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1) Em relação às classificações de custos, são classificados,

normalmente, como custos diretos em relação aos produtos:

(A) o aluguel e as embalagens .

(B) o aluguel e a supervisão.

(C) a matéria-prima e a supervisão.

(D) a promoção e a propaganda.

(E) a matéria-prima e as embalagens.

2) É o tipo de parecer em que o auditor deixa de emitir opinião

sobre as demonstrações contábeis, por não ter obtido
comprovação suficiente para fundamentá-la.

(A) Parecer com abstenção de opinião.

(B) Parecer adverso.

(C) Parecer com ressalva.

(D) Parecer sem ressalva.
(E) Parecer parcial.

3) A licitação será processada e julgada em estrita
conformidade com princípios básicos, EXCETO com o princípio

(A) da impessoalidade.

(B) da improbidade administrativa.
(C) da vinculação ao instrumento convocatório.

(D) do julgamento objetivo.

(E) da moralidade.

4) Dentro da ampla margem de liberdade que os princípios
permitem ao contador, no registro das operações, as
convenções vêm restringir ou limitar ou mesmo modificar
parcialmente o conteúdo dos princípios. Qual convenção

orienta que, a fim de evitar desperdício de tempo e de
dinheiro, devem-se registrar na Contabilidade tão-somente os
eventos dignos de atenção?

(A) Da Consistência.

(B) Do Conservadorismo.

(C) Da Objetividade.
(D) Da Uniformidade.

(E) Da Materialidade.
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5) Em relação a custo fixo e margem de contribuição, coloque

Falso (F) ou Verdadeiro (V) nas afirmações abaixo e, a

seguir, assinale a opção correta.

( ) Os custos fixos são totalmente dependentes dos produtos

e dos volumes de produção executados no período.

( ) Margem de contribuição por unidade é o valor que cada
unidade efetivamente traz, à empresa, de sobra entre
sua receita e seu custo.

( ) Em períodos de altas taxas de inflação, deve-se traba-

lhar com receitas, custos e despesas a valor presente e

com moeda constante.

( ) Margem de contribuição é conceituada como a diferença

entre receita e a soma de custos e despesas diretas.

( ) Ao vender um produto por um preço superior aos custos e

despesas variáveis, tem-se um acréscimo direto no re-

sultado.

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

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

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

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

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

6) Assinale a opção que apresenta o documento que estabelece as

diretrizes, objetivos e metas da administração para as

despesas de capital e outras dela decorrentes, e para as

relativas aos programas de duração continuada.

(A) Plano Plurianual .

(B) Lei orçamentária Anual .
(C) Lei de Diretrizes Orçamentárias.

(D) Proposta Orçamentária.

(E) Programa de Metas Anual .

7) Segundo a Teoria Materialista, as contas são classificadas

em:

(A) contas patrimoniais, contas de agentes consignatários e

contas de agentes correspondentes.

(B) contas patrimoniais e contas de resultado.
(C) contas dos proprietários e contas dos agentes secun-

dários.
(D) contas dos proprietários, contas de agentes consignatá-

rios e contas dos agentes correspondentes.

(E) contas integrais e contas diferenciais.
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8) O conjunto de técnicas que permitem ao auditor obter

evidências ou provas suficientes e adequadas 
. 

para

fundamentar sua opinião sobre as demonstrações contábeis

auditadas, abrangendo testes de observância e testes
substantivos.

(A) Parecer dos auditores independentes .

(B) Papéis de Trabalho.

(C) Auditoria independente .

(D) Técnicas de auditoria.

(E) Procedimentos de auditoria.

9) As Demonstrações Financeiras obrigatórias para todos os
contribuintes sujeitos à tributação do Imposto de Renda com

base no Lucro Real são: Balanço Patrimonial (BP) ,

(A) Notas Explicativas (NE) e Demonstração do Resultado do

Exercício (DRE).

(B) Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulado (DLPA) e

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

(C) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Demons-

tração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA).

(D) Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos (DOAR)

e Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) .

(E) Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos (DOAR)

e Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA).

10) Os direcionadores de custos de recursos também são
conhecidos na literatura do Custeio Baseado em Atividades
(ABC) como direcionadores

(A) de primeiro estágio.

(B) de segundo estágio.

(C) de atividades.

(D) secundários.

(E) transitórios.
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11) Uma empresa industrial apresenta em determinado período os

seguintes dados:

Custos Fixos = R$ 9.000,00

Custos Diretos Variáveis = R$ 11.000,00

Custos Indiretos Variáveis = R$ 6.200,00

Margem de Contribuição = R$ 5.800,00

Qual o valor do preço de venda da empresa acima?

(A) R$ 16.800,00

(B) R$ 17.200,00

(C) R$ 23.000,00

(D) R$ 26.200,00

(E) R$ 32.000,00

12) Qual é o estágio da Receita Orçamentária que visa a

indentificação e individualização do contribuinte ou

devedor, com respectivos valores, não necessitando de

escrituração contábil?

(A) Lançamento.

(B) Previsão.

(C) Arrecadação.

(D) Transferências.

(E) Liquidação.

Prova 
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13) Uma empresa produz ventiladores e refrigeradores, cujos
preços de venda, líquidos de tributos, são, em média, R$

90,00 e R$ 270,00, respectivamente, e o volume de produção e

de vendas cerca de 2.000 unidades de cada, por período.

Sua estrutura de custos é a seguinte (em $):

1. Custos Variáveis por unidade: Ventiladores Refrigeradores

Matéria-prima R$ 13,00 R$ 40,00

Material de embalagem R$ 3,00 R$ 10,00

Mão de obra direta R$ 10,00 R$ 70,00

2. Custos indiretos (fixos) por período:

Supervisão R$ 50.000,00

Depreciação R$ 190.000,00

Outros R$ 24.000,00

Considerando que a empresa costuma apropriar os custos
indiretos aos produtos pelo critério da proporcionalidade ao

tempo de mão de obra direta, e que são necessárias 0,4 hora

para produzir um ventilador e 1,2 hora para produzir um

refrigerador, a margem de contribuição unitária (MC/un.) do

ventilador e o lucro bruto unitário do refrigerador são,

respectivamente:

(A) R$ 26,00 e R$ 99,00

(B) R$ 64, 00 e R$ 31, 00

(C) R$ 64,00 e R$ 51,00

(D) R$ 150, 00 e R$ 31, 00

(E) R$ 150, 00 e R$ 51, 00

14) Segundo a classificação de serviços públicos, assinale a
opção que apresenta aqueles que a Administração Pública
presta diretamente ou aquiesce que sejam prestados por

terceiros, nas condições regulamentadas e sob seu controle,

mas por conta e risco dos prestadores, mediante remuneração

dos usuários.

DK) públicos.

(B) próprios do Estado.

(C) impróprios do Estado.

(D) de utilidade pública.

(E) administrativos.
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15) Com relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), é

correto afirmar que:

(A) deverá vir acompanhada pelos Anexos de Metas Fiscais e

de Riscos Fiscais.

(B) é constituída pelos orçamentos fiscal, seguridade social

e investimentos das empresas .
(C) estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, obje-

tivos e metas da Administração Pública Federal para as
despesas de capital e outras dela decorrentes.

(D) não disporá sobre as alterações na legislação tributá-

ria.
(E) compreenderá as metas e prioridade da Administração

Pública Federal, exceto as despesas de capital para o

exercício financeiro subsequente.

16) Sob o aspecto legal, que opção constitui modalidade da
dívida pública flutuante?

(A) Os restos a pagar, incluídos os serviços da dívida.

(B) Os débitos de tesouraria.
(C) Os saques.

(D) O regime de aditamento.

(E) Os serviços da dívida a receber .

17) Quando for comprovada a inexistência de domicílio bancário
do credor ou quando for necessária a disponibilização
imediata dos recursos correspondentes, é utilizado para
pagamento direto ao credor, em espécie, junto à agência de

domicílio bancário da Unidade Gestora, a Ordem Bancária

(A) de Crédito.

(B) para Banco.

(C) avulsa.

(D) de Aplicação.

(E) de Pagamento.

Prova 
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18) Assinale a opção que apresenta o mecanismo de controle do

Legislativo que tem por objetivo verificar a probidade da
Administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros

públicos e cumprimento da Lei de Orçamento.

(A) Controle interno.

(B) Fiscalização administrativa.

(C) Controle da legalidade.

(D) Tomada de contas.
(E) Controle externo.

19) Correlacione as modalidades de garantia exigidas pela

Administração Pública para assegurar o cumprimento de seus
contratos às suas respectivas definições, e assinale a

opção que apresenta a sequência correta.

MODALIDADES DE GARANTIAS DEFINIÇÕES

I - Caução ( ) É a garantia oferecida por uma

II - Seguro-garantia companhia seguradora para asse-

III- Fiança bancária assegurar a plena execução do

IV - Seguro de pessoas contrato.

e bens ( ) É a garantia fidejussória for-

necida por um banco que se
responsabiliza perante a Admi-

nistração pelo cumprimento das
obrigações do contratado.

( ) É toda garantia em dinheiro ou

em títulos da dívida pública.

( ) É a garantia exigida nos con-

tratos administrativos cuja

execução seja particularmente
perigosa.

( ) É a garantia, em dinheiro, ofe-

recida por pessoa física para

assegurar o cumprimento de um

contrato.

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

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

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

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

(E) (IV) (I) (II) (-) (III)

Prova 
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20) Assinale a opção que apresenta a técnica de auditoria que

depende da argúcia, dos conhecimentos e da experiência

do auditor, e que pode revelar erros, problemas ou deficiên-

cias através de exame.

0% ) Inquérito.

03) Observação.

(C) Investigação minuciosa.
(D) Exame da escrituração.

DE) Exame físico.

21) Um estudioso elaborou uma pesquisa sobre a idade dos
funcionários de uma empresa e obteve os seguintes resulta-

dos:

30 35 50 30 30 45 40 30

50 50 60 50 35 40 45 40

45 50 40 30 60 50 60 30

De acordo com a tabela acima e efetuados os devidos

cálculos, é correto afirmar que:

(A) o valor da média aritmética é 48, 71

(B) o valor do desvio padrão é 8, 98

(C) o valor do desvio padrão é 9, 89

(D) há duas modas com valores de 45 e 60

(E) existe uma única moda de valor 40

22) Suponha um período de preços em ascensão. Ao substituir o

critério do custo médio pelo UEPS, o

(A) custo diminui e o lucro aumenta.

(B) custo aumenta e o lucro diminui .

(C) custo diminui e o estoque diminui .

(D) lucro aumenta e o estoque aumenta.

(E) lucro aumenta e o estoque diminui .

Prova : Amarela Concurso : PS-QC/ 2010
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23) Observe a tabela abaixo.

CONTAS Valores R$

Capital Social 90.000,00

Reserva de Correção Honetária do Capital Social 270.000,00

| Reserva de Prêmio Recebido na Emissão de 
56.000,00

Debentures
Reserva de Produto de Alienação de Partes 

60.000,00
| Beneficiárias

| Reservas Estatutária 80.000,00

Reserva para Contingência 24.000,00

Reserva Legal 18.000,00

Resultados de Exercicios Futuros 2.000,00

Entre as contas relacionadas na tabela, as que são classifi-

cadas como Reserva de Capital totalizam

(A) R$ 314.000,00

(B) R$ 270.000,00

(C) R$ 330.000,00

(D) R$ 344.000,00

(E) R$ 386.000,00

24) As sobras de materiais, cuja venda é esporádica e realizada

por valor não previsível na data em que surgem na produção,

são denominadas

(A) co-produtos.

(B) sucatas .
(C) subprodutos.

(D) secundárias.

(E) auxiliares.

25) Como é denominado o ato que a pessoa ou órgão, que de

direito é competente para executá-lo, realiza quando o

agente responsável pelos negócios da entidade ou por bens e

valores públicos deixa de cumprir em prazo legal sua

obrigação de apresentar a prestação de contas?

(A) Tomada de contas extraordinária.

(B) Tomada de contas .
(C) Auditoria especial.

(D) Análise de processo contábil.

(E) Prestação de contas.

Prova : Amarela Concurso : PS-QC/ 2010
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26) A conta Mercadorias, utilizada para registro dos estoques e

das entradas e saídas de mercadorias, apresentava _saldo

credor no valor de R$ 23.000,00. Sabendo-se que o inventário
indica que o valor dos estoques é de R$ 37.000,00, é

correto afirmar que o Resultado com Mercadorias foi de

(A) R$ 14.000,00 de lucro.

(B) R$ 37.000,00 de lucro.

(C) R$ 37.000,00 de prejuízo.

(D) R$ 60.000,00 de lucro.

(E) R$ 60.000,00 de prejuízo.

27) O princípio orçamentário que pressupõe que o orçamento deve

compreender todas as receitas a serem arrecadadas e todas as
despesas a serem realizadas no exercício financeiro é o da

GA) não vinculação.

(B) unidade.

(C) exclusividade.

(D) universalidade.

(E) especificação.

28) Para habilitação nos Processos Licitatórios NÃO será exigido

dos interessados a documentação relativa à

(A) qualificação econômica-financeira.

(B) habilitação jurídica.

(C) seguridade social.
(D) regularidade fiscal.

(E) qualificação técnica.

29) Segundo Eliseu Martins, é considerada a unidade mínima de

acumulação de custos indiretos:

(A) Segmento.

(B) Departamento.

(C) Cadeia de valor.

(D) Centro de Custos .

(E) Setorial.

Prova 
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30) Na organização política e administrativa brasileira,

quais são as Entidades consideradas como pessoas jurídicas

de Direito Privado que, por lei, são autorizadas a prestar

serviços ou realizar atividades de interesse coletivo ou

público, mas não exclusivos do Estado?

04) Estatais.

(B) Autárquicas.

(C) Fundacionais.

(D) Empresariais .

(E) Paraestatais.

31) Correlacione as modalidades de licitações às respectivas
características, assinalando a opção que apresenta a sequên-

cia correta.

MODALIDADES DE LICITAÇÕES CARACTERÍSTICAS

I - Pregão ( ) A publicidade é assegurada com,

II - Concorrência pelo menos, 45 de antecedência.

III- Tomada de Preços ( ) Suas características básicas são
IV - Convite a ampla publicidade e universa-

V - Concurso lidade.

VI - leilão ( ) Adistringe-se às aquisições

(compras e serviços) considera-

das comuns, qualquer que seja o
valor da contratação.

( ) Permite que participem licitan-

tes que apresentem a documenta-

ção exigida para cadastramento
até o terceiro dia anterior à
data do recebimento das propos-

tas.

( ) Permite que interessados cadas-

trados manifestem interesse em
participar da licitação com
antecedência de até 24hs antes
da apresentação das propostas.

(A) (V) (II) (I) (III) (IV)

(B) (II) (I) (V) (III) (VI)

(C) (IV) (III) (I) (II) (V)
(D) (V) (II) (I) (IV) (III)

(E) (VI) (II) (IV) (I) (III)

Prova i Amarela Concurso : PS-QC/ 2010
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32) Em 01-03-X0, as contas Caixa e Bancos apresentavam saldos
de R$ 8.000,00 e R$ 63.000,00, respectivamente.

No período foram feitos os seguintes movimentos:

• Saques em conta-corrente bancária no valor de R$ 45.000,00,

em dinheiro;

• Depósitos bancários no valor de R$ 40.000,00;

• Não foram feitos outros créditos na conta Caixa;

• No dia 31-03-X0, o saldo da conta Caixa era de R$13.000,00.

Pode-se afirmar que o total de débitos feitos no período à
conta Caixa e o saldo da conta Bancos eram, em 31-03-X0,

respectivamente, de:

(A) R$ 13.000,00 e R$ 58.000,00

(B) R$ 40.000,00 e R$ 38.000,00

(C) R$ 45.000,00 e R$ 40.000,00

(D) R$ 45.000,00 e R$ 58.000,00

(E) R$ 58.000,00 e R$ 13.000,00

33) Requisito essencial da concorrência por relacionar-se com o

Princípio da Universalidade.

(A) Habilitação preliminar .
(B) Ampla publicidade.

(C) Julgamento por comissão.
(D) Pré-qualificação.

(E) Qualificação técnica.

Prova 3 Amarela Concurso : PS-QC/ 2010
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34) Correlacione as terminologias de Contabilidade Básica,

segundo Silvério das Neves e Paulo E. V. Viceconti, às suas

respectivas definições, assinalando, a seguir, a opção que

apresenta a sequência correta.

TERMINOLOGIA DEFINIÇÕES

I - Obrigações ( ) Compromissos de qualquer espé-

II - Despesas cie ou natureza assumidos pe-

III- Custos rante terceiros.

IV - Fatos Modificativos ( ) Gastos relativos a bens ou

V - Fatos Compostos serviços utilizados na produ-

VI - Receita ção de outros bens e serviços

numa empresa industrial ou

prestadora de serviços.

( ) Combinam fatos permutativos

com fatos modificativos, po-

dendo ser aumentativos ou di-

minutivos.

( ) Provocam alterações no valor

da Situação Líquida (SL), pro-

vocando aumento ou redução de

valor idêntico ao Passivo Exi-

gível ou no Ativo.

( ) Gastos com bens e serviços não
utilizados nas atividades pro-

dutivas e consumidos com a
finalidade de obtenção de re-

ceitas.

(A) (I) (III) (V) (IV) (II)

(B) (II) (III) (I) (IV) (VI)

(C) (I) (VI) (IV) (V) (III)

(D) (III) (V) (II) (IV) (I)

(E) (I) (II) (V) (IV) (VI)

Prova : Amarela Concurso : PS-QC/ 2010
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35) Observe a tabela abaixo.

EMPREsA | ATIvo | PAssIvo ExIGivEL
Alfa | soo, oo | 200,00

Bravo | 400,00 | 300,00

charlie | 250,00 | 300,00

Assinale a opção correta de acordo com os dados apresenta-

dos.

(A) A empresa Alfa revela Situação Líquida negativa

(B) A empresa Bravo revela Situação Líquida negativa de

R$ 100,00

(C) A empresa Charlie revela Situação Líquida negativa de

R$ 50,00

(D) A empresa Charlie revela Situação Líquida positiva de

R$ 50,00

(E) A empresa Alfa revela Situação Líquida positiva igual a

R$ 200, 00

36) Como são classificadas, respectivamente, as despesas com

obrigações patronais e as despesas com aquisição de imóveis?

(A) Custeio e transferências correntes.

(B) Correntes e custeio.

(C) Capital e patrimonial.

(D) Custeio e inversões financeiras.

(E) Investimentos e inversões financeiras.

37) Considere a distribuição abaixo.

h = 5 Classe Pm F

10 15 12 , 5 . 4

15 20 17,5 8

20 25 | 22,5 | 20

25 30 | 27,5 | 12

30 35 | 32,5 | 6

Total | So

Os valores da média aritmética e da mediana são, respectiva-

mente:

(A) 23,30 e 23,37

(B) 23, 37 e 23, 30

(C) 23,30 e 25,50

(D) 25,50 e 23,30

(E) 25,50 e 23,37

Prova : - Amarela Concurso : PS-QC/ 2010
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38) A perda de valor do bem do Ativo Permanente representa
despesa ou custo para empresa, pois reduz seu patrimônio

líquido. Este fato é registrado através do lançamento a
débito da conta denominada

(A) Depreciação Acumulada.

(B) Despesa de Depreciação.

(C) Amortização Acumulada.

(D) Despesa de Amortização.

(E) Exaustão Acumulada.

39) Assinale a opção que apresenta somente contas que compõem o
passivo circulante.

(A) Impostos a recolher, empréstimos bancários e finan-

ciamentos.

(B) Imposto de Renda, Empréstimos Bancários e Debêntures .
(C) Fornecedores, Empréstimos Bancários e Financiamentos.

(D) Salários a Pagar, Debêntures e Financiamentos .

(E) Fornecedores, Impostos a Recolher e Salários a Pagar.

40) O valor que corresponde à diferença entre o Capital

Subscrito (promessa de entrega) e o Capital Integralizado

(entrega efetiva) é chamado de Capital

(A) Total à Disposição da Sociedade.

(B) a Integralizar ou Capital à Realizar.

(C) Integralizado ou Capital Realizado.

(D) Subscrito.

(E) de Terceiros.

41) Se uma empresa usar, indiscriminadamente, diferentes bases e
critérios de rateio de custos indiretos ao longo do tempo,

ela estará ferindo o Princípio

(A) da Prudência.

(B) da Relevância.

(C) da Consistência.

(D) da Materialidade.

(E) do Conservadorismo.
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42) Os avisos de licitação deverão ser publicados com um prazo

mínimo até o recebimento das propostas ou realização do

evento. O prazo mínimo de 30 dias é exigido para a modali-

dade

(A) Tomada de preços .

(B) Concurso.

(C) Convite.

(D) Concorrência.

(E) Leilão.

43) Dos atos da Administração Pública decorrentes da

aplicação da Lei 8.666 cabem recursos a contar da data da

intimação do ato ou da lavratura da Ata. Qual o prazo

para recurso no caso de rescisão do contrato determinada
por Ato da Administração, por motivo de cumprimento irregu-

lar de cláusulas contratuais, especificações, projetos e

prazos?

(A) 8 (oito ) dias úteis

(B) 7 (sete) dias úteis

(C) 5 (cinco) dias corridos

(D) 5 (cinco) dias úteis

(E) 3 (três) dias corridos

44) Os princípios da Contabilidade representam a essência das

doutrinas e teorias relativas à Ciência da Contabilidade.

Qual Princípio orienta que os efeitos da alteração do poder

aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos
registros contábeis através do ajustamento da expressão
formal dos valores dos componentes patrimoniais?

(A) Do Registro pelo Valor Original .

(B) Da Competência.

(C) Da Atualização Monetária.

(D) Da Oportunidade.

(E) Da Continuidade.

45) Assinale a opção que apresenta um dos instrumentos que o

Poder Público se utiliza para associar-se com outras
entidades Públicas ou com entidades Privadas, e seus parti-

cipantes objetivam a obtenção de um resultado comum.

(A) Consórcio administrativo.
(B) Convênio.
(C) Licitação.

(D) Empreitada.

(E) Contrato.
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46) Calcule o valor do somatório abaixo e assinale a resposta

correta.

4

I ( xi + 3 ) para x = { 4, 5, 6, 7)

i = 1

(A) 12

(B) 22

(C) 25

(D) 34

(E) 49

47) Qual sistema registrará contabilmente os restos a pagar não

processados como sendo uma despesa não processada?

(A) Financeiro.

(B) Contábil.

(C) Patrimonial .
(D) De compensação.

DE) Orçamentário.

48) Um auditor, ao realizar uma inspeção física do estoque de

uma empresa, indica em seus papéis de trabalho o que viu.

Achando que a informação seria muito sucinta, resolve

indicar também a quantidade do estoque, e retratar se a
qualidade do estoque era adequada, autêntica e efetiva. A

ação do auditor caracteriza o aspecto fundamental dos papéis

de trabalho. Esse aspecto é denominado

(A) Completabilidade.

03) Concisão.

(C) Lógica.

(D) Limpeza.

(E) Objetividade.

49) Assinale a opção que apresenta um exemplo de custo imputado.

(A) Comissão sobre vendas .

(B) Custo histórico corrigido.

(C) Custo de oportunidade .
(D) Mão de obra indireta.
(E) Despesas financeiras.
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50) Quanto à natureza do saldo, como se classificam as contas de

escrituração?

(A) Unilaterais e Bilaterais.
(B) Estáticas e Dinâmicas.

(C) Estáveis e Instáveis.
(D) Sintéticas e Analíticas.

(E) Estáticas e Analíticas.
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