesas incorridos no período: 

Matéria-prima direta: R$ 300,00/und 
Mão de obra direta: R$ 140,00/und 
Custos indiretos variáveis: R$ 70,00/und 

Custos fixos: R$ 480.000,00 
Despesas fixas sobre vendas: R$ 300.000,00 
Despesas variáveis sobre vendas: R$ 260.000,00 
Despesas administrativas: R$ 380.000,00 

Considerando que não havia estoque inicial e adotando-se 
o método de custeio por absorção, os valores do estoque 
final e do resultado do periodo foram, respectivamente, de: 

(A) R$ 2.450.000,00 e R$ 2.060.000,00 
(B) R$ 1.900.000,00 e R$ 1.490.000,00 
(C) R$ 1.650.000,00 e R$ 1.310.000,00 
(D) R$ 2.010.000,00 e R$ 2.250.000,00 
(E) R$ 1.880.000,00 e R$ 1.600.000,00 
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QUESTÃO 36 

Segundo Carvalho e Ceccato (2017), as etapas, também 
conhecidas como estágios ou fases, demonstram o 
caminho percorrido pela despesa orçamentária no seu 
processo de gestão. O estágio da despesa que consiste 
na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por 
base os títulos e documentos comprobatórios do 
respectivo crédito, é: 

(A) o pagamento. 

(B) a liquidação. 
(C) a fixação. 
(D) o empenho, 
(E) o recolhimento. 

QUESTÃO 37 

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas 
da sentença abaixo: 

é a utilização dos 
créditos consignados no orçamento (Lei Orçamentária 
Anual» LOA) e a » por 
sua vez, representa a utilização de recursos financeiros 

(dinheiro), visando atender à realização das ações de 

governo atribuídas às unidades orçamentárias ou 
gestoras. 

  

(A) Execução orçamentária/ execução financeira 
(B) Execução financeira/ execução orçamentária 
(C) Ação orçamentária/ ação de Governo 
(D) Execução orçamentária/ ação orçamentária 
(E) Execução financeira/ ação de Governo. 

QUESTÃO 38 

Por ocasião do término do exercício financeiro de 20X9, 

foram extraídos do balanço orçamentário de um 
determinado município os valores a seguir, em milhões de 
reais: 

Receita Prevista: R$ 50 
Receita arrecadada: R$ 40 
Despesa realizada: R$55 
Despesa paga: R$ 40 

Com base nas informações, é correto afirmar que houve: 

(A) excesso de arrecadação de 5 milhões. 
(B) déficit orçamentário de 15 milhões. 
(C) superávit orçamentário de 10 milhões. 
(D) insuficiência de arrecadação de 15 milhões. 
(E) economia de despesa de 10 milhões. 

Prova: AMARELA 

Contabilidade 

  

QUESTÃO 39 

Segundo a Lei nº 8.666/93, o regime utilizado nas 
execuções indiretas, o qual se ajusta a mão-de-obra para 
pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem 
fornecimento de materiais, é a: 

(A) tarefa 
(B) empreitada parcial 
(C) empreitada por preço unitário 
(D) empreitada integral 
(E) empreitada por preço global 

QUESTÃO 40 

O patrimônio das empresas pode sofrer alterações 
qualitativas e/ou quantitativas. Um fato que altera o 
patrimônio qualitativamente, sem alterar o valor da 
situação líquida, é classificado como: 

(A) misto. 
(B) quantitativo. 
(C) combinado. 

(D) modificativo. 
(E) permutativo. 

QUESTÃO 41 

Sobre a modalidade “tomada de preços”, é correto afirmar 
que: 

(A) é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas 
as condições exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. 

(B) o prazo minimo até o recebimento das propostas ou 
da realização do evento será de trinta dias, quando a 
licitação não for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e 
preço”. 

(C) o prazo mínimo até o recebimento das propostas ou 
da realização do evento será de quinze dias, quando 
a licitação for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e 
preço”. 

(D) o limite do valor estimado da contratação é de até 
cento e cinquenta mil reais para compras e serviços, 
exceto para obras e serviços de engenharia. 

(E) Não há limite do valor estimado da contratação para 
obras e serviços de engenharia. 
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QUESTÃO 42 

É indispensável em qualquer tipo de empresa: é o 
instrumento mais valioso para o desempenho da 
contabilidade. Consiste no agrupamento de valores em 
contas de mesma natureza e de forma racional. Assinale 
a opção que apresenta o livro contábil definido. 

(A) Caixa. 
(B) Diário. 
(C) Contas a Receber. 
(D) Contas Correntes. 
(E) Razão. 

QUESTÃO 43 

O método das partidas dobradas informa que cada valor 
lançado a débito em uma conta ou mais contas também 
deverá ser lançado concomitantemente a crédito em uma 
ou mais contas. Assim, marque a opção correta quanto às 
formas ou fórmulas de lançamentos contábeis. 

(A) 1º fórmula - 2 ou mais contas debitadas e 2 ou mais 
contas creditadas; 2º fórmula - 2 ou mais contas 

debitadas e 1 conta creditada; 3º fórmula - 1 conta 

debitada e 1 conta creditada; 4º fórmula - 1 conta 

debitada e 2 ou mais contas creditadas. 

1º fórmula- 2 ou'mais contas debitadas e 1 conta 

creditada; 2º fórmula - 2 ou mais contas debitadas e 

2 ou mais contas creditadas; 3º fórmula - 1 conta 

debitada e 2 ou mais contas creditadas; 4º fórmula - 1 

conta debitada e 1 conta creditada. 

1º fórmula- 2 ou mais contas debitadas e 1 conta 

creditada; 2º fórmula - 1 conta debitada e 1 conta 

creditada; 3º fórmula - 2 ou mais contas debitadas e 

2 ou mais contas creditadas; 4º fórmula - 1 conta 

debitada e 2 ou mais contas creditadas. 

1º fórmula - 1 conta debitada e 2 ou mais contas 

creditadas; 2º fórmula - 2 ou mais contas debitadas e 

2 ou mais contas creditadas; 3º fórmula - 1 conta 

debitada e 1 conta creditada; 4º fórmula - 2 ou mais 

contas debitadas e 1 conta creditada. 

1º fórmula- 1 conta debitada e 1 conta creditada; 2º 

fórmula - 1 conta debitada e 2 ou mais. contas 

creditadas; 3º fórmula - 2 ou mais contas debitadas e 
1 conta creditada; 4º fórmula - 2 ou mais contas 
debitadas e 2 ou mais contas creditadas. 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 44 

Marque a opção que NÃO indica um erro de escrituração. 

(A) Inversão de contas. 
(B) Erro na identificação do valor. 
(C) Lançamento em duplicidade. 
(D) Omissão de lançamento. 

(E) Emissão de Nota Promissória. 

Prova: AMARELA 

Contabilidade 

  

QUESTÃO 45 

Utilizando apenas contas pertencentes aos grupos 
indicados em cada opção, assinale aquela que contém 
uma condição NÃO permitida pelas regras contábeis. 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

Aumento do ativo não circulante, redução do passivo 
circulante e redução do patrimônio líquido. 
Aumento do ativo circulante e aumento do passivo 
não circulante. 
Aumento do ativo circulante, aumento do passivo 

circulante e aumento do patrimônio líquido. 
Redução do passivo não circulante e aumento do 
patrimônio líquido. 
Redução do ativo circulante, redução do passivo 
circulante e aumento do patrimônio líquido. 

Í 

QUESTÃO 46 

O princípio contábil aplicado a custos cuja regra desobriga 
um tratamento mais rigoroso para aqueles itens cujo valor 
monetário é pequeno dentro dos gastos totais é chamado 
de: 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

custo histórico com base no valor. 

confrontação entre receita e despesa. 
materialidade. 

conservadorismo. 

consistência. 

QUESTÃO 47 

O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização do evento para as modalidades abaixo será, 
respectivamente de: 

I- | Concorrência, quando o contrato a ser celebrado 
contemplar o regime de empreitada integral. 

Il- Tomada de preços, quando a licitação for do tipo 
“melhor técnica”. 

Hl- Convite. 
Concurso. 

45 dias, 15 dias, 8 dias e 45 dias. 

30 dias, 30 dias, 8 dias e 45 dias. 

45 dias, 30 dias, 5 dias e 45 dias. 

30 dias, 15 dias, 5 dias e 30 dias. 

(E) 45 dias, 30 dias, 8 dias e 45 dias. 
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QUESTÃO 48 

São consideradas fontes de recursos para a abertura de 
créditos adicionais suplementares e especiais, EXCETO: 

(A) os provenientes de excesso de arrecadação. 

(B) os resultantes de anulação parcial ou total de 

dotações orçamentárias ou créditos adicionais, 

autorizados em Lei. 
(C) os resultantes da reserva para contingências, 

estabelecido na LOA. 
(D) o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial 

do exercício corrente. 

(E) o produto de operações de crédito autorizadas, em 
forma que juridicamente possibilite ao poder 
executivo realizá-las. 

QUESTÃO 49 

Durante o mês de março, uma concessionária de veículos 

obteve uma receita total de R$ 900.000,00, decorrente da 

venda de 30 veículos. O custo variável médio de cada 

veículo foi de R$ 19.000,00 e os custos fixos totais foram 

de R$ 150.000,00. Com base nas informações, é correto 

afirmar que a Margem de Contribuição total foi de: 

(A) R$ 330.000,00 
(B) R$ 570.000,00 
(C) R$ 480.000,00 
(D) R$ 150.000,00 
(E) R$ 180.000,00 

QUESTÃO 80 | 

Calcule a idade média dos alunos da tabela abaixo e 

assinale a opção correta. 

  

  

    

Idade (anos) nº de alunos 

17 5 

18 9 

19 7 

20 5 

21 4 

(A) 18,2 
(B) 18,5 
(C) 17,5 
(D) 19,1 
(E) 18,8 

Prova: AMARELA 

Contabilidade 
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RASCUNHO PARA REDAÇÃO 

  

  

 



11- 

12- 

13- 

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO 

Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou 
páginas. Escreva e assine corretamente seu nome, coloque seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados; 
O tempo para a realização da prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e 
não será prorrogado; 
Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo sua execução quando determinado; 
A redação deverá ser uma dissertação com ideias coerentes, claras e objetivas, escritas em língua portuguesa. Deverá ter, no mínimo, 20 linhas contínuas, 
considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas; 
Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos, O candidato somente poderá deixar seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se 
retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim: 
- atendimento médico por pessoal designado pela MB; 
- fazer uso de banheiro; e 
- casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova. 
Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova; em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até 
onde foi solucionada; 
Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas; 
Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas 
opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida); 
Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas; 
O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 2 (duas) horas. 
Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e suas provas não serão levadas em consideração o candidato que: 
a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação; 
b) utilizar-se de qualquer material não autorizado; 
c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação; 
d) escrever O nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim, 
e) cometer ato grave de indisciplina; e 
f) comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos 

portões. 
Instruções para o preenchimento da folha de respostas: 
a) use caneta esferográfica azul ou preta; 
b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado; 
c) assine seu nome no local indicado; 
d) no campo inscrição DV, escreva seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito 

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

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

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

  

  

  

Nome: ROBERTO SILVA 

Diretoria de inatura: Roterto Si Iva 
Ensino da Marinha     

   
        

      

    

Não rasure esta falha. 
* Não rabisque nas úrgus de rospostas. 
* Faça marcas sólidas nos circulos. 
* Não use caneta: que borrem o papel. “20      

  

coRrRETO: O    
  

  
  

  

          D 
6 

q 
D
A
M
 

                    
Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, 
utilizando o modelo impresso no fim destas instruções, para posterior conferência com o gabarito que será divulgado. E proibida a utilização de qualquer outro 
tipo de papel para anotação do gabarito. 
  

  

ANOTE SEU GABARITO PROVA DE COR 
  

142 /3]/4/5 1617 8 9 1/10/11] 12/13/14]15/]16/17/18]19]20/2/2/23/]24|] 25 
  

  

26 127]28]/29]30]31/32/3]%4]35/]3]3]38]39/40]41]42)43]4M |45|]46|47]48]49] 50 
                                                       


