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1) Com relação à estrutura da Administração Pública do Brasil,

assinale a opção correta.

A Advocacia Geral da União está compreendida na

Administração

(A) Direta.

(B) Indireta.

(C) das Empresas Públicas.

DJ) das Fundações.

(E) das Autarquias.

2) Uma certa empresa apresenta os seguintes saldos, em seus

livros contábeis e registros auxiliares de custos:

Custos e Despesas fixos durante o ano:
- Depreciação.......................R$ 18.000,00

- Mão-de-Obra Direta e Indireta.....R$ 70.000,00

- Impostos e Seguros da Fábrica.....R$ 7.000,00

- Despesas com vendas...............R$ 25.000,00

Custos e Despesas Variáveis, por unidade:
- Materiais Diretos....................R$ 450,00

- Embalagens...........................R$ 105,00

- Comissões de Vendedores..............R$ 30,00

- Outros Custos e Despesas.............R$ 15,00

Sabendo-se que o preço de venda de cada unidade é de

R$ 1.000,00, quantas unidades devem ser produzidas e

vendidas por ano, para se atingir, respectivamente, os

Pontos de Equilíbrio Contábil (PEC) e Financeiro (PEF)?

QA) 120 e 102

(B) 200 e 170

(C) 200 e 255

03) 300 e 170

(E) 300 e 255

3) O ato do procedimento'licitatório pelo qual se atribui ao

vencedor do certame o objeto licitado, denomina-se

GA) homologação.

CB) julgamento.

(C) habilitação.

DJ) adjudicação.

CE) contratação.

Prova : Amarela Concurso : QC
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4) Sendo o Ativo o triplo do Passivo Exigível, se aumentar o

Ativo Total em 20% e diminuir o Passivo Exigível em 30% , o

Capital Próprio irá aumentar em

(A) 10%

(B) 30%

(C) 40%

(D) 45%

(E) 50%

5) Assinale a opção que indica uma entidade administrativa

autônoma, criada por lei específica, com personalidade

jurídica de Direito Público e patrimônio próprio, para

executar atividades típicas da Administração Pública que

requeiram para seu melhor funcionamento gestão

administrativa e financeira descentralizada.

(A) Banco do Brasil.

(B) Secretaria Especial de Conselho de Desenvolvimento

Econômico e Social.

(C) Petrobrás.

(D) Instituto Nacional de Metrologia.

(E) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

6) Na Contabilidade Pública, no Brasil, a compra de material

permanente gera lançamentos

(A) no Sistema Patrimonial, apenas.

(B) no Sistema Financeiro, apenas .

(C) no Sistema Orçamentário, apenas.

(D) nos Sistemas Financeiro e Patrimonial, apenas.

(E) nos Sistemas Orçamentário, Financeiro e Patrimonial.

7) Qual a denominação dada ao conjunto de atividades, planos,

métodos e procedimentos interligados, utilizados com vistas

a assegurar que os objetivos dos órgãos e entidades da

Administração Pública sejam alcançados de forma confiável e

concreta?

(A) Controle Interno.

(B) Programa orçamentário.

(C) Programa de Governo.

(D) Prestação de Contas .

(E) Tomada de Contas .

Prova : Amarela Concurso : QC
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8) É correto afirmar que o uso da "amostragem" em exames de

Auditoria, é um método que

(A) permite certificar a exatidão de todos os registros

verificáveis.

(B) elimina totalmente os riscos de Auditoria.

(C) permite ao auditor ter total confiabilidade no sistema

examinado.

(D) garante ao auditor certificar a exatidão de todos os

registros contábeis da empresa.

(E) não torna o trabalho do auditor infalível.

9) No Orçamento Público, o princípio orçamentário segundo o

qual os orçamentos de todos os órgãos autônomos que

constituem o setor público devem-se fundamentar em uma única

política orçamentária estruturada uniformemente e que se

ajuste a um método único, corresponde ao princípio

orçamentário

(A) da programação.

(B) da unidade.

(C) da universalidade.

(D) da exclusividade .

(E) do equilíbrio.

10) Levando-se em consideração uma amostra composta pelos

seguintes dados: 7; 10; 5; 14; 29, calcule a variância e o

desvio padrão, respectivamente.

(A) 73,20 ; 8,56.

(B) 73,20 ; 14,64.

(C) 91,50 ; 9,57.

(D) 91,50 ; 18,30.

(E) 91,50 ; 45,75.

11) Segundo a Constituição Federal de 1988, o Tribunal de Contas

da União (TCU) é considerado como

(A) Tribunal vinculado ao Ministério da Fazenda .

(B) órgão auxiliar do Congresso Nacional para exercer o

Controle Externo.

(C) Autarquia.

(D) órgão público vinculado à Câmara dos Deputados .
(E) Tribunal integrado ao Poder Judiciário.

Prova : Amarela Concurso : QC
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12) Qual é a modalidade de licitação que de acordo com a lei

federal n° 8.666/ 93, é cabível qualquer que seja o valor de

seu objeto, na compra ou alienação de bens imóveis?

(A) Convite.

(B) Tomada de Preços .
(C) Concorrência.

(D) Concurso.

(E) Leilão.

13) Dentre as receitas públicas abaixo relacionadas, assinale a

opção que corresponde a receitas orçamentárias.

(A) Cauções em dinheiro.

(B) Depósitos de terceiros .

(C) Consignações.

(D) Transferências correntes.

(E) Operações de crédito por antecipação de receita.

14) Com base na Resolução n° 750/ 93, do Conselho Federal de

Contabilidade, o princípio contábil que determina a adoção

do menor valor para os componentes do Ativo e do maior para

os do Passivo, sempre que se apresentem alternativas

igualmente válidas para a quantificação das mutações

patrimoniais que alterem o Patrimônio Líquido, corresponde

ao princípio contábil da

(A) entidade.

(B) continuidade.

(C) oportunidade.

(D) competência.

(E) prudência.

15) Em relação às medidas de tendência central usadas em

Estatística, assinale a opção INCORRETA, considerando-se um

determinado conjunto de dados.

(A) A média é influenciada por um valor extremo do conjunto.

(B) A mediana não é influenciada por um valor extremo do

conjunto.
(C) A moda é o valor do conjunto que ocorre com maior

freqüência.
(D) A mediana é maior do que uma metade dos valores do

conjunto e menor do que a outra metade.

(E) A média divide um conjunto ordenado de dados em dois

grupos iguais: a metade terá valores inferiores à média

e a outra metade terá valores superiores à média.

Prova : Amarela Concurso : QC
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16) Após a conclusão das tarefas de execução do Programa de

Auditoria e a revisão dos trabalhos, é necessário que o

Auditor elabore

(A) o Contrato de Auditoria.

(B) o Relatório de Auditoria.

(C) o Planejamento de Auditoria do exercício seguinte.

(D) os Papéis de Trabalho de Auditoria.

(E) o Plano de Auditoria.

17) Observe as contas abaixo:

- Marcas e Patentes;
- Contas a Pagar;
- Capital Social;
- Ações em Tesouraria;
- Depreciação Acumulada;
- Financiamentos a Longo Prazo;
- Receitas Antecipadas; e
- Duplicatas a Receber.

Quantas são as contas de natureza devedora?

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) 5

18) Com relação à estrutura da Administração Pública Federal no

Brasil, pode-se afirmar que a Controladoria Geral da União

integra a Administração

(A) Direta.

(B) Indireta.

(C) das Empresas Públicas.

(D) das Fundações.

(E) das Autarquias.

19) Para análise do Controle Interno de uma empresa, o auditor

deve verificar, objetivamente:

(A) a qualidade do pessoal, o método de trabalho, as rotinas

de execução, os materiais empregados e a aferição dos

resultados.

(B) o organograma analítico das contas, os procedimentos

administrativos e os procedimentos de informática.

(C) a análise dos controles das disponibilidades e do

controle dos clientes e créditos.

(D) o levantamento das tarefas e a aferição dos resultados.

(E) os Papéis de Trabalho e a experiência profissional dos

responsáveis pelas tarefas na empresa.

Prova : Amarela Concurso : QC
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20) Assinale a opção que indica o regime de execução de obras e

serviços quando se ajusta a mão-de-obra para pequenos

trabalhos por preço certo, conforme estabelecido na Lei

Federal n° 8.666/ 93.

(A) Empreitada Integral .

(B) Empreitada por Preço Global .

(C) Empreitada por Preço Unitário.

(D) Tarefa.

(E) Execução Parcelada.

21) Uma empresa fabril, em certo período, aplicou no processo

produtivo:
- R$ 50.000,00 de materiais diretos (MD);
- R$ 50.000,00 de mão-de-obra direta (MOD); e
- R$ 50.000,00 de custos indiretos de fabricação (CIF).

O saldo inicial da conta Produtos em Elaboração era de

R$ 50.000,00, enquanto que seu saldo final foi de R$ 0,00.

Sabendo-se que:

1 - O Custo dos produtos vendidos no período foi de

R$ 200.000,00; e

2 - O saldo inicial da conta Produtos Acabados foi de

R$ 0,00,

assinale, com base nos dados fornecidos acima, a opção que

contém o saldo final da conta Produtos Acabados (em R$) :

GA) 0,00

QB) 50.000,00

(C) 150.000,00

(D) 200.000,00

(E) 250.000,00

22) O instrumento competente para a execução de serviços de

interesses recíprocos dos órgãos e entidades da

Administração Federal e de outras entidades públicas ou

organizações particulares, em regime de mútua cooperação

denomina-se

(A) Edital.

(B) Convênio.

(C) Plano de Trabalho.

(D) Fiscalização.

(E) Portaria.

Prova : Amarela Concurso : QC
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23) De acordo com a Lei Federal n° 8.666/ 93, é inexigível a

licitação

(A) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.

(B) quando a União tiver de intervir no domínio econômico.

(C) para contratação de profissional de qualquer setor

artístico, desde que consagrado pela crítica

especializada.

(D) quando houver possibilidade de comprometimento da

segurança nacional.

(E) na contratação de associação de portadores de

deficiência física para prestação de serviços ou

fornecimento de mão-de-obra .

24) Em relação à terminologia utilizada pela Contabilidade de

Custos, é correto afirmar que o gasto do Departamento de

Faturamento, a depreciação das máquinas de produção e a

remuneração do pessoal em greve são, respectivamente:

(A) custo, custo e despesa.

(B) custo, despesa e despesa.

(C) despesa, custo e despesa.

(D) despesa, custo e perda.

(E) despesa, perda e perda.

25) Considere a seguinte seqüência de fatos contábeis ocorridos

numa empresa:

1) aquisição de um veículo para uso nas operações normais, a

prazo, por R$ 20.000,00;

2) depreciação do veículo em 25% do valor de aquisição; e

3) venda do veículo, a prazo, por R$ 12.000,00.

A seqüência anterior mostra, respectivamente, a ocorrência

de fatos contábeis

(A) permutativo; modificativo diminutivo; misto diminutivo.

(B) permutativo; misto diminutivo; modificativo diminutivo.

(C) misto aumentativo; modificativo diminutivo; misto

diminutivo.

(D) misto aumentativo; misto diminutivo; modificativo

diminutivo.

(E) misto aumentativo; misto diminutivo; misto diminutivo.

Prova : Amarela Concurso : QC
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26) Se o valor das Compras é maior do que o Custo das

Mercadorias Vendidas (CMV) ,
pode-se afirmar que

(A) o valor do estoque final é menor que o valor do estoque

inicial.

(B) o valor das compras é menor que o valor das mercadorias

disponíveis para venda.

(C) não há estoque final.

(D) o estoque inicial é menor que o valor das compras .

(E) o valor do estoque final é maior que o valor do estoque

inicial.

27) O risco de auditoria é a possibilidade do auditor

(A) não poder efetuar os exames de auditoria, por falta de

qualificação técnico-profissional do auditor.

(B) encontrar fortes evidências de existência de fraudes

praticadas por um dos administradores d'a empresa

auditada.
(C) por desconhecimento, deixar de modificar sua opinião

sobre as demonstrações financeiras, materialmente,

incorretas pelo efeito de irregularidades existentes,

mas não detectadas pelo seu exame.

(D) detectar a existência de erros ou irregularidades nas

demonstrações financeiras e, deliberadamente, não

modificar seu parecer.

(E) não conseguir cumprir o Plano de Auditoria, independen-

temente de alterações propostas no decorrer dos traba-

lhos.

28) Os itens de produção não aproveitados, que surgem de forma

normal durante o processo produtivo e possuem mercado de

venda relativamente estável, tanto no que diz respeito à

existência de compradores como quanto ao preço, são

denominados

(A) perdas produtivas .

(B) subprodutos.

(C) sucatas.
(D) co-produtos.

(E) perdas improdutivas .

29) Qual é o tipo de risco de auditoria que pode ser definido

pela suscetibilidade em não se identificar erros ou

irregularidades relevantes, antes de se conhecer a eficácia

dos sistemas de controle?

(A) Inerente.

(B) De controle.

(C) De detecção.

(D) De rotação.

(E) Relevante.

Prova : Amarela Concurso : QC
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30) Em relação à estrutura da Administração Pública Federal no

Brasil, assinale a opção que indica um serviço de interesse

público de execução indireta.

(A) Ministério Público da União.

(B) Supremo Tribunal Federal -

(C) Tribunal de Contas da União.

(D) Banco Central.
(E) Procuradoria Geral da República.

31) Assinale a opção que indica a fase dos trabalhos de

auditoria interna ou externa em que deve ser feita a análise

dos riscos.

(A) Na avaliação do controle Interno.

DB) No Planejamento.

(C) No estudo dos métodos operacionais da empresa.

(D) Na revisão analítica.

(E) No levantamento do ambiente do Controle Interno.

32) No Orçamento Público, a etapa do Ciclo Orçamentário que

constitui a concretização anual de objetivos e metas

determinados para o setor público, no processo . de

planejamento integrado, e implica a mobilização de recursos

humanos, materiais e financeiros, corresponde à

01) elaboração.

(B) estudo e aprovação.

(C) execução .

(lD) avaliação.

(E) revisão.

33) Uma empresa que trabalha com custos-padrão previu que

gastaria 5 kg de matéria-prima, a um custo de

R$ 15.000,00/kg, para produzir uma unidade de determinado

produto. Ao final do período, constatou que, embora tivesse

economizado 20% no preço do material, havia gasto 20% a mais

de material que o previsto. A variação entre o custo real e

o custo-padrão foi

(A) nula.

(B) favorável em R$ 3.000,00.

(C) favorável em R$ 15.000,00.

(D) desfavorável em R$ 3.000,00.

(E) desfavorável em R$ 15.000,00.

Prova : Amarela Concurso : QC
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34) Uma determinada empresa apresenta os seguintes custos para a

fabricação de seu produto "P1":
- Custo variável unitário: R$ 50,00; e
- Custos fixos associados à produção de "Pl": R$ 40.000,00.

Sabendo-se que o preço de venda de "Pl" é de R$ 90,00 por

unidade, o custo total (CT) de produção de "P1" pode ser

representado pela função

(A) CT = 50 + 40.000,00Q Onde:

(B) CT = 500 Q - quantidade produzida

(C) CT = 40.000,00 + 500 e vendida

(D) CT = 40,000,00 + 1400

(E) CT = 40.000,00 + 90Q

35) Qual o documento que o Auditor deve seguir para realizar a

tarefa de Auditoria?

(A) Certificado da Auditoria Anterior - CAA.

(B) Livro Razão.

(C) Plano de Auditoria.

(D) Livro Diário.

(E) Registro de Alterações Contábeis.

36) Segundo a Constituição Federal de 1988, o Processo de

Planejamento-Orçamento no Brasil consubstancia-se nos

seguintes instrumentos:

(A) Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei de Diretrizes

Orçamentárias; Lei de Orçamentos Anuais.

(B) Lei Federal n° 4.320/ 1964; Lei de Responsabilidade

Fiscal; Lei de Diretrizes Orçamentárias.

(C) Lei Federal n° 4.320/ 1964; Lei de Diretrizes

Orçamentárias; Lei de Orçamentos Anuais.

(D) Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias; Lei

de Orçamentos Anuais.

(E) Plano Plurianual; Lei Federal n° 4.320/ 1964; Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Prova : Amarela Concurso : QC
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37) Em relação ao Custeio Baseado em Atividades (ABC), assinale

a opção correta.

(A) Por definição, a utilidade do Custeio Baseado em

Atividades (ABC) restringe-se ao custeio dos produtos,

devendo-se utilizar outras ferramentas, tais como o

Custeio por Absorção e o Custeio Variável, na gestão de

custos.
(B) 0 ABC deve ser aplicado aos custos indiretos, mas não é

adequado aos custos diretos .

(C) O direcionador de custos de atividades identifica a

maneira como as atividades consomem recursos e serve

para custear as atividades, ou seja, demonstra a relação

entre os recursos gastos e as atividades.

(D) O direcionador de custos de recursos identifica a

maneira como os produtos consomem atividades e serve

para custear produtos, .ou seja, indica a relação entre

as atividades e os produtos.

(E) O ABC é uma metodologia de custeio que procura reduzir,

sensivelmente, as distorções provocadas pelo rateio

arbitrário dos custos indiretos.

38) Qual a denominação empregada para identificar os papéis

utilizados pelo auditor para transcrever dados, fazer

anotações, analisar contas, demonstrar cálculos, relatar

situações, espelhar levantamentos para que possa ter

completa compreensão do trabalho realizado?

(A) Parecer de Auditoria.

(B) Papéis de Trabalho.

(C) Achados de Auditoria.

(D) Notas esclarecedoras.

(E) Certificado de Auditoria.

39) Em relação à terminologia utilizada pela Contabilidade de

Custos, assinale a opção correta.

(A) Custos Primários = Custos Diretos.

(B) Custos Primários = Custos Diretos + Custos Indiretos .

(C) Custos Primários = Matéria-Prima + Mão-de-Obra Direta.

(D) Custos de Transformação = Matéria-Prima + Mão-de-Obra

Direta.

(E) Custo Total = Mão-de-Obra Direta + Custos Primários.

Prova : Amarela Concurso : QC
Profissão : CIENCIAS CONTÁBEIS
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40) Dias de atraso - Número de contas a pagar

0 a < 5 - 220

5 a < 10 - 82

10 a < 15 - 27

15 a < 20 - 15

20 a < 25 - 5

25 a < 30 - 1

Total - 350

A tabela acima apresenta a distribuição de freqüência das

contas a pagar de uma determinada empresa.

Calcule o prazo médio, em dias, de contas atrasadas.

(A) 2,44

(B) 5, 44

(C) 10,44

(D) 12,44

(E) 14,44

41) O estágio da despesa pública que corresponde ao ato emanado

de autoridade competente que cria para o Estado uma

obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de

condição denomina-se

(A) f ixação .

(B) empenho.

(C) liquidação.

(D) pagamento.

(E) licitação.

42) Assinale a opção que indica uma entidade dotada de

personalidade jurídica de Direito Privado, com patrimônio

próprio e capital exclusivo do Estado, criadas por lei para

exploração de atividade econômica na qual seja necessária a

intervenção do Estado, para fins de regulação ou

desenvolvimento.

(A) Banco Central.

(B) Eletrobrás - Centrais Elétricas S.A. .

(C) Banco da Amazônia.

(D) Petrobrás.

(E) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social .

Prova : Amarela Concurso : QC

Profissão : CIENCIAS CONTÁBEIS
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43) Assinale a opção que indica dois aspectos a serem estudados

pelo Administrador Público para a definição da modalidade

de licitação a ser utilizada.

(A) A natureza do objeto a ser contratado e a prévia

estimativa do custo do futuro contrato.

(B) O estudo da legislação e a estrutura da organização que

realizará a licitação.
(C) O estudo da estrutura das empresas que poderão

participar da licitação e da quantidade de material a

ser adquirido.

(D) A natureza do objeto a ser contratado e a estrutura da

organização que realizará a licitação.

(E) O ramo de atividade do possível licitante e a

pertinência com o objeto licitado.

44) Assinale a opção que indica um exemplo de Papel de Trabalho

de auditoria que será utilizado por mais de um período e um

exemplo de Papel de Trabalho de auditoria que contêm infor-

mações relacionadas à organização e às atividades da empre-

sa.

(A) Caixa e Bancos e Aplicações Financeiras .

(B) Programa de Controle e lista de salários, com suas

modificações, subscrita pela gerência.

(C) Aplicações Financeiras e Resultado de Exercícios

Futuros.

(D) Resumo anotado pelo auditor dos valores controlados e

Programa de controle.

(E) Plano de contas e cópias de contratos bancários de

financiamentos a longo prazo.

45) Com relação aos Regimes Contábeis da Contabilidade Pública,

assinale a alternativa correta:

(A) No Regime de Competência, a receita é reconhecida no

período em que é arrecadada.

(B) No Regime de Caixa, as receitas e as despesas são

atribuídas aos exercícios de acordo com a real

incorrência, isto é, de acordo com a data do fato

gerador, e não quando são recebidas ou pagas.

(C) No Brasil, a administração pública deve adotar o Regime

Contábil de escrituração Misto, ou seja, o Regime de

Competência para a arrecadação das receitas e o Regime

de Caixa para a realização das despesas.

(D) O Regime de Caixa compreende, exclusivamente, todos os

recebimentos e pagamentos efetuados no exercício, mesmo

aqueles relativos a períodos contábeis anteriores.

(E) No Brasil, a administração pública deve adotar o Regime

Contábil de escrituração por Competência tanto para as

receitas quanto para as despesas, a fim de atender à

convenção contábil da Consistência.

Prova : Amarela Concurso : QC

Profissão : CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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46) Quando um auditor eleva o nível de risco de controle, porque

determinados procedimentos de controle do cliente mostraram-

se ineficientes, ele deve

(A) aumentar o nível de risco inerente .

(B) estender os testes de controle.

(C) aumentar o nível de risco de detecção.

(D) efetuar testes alternativos de controle.

(E) aumentar o nível de testes substantivos.

47) Assinale a opção que representa o conceito a seguir:

"Conjunto que envolve os três poderes da União, Estados e

Municípios, norteados pelos princípios constitucionais da

MORALIDADE, PUBLICIDADE, LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE e

EFICIÊNCIA."

(A) Direito Privado.

(B) Direito Brasileiro.

(C) Administração Pública.

(D) Congresso Nacional .

GE) Empresa Pública.

48) Na administração pública, o regime de adiantamento consiste

(A) na entrega de numerário a um funcionário ou servidor

devidamente credenciado, a fim de lhe dar

condições de realizar despesas que não possam

subordinar-se ao processo normal de aplicação.

(B) na entrega de numerário a terceiro que não seja servidor

nem funcionário da administração pública, devidamente

credenciado, desde que previsto em processo licitatório.

(C) no pagamento adiantado a fornecedores, desde que

estabelecido previamente em contrato.

(D) na instituição de uma caixa única para melhor controlar

receitas e despesas.

(E) na inscrição da despesa em restos a pagar.

49) Na Contabilidade de Custos, o custo-padrão corresponde

(A) a todos os gastos aplicados na obtenção de produtos

para serem comercializados e/ou consumidos na produção.

(B) a todos os gastos que uma empresa aplicou na obtenção de

um padrão na Contabilidade de Custos.

(C) aos custos totais de fabricação incorridos em um

determinado mês.

(D) aos custos determinados previamente, baseados em

cálculos analíticos sobre os processos produtivos,

incluindo os estudos do tempo e dos movimentos relativos

a cada operação.

(E) aos custos calculados e contabilizados de acordo com o

critério de custeio por absorção.

Prova : Amarela Concurso : QC

Profissão : CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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50) Em auditoria, é um exemplo de papel de trabalho de natureza

corrente

(A) o resultado de exercícios futuros .
(B) os manuais de procedimentos internos .
(C) a legislação específica aplicável à empresa auditada.

(D) o contrato social da empresa auditada.

(E) as cópias de contratos bancários de financiamentos a

longo prazo.

Prova : Amarela Concurso : QC

Profissão : CIENCIAS CONTÁBEIS
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