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1) Em relação ao procedimento administrativo da licitação, re-

gulada pela Lei N° 8.666, de 21 de Junho de 1993, assinale a

opção INCORRETA.

(A) Destina-se a garantir observância do princípio constitu-

cional da isonomia e a selecionar propostas de preços

mais baratos, para a administração contratar compras,

obras e serviços.

(B) Após a fase de habilitação, não cabe desistência de pro-

postas, salvo por motivo justo decorrente de fato super-

veniente e aceito pela comissão.

(C) A administração não poderá celebrar o contrato com pre-

terição da ordem de classificação das propostas ou com

terceiros estranhos ao procedimento licitatório sob pena

de nulidade.

DJ) O tipo de licitação de maior lance ou oferta destina-se

exclusivamente para os casos de alienação de bens ou

concessão de direito real de uso.

(E) A inabilitação do licitante importa preclusão do seu di-

reito de participar das fases subsequentes.

2) A cobertura dos déficits de manutenção ou funcionamento de

entidades da Administração Direta é considerada uma

(A) subvenção social .

(B) reserva de contigência.

(C) reserva de capital.

(D) subvenção econômica .

DE) contribuição corrente.

3) Na Demonstração do Patrimônio Líquido NÃO se discrimina I

DA) os saldos no início do período.

(B) a transferência de reservas e lucros.

(C) o resultado bruto do período.

(D) os lucros distribuídos .
(E) as reduções do capital.
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4) Segundo a teoria de custos, é correto afirmar que o custo

(A) fixo unitário decresce quando o volume de produção dimi-

nui.
(B) fixo total se mantém estável, independentemente da vari-

ação no volume de produção.

(C) variável unitário aumenta na medida em que aumenta o vo-

lume de produção.

(D) variável total diminui na medida em que aumenta volume

de produção.

(E) de transformação é representado pela soma do custo da
matéria-prima com o custo da mão de obra direta.

5) Assinale a opção que apresenta uma finalidade do Sistema de

Controle Interno do Poder Executivo Federal.

(A) Avaliação do cumprimento das metas do Plano Plurianual

que visa a comprovar a conformidade da sua execução.

(B) Controle de operações de crédito, avais, garantias, di-

reitos e haveres da União que visa a aferir a sua con-

sistência e a adequação.

(C) Avaliação da execução dos orçamentos da União que visa a
comprovar a conformidade da execução com os limites e as

destinações estabelecidas na legislação pertinente.

(D) Avaliação da aplicação de recursos públicos por entida-

des de Direito Privado que visa a verificação do cumpri-

mento do objeto avançado.

(E) Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plu-

rianual, a execução dos programas de governo e dos orça-

mentos da União.
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6) Em relação aos contratos administrativos, assinale a opção

correta.

(A) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi-

ções contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem nas compras, até cinquenta por cento do valor

inicial atualizado do contrato.

(B) São instrumentos de formalização do contrato administra-

tivo, dentre outros, a nota de empenho, a autorização de

compra e a ordem de execução do serviço.

(C) E permitida a rescisão amigável, por acordo entre as

partes, reduzida a termo no processo da licitação, inde-

pendente da conveniência para a administração.

(D) Os licitantes ficam liberados do compromisso assumido,

se não houver convocação para a contratação no prazo de

trinta dias, contados da entrega das propostas.

(E) A garantia do contrato administrativo, cujas modalidades

são, dentre outras, caução em dinheiro e fiança bancá-

ria, sempre será exigida pela administração no patamar

de dez por cento do valor contratado.

7) Uma empresa que comercializa somente um produto tem seu

ponto de equilíbrio contábil no volume de produção e vendas

de 40.000 unidades por mês. Sabe-se que o valor de venda do

produto é de R$ 25,00 por unidade e que o custo variável

total ao nível de equilíbrio é de R$ 800.000,00. Qual será

o somatório mensal de custos e despesas fixas da empresa?

(A) R$ 180.000,00

(B) R$ 190.000,00

(C) R$ 200.000,00

(D) R$ 210.000,00

(E) R$ 220.000,00
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8) Assinale a opção que apresenta o tipo de recurso que é uti-

lizado para atender a abertura de um crédito suplementar ou
especial.

(A) O produto de operações de crédito autorizadas em forma

que juridicamente possibilite ao Poder Executivo reali-

zá-las.

(B) O produto de operações de débito autorizadas em forma

que juridicamente possibilite ao Poder Executivo reali-

zá-las.

(C) O proveniente das receitas com a arrecadação.

(D) O superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do

exercício anterior.
(E) O resultante de anulação total ou parcial para dotações

não orçamentárias.

9) Uma empresa fabricante de tanques para caminhões-pipa tem
seus custos e despesas fixos mensais no valor de

R$ 20.000,00.

No mês passado, a empresa fabricou e vendeu 5 unidades. O

preço de venda foi de R$ 30.000,00 e o custo variável unitá-

rio foi de $ 25.000,00.

Se a empresa passasse a fabricar e vender 7 tanques por mês,

mantendo a mesma estrutura de custos e o mesmo preço de ven-

da, qual seria a alavancagem operacional alcançada?

(A) 2, 5

(B) 2, 7

(C) 3,0

(D) 3, 5

(E) 4, 0

10) Em qualquer contrato administrativo existem claúsulas

implícitas. Assinale a opção em que a claúsula deverá estar
explícita no contrato administrativo.

(A) Alteração unilateral por conveniência do serviço.

(B) Redução ou ampliação do objeto do contrato.

(C) Permissão quanto à assunção dos trabalhos paralisados .

(D) Rescisão unilateral por interesse público.

(E) Discriminação quanto ao reconhecimento dos direitos da
administração em caso de rescisão administrativa.
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11) As demonstrações Financeiras deverão ser publicadas

(A) somando os dígitos.

(B) comparando os exercícios sociais.

(C) desprezando os centavos.
(D) duas vezes ao ano.
(E) obrigatoriamente ao final do ano.

12) Em uma determinada companhia, as atividades industriais não

estão proporcionando resultados suficientes para a cobertura

dos custos e despesas incorridos, principalmente dos encar-

gos financeiros, e para a amortização do ativo diferido.

Para a continuidade das atividades dessa companhia, é neces-

sário que haja um aporte de recursos na forma de capital

próprio. Este exemplo caracteriza um Parecer

(A) adverso.

(B) com abstenção de opinião.

(C) com ressalva.

(D) sem ressalva.

(E) parcial.

13) A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

(A) é idêntica à Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumula-

dos.

(B) contém a Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.

(C) é menos abrangente que a receita de Demonstração de

Lucros e Prejuízos Acumulados.·

(D) é menos indicativa que a Demonstração de Lucros e Pre-

juízos Acumulados.

(E) é tão obrigatória quanto a Demonstração de Lucros e Pre-

juízos Acumulados.
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14) Através da Resolução n° 1.125, de 2008, o Conselho Federal

de Contabilidade recomenda que os

(A) juros sobre o capital próprio e os dividendos pagos

sejam classificados como fluxos de caixa das atividades

de financiamento.

(B) juros sobre empréstimos, recebidos ou pagos, sejam clas-

sificados como fluxos de caixa das atividades de finan-

ciamento.

(C) dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos

sejam classificados como fluxos de caixa das atividades

de investimento.

(D) juros sobre o capital próprio, recebidos ou pagos, sejam

classificados como fluxos de caixa das atividades opera-

cionais.

(E) dividendos, recebidos ou pagos, sejam classificados como

fluxo de caixa das atividades de investimento.

15) Em relação ao controle interno, é correto afirmar que:

(A) o objetivo dos testes de observância é investigar se as

despesas estão sendo devidamente autorizadas.

(B) o conceito de responsabilidade representa limitar o

acesso dos funcionários aos ativos da empresa.

(C) o conceito de segregação de funções representa que um

mesmo funcionário não pode ser responsável pelas finan-

ças e contas a pagar.

(D) os talonários de cheques em branco normalmente ficam sob

a custódia da área de compras da empresa.

(E) a leitura de manuais internos da organização representa

uma das formas de o auditor externo obter informações

sobre o sistema de controle interno da empresa auditada.

16) No exercício das funções de Controle Externo, NÄO compete ao

TCU:

(A) decidir sobre denúncia e consulta que lhe seja apresen-

tada.
(B) receber dos Ministros Orçamentos relativos à despesa de

suas repartições e apresentar na Câmara dos Deputados um
balanço geral da receita e da despesa.

(C) elaborar seu Regimento Interno, eleger seu presidente e
Vice Presidente.

(D) emitir parecer nas contas prestadas anualmente pelo Pre-

sidente da República.

(E) acompanhar a arrecadação da receita a cargo da União.
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17) Em relação aos Auditores Interno e Externo, coloque F(fal-

so) ou V(verdadeiro) nas afirmativas abaixo, assinalando a
seguir a opção correta.

( ) O objetivo principal do auditor externo é detectar todas

as irregularidades da empresa.

( ) O auditor externo, na fase preliminar do serviço de
auditoria, emite sua opinião ou parecer sobre as demons-

trações contábeis.

( ) O auditor interno normalmente testa um maior volume de

transações do que o auditor externo.

( ) o auditor externo, para dar sua opinião ou parecer, tem

de examinar todos os lançamentos contábeis da empresa.

( ) o auditor externo é o profissional que examina as
demonstrações contábeis da empresa e emite sua opinião.

(A) (V) (V) (V) (F) (F)

(B) (V) (F) (V) (V) (F)

(C) (F)(V)(F)(F)(F)

(D) (F) (F) (V) (F) (V)

(E) (F) (V) (F) (V) (V)

18) O Instrumento de Controle Financeiro em que se projetam os

recebimentos de toda espécie e os pagamentos da entidade é
denominado de

(A) programação financeira.

(B) demonstração do resultado primário.

(C) fluxo de caixa.

(D) demonstração orçamentária.

(E) cronograma de desembolso.
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19) Analise as demonstrações contábeis a seguir.

CP= Capital Próprio

CTe= Capital de Terceiros

CN= Capital Nominal

CTo= Capital Total à disposição da empresa
PL= Patrimônio Líquido
SLp= Situação Líquida positiva

A= Ativo

Com base nas informaçõe acima, é correto afirmar que o CTo é

igual a :

(A) CP+CTe-SLp

(B) A+CTe

(C) CP+CTe

(D) A(-)SLp

(E) CP+CTe+CN

20) Assinale a opção que apresenta uma conta contábil que NÃO é

classificada no Ativo Circulante da empresa.

(A) Depósito bancário à vista.
(B) Aplicações em incentivos fiscais.

(C) Estoques.
(D) Derivativos.

(E) Duplicatas a receber.

21) A linha de produção de uma empresa fabril processa somente

um determinado produto. Em certo período, a empresa incorreu

nos seguintes gastos:

- comissão de vendedores: R$ 1.000,00
- salários dos operários: R$ 4.000,00

- matérias-primas: R$ 10.000,00

- depreciação das máquinas fabris: R$ 1.000,00
- energia elétrica da fábrica: R$ 2.000,00
- salários da administração: R$ 500,00

Neste período, foram produzidas 1.000 unidades. Qual o custo

unitário do produto?

(A) R$ 17, 00

(B) R$ 17, 50

(C) R$ 18,00

(D) R$ 18, 50

(E) R$ 19,00

Prova : Amarela Concurso : PS-QC/ 2011

Profissão : CIÊNCIAS CONTÁBEIS

8/ 22



22) Em relação aos conceitos de Governo e Administração Pública,

assinale a opção correta.

(A) O governo é todo o aparelhamento do estado preordenado à

realização de serviços, visando à satisfação das neces-

sidades coletivas.

(B) A administração pública se identifica com os poderes e

órgãos supremos do estado, com autonomia política na

condução dos negócios públicos.

(C) A administração pública é o instrumento de que dispõe o

estado para por em prática as opções políticas do gover-

no, sem poder de decisão.

(D) O governo comanda com responsabilidade constitucional,

política e profissional pela execução.

(E) O governo é uma atividade política e discricionária, já

a administração pública é uma atividade neutra, normal-

mente vinculada à lei ou à norma técnica.

23) Assinale a opção que apresenta o resultado do somatório re-

presentado pela notação sigma E 10

i= 2

(A) 40

(B) 50

(C) 60

(D) 70

(E) 80
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24) Na organização política e administrativa brasileira, as en-

tidades são classificadas em estatais, autárquicas, funda-

cionais, empresariais e paraestatais. De acordo com essas

classificações, é correto afirmar que as entidades

(A) autárquicas podem desempenhar atividades educacionais,

previdenciárias e quaisquer outras outorgadas pela

entidade.
(B) paraestatais são pessoas jurídicas de Direito Público ou

pessoas jurídicas de Direito Privado, devendo a lei de-

finir as respectivas áreas de atuação.

(C) empresariais são pessoas jurídicas de direito Privado

que, por lei, são autorizadas a prestar serviços ou

realizar atividades de interesse coletivo ou público.

(D) estatais são pessoas jurídicas de Direito Público que

integram a estrutura constitucional do estado e tem po-

deres políticos e administrativos.

(E) fundacionais são pessoas jurídicas de Direito Público,

de natureza meramente administrativa, criadas por lei

específica, para realização de atividades, obras e

serviços.

25) Em relação ao livro diário, coloque V (verdadeiro) ou F

(falso) nas características abaixo, assinalando, a seguir, a

opção correta.

( ) Obrigatoriedade

( ) Obediência rigorosa quanto à ordem cronológica.

( ) Encadernação sem costura, com as páginas numeradas meca-

nicamente.

( ) Ausência de registro nas entrelinhas e nas margens.

( ) Ausência de rasuras.

(A) (F) (V) (V) (V) (V)

(B) (V) (F) (V) (V) (V)

(C) (V) (V) (F) (V) (V)
(D) (V) (V) (V) (F) (V)

(E) (V) (V) (V) (V) (F)
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26) Analise a tabela a seguir.

Classe N° de litros vendidos N° de postos

1 20.000| 30.000 4

2 30.000| 40.000 10

3 40.000| 50.000 4

4 50.000| 60.000 2

Uma distribuidora de combustíveis pesquisou as vendas da ga-

solina aditivada em vários postos de sua rede, em um deter-

minado mês. O resultado dessas vendas está expresso na tabe-

la acima. Com base nesses dados, é correto afirmar que as

vendas médias de gasolina aditivada por posto pesquisado é

de

GA) 29.000 litros

03) 32.000 litros

02) 37.000 litros

DJ) 45.000 litros

DE) 51.000 litros

27) Ocorreu um deslizamento de vultosa quantidade de terra sobre

várias casas. Nesse caso, para contratar uma empresa de en-

genharia para realização da perícia e apresentação de laudo

técnico, a Administração Pública

(A) deverá sempre contratar por meio de processo licitató-

rio, ficando o agente público competente incumbido de

escolher a modalidade.

(B) poderá contratar, sem licitação, . desde que se trate de

um trabalho singular e a empresa a ser contratada tenha

notória especialização.

(C) poderá escolher a empresa de engenharia por meio de

tomada de preços.

(D) poderá escolher a empresa de engenharia por meio de con-

vite, por ser a modalidade de licitação mais célere.

(E) deverá dispensar a licitação, porquanto trata-se de

hipótese de emergência.
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28) Tendo em vista a nova estrutura do Balanço Patrimonial das

Sociedades por Ações introduzida pelas Leis n° 11.638/ 2007 e
n° 11.941/2009, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas

afirmativas abaixo, assinalando a seguir, a opção correta.

( ) o Ativo Não Circulante será composto de quatro (4) sub-

grupos: Realizável a Longo Prazo; Investimentos; Imobi-

lizado; e Intangível.

( ) no Patrimônio Líquido, foi criado um novo grupo denomi-

nado Ajuste de Avalização Patrimonial, que engloba as

contrapartidas de aumentos ou diminuições do valor justo
atribuído a elementos do ativo e do passivo.

( ) o saldo existente no grupo de Resultados de Exercícios

Futuros em 31/12/ 2008 deverá ser reclassificado para o

Passivo Não Circulante em conta representativa de recei-

ta diferida, deduzida do respectivo custo.

( ) deixaram de existir no Patrimônio Líquido as Reservas de

Capital de Prêmio de Emissão de Debêntures e de Subven-

ções e Doações para Investimentos.

( ) o saldo existente do Ativo Diferido em 31/12/2008 deverá

ser alocado ao Ativo Intangível até sua completa amorti-

zação, sujeito à análise sobre a recuperação de ser
valor.

(A) (V) (V) (V) (F) (V)

(B) (V) (V) (F) (V) (V)

(C) (V) (F) (V) (V) (V)

(D) (F) (V) (V) (V) (V)

(E) (V) (V) (V) (V) (F)

29) Em relação aos efeitos jurídicos da licitação homologada e
adjudicada (último ato da licitação), assinale a opção

INCORRETA.

(A) O adjudicatário adquire o direito de contratar com a

administração nos termos propostos.

(B) A administração está impedida de contratar com outros, o
objeto licitado.

(C) O adjudicatário está vinculado ao prometido em sua pro-

posta.

(D) A licitação deverá ser revogada, caso exista fato super-

veniente de interesse público.

(E) O adjudicatário sujeita-se às penalidades previstas no

edital, caso se negue a celebrar o contrato nas condi-

ções e prazos estabelecidos.
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30) Uma empresa adquiriu R$ 160, 00 de mercadorias, pagando 50%

em moeda corrente, com desconto de 20% , e aceitando uma
duplicata pelo restante. Dessa forma, é correto afirmar que

o Ativo da firma

(A) aumentou em R$ 96, OO

(B) aumentou em R$ 160, 00

(C) aumentou em R$ 80,00

(D) aumentou em R$ 64, 00

(E) não aumentou e nem diminuiu.

31) Assinale a opção que apresenta o limite da Reserva Legal

sobre o capital social.

(A) 5%

(B) 10%

(C) 20%

(D) 25%

(E) 30%

32) Analise a tabela a seguir.

Classe Vendas financiadas ($) N° de Inadimplentes
1 10.000! 15.000 6

2 15.000| 20.000 3

3 20.0001 25.000

4 25.0001 30.000 1

De acordo com os dados da tabela acima, calcule a variância
para o nível de vendas financiadas de uma rede de concessio-

nárias de motocicletas, num determinado mês, que sofreu

inadimplência de 10 clientes, e assinale a opção correta.

(A) R$ 17.000,00

(B) R$ 18.000,00

(C) R$ 19.000,00

(D) R$ 20.000,00

(E) R$ 21.000,00
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33) Em relação às novas disposições societárias sobre a Demons-

tração do Resultado do Exercício, é correto afirmar que:

(A) todas as receitas e despesas da companhia passaram a ser

não operacionais.

(B) do ponto de vista fiscal, deixou de existir a segregação

da compensação de prejuízos operacionais e não operacio-

nais.

(C) o lucro líquido operacional é a soma algébrica da recei-

ta líquida de vendas, do custo das mercadorias vendidas

e das despesas operacionais.

(D) as despesas financeiras passaram a ser consideradas des-

pesas administrativas.

(E) as receitas e despesas classificadas no grupo Resultado

de Exercícios Futuros devem ser obrigatoriamente reclas-

sificadas para conta de Passivo Circulante.

34) Uma empresa fabrica mochilas e bolsas. Os custos indi-

retos de fabricação de determinado período totalizaram

R$ 12.000,00. O rateio destes custos indiretos é baseado na

hora-máquina gasta para a produção de cada tipo de produto.

O custo direto da mochila é de R$ 50,00 e o da bolsa é de

R$ 40,00. Sabendo-se que a hora-máquina utilizada para pro-

duzir cada unidade de mochila e bolsa é de 35 minutos e

10 minutos, respectivamente, calcule o custo unitário de

produção de mochilas e bolsas, para um volume de produção de

120 mochilas e 180 bolsas no período, e assinale a opção

correta.

(A) Mochila: R$ 105,00; Bolsa: R$ 70,00

(B) Mochila: R$ 108, 00; Bolsa: R$ 68, 00

(C) Mochila: R$ 114,00; Bolsa: R$ 64,00

(D) Mochila: R$ 120,00; Bolsa: R$ 60,00

(E) Mochila: R$ 126,00; Bolsa: R$ 56; 00
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35) Analise o quadro a seguir.

Idade (anos) N° de alunos

18 12

19 10

20 7

21 3

Uma determinada escola de formação militar conta com um efe-

tivo de alunos do 1° ano cujas idades são apresentadas no

quadro acima. Com base nesse quadro, calcule o desvio-padrão

das idades, e assinale a opção correta.

(A) 0, 98

(B) 1, 35

(C) 1,76

(D) 2,05

(E) 2,21

36) Quanto ao Serviço Público é correto afirmar que

(A) quando prestado pelo Poder Público, só pode ser executa-

do por entidades ou órgãos de direito público.

(B) a descentralização administrativa permite a participação

de entes não estatais.

(C) só é possível a prestação de forma indireta pela Consti-

tuição Federal do Brasil.

(D) Consórcios Públicos são exemplos de desconcentração

administrativa.

(E) a permissão e a autorização . dependem de prévia

licitação.

37) De acordo com os Princípios Contábeis aplicados à Contabili-

dade de Custos, um contador, ao ter dúvida fundamentada

sobre tratar determinado gasto como ativo ou redução de pa-

trimônio líquido, deve optar pela forma de maior precaução,

ou seja, pela redução de patrimônio líquido. Esta ação está

embasada no Princípio

(A) da realização da receita.
(B) do custo histórico como base de valor.

(C) da consistência.

(D) do conservadorismo.

(E) da materialidade.
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38) Uma empresa fabricante de equipamentos para a construção

civil utiliza o método do custeio por ordem. No início de

determinado mês, a empresa tinha as seguintes ordens de pro-

dução em andamento:

4° da ordem Hatéria-prima Hão de obra Custos indiretos

Direta de produção

101 R$ 4.000,00 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00

102 R$ 2.000,00 R$ 600,00 R$ 1.200,00

103 R$ 1.500,00 R$ 400,00 R$ 800,00

Durante o referido mês, a empresa incorreu nos seguintes

custos:

° da ordem Matéria-prima Hão de obra direta

101 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

102 R$ 4.000,00 R$ 2.000,00

103 R$ 1.500,00 R$ 500,00

104 R$ 2.000,00 R$ 500, OO

Os custos indiretos de produção do referido mês somaram

R$ 6.400,00 e foram rateados às ordens de produção, propor-

cionalmente ao consumo de mão de obra direta.

Sabendo-se que as ordens de produção n° 101, 102 e 104 foram

completadas e vendidas no mês em referência, o valor cor-

reto apurado como custo de produtos vendidos neste período

foi de:

(A) R$ 13.500,00

(B) R$ 18.900,00

(C) R$ 26.900,00

(D) R$ 32.400,00

(E) R$ 36.000,00

Prova : Amarela Concurso : PS-QC/ 2011

Profissão : CIÊNCIAS CONTÁBEIS

16/ 22



39) Uma empresa fabril utiliza o método do Preço Médio Ponderado

Móvel na avaliação dos estoques de matérias-primas. Em

determinado mês, houve a seguinte movimentação de uma deter-

minada matéria-prima em seu estoque:

- saldo inicial: 500kg no valor total de R$ 250,00;
- entrada, no dia 5, de 3.000kg no valor total de

R$ 1.675,00;

- saída para a produção, no dia 7, de 2.000kg;
- entrada, no dia 10, de 1.500kg no valor total de

R$ 855,00;
- saída para a produção, no dia 19, de 2.000kg; e
- perda anormal de 50kg, no dia 20, devido a gotejamento no

interior do almoxarifado.

Sabendo-se que não houve movimentação da referida matéria-

prima no restante do mês, é correto afirmar que o custo da

matéria-prima que saiu no dia 19 e o valor do estoque no fim

do mês foram, respectivamente:

(A) R$ 1.112,00 e R$ 526,00

(B) R$ 1.118,00 e R$ 528,00

(C) R$ 1.120,00 e R$ 532,00

(D) R$ 1.132, 00 e R$ 540, 00

(E) R$ 1.140,00 e R$ 560,00

40) Uma empresa fabricante de veleiros fabricou e vendeu, em um

determinado mês, 10 unidades. Naquele período, o somatório

de custos e de despesas fixos montou $ 400.000,00; o custo
variável total foi de R$ 1.700.000,00; e o preço de venda

foi de R$ 220.000,00 a unidade. De acordo com estas informa-

ções, é correto afirmar que a margem de segurança da empresa,

em termos percentuais, para o período em questão, foi de:

(A) 10%

(B) 15%

(C) 20%

(D) 25%

(E) 30%
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41) Assinale a opção que apresenta um fato que caracteriza o
processo de Licitação Inexigível.

(A) Aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou

estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos

durante o período de garantia técnica, junto ao fornece-

dor original destes equipamentos, quando tal condição de

exclusividade for indispensável para a vigência da

garantia.

(B) Contratação de profissional de qualquer setor artístico,

diretamente ou através de empresário exclusivo, desde

que consagrado pela crítica especializada ou pela

opinião pública.

(C) Intervenção da União no domínio econômico para regular

preços ou normalizar o abastecimento.

(D) Compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros

perecíveis, no tempo necessário para a realização dos
processos licitatórios correspondentes, realizados dire-

tamente com base no preço do dia.

(E) Casos de guerra ou grave perturbação da ordem.

42) De acordo com as novas disposições da lei societária, duas

sociedades são consideradas coligadas quando a investidora

(A) possui, pelo menos, 10% do capital volante da investida.

(B) possui, pelo menos, 10% do capital votante ou não da in-

vestida.

(C) tem, pelo menos, 20% do capit;al votante ou não da inves-

tida.

(D) tem influência significativa na administração da inves-

tida.

(E) tem influência significativa na administração da inves-

tida e, pelo menos, 20% do seu capital votante.

43) A soma de todos os custos de produção, exceto os relativos a
matérias-primas e a outros eventuais adquiridos e empregados

sem nenhuma modificação pela empresa, denomina-se custos

(A) diretos .

(B) indiretos.

(C) primários.

(D) de transformação.

(E) variáveis.
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44) Uma empresa fabril estimou, para um determinado período, um

volume de 500 horas-máquina para a produção de bicicletas,

com Custos Indiretos de Produção (CIP) fixos de R$ 80.000,00

e CIP variáveis de R$ 100,00 por hora-máquina. Ao final do

período, a unidade fabril reportou ao departamento de conta-

bilidade que havia gasto 400 horas-máquina para executar o

volume de produção previsto, tendo apurado R$ 100.000,00 de

CIP totais. O departamento de contabilidade, ao analisar as

variações entre os CIP aplicados e os reais, concluiu que as

variações de volume, de custos e total foram, respectivamen-

te:

(A) Favorável em R$ 16.000,00; desfavorável em R$ 20.000,00;

e desfavorável em R$ 4.000,00

(B) Desfavorável em R$ 16.000,00; favorável em R$ 20.000,00;

e favorável em R$ 4.000,00

(C) Favorável em R$ 16.000,00; favorável em R$ 20.000,00;

e favorável em R$ 36.000,00

(D) Desfavorável em R$ 20.000,00; favorável em R$ 16.000,00;

e desfavorável em R$ 4.000,00

(E) Favorável em R$ 20.000,00; desfavorável em R$ 16.000,00;

e favorável em R$ 4.000,00

45) Em relação ao saldo credor da conta Caixa, é correto afirmar

que:

(A) é inadmissível que ocorra em uma escrituração regular e
correta.

(B) poderá ocorrer nos casos de fornecimento de vales a em-

pregados.

(C) poderá ocorrer nos casos de omissão de escrituração de
compras à vista.

(D) poderá ocorrer nos casos de lançamento em duplicidade de

vendas à vista.
(E) poderá ocorrer nos casos de desfalques de dinheiro

sofridos pela empresa.
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46) Uma empresa produziu os produtos A, B e C, incorrendo nos

seguintes custos diretos:

Produto Custo direto ($)

100,00

B | 120,00

c | 90,00

Total 310,00

Os custos indiretos de produção foram distribuídos pelos de-

partamentos X, Y e Z da seguinte forma:

Item de custo/ Departamento | X Y Z Total

Depreciação das máquinas ($) 20,00 50,00 10,00 80,00

Energia elétrica ($) 20,00 30,00 10,00 60,00

Outros custos indiretos ($) 20,00 10,00 10,00 40,00

Total 60, OO 90,00 30, OO 180, OO

Os custos indiretos de produção foram distribuídos aos pro-

dutos de acordo com o tempo de hora-máquina consumido por

cada produto ao ser trabalhado nos departamentos, conforme

segue:

Produto/ Departamento X Y Z Total
Hora-máquina para A 1 - - 1

Hora-máquina para B 5 4 - 9

Hora-máquina para C - 5 3 8

Total 6 9 3 18

0 custo de produção dos produtos.A, B e C foi, respectiva-

mente:

(A) R$ 160,00; R$ 210,00; e R$ 120,00

(B) R$ 160,00; R$ 170,00; e R$ 160,00

(C) R$ 120,00; R$ 170,00; e R$ 200,00

(D) R$ 120,00; R$ 200,00; e R$ 170,00

(E) R$ 110,00; R$ 210,00; e R$ 170,00
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47) Assinale a opção que apresenta os quatro procedimentos para

o exercício da fiscalização dos atos e contratos, a cargo do

TCU.

(A) levantamentos da Auditoria; Inspeções; Acompanhamento; e

Controle.

(B) auditoria; Inspeções; Acompanhamento; e Controle.

(C) auditoria; Levantamentos da Auditoria; Acompanhamento; e

Controle.

(D) auditoria; Levantamentos da Auditoria; Inspeção; e Con-

trole.

(E) auditoria; Levantamentos da Auditoria; Inspeções; e

Acompanhamento.

48) A despesa com a aquisição de um prédio já pronto para a ins-

talação de um serviço é considerada:

GA) uma despesa corrente.

(B) uma transferência corrente.

(C) um investimento.

(D) uma inversão financeira.

(E) despesa de capital.

49) Em relação às técnicas de controle do Sistema do Controle

Interno do Poder Executivo Federal (SCIPEF), assinale a

opção correta.

(A) A auditoria tem como objetivo primordial garantir resul-

tados operacionais na gerência da coisa pública, obser-

vando aspectos relevantes relacionados à avaliação dos

programas de governo e da gestão pública.

(B) Não cabe ao Sistema do Controle Interno do Poder Execu-

tivo Federal, por intermédio da técnica de auditoria, a

verificação dos processos de Tomada de Contas Especial.

(C) Fiscalização é o conjunto de verificações e averiguações

previstas em um programa de auditoria, que permite obter
evidências ou provas suficientes e adequadas à formula-

ção da opinião por parte do SCIPEF.

(D) Testes de Observância visam à obtenção de evidências

quanto à suficiência, exatidão e validação dos dados

produzidos pelos sistemas contábil e administrativo da

entidade, dividindo-se em testes de transações e saldos

e procedimentos de revisão analítica.
(E) As atividades a cargo do Sistema do Controle Interno do

Poder Executivo Federal são exercidas mediante a utili-

zação de técnicas próprias de trabalho: Auditoria, Fis-

calização e Julgamento.
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50) Uma empresa fabrica solução à base de cloro para tratamento

de piscinas. No início de um determinado mês, o saldo da

conta Produtos Acabados era de R$ 1.020,00, representando

12 unidades do balde da referida solução. No mês em referên-

cia, foi iniciada a produção de 100 unidades do produto.

Terminado o mês, 40 unidades não foram completamente fina-

lizadas. Os custos incorridos neste período e o percentual

de acabamento destas 40 unidades foram os seguintes:

Item de custo Valor incorrido Percentual de acabamento

no mês (R$) |dos produtos em elaboracão

Matéria-prima 5.000,00 100%

Mão de obra direta 3 . 600, OO 75%

Custos intiiretos de 2.000,00 5.0%

|produção

Sabendo-se que a empresa utiliza o método da média ponderada

móvel na avaliação de seus estoques e que foram vendidas

50 unidades do produto no mês em referência, é correto

afirmar que o custo dos produtos vendidos no período foi de:

(A) R$ 5.000,00

(B) R$ 5.500,00

(C) R$ 6.900,00

(D) R$ 7.920,00

(E) R$ 8.700,00
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