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1) No que diz respeito à classificação funcional-programática

da despesa orçamentária, um instrumento de programação para

alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto

de operações, que se realizam de modo contínuo e permanente,

necessárias à manutenção da ação do Governo, identifica o

conceito de

(A) projeto.

(B) função.

(C) atividade.

DJ) elemento.

DS) subprograma.

2) A modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços

comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação,

em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de pro-

postas e lances em sessão pública, é denominada

CA) concurso.

CB) tomada de preço.

(C) convite.
(D) leilão.

(E) pregão.

3) Em relação à formalização dos contratos, conforme previsto

na Lei 8.666/ 93, é correto afirmar que

(A) o instrumento de contrato é facultativo nos casos de

concorrência e de tomada de preços, bem como na

dispensa e inexigibilidade, cujos preços estejam

compreendidos nos limites destas duas modalidades de li-

citação.

(B) todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de

seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a

sua lavratura e o número do processo da licitação,

da dispensa ou da inexigibilidade.

(C) o instrumento de contrato não poderá ser substituído por

outros documentos hábeis, tais como, carta-contrato,

nota de empenho de despesa, autorização de compra ou

ordem de execução de serviço.

(D) é vedado a qualquer licitante o conhecimento dos termos

do contrato e do respectivo processo licitatório

(E) a minuta do futuro contrato será apresentada ao final do

processo licitatório.
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4) As Despesas de Capital são classificadas em nível de grupo

de despesas e são desdobradas em

(A) Equipamentos e Materiais Permanentes, Concessão de

Empréstimos e Subvenções Econômicas.

(B) Investimentos, Inversões Financeiras, Amortização da Dí-

vida e Encargos Diversos.

(C) Subvenções econômicas, Investimentos e Amortizações da

Dívida Interna e Externa.

(D) Investimentos, Inversões Financeiras e Amortização da

Dívida.
(E) Encargos Diversos, Subvenções Econômicas e Investimen-

tos.

5) Em um determinada indústria, são produzidas 30 unidades de

uma máquina, mensalmente, e está sendo estudada uma

expansão da produção para 40 unidades. O produto possui as

seguintes características:

Custos Variáveis R$ 75.000,00

Custos Fixos R$ 320.000,00

Despesas Fixas R$ 280.000,00

Produção 30 un/mês

Preço de Venda R$ 99.000,00/un

Com base nestas informações, assinale a opção que apresenta

os valores para o Ponto de Equilíbrio Contábil, a Margem de

Segurança e grau de Alavancagem Operacional, respectivamen-

te.

(A) 24un/m; 16, 67% ; 2, 5 vezes.

(B) 24un/m; 15, 67% ; 2, 7 vezes.

(C) 25un/m; 16,67% ; 2,5 vezes.

(D) 19un/m; 18, 33% ; 3, 2 vezes .

(E) 25un/m; 28, 66% ; 2, 5 vezes.
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6) Em relação à Despesa Pública, assinale a opção correta.

(A) Constituem Despesas Públicas os gastos fixados somente

na lei orçamentária destinados à execução dos serviços

públicos e dos aumentos patrimoniais, à satisfação dos

compromissos da dívida pública, ou ainda, à restituição

ou pagamento de importâncias recebidas a título de

cauções, depósitos.

(B) Constituem Despesas Públicas aquelas que a Constituição,

Leis ordinárias e decretos do Poder Executivo, bem como

as decorrentes de contratos, determinam que fiquem a

cargo do Governo, sejam para saldar os compromissos da

dívida pública, consolidada ou flutuante, sejam para

atender às necessidades dos serviços criados no interes-

se e em benefício da população.

(C) Despesa Orçamentária é aquela cuja realização depende de

autorização judiciária e não pode se realizar sem

crédito orçamentário correspondente.

(D) Despesas Correntes são os gastos realizados pela Admi-

nistração Pública, que têm o propósito de criar novos

bens de capital ou mesmo de adquirir bens de capital

já em uso.
(E) Transferências correntes é a classificação dada às dota-

ções para manutenção de serviços anteriormente criados,

inclusive as destinadas a atender a obras de conservação

e adaptação de bens imóveis.

7) Podem ser descritas as seguintes observações a respeito de

um direcionador de custos, EXCETO:

(A) Os direcionadores de custos de recursos identificam

como os produtos consomem atividades e servem para

custear produtos.
(B) Os direcionadores variam de empresa para empresa, depen-

dendo de como e por que as atividades são executadas.

(C) Existem dois tipos de direcionador de custos: os de

recursos e os de atividades.

(D) A distinção conceitual entre direcionadores de recursos

e direcionadores de atividades leva à distinção entre

determinantes de custos e medidas de saída de ativida-

des.

(E) A quantidade de direcionadores com que se deve trabalhar

depende do grau de precisão desejado e da relação custo-

benefício.
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8) O princípio da Licitação que diz respeito não apenas à di-

vulgação do procedimento para conhecimento de todos os inte-

ressados, como também aos atos da administração praticados

nas várias fases do procedimento, que podem e devem ser

abertas aos interessados, para assegurar a todos a possibi-

lidade de fiscalizar sua legalidade é o princípio da

(A) impessoalidade .

(B) vinculação ao instrumento convocatório.

(C) igualdade.

(D) publicidade.

(E) legalidade.

9) "Tem como objetivo emitir opinião com vistas a certificar a

regularidade das contas, verificar a execução de contratos,

acordos, convênios ou ajustes, a probidade na aplicação dos

dinheiros públicos e na guarda ou administração de valores e

outros bens . da União ou a elas confiados, compreendendo os

seguintes aspectos: exame das peças que instruem os

processos de tomadas ou prestação de contas, verificação da

eficiência dos sistemas de controles administrativo e

contábil, entre outros".
De acordo com a Instrução Normativa n° 01 de 06/ 04/ 01, da

Secretaria Federal de Controle Interno, e o Manual de

Controle Interno do Poder Executivo Federal, o enunciado

apresentado descreve um tipo de classificação de Auditoria

denominada

(A) Avaliação da Gestão.

(B) Auditoria Contábil.

(C) Auditoria Especial.

(D) Auditoria operacional.

(E) Acompanhamento da Gestão.
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10) Uma empresa de transporte, prestadora de serviços de

logística de cargas, vem operando com um volume de 9.000

engradados por mês. Em seu planejamento estratégico, está

estabelecido que, para o próximo ano, ela deverá alcançar a

marca de 10.000 engradados por mês e, para isto, conforme

pesquisa de mercado, verificou-se que seria necessário

reduzir o preço do engradado transportado de R$ 175, 00 para

R$ 150,00 e alcançar a sua capacidade plena de transporte

de cargas.

A empresa possui a seguinte estrutura de custos em média e

por mês:

Custos Variáveis (por engradado) R$ 40, 00

Tributos (sobre a Receita) 5 %

Depreciação dos equipamentos R$ 750.000,00

Outros Custos Fixos R$ 300.000,00

Os Custos Fixos permanecerão os mesmos para o novo nível de

atividade proposto. Assinale a opção que apresenta a

quantidade de engradados a serem transportados para que a

empresa atinja o seu ponto de equilíbrio contábil na

situação atual e na situação projetada para o próximo ano,

respectivamente.

DE) 6.184 e 11.244

CB) 8.216 e 10.144

(C) 8.316 e 10.244

(D) 8.416 e 10.344

(E) 8.641 e 10.413

11) Assinale a opção correta em relação à Auditoria Contábil.

(A) Um dos objetivos dos Papéis de Trabalho é servir de

fonte de informações para os lançamentos a serem

escriturados, sem obter detalhes de saldos de contas ou

outros dados relacionados à auditoria.

(B) O auditor, para fins de fiscalização do exercício pro-

fissional, deve conservar a boa guarda, pelo prazo de

8 (oito) anos, a partir da data da emissão de seu pare-

cer, toda a documentação, papéis de trabalho, relatórios

e pareceres relacionados aos serviços realizados.

(C) Concisão, Objetividade, Limpeza, Lógica e Integridade

são características que o auditor deve levar em conside-

ração ao elaborar o programa de trabalho.

(D) O sistema contábil e de controles internos são de res-

ponsabilidade da administração da entidade; o auditor,

porém, deve efetuar sugestões objetivas para seu aprimo-

ramento, a partir de constatações feitas no decorrer do

seu trabalho.
(E) A Amostragem por Estratificação se aplica ao exame de

itens cujo valor não apresenta variedade, formando o

estrato.
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12) Segundo a Lei 6.404/ 76, correlacione os elementos aos seus

respectivos critérios de avaliação e assinale a opção

correta.

ELEMENTOS

I - Estoques

II - Ativo Diferido.

III - Valores Mobiliários.

IV - Resultados de Exercícios Futuros.

V - Exigibilidades.

VI - Investimentos Relevantes em Sociedades Coligadas e

Controladas,

VII - Contas a Receber.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

( ) Pelos valores conhecidos ou calculáveis para as obri-

gações, encargos e riscos, inclusive o imposto de ren-

da; para os empréstimos e financiamentos sujeitos à

atualização monetária ou pagáveis em moeda estrangeira,

pelos valores atualizados, até a data do balanço.

( ) Pelo preço de custo (aquisição) ou de fabricação, ajus-

tada ao valor de mercado pela provisão para ajuste de

bens ao valor de mercado, quando este for inferior ao

preço de custo.

( ) Pelo preço de custo, ajustado pelo método da equivalên-

cia patrimonial, ou seja, com base no patrimônio líqui-

do da coligada ou controlada.

( ) Pelo custo de aquisição, acrescido de juros, caso haja,

e ajustado ao preço de mercado, quando esse for infe-

rior.

( ) Pelo seu valor líquido (receita menos os custos e des-

pesas a ela correspondente).

A opção que apresenta a seqüência correta de associação é:

(A) (V) (VII) (VI) (I) (IV)

(B) (VI) (VII) (IV) (III) (I)

(C) (II) (I) (IV) (V) (VI)

(D) (V) (I) (II) (VI) (IV)

(E) (V) (I) (VI) (III) (IV)

13) O procedimento voltado para a comprovação das transações,

que por exigências legais, comerciais ou de controle são

evidenciadas por documentos comprobatórios destas transa-

ções, é a Técnica de Auditoria denominada

(A) conferência de somas e cálculos.

(B) circularização documental.

(C) exames dos lançamentos contábeis .

(D) entrevistas.

(E) exame da documentação original .
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14) Na Administração Pública, o contrato administrativo

(A) poderá ser rescindido unilateralmente, por escrito, pelo

contratado.

(B) poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as

partes, desde que não seja conveniente para a

Administração.

(C) poderá ser rescindido unilateralmente, por escrito, pela

Administração.

(D) poderá ser rescindido judicialmente, somente.

(E) não poderá ser rescindido.

15) Observe os dados abaixo relativos à Demonstração das

Variações Patrimoniais de uma determinada Entidade em

31-12-2004.

Receita Orçamentária
Receitas Correntes R$ 4.000.000,00

Receitas de Capital R$ 2.000.000,00

Despesa Orçamentária
Despesas Correntes R$ 1.000.000,00

Despesas de Capital R$ 4.000.000,00

Mutações Patrimoniais da Receita

Cobrança da Dívida Ativa R$ 200.000,00

Empréstimos tomados R$ 1.000.000,00

Mutações Patrimoniais da Despesa

Aquisição de Bens Imóveis R$ 1.200.000,00

Amortização de dívidas R$ 200.000,00

Empréstimos concedidos R$ 400.000,00

Variações Independentes da Execução Orçamentária

Doações Recebidas R$ 600.000,00

Cancelamento de Dívida Ativa R$ 1.200.000,00

0 Resultado Patrimonial do Exercício, segundo a Contabilida-

de Pública, foi um

(A) Déficit de R$ 200.000,00

(B) Superávit de R$ 1.000.000,00

(C) Superávit de R$ 200.000,00

(D) Déficit de R$ 1.000.000,00

(E) Déficit de R$ 1.200.000,00

16) Os Créditos Adicionais Especiais destinam-se

(A) a reforço de dotações orçamentárias específicas.

(B) a reforço de projetos especiais já contemplados no or-

çamento.
(C) ao atendimento de despesas para as quais não haja dota-

ção orçamentária específica.

(D) ao atendimento de despesas imprevistas, urgentes ou es-

peciais, não computadas na Lei de Orçamento.

(E) ao atendimento de despesas complementares de projetos já

contemplados no orçamento.
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17) Uma empresa comercial, cujo exercício social coincide com o

ano calendário, pagou, em 31-08-2004, o prêmio corresponden-

te a uma apólice de seguro contra incêndio de suas instala-

ções para viger no período de 01-09-2004 a 31-08-2005. O va-

lor pago, de R$ 3.000,00, foi contabilizado como despesa

operacional do exercício de 2004. Se fosse observado o prin-

cípio contábil da competência de exercícios, o lucro líquido

da empresa, relativamente ao exercício social de 2004, seria

(A) majorado em R$ 3.000,00.

(B) reduzido em R$ 3.000,00.

(C) majorado em R$ 2.000,00.

(D) . reduzido em R$ 2.000,00.

(E) majorado em R$ 1.000,00.

18) Segundo a lei 8.666/ 93, é inexigível a licitação

(A) quando a União tiver de intervir no domínio econômico

para regular preços ou normalizar o abastecimento.

(B) quando for comprometida a segurança pública.

(C) para a contratação de serviços técnicos de natureza sin-

gular, com profissionais ou empresas de notória especia-

lização.

(D) para aquisição de peças ou componentes durante o

período de garantia junto ao fornecedor original.

(E) para aquisição de bens destinados à investigação

científica e tecnológica.

19) Assinale a opção que apresenta a pessoa jurídica de direito

público, criada por lei, com capacidade de auto-administra-

ção, para o desempenho de serviço público descentralizado,

mediante controle administrativo exercido nos limites da

lei.

01) Fundação.
(B) Sociedade de economia mista.

(C) Autarquia.
(D) Empresa pública.

(E) Estatal.
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20) De acordo com o Sistema de Controle Interno do Poder Execu-

tivo Federal, é correto afirmar que

(A) um dos objetivos fundamentais é a avaliação dos

controles externos administrativos das unidades ou

entidades sob exame.

(B) o Certificado de auditoria será emitido antes da verifi-

cação das contas dos responsáveis pela aplicação, utili-

zação ou guarda de bens e valores, e de todo aquele que

der causa a perda, subtração ou estrago de valores,

bens e materiais de propriedade ou responsabilidade da

entidade pública.

(C) o servidor do Sistema de Controle Interno do Poder Exe-

cutivo Federal, no exercício de suas funções, terá livre

acesso a todas as dependências do órgão ou entidade exa-

minado, assim como a documentos, valores e livros consi-

derados indispensáveis ao cumprimento de suas atribui-

ções, não lhe podendo ser sonegado, sob qualquer pretex-

to, nenhum processo, documento ou informação, devendo o

servidor guardar o sigilo das informações caso elas es-

tejam protegidas legalmente.

(D) a conduta do servidor do Sistema de Controle Interno é

diretamente relacionada à sua dependência em relação ao

agente controlado, de modo a reduzir ao mínimo a margem

de imparcialidade no seu trabalho, bem como nos demais

aspectos relacionados à sua atividade profissional.

(E) quando houver limitação da ação, o ato deverá ser comu-

nicado, de imediato, por escrito, ao representante do

Ministério Público, determinando as providências neces-

sárias.

21) Correlacione os Procedimentos de Auditoria, ás suas

respectivas exemplificações e assinale a opção que apresenta

a seqüência correta.

PROCEDIMENTOS EXEMPLIFICAÇOES

I - Contagem física ( ) Registro de empregados

II - Confirmação com terceiros ( ) Amortização de despesas
antecipadas e diferidas.

III - Conferência de cálculos ( ) Competência da direção.

IV - Inspeção de documentos ( ) Contas a pagar a forne-

cedores.

( ) Títulos de aplicações
financeiras.

(A) (III) (I) (IV) (II) ( - )

(B) (IV) (III) ( - ) (II) (I)

(C) (I) ( - ) (II) (IV) (III)

(D) (IV) (I) (III) ( - ) (II)

(E) ( -) (II) (III) (I) (IV)
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22) Em relação a Custos, é correto afirmar que

(A) o Custeamento por Absorção classifica os custos em fixos

e variáveis.

(B) no Custeamento Variável, os resultados apresentados so-

frem influência direta do volume de produção.

(C) no Custeamento Variável, é debitado ao segmento, cujo

custo está sendo apurado, apenas os custos que são dire-

tos ao mesmo e variáveis em relação ao parâmetro es-

colhido como base.

(D) no Custeamento por Absorção, tratam-se somente os custos

diretos e variáveis de determinado segmento. O controle

da absorção dos custos da capacidade ociosa não é consi-

derado.

(E) o Custeamento Variável é um critério legal, fiscal e ex-

terno.
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23) Uma determinada empresa apresentou os seguintes saldos nas

contas de receitas e despesas que compõem a Demonstração do

Resultado do Exercício em 2004:

Receitas Não-Operacionais R$ 6.000,00

Descontos Obtidos R$ 45.000,00

Provisão para Contribuição Social R$ 6.000,00

ICMS s/ Compras e Vendas R$ 21.600,00

Compras de Mercadorias R$ 150.000,00

Juros Recebidos R$ 4.500,00

Provisão para Imposto de Renda R$ 9.000,00

Depreciação R$ 2.100,00

Água e Energia R$ 600,00

Salários e Encargos R$ 9.000,00

Participação de Administradores R$ 2.112,50

Propaganda e Publicidade R$ 5.400,00

Impostos e Taxas R$ 1.500,00

COFINS R$ 3.600,00

PIS/ PASEP R$ 1.800,00

Vendas de Mercadorias R$ 300.000,00

Despesas Bancárias R$ 2.400,00

Vendas Canceladas R$ 60.000,00

Juros Pagos R$ 1.500,00

Estoque Inicial R$ 90.000,00

Participação de Partes Beneficiárias R$ 2.250,00

Estoque Final R$ 111.000,00

Descontos Condicionais concedidos R$ 6.000,00

Descontos Incondicionais Concedidos R$ 60.000,00

Comissão sobre Vendas de Mercadorias R$. 9.000,00

Ordenando as contas acima, adequadamente e em conformidade

com as regras de elaboração da Demonstração do Resultado do

Exercício, e efetuando os cálculos necessários, assinale a

opção que apresenta a informação correta.

(A) Receita Líquida de Vendas de R$ 240.000,00.

(B) Lucro Operacional Bruto de R$ 153.000,00.

(C) Lucro Operacional Líquido de R$ 60.000,00.

(D) Lucro Líquido antes da Contribuição Social e do Imposto

de Renda de R$ 54.000,00.

(E) Lucro Líquido do Exercício de R$ 40.112,50.
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24) O departamento de usinagem de uma indústria de motores pos-

sui um Custo Indireto total de R$ 24.840,00 e precisa dis-

tribuí-lo a dois produtos, X e Y. As seguintes informações

são disponibilizadas:

Matéria-prima aplicada ao produto X R$ 12.000,00

Matéria-prima aplicada ao produto Y R$ 3.500,00

Mão-de-obra Direta aplicada ao produto X R$ 2.250,00

Mão-de-obra Direta aplicada ao produto Y R$ 8.900,00

Energia elétrica aplicada ao produto X 350 Kw

Energia elétrica aplicada ao produto Y 110 Kw

Tendo como base de rateio o consumo de energia elétrica,

assinale a opção que apresenta o custo total do produto X e

do produto Y, respectivamente.

(A) R$ 33.130,00 e R$ 18.330,00

(B) R$ 33.130,00 e R$ 18.360,00

(C) R$ 33.140,00 e R$ 18.360,00

(D) R$ 33.150,00 e R$ 18.340,00

(E) R$ 33.150,00 e R$ 19.340,00

25) "Nos contratos administrativos, a Administração aparece com

uma série de prerrogativas que garantem a sua posição de su-

premacia sobre o particular. " Assinale a opção que identifi-

ca esta característica dos contratos administrativos.

(A) Procedimento legal.

(B) Presença de cláusulas exorbitantes .

(C) Finalidade pública.

(D) Obediência à forma prescrita em lei.

(E) Mutabilidade.

26) Em uma indústria, o tesoureiro registrou no livro caixa o

pagamento da despesa com passagem aérea internacional, no

valor de US$1.500,00, para a esposa de um dos sócios da

empresa em viagem de caráter particular. Neste caso,

assinale a opção que apresenta os princípios contábeis que

foram desrespeitados.

(A) da Continuidade e da Atualização Monetária.

(B) da Oportunidade e do Registro pelo Valor original.

(C) da Materialidade e da Atualização Monetária.

(D) do Registro pelo Valor original e da Entidade.

(E) da Prudência e da Competência.
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27) Em relação à Escrituração Contábil, assinale a opção

correta.

(A) A Teoria Materialista prevê que cada conta assume a

configuração de uma pessoa no seu relacionamento com a

empresa ou entidade.

(B) As contas de Passivo Exigível e do Patrimônio Líquido,

por apresentarem saldo credor, são aumentadas de valor

por crédito e diminuídas por débito.

(C) O saldo final da conta da Apuração do Resultado do Exer-

cício, se devedor, significará que as receitas foram

maiores do que as despesas e, portanto, a empresa obteve

lucro em suas atividades.

(D) A conta de Fornecedores é de natureza devedora (saldo

devedor).
(E) O balancete de verificação do Livro Razão é a relação de

bens, com seus respectivos valores, extraída dos

registros contábeis em determinada data.

28) Observe a seguinte distribuição de freqüência:

Classe Ponto médio Freqüência

0 a< 10 5 2

10 a<20 15 1

20 a<30 25 5

30 a<40 35 3

40 a <50 45 4

Assina1e a opção que apresenta o valor da variância da

distribuição acima.

(A) 180, 25

(B) 182, 86

(C) 187,37

(D) 189,14

(E) 190,00

29) Assinale a opção que apresenta a(s) conta(s) que deve(m)

ser debitada(s) na aquisição de um veículo à vista, de uso

da entidade pública, para apropriação da despesa liquidada

(A) Somente Despesa Realizada do Sistema Orçamentário.

(B) Somente Bens móveis do Sistema Patrimonial .

(C) Despesa realizada do Sistema Orçamentário e Bens Móveis

do Sistema Patrimonial .

(D) Somente Mutações Patrimoniais da Despesa.

(E) Bens Móveis, do Sistema Patrimonial e Mutações Patrimo-

niais da Despesa.
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30) O contrato administrativo pelo qual a Administração Pública

delega a outrem a execução de um serviço público, para

que o execute em seu próprio nome, por sua conta e risco,

assegurando-lhe a remuneração mediante tarifa paga pelo

usuário ou outra forma de remuneração decorrente da explora-

ção do serviço, é denominado

(A) concessão de serviço público.

(B) prestação de serviço público.

(C) fornecimento de serviço público.

(D) empréstimo público.

(E) locação de serviços públicos.

31) Analise as afirmativas abaixo. De acordo com a Lei 8.666/ 93,

são cláusulas necessárias em todo contrato administrativo as

que estabeleçam:

I - prazos de início de etapas de execução, de conclu-

são, de entrega, de observação e de recebimento

definitivo.
II - preço e as condições de pagamento, atualização

monetária e reajustamento aleatório de preços.

III - crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação

da classificação funcional programática e da

categoria econômica.

IV - direitos e as responsabilidades das partes, as pena-

lidades cabíveis e os valores das multas.

V - legislação aplicável à execução do contrato, exceto

nos casos omissos.

Assinale a opção correta

(A) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

(B) As afirmativas I e V são verdadeiras.

(C) As afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

(D) As afirmativas II e IV são verdadeiras.

(E) As afirmativas III e V são verdadeiras.

32) Na Contabilidade Pública, o Superávit Financeiro que consti-

tui fonte de recursos para autorização de créditos adicio-

nais, aprovados durante o exercício financeiro subseqüente,

deve ser apurado em

(A) Balanço das Variações Patrimoniais .

(B) Balanço Orçamentário.

(C) Demonstração da Execução da Receita e Despesa.

(D) Balanço Patrimonial .

(E) Balanço Financeiro.
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33) "São aqueles que se relacionam intimamente com as atribui-

ções do Poder Público e para a execução dos quais a Adminis-

tração usa da sua supremacia sobre os administrados".

De acordo com a definição apresentada, esses Serviços

Públicos são

(A) de utilidade pública.

(B) próprios do Estado.
(C) impróprios do Estado.

(D) administrativos.
(E) industriais.

34) No Orçamento Público, o Princípio do Equilíbrio defende que

(A) as receitas e despesas devem estar previstas no

orçamento.

(B) deve haver a identificação de cada rubrica de receita e

despesa, de modo que não figurem de forma englobada.

(C) todas as receitas e despesas sejam previstas para um

determinado período de tempo e que esse período seja

igual ao ano civil.

(D) não deve haver a inserção de matéria estranha à previsão

da receita e à fixação da despesa.

(E) a realização dos dispêndios está condicionada à capaci-

dade. efetiva de obtenção dos ingressos capazes de

financiá-los.

35) Observe a distribuição de .freqüência a seguir.

CLASSE FREQÜÊNCIA RELATIVA

1 17%

2 4%

3 8%

4 20%

5 40%

6 19%

7 14%

8 6%

Assinale a opção que apresenta a MODA da freqüência

acima.

(A) 1

(B) 2

(C) 4

(D) 5

(E) 8
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36) Na Contabilidade Pública, os estoques de almoxarifado, que

devem serlobrigatoriamente contabilizados e devem integrar

as tomadas de contas anuais dos responsáveis, têm seus itens

avaliados pelo

(A) preço médio ponderado.

(B) preço de aquisição.

(C) sistema UEPS.

CD) sistema PEPS.

(E) preço de mercado.

37) O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, deve ser

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao

qual compete

(A) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente

da República, mediante parecer prévio que deverá ser

elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento.

(B) julgar as contas de organizações sociais do Distrito

Federal (DF) que tenham recebido recursos em decorrência

de contratos de gestão celebrados com o DF.

(C) apreciar, para fins de registro, a legalidade de atos de

admissão a qualquer título na administração direta, in-

direta e fundacional da União, inclusive nomeações para

cargo de provimento em comissão.

(D) efetuar o cálculo das cotas dos fundos, fiscalizando a

correta aplicação dos respectivos recursos que lhes são

entregues.

(E) examinar os atos de gestão de administradores do DF, não

apenas sob a ótica da legalidade, mas igualmente quanto

à sua economicidade.

38) Conforme a Lei 6.404/ 76, as reservas de capital podem ter as

seguintes destinações, EXCETO:

(A) realização das operações de resgate, reembolso ou

compra de ações.

(B) absorção de prejuízos, quando estes ultrapassam os

lucros acumulados e as reservas de lucros.

(C) resgate de partes beneficiárias pelo reconhecimento do

montante.

(D) incorporação ao capital.

(E) pagamento de dividendos a ações preferenciais, quando

essa vantagem lhes for assegurada pelo estatuto social.
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39) No que diz respeito ao Orçamento Público, assinale a opção

em que os três itens apresentados correspondem à receita de

capital.

(A) Tributária, Alienação de bens e Patrimonial .

(B) Valores imobiliários, Amortização de empréstimos e

Agropecuária.

(C) Serviços, Patrimonial e Industrial.

(D) Operações de crédito, Agropecuária e Tributária.

(E) Alienação de bens, Amortização de empréstimos e

Operações de crédito.

40) No tratamento contábil dos subprodutos, podem ser destacadas

as seguintes características, EXCETO:

(A) A receita originada de sua venda é considerada como

redução do custo de produção da empresa.

(B) Necessidade de se proceder a um acerto para evitar que

dos custos de um exercício seja deduzida a venda de

itens originados em exercícios anteriores.

(C) Tem comercialização tão normal quanto os produtos de em-

presa e representam porção considerável do faturamento

total.
(D) Possui mercado de venda relativamente estável, tanto no

que diz respeito à existência de compradores quanto ao

preço.

(E) Nascem de forma normal durante o processo de produção.

41) Em relação ao Orçamento Público, assinale a opção correta.

(A) O Plano Plurianual é a síntese dos esforços de planeja-

mento de toda a administração pública, sem orientar a

elaboração dos demais planos e programas de governo,

assim como do próprio orçamento anual.

(B) A Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá ser acompanhada

pelos Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Ambientais.

(C) O Orçamento Fiscal refere-se aos Poderes, seus Fundos,

órgãos e Entidades da administração direta e indireta,

excluindo-se as fundações instituídas e mantidas pelo

Poder Público.

(D) A iniciativa da elaboração da proposta orçamentária

anual é sempre do Poder Legislativo.

(E) O Ciclo Orçamentário é a seqüência das etapas desenvol-

vidas pelo processo orçamentário, consubstanciadas em

elaboração, estudo e aprovação, execução e avaliação.
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42) Segundo a Lei 8.666/ 93, é dispensável a licitação em todos

os casos abaixo, EXCETO

(A) quando houver quaisquer interessados para a escolha de

trabalho técnico, artístico ou científico, mediante a

instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores,

conforme critérios constantes de edital publicado na

imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias.

(B) quando não acudirem interessados à licitação anterior e

esta, justificadamente, não puder ser repetida sem pre-

juízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas

as condições preestabelecidas.

(C) quando houver possibilidade de comprometimento da segu-

rança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do

Presidente da República, ouvido o Conselho da Defesa

Nacional.
(D) para a aquisição de bens ou serviços nos termos de

acordo internacional específico aprovado pelo Congresso

Nacional, quando as condições ofertadas forem

manifestamente vantajosas para o Poder Público.

(E) para a aquisição ou restauração de obras de arte e obje-

tos históricos, de autenticidade certificada, desde que

compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou en-

tidade.

43) O alcance da fiscalização realizada pelos órgãos de controle

externo, especialmente pelos Tribunais de Contas, abrange

aspectos objetivos, podendo ser citados, dentre eles

(A) contábil, operacional, financeiro e de compensado.

(B) administrativo, operacional, orçamentário e patrimonial.

(C) financeiro, orçamentário, de compensado e patrimonial.

(D) contábil, administrativo, operacional e de compensado.

(E) contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial.

44) A movimentação de recursos da conta única do Órgão Central

(STN) para o Setorial de programação financeira, a fim de

atender ao Orçamento, é denominada

(A) Ordem de Transferência Concedida.

(B) Repasse .

(C) Sub-repasse.

(D) Cota.
(E) Provisão.

45) Calcule o desvio padrão da amostra 20, 5, 10, 15, 35 e

assinale a opção correta.

(A) 10,51

(B) 11, 41

(C) 11,51

(D) 11, 61

(E) 12, 81
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46) Pode-se citar como principais objetivos dos Papéis de Traba-

lhos de Auditoria todas as opções abaixo, EXCETO

(A) representar na justiça (no caso de ser movida uma ação

contra o auditor ou a firma de auditoria).

(B) facilitar a revisão por parte do auditor responsável,

para que ele se assegure de que o serviço foi efetuado

de forma correta.

(C) inspecionar os comprovantes incluídos no saldo de caixa

quanto à aprovação e autenticidade.

(D) acumular as provas necessárias para suportar o parecer

do auditor.

(E) auxiliar o auditor durante a execução de seu trabalho.

47) Utilizando a Contabilidade Pública, uma determinada entidade

tinha, no início de 2004, orçado suas receitas e despesas em

R$ 9.000.000,00 cada. Ao longo do Exercício, foram abertos

créditos suplementares no montante de R$ 6.500.000,00,

tendo sido reduzidas dotações da despesa inicialmente

orçada, num total de R$ 2.500.000,00, para servir de

recursos para a abertura de uma parte destes créditos. Os

créditos extraordinários somaram R$ 1.000.000,00. A receita

arrecadada atingiu R$ 9.750.000,00 e a despesa realizada

foi de R$ 12.500.000,00. Com base nesses dados, é correto

afirmar que a Despesa autorizada foi de

(A) R$ 12.500.000,00

(B) R$ 13.000.000,00

(C) R$ 14.000.000,00

(D) R$ 15.500.000,00

(E) R$ 16.500.000,00

48) De acordo com as regras constitucionais sobre o controle ex-

terno, é correto afirmar que a fiscalização contábil, finan-

ceira, orçamentária, operacional da União e das entidades da

administração direta e indireta, quanto à legalidade, legi-

timidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia

de receitas, será exercida

(A) pelo poder executivo de cada esfera de governo, mediante

os seus órgãos de controle interno.

(B) pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e

pelo sistema de controle interno de cada poder.

(C) por todas as pessoas públicas ou privadas, físicas ou

jurídicas que estejam dentro do território nacional.

(D) pelos Tribunais de Contas da União, Estados e Municípios

quando houver.

(E) pelo Congresso Nacional, mediante serviços contratados

de empresas de auditoria independente.
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49) Em relação aos Métodos de Acumulação de Custos, assinale a

opção correta.

(A) Na Produção por Ordem, os custos são acumulados em uma

conta específica para cada ordem ou encomenda. Essa

conta só pára de receber custos quando a ordem estiver

encerrada.

(B) Na Produção Contínua, os custos são acumulados em contas

representativas das diversas linhas de produção e nunca

são encerradas essas contas no final de cada período.

(C) Custos dos Produtos Vendidos é a soma dos custos conti-

dos na produção inacabada no período.

(D) O sistema PEPS de avaliação de estoques apresenta os

maiores custos de materiais utilizados em períodos

inflacionários.

(E) Subprodutos são aqueles itens que, nascendo de forma

normal durante o processo de produção, não possuem mer-

cado e, portanto, são descartados como sucata e apropri-

ados como perdas.

50) Em relação aos custos de produção, é correto afirmar que

(A) os variáveis unitários crescem ou decrescem em conformi-

dade com a quantidade produzida.

(B) os fixos totais mantêm-se estáveis, independentemente do

volume da atividade de produção.

(C) não podem ser classificados em fixos e indiretos simul-

taneamente.

(D) os fixos totais decrescem na razão direta da quantidade

produzida.

(E) os variáveis da produção crescem de forma inversamente

proporcional à quantidade produzida.
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