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1) Qual é o fator que mais preocupa a Auditoria Independente

quando a mesma se depara com critérios de alocação de Custos

Indiretos?

(A) O Conservadorismo.

03) A Consistência.

(C) A Competência.

0] ) A Relevância.

(E) O Critério de Rateio.

2) A ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de

controle e de registro dos atos e fatos de uma administração

econômica denomina-se:

(A) Patrimônio.

OB) Matemática.

(C) Economia.

DD) Contabilidade.

02) Estatística.

3) Em relação ao suprimento de fundos, é correto afirmar que:

(A) dispensa prestação de contas .

(B) substitui o empenho.

(C) proíbe movimentação pelo CPGF (Cartão de Pagamento do

Governo Federal).

(D) destina-se a despesas rotineiras.

(E) permite saque em dinheiro.

4) Qual é o princípio que exige da Administração comportamento

consoante com os bons costumes, com as regras de boa

administração, com os princípios de justiça e de equidade e

que transmite a ideia comum de honestidade?

(A) Legalidade.

(B) Igualdade.

(C) Publicidade.

0] ) Impessoalidade.

DE) Moralidade.
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5) Em relação ao Regime de Caixa, é correto afirmar que:

(A) as receitas de um exercício são aquelas obtidas no

período, não importando se tenham sido recebidas ou não.

(B) as despesas de um exercício são aquelas incorridas no

período, não importando se tenham sido pagas ou não.

(C) deve ser dada atenção especial ao reconhecimento do fato

gerador da receita e da despesa.

(D) são as despesas e receitas provenientes de um serviço

que não foi prestado.

(E) as despesas consideradas são aquelas efetivamente pagas

no período.

6) Como se denomina a unidade mínima de acumulação de Custos

Indiretos?

(A) Seção de Custos.

(B) Divisão de Custos .
(C) Centro de Rateio.

(D) Centro de Custos .

(E) Departamento.

7) SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) , SENAC

(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), SESC (Serviço

Social do Comércio) e SESI (Serviço Social da Indústria) são

exemplos de:

(A) Empresas Públicas.

(B) Paraestatais.

(C) Autarquias.

(D) Fundações.

(E) Empresas sob controle acionário do Estado.

8) Assinale a opção que apresenta, respectivamente, o objeto e

o principal campo de aplicação da Contabilidade.

(A) Azienda e Patrimônio.

(B) Gestão e Azienda.

(C) Patrimônio e Gestão.

(D) Patrimônio e Azienda.

(E) Gestão e Patrimônio.
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9) Anulação é a declaração de invalidação de um ato
administrativo por:

(A) Ilegalidade.

(B) Desinteresse.
(C) Conveniência.

(D) Impessoalidade.

(E) Oportunidade.

10) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.

Ao contrário da , a é um

título de crédito. Por isso pode ser transferida por endosso

e tem força executiva.

(A) Nota Promissória/Fatura

(B) Fatura/Nota Fiscal

(C) Fatura/Duplicata

(D) Duplicata/Nota Promissória

(E) Duplicata/Nota Fiscal

11) A base de cálculo do Imposto de Renda devido pelas pessoas

jurídicas é denominada de:

(A) Lucro real, presumido ou arbitrado.

(B) Lucro bruto.

(C) Lucro operacional.

(D) Receita não operacional.

(E) Lucro contábil.
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12) Correlacione as terminologias utilizadas em Contabilidade de

Custos industriais aos seus respectivos conceitos e assinale

a opção que apresenta a sequência correta.

TERMINOLOGIA CONCEITO

I - Custo ( ) Compra de um produto ou serviço

II - Despesa qualquer, que gera sacrifício
III- Perda financeiro para a entidade, sa-

IV - Gasto crifício esse representado por

entrega ou promessa de entrega

de ativos.

( ) Gasto relativo a bem ou serviço
utilizado na produção de outros

bens ou serviços.

( ) Bem ou serviço consumido direta

ou indiretamente para obtenção

de receitas.

( ) Bem ou serviço consumido de

forma anormal e involuntária.

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

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

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

(D) (I)(IV)(II)(III)
(E) (I)(IV)(III)(II)

13) Assinale a opção que apresenta apenas contas de resultado.

(A) estoque e fornecedores.

(B) lucros acumulados e capital subscrito.

(C) correção monetária e instalações.

(D) imposto sindical e vendas brutas de mercadorias.

(E) provisões e financiamentos.

14) A afirmação de que o valor lançado a débito de uma ou mais

contas deve ser correspondido por crédito de igual valor em

uma ou mais contas, patrimoniais ou de resultado,

corresponde ao conceito de:

(A) Balanço Patrimonial .
(B) Auditoria.

(C) Análise contábil.

(D) Método das partidas simples.

(E) Método das partidas dobradas.
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15) Quando existem diversas alternativas para o registro

contábil de um mesmo evento, todas validadas dentro dos

princípios aceitos, a empresa deve adotar uma delas com

base no Princípio Contábil

(A) do Conservadorismo.

(B) da Relevância.

(C) da Prudência.

(D) da Consistência.
(E) da Realização da Receita.

16) Cada vez que é necessário utilizar qualquer fator de rateio

para a apropriação ou cada vez que há o uso de estimativas

fica o custo incluído como:

(A) Indireto.

(B) Aproximado.

(C) Direto.

(D) Estimado.
(E) Aleatório.

17) Devido ao crescimento das empresas, com o consequente

aumento da distância entre o administrador, os ativos e

as pessoas administradas, a Contabilidade de Custos passou

a ser encarada como uma eficiente forma de auxílio

no desempenho da nova missão gerencial. Quais são as

funções gerenciais mais relevantes da Contabilidade de

Custos?

(A) Ajudar nas tomadas de decisões e auxíliar o Controle.

(B) Auxíliar o Controle e avaliar os lucros globais.

(C) Ajudar nas tomadas de decisões e avaliar os lucros glo-

bais.

(D) Avaliar os lucros globais e preparar Demonstrações Con-

tábeis.

(E) Auxíiar o Controle e preparar Demonstrações Contábeis.
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18) Em relação ao patrimônio, é INCORRETO afirmar que:

(A) é o conjunto de bens, direitos e obrigações.

(B) o titular do patrimônio pode ser pessoa física ou jurí-

dica.
(C) o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o

patrimônio de seus sócios.

(D) o patrimônio pode ser considerado apenas do ponto de

vista estático.

(E) é composto por elementos positivos e negativos.

19) Uma empresa adquire equipamentos a prazo para utilização em

sua fábrica. Assinale a opção que apresenta o lançamento

correto referente a essa transação.

(A) D - Caixa
C - Máquinas e equipamentos

(B) D - Instalações
C - Bancos conta movimento

(C) D - Duplicatas a receber

C - Instalações

(D) D - Máquinas e equipamentos

C - Duplicatas a receber

(E) D - Máquinas e equipamentos

C - Duplicatas a pagar

20) Assinale a opção que apresenta o grupo de contas que NÃO

pertence ao Patrimônio Líquido.

(A) Ações ou quotas em tesouraria.

(B) Reserva de lucros .
(C) Reserva de capital.

(D) Capital Social.

(E) Investimento.
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21) o documento emitido pelo SIAFI(Sistema Integrado de Admi-

nistração Financeira do Governo Federal) e que é utilizado

para pagamento de diversos credores é denominado de

(A) DARF (Documento de Arrecadação das Receitas Federais) .

(B) OBB (Ordem Bancária para Banco) .
(C) GPS (Guia da Previdência Social) .
(D) GRU (Guia de Recolhimento à União) .

(E) GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à

Previdência Social).

22) Como se denomina a relação ou listagem de contas adotadas

por determinada empresa em sua escrituração contábil?

01) Plano de contas.

(B) Sistema de contas.

(C) Elenco de contas.
(D) Conta .

(E) Função da conta.

23) O conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível

de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço,

ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação,

elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos pre-

liminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado

tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que

possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos

métodos e do prazo de execução, recebe o nome de:

01) Projeto Básico.
(B) Orçamento Estimado.
(C) Orçamento Detalhado.

(D) Projeto Executivo.

(E) Cronograma de Desembolso.
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24) Uma vez apurado o resultado do exercício, a transferência do

seu saldo devedor para o Patrimônio Líquido será feita por

intermédio do seguinte lançamento:

(A) D - Lucro Operacional Líquido

C - Resultado do Exercício

(B) D - Resultado do Exercício

C - Lucro ou Prejuízos Acumulados

(C) D - Resultado do Exercício
C - Receita de Serviços

(D) D - Lucro ou Prejuízos Acumulados

C - Resultado do Exercício

(E) D - Resultado do Exercício

C - Patrimônio Líquido

25) Quando uma empresa apresentar o ativo maior que o passivo

exigível, é correto afirmar que sua situação líquida será:

(A) neutra.

(B) nula.

(C) negativa.

OD) positiva.

(E) compensada.

26) No início do ano de 2012, a Estação Antártica Comandante

Ferraz teve um incêndio que afetou áreas vitais para seu

funcionamento adequado. Qual é a única opção que se refere

ao tipo de crédito aberto para suprir despesas imprevisíveis

e urgentes?

CA) Suplementar.

(B) Urgente .
(C) Extraordinário.

(D) Complementar.

(E) Especial.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/ 12

Profissão : TÉCNICO EM CONTABILIDADE

8/ 14



27) O Gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios

atribuíveis a futuros períodos é denominado de

(A) Desembolso.

(B) Investimento.

(C) Gasto.

(D) Perda.

(E) Custo.

28) Um grupamento de dados em classes que exibe o número ou

percentagem de observações em cada classe e que pode ser

apresentada sob forma gráfica ou tabular é denominado de:

(A) Distribuição de frequência.

(B) Dado estatístico.
(C) Variável.

(D) Notação Sigma.

(E) Medida de Dispersão.

29) Os bens incorpóreos também podem ser denominados de bens

(A) intangíveis.

(B) materiais.

(C) públicos.

(D) creditícios.
(E) irregulares.

30) Em qual conta registra-se o montante dos recursos fornecidos

pelos sócios para a formação do patrimônio inicial da

sociedade?

(A) Adiantamento de Clientes.

(B) Lucros Acumulados .

(C) Instalações.

(D) Aplicações Financeiras.

(E) Capital Social.

31) O pagamento de pessoal (civil e militar) e o pagamento de

inativos e pensionistas devem ser considerados para a

Administração Pública, respectivamente, como:

(A) Transferência corrente e inversão financeira.

(B) Transferência corrente e despesa de custeio.

(C) Inversão financeira e despesa de custeio.

(D) Despesa de custeio e transferência corrente.

(E) Inversão financeira e transferência corrente.
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32) Qual é o princípio que determina que, uma vez fixados os
limites do inventário, todos os elementos patrimoniais nele
compreendidos deverão ser objeto do levantamento?

(A) Instantaneidade.

(B) Oportunidade.

(C) Integridade.

(D) Especificação.

(E) Uniformidade.

33) Assinale a opção que apresenta apenas espécies de fatos
contábeis.

(A) Periódicos e permanentes .

(B) Materialistas, personalistas e mistos.
(C) Permutativos, integrais e periódicos.

(D) Periódicos e mistos.

(E) Permutativos, modificativos e mistos .

34) Assinale a opção que pode ser considerada uma "Variação
Patrimonial Diminutiva" .

(A) Transferências Recebidas.

(B) Contribuições.

(C) Pessoal.

(D) Ganhos com Ativos.
(E) Venda de Bens.

35) O controle pode ser exercido em diversos momentos em relação

aos fatos administrativos. O controle que é exercido através

da vigilância sobre o trabalho administrativo, à medida em

que ele se processa (na emissão de empenhos, na arrecada-

ção de receitas etc), é denominado de:

(A) antecedente.
(B) concomitante.

(C) subsequente.

(D) preventivo.

(E) corretivo.
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36) Assinale a opção que apresenta apenas itens classificados

como custos de produção.

(A) Honorários da Diretoria, salário da administração.

(B) Matéria-prima consumida, salário da administração.

(C) Seguro da área de produção da fabrica, matéria-prima

consumida.
(D) Honorários da Diretoria, comissão de vendedores.

(E) Comissão de Vendedores, correios.

37) A prestação de contas do Governo deve ser apresentada ao

responsável pelo controle externo. A lei prevê que o
controle externo será exercido pelo:

(A) Poder Executivo.

(B) Poder Legislativo.

(C) Poder Moderador.

(D) Poder Judiciário.
(E) Ministério Público.

38) A fim de manter atualizados os registros dos bens

patrimoniais, bem como a responsabilidade dos setores onde

se localizam tais bens, a Administração Pública deve

proceder ao inventário através de verificações físicas pelo

menos uma vez por:

(A) ano .

(B) semestre.

(C) mês.

(D) semana.

(E) dia.

39) O Regime Diferenciado de Contratação(RDC) foi criado para

ser utilizado exclusivamente para licitações e contratos

necessários à realização de eventos esportivos

específicos. Assinale a opção que NÃO apresenta um evento

incluído no RDC.

(A) Jogos Pan-Americanos de 2007.

(B) Copa das Confederações da Federação Internacional de Fu-

tebol Associação- FIFA 2013 .
(C) Copa do Mundo FIFA 2014.

(D) Jogos Olímpicos de 2016.

(E) Jogos Paraolímpicos de 2016.
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40) Como se denomina o poder administrativo que trata da

faculdade de punir internamente as infrações funcionais

dos servidores da Administração Pública?

04) Discricionário.

DB) Hierárquico.

(C) Disciplinar.

CD) Regulamentador.

02) De Polícia.

41) Como são denominados os Departamentos que promovem direta-

mente qualquer tipo de modificação sobre o produto?

(A) Departamento de Vendas .

(B) Departamento de Custos .

(C) Departamento de Custos Comuns .

(D) Departamento de Serviços .

(E) Departamento de Produção.

42) A conversão, em espécie, de bens e direitos de um órgão

público é considerada:

(A) Despesa de capital.

(B) Despesa corrente .
(C) Despesa financeira

(D) Receita corrente .

(E) Receita de capital.

43) De acordo com a Lei 8.666/ 93, assinale a opção que NÄO

apresenta uma modalidade de licitação.

(A) Processo seletivo.

(B) Concorrência.

(C) Tomada de preços.

(D) Convite.

(E) Leilão.

44) Como se denomina o documento que "demonstra as receitas e

despesas previstas em confronto com as realizadas"?

(A) Balanço Orçamentário.

(B) Balanço Patrimonial.

(C) Balanço Financeiro.
(D) Demonstração das Variações Patrimoniais .

(E) Demonstração do Resultado Econômico.
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45) Em relação às medidas de tendência central, é correto

afirmar que o valor real que separa o rol em duas partes,

deixando à sua esquerda o mesmo número de elementos que a

sua direita, denomina-se:

(A) Moda .

(B) Média Aritmética.

(C) Mediana.
(D) Média Geométrica.

(E) Desvio Padrão.

46) Assinale a opção que apresenta um estágio da despesa.

DA) Pagamento.

OB) Arrecadação.

(C) Lançamento.

DJ) Levantamento.

02) Recolhimento.

47) Assinale a opção em que todos os itens são considerados

custos diretos em relação aos produtos.

(A) Energia elétrica consumida na produção e aluguel do gal-

pão industrial.

(B) Matéria-prima e embalagens .
(C) Mão de obra e energia elétrica consumida na produção .

(D) Matéria-prima e supervisão da produção.

(E) Supervisão da produção e aluguel do galpão industrial.

48) Qual é o princípio contábil que pressupõe que a entidade

continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e

a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta

esta circunstância?

(A) Entidade.
03) Circunstância.

(C) Continuidade.

DJ) Oportunidade.

DE) Prudência.
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49) Segundo a teoria materialista, as contas traduzem simples

entradas e saídas de valores que evidenciam o ativo (valores

positivos) e o passivo (valores negativos). Nessas condições

é correto afirmar que as contas são divididas em dois

grupos:

(A) Patrimoniais e de resultado.
(B) Integrais e diferenciais.

(C) Do proprietário e dos correspondentes .

(D) Patrimoniais e integrais.

(E) De resultado e diferenciais.

50) A ANP (Agência Nacional do Petróleo) e a ANVISA (Agência

Nacional de Vigilância Sanitária) são organizações que já

celebraram convênios com a Marinha. Essas organizações são

consideradas:

(A) Empresas públicas.

(B) Paraestatais.
(C) Agências reguladoras .
(D) Fundações.

(E) Empresas sob controle acionário do Estado.
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