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1)

Assinale
Caixa.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2)

a

opção

que apresenta a operação que NÃO afeta o

Encargos Financeiros.
Empréstimos Bancários.
Aquisição de Item do Ativo Imobilizado.
Juros.
Depreciação.

Segundo Giacomoni
(2012), os Restos a Pagar com prescrição
de despesas relativas a exercícios jã encerrados são enqua
drados em qual elemento de despesa?
(A) Despesas de Exercícios Anteriores.
(B) A classificar.
(C) Normalmente, conforme as descrições
gasto.
(D) Restos a Pagar Não Processados.
(E) Restos a Pagar Processados.

3)

dos

objetos

de

No âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal NÃO constitui objeto de exame, de acordo com a Ins
trução Normativa n° 01/2001 da Secretaria Federal de Contro
le Interno:
(A) os processos de admissão e desligamento de pessoal e os
de concessão de aposentadoria, reforma e pensão.
(B) as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo
capital social a União participe, de forma direta ou in
direta , nos termos do tratado constitutivo.
(C) os projetos de cooperação técnica com organismos inter
nacionais e projetos de financiamento ou doação de orga
nismos multilaterais de crédito com qualquer órgão ou
entidade no país.
(D) os processos de Tomada de Contas Especial, sindicância,
inquéritos administrativos e outros atos administrativos
de caráter apuratório.
(E) os contratos firmados por gestores públicos com entida
des públicas ou privadas para a prestação de serviços,
execução de obras e fornecimento de materiais.
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4}

Assinale a opção que representa competência das unidades
responsáveis pelas atividades do Sistema de Contabilidade
Federal.
(A) Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no plano
plurianual.
(B) Estabelecer
políticas
e diretrizes gerais para a
atuação das empresas estatais.
(C) Zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional.
(D) Manter e aprimorar o Plano de Contas Único da União.
(E) Administrar
as
operações
de
crédito
sob
a
responsabilidade do Tesouro Nacional.

5)

Segundo Freund (2006) , existem essencialmente dois tipos de
dados estatísticos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6)

nominais e ordinais.
intervalares e ordinais.
nominais e de razão.
numéricos e nominais.
numéricos e categóricos.

Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo,
em relação à Demonstração do Resultado do Exercício, assinalando, a seguir, a opção que apresenta a seqüência correta.
(

)Lucro Bruto é a diferença entre a Venda de Mercadorias e
o Custo desta Mercadoria Vendida, sem considerar despe
sas administrativas, de vendas e financeiras.
( ) O Lucro Operacional é obtido por meio da diferença entre
o Lucro Líquido e as Despesas Operacionais.
( )As despesas e receitas não relacionadas
com o objetivo
do negócio da empresa são classificadas
como operacio
nais .
( ) O lucro contábil ajustado de acordo com as exigências do
Imposto de Renda denomina-se Lucro Real.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

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

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

(V)
(F)
(V)
(V)
(F)
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7)

Qual é o crédito adicional que se destina a atender
as despesas para as quais não haja dotação orçamentaria
específica?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8)

Qual ê o Princípio Contábil que aplicado à Contabilidade de
Custos, estabelece que existindo diversas alternativas para
o registro contábil de um mesmo evento, todas válidas dentro
dos princípios geralmente aceitos, deve a empresa adotar uma
delas passando a utilizá-la sempre, não podendo mudar o
critério em cada período?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

9)

Não orçamentário.
Especial.
Suplementar.
Extraordinário.
Extra-orçamentário.

Conservadorismo ou Prudência.
Materialidade ou Relevância.
Realização da receita.
Competência ou Confrontação.
Consistência ou Uniformidade.

Analise a tabela a seguir.
Classe
1
2
3
4
5
6
7

Consumo kwh
Q| ----------- 80

80 |-------- ----160
160|-------- ----240
2 40|-------- ----32 0
320 |-------------400
400|-------------480
----560
480 |

N° de famílias
4
36
67
100
45
34
14

O Consumo mensal de energia elétrica no verão, verificado em
300 residências, apresentou a distribuição informada pela
tabela acima.
Assinale a opção que contêm a mediana dessa distribuição.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

286,6
281,6
278,7
274,4
226,4

kwh
kwh
kwh
kwh
kwh
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10)

Segundo Attie (2011), o responsável peloplanejamento,
ins
talação e supervisão de umsistema de controle
interno ade
quado é :
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

11)

Demonstração do Patrimônio Líquido.
Balanço Patrimonial.
Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Balancete de Verificação.
Demonstração do Resultado do Exercício.

Assinale a opção que representa o Io Nível de codificação
econômica da despesa orçamentária.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

13)

Conselho Fiscal.
Conselho Regional de Contabilidade.
administração.
auditor interno.
auditor externo.

Como se denomina a demonstração que encerra a seqüência dos
procedimentos contábeis, apresentando de forma ordenada os
três elementos componentes do patrimônio: Ativo, Passivo e
Patrimônio Líquido?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12)

o
o
a
o
o

Elemento.
Modalidade de aplicação.
Grupo de despesas.
Item ou subelemento.
Categoria econômica.

Em
relação
aos conceitos
INCORRETO afirmar que:

básicos

de

estatísticas,

é

(A) Estatística Descritiva é a parte da estatística que tem
por obj eto descrever os dados observados.
(B) Rol ê uma seqüência ordenada dos Dados Brutos.
(C) Censo
é
uma
avaliação direta de um parâmetro,
utilizando-se todos os componentes da população.
(D) Estimação é uma avaliação indireta de um parâmetro, com
base em umestimador através de cálculo
de probabili
dades .
(E) Dados Brutos éuma seqüência de valores
numéricos
organizados, obtidos diretamente da observação de um
fenômeno coletivo.
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14)

Classifique
os custos de produção de um produto, de
determinado período, em diretos e indiretos e assinale a
opção que totaliza os valores corretos.
I

- Matéria-prima e embalagens que podem ser apropriadas
perfeita e diretamente ao produto, R$1.500.000,00;
II - Material de consumo que não há como ser associado ao
produto com exatidão, R$400.000,00;
III- Mão de obra do pessoal da produção, R$800.000,00;
IV - Salários da supervisão da fábrica, R$300.000,00;
V - Depreciação de máquinas, linearmente em valores iguais
por período, e não por produto, R$150.000,00;
VI - Energia elétrica, R$250.000,00 alocado diretamente pelo
medidor e R$100.000,00 alocado indiretamente ao produ
to ; e
VII- Aluguel do prédio, R$120.000,00.
(A) Custos diretos R$ 2.950.000,00 e indiretos R$ 670.000,00
R$ 2 .550.000,00
indiretos
(B) Custos
diretos
R$ 1.070.000,00
(C) Custos diretos R$ 2.670.000,00 e indiretos R$ 950.000,00
(D) Custos diretos R$ 2.700.000,00 e indiretos R$ 920.000,00
R$ 2.300.000,00
e
indiretos
diretos
(E) Custos
R$ 1.320.000,00

15)

Qual o grupo de contas que começa cada período contábil com
saldo nulo, como se a conta ainda não tivesse sido movimen
tada?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

16)

Do Ativo.
De Resultado.
Do Passivo.
Patrimoniais.
De Investimentos.

Segundo a Equipe de Professores da FEA/USP (2010), qual o
princípio contábil que junto com o da Realização das
Receitas forma o conhecido Regime de Competência?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Entidade.
Continuidade.
Custo como Base de Valor.
Confrontação das Despesas com as Receitas.
Denominador Comum Monetário.
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17)

Assinale a opção que NÃO exemplifica um Serviço de utilidade
pública.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18)

Transporte coletivo.
Energia elétrica.
Preservação da saúde pública.
Gás.
Telefone.

Assinale a opção
sentença abaixo.

que

completa corretamente as lacunas da

Segundo Martins
(2010) , os ______________ relativos ao
processo de produção são
, e os relativos à
Administração, às
vendas
e
aos
financiamentos
são

(A) custos / despesas / gastos
(B) pagamentos / despesas / gastos
(C) gastos/ custos / despesas
(D) custos / investimentos / despesas
(E) gastos/ despesas / custos
19)

Segundo Martins
(2010),
custo-padrão corrente?

qual

é

a

grande

finalidade do

(A) 0 planejamento e o controle dos custos.
(B) A eliminação de custos a valores reais incorridos (custo
real).
(C) Simplificar totalmente a vida da empresa.
(D) Substituir o custo real.
(E) Apontar a eficiência e as qualidades da linha de produ
ção .

Prova
: Amarela
Profissão : CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Concurso : QC-IM/2014

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - PROVA AMARELA

20)

Em relação à Contabilidade aplicada ao setor público,
assinale a opção que completa corretamente as lacunas da
sentença abaixo.
"A
Contabilidade
Gerencial
constitui
uma ferramenta
importante, com o obj etivo de prover a administração com
informações que não podem estar inseridas na contabilidade
geral ou na contabilidade ________________ ,
e
____________, por divergirem dela quanto à classificação, ao
critério de acumulação e avaliação e , principalmente, como
fonte geradora de informações que auxiliem o processo
decisório. 11(SILVA, 2011)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

21)

industrial / agrícola / orçamentária
financeira / industrial / pastoril
orçamentária / financeira / patrimonial
de custos / agrícola / financeira
orçamentária / pastoril / patrimonial

Em relação à regra de registros de aumentos e de diminuições
das contas de Patrimônio Líquido, é INCORRETO afirmar que:
(A) os aumentos são registrados por débitos e as diminuições
por créditos.
(B) as receitas obtidas, por aumentarem o Patrimônio Líqui
do, deverão ser creditadas em contas de receita.
(C) as despesas incorridas, por diminuírem o Patrimônio Lí
quido, deverão ser debitadas em contas de despesa.
(D) uma despesa é, portanto, elemento que diminui o resulta
do e , consequentemente, o Patrimônio Líquido.
(E) uma receita é elemento que aumenta o resultado e o Pa
trimônio Líquido, por decorrência.
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22)

Em relação a balanços, segundo a lei n° 4.320/1964, assinale
a opção INCORRETA.
(A) O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despe
sas previstas em confronto com as realizadas.
(B) O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa
orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos
de natureza extra-orçamentária,conjugados com os saldos
em espécie provenientes do exercício anterior, e os que
se transferem para o exercício seguinte.
(C) O Balanço Patrimonial demonstrará o Ativo Financeiro, o
Ativo Permanente, o Passivo Financeiro, o Passivo Perma
nente , o Saldo Patrimonial e as Contas de Investimentos.
(D) A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as
alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou in
dependentes da execução orçamentária, e indicará o
resultado patrimonial do exercício.
(E) Os Restos a Pagar do exercício serão computados na re
ceita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na
despesa orçamentária.

23)

Segundo Freund (2006), escolher as classes, separar ou en
quadrar os dados nessas classes e contar o número de itens
de cada classe são etapas essenciais para a construção de
uma distribuição
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
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24)

Segundo Di Pietro
(2013), no que diz respeito às cláusulas
exorbitantes, a Administração pública:
(A) exige que a execução do contrato seja acompanhada e
fiscalizada por um representante da contratada.
(B) tem a prerrogativa de aplicar sanções de natureza
administrativa somente nos casos de inexecução total do
contrato.
(C) pode rescindir unilateralmente o contrato por razões de
interesse
público,
sendo
obrigada a ressarcir o
contratado dos prejuízos regularmente comprovados e ,
ainda, devolver a garantia, pagas as prestações devidas
até a data da rescisão e o custo da desmobilização.
(D) tem a prerrogativa de promover a alteração unilateral do
contrato
quando necessária a modificação do valor
contratual somente no caso de acréscimo quantitativo de
seu objeto.
(E) tem a faculdade de escolher a modalidade de garantia,
não podendo ultrapassar o correspondente a 5% do valor
do contrato.

25)

Analise a tabela a seguir.
Compras (entradas)
Dia

Quantidade (Kg)

9
te

600
1.200

20
25
28

300

Preço unitário Valor total (R$)
10,00
11,50

_

6.000,00
13,800,00
10.600,00

13,25

-

1.400

-

-

-

Utilização
(saldas)
Quantidade (Kg)

-

600

o
o

o
o

o
o
o

o
o

o
o

a
\

O

o
o
—1
I

e R$
R$
R$ 7.500,00
15
.400,00
e
R$
e R$ 6.900,00
R$
R$ 16.212,00 e R$ 6.948,00
R$ 18.550,00 e R$ 7.950,00

VD

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

p
U
L

Com base nas informações apresentadas acima, aplicando o
critério de avaliação de material pelo preço médio ponderado
móvel, calcule o custo da matéria-prima utilizada nos dias
20 e 28, respectivamente, e assinale a opção correta.
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26)

Segundo Giacomoní (2012), cumpridas as formalidades legais,
quanto à necessidade ou não de processo licitatório, a
despesa orçamentária será efetivada por meio de quais
estágios?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

27)

Em relação ao registro de operações decorrentes do Regime de
Competência de Exercícios, ê correto afirmar que se uma
empresa
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

2 8)

Empenho, liquidação e pagamento.
Apropriação, liquidação e pagamento.
Homologação, empenho e pagamento.
Adjudicação, homologação e empenho.
Fixação, empenho e 1iquidação.

obteve uma receita, mas ainda não recebeu em
dinheiro e
tampouco foi feito qualquer registro contábil, debita-se
uma conta de Passivo e credita-se uma conta de Receita.
incorreu numa despesa ainda não paga em dinheiro, e se
nenhum registro contábil foi realizado, debita-se uma
conta de Receita e credita-se uma conta de Passivo.
obteve uma receita, mas ainda não recebeu em
dinheiro e
tampouco foi feito qualquer registro contábil, debita-se
uma conta de Ativo e credita-se uma conta de Receita.
incorreu numa despesa ainda não paga em dinheiro, e se
nenhum registro contábil foi realizado, debita-se uma
conta de Despesa ecredita-se uma conta de Ativo.
obteve uma receita,
mas ainda não recebeu em
dinheiro e
tampouco foi feito qualquer registro contábil, debita-se
uma conta de Ativo e credita-se uma conta de Despesa.

Como se denomina o plano de ação voltado para
controlar a execução dos exames de auditoria?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

orientar e

Papel de trabalho.
Planejamento.
Programa de auditoria.
Procedimento de auditoria.
Avaliação dos controles internos.
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29)

Conforme previsto na Lei 4.320/64, imediatamente após a
promulgação da Lei de Orçamento e com base nos limites nela
fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas
trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica
autorizada a utilizar. Assinale a opção que descreve um dos
objetivos a serem atendidos com a fixação das cotas.
(A) Assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil a
soma de recursos necessários e suficientes à melhor
execução do seu programa plurianual de trabalho.
(B) Manter, durante o trimestre, na medida do possível, o
equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa reali
zada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiên
cias de tesouraria.
(C) Assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil, a
organização das suas despesas permitindo melhorar a exe
cução do seu programa anual de trabalho.
(D) Manter, durante o exercício, na medida do possível, o
equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa reali
zada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiên
cias de tesouraria.
(E) Manter, durante o exercício, na medida do possível, o
equilíbrio entre a receita realizada e a despesa orçada,
de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de
tesouraria.

30)

Assinale a opção que apresenta, somente, exemplos de setores
que trabalham adotando o custeio "por processo11 (produção
contínua).
(A) Escritórios de planejamento, empresas de construção ci
vil e empresas de confecção de moda por estação climá
tica .
(B) Escritórios de auditoria, companhias de energia elétrica
e indústrias químicas.
(C) Indústrias de cimento, indústrias petroquímicas e compa
nhias de telefonia.
(D) Indústrias de petróleo, escritórios de engenharia e in
dústrias de açúcar.
(E) Indústrias de álcool, indústrias de móveis e escritórios
de consultoria. 1
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31)

Correlacione as auditorias aos seus respectivos obj etivos,
de acordo com a classificação prevista na Instrução Norma
tiva n° 01/2001, da Secretaria Federal de Controle Interno,
e assinale a opção que apresenta a seqüência correta.
AUDITORIA
I -AUDITORIA
II -AUDITORIA
III- AUDITORIA
IV -AUDITORIA
V
-AUDITORIA

( )

( )

( )

( )

( )

CONTÁBIL
DE AVALIAÇÃO DAGESTÃO
OPERACIONAL
ESPECIAL
DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

OBJETIVOS
Objetiva o exame de fatos ou situações consideradas re
levantes, de natureza incomum ou extraordinária,
sendo
realizadas para atender determinação expressa de autori
dade competente.
Tem por objetivo emitir uma opinião sobre a gestão
quanto aos aspectos da eficiência, eficácia e economicidade, procurando auxiliar a administração na gerência e
nos resultados, por meio de recomendações que visem
aprimorar os procedimentos, melhorar os controles e au
mentar a responsabilidade gerencial.
Tem por objeto verificar a efetividade e a aplicação de
recursos externos, oriundos de agentes financeiros e or
ganismos internacionais, por unidades ou entidades pú
blicas executoras de projetos celebrados com aqueles
organismos com vistas a emitir opinião sobre a adequação
e fidedignidade das demonstrações financeiras.
Objetiva emitir opinião com vistas a certificar a regu
laridade 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 ela confiados.
Tem por objetivo atuar em tempo real sobre os atos efe
tivos e os efeitos potenciais positivos e negativos de
uma unidade ou entidade federal,evidenciandomelhorias
e economias existentesno processo ouprevenindo garga
los ao desempenho da sua missão institucional.

(A) (IV) (III) (I) (V) (II)
(B) (V) (III) (I) (IV) (II)
(C) (I) (IV) (III) (V) (II)
(D) (IV) (III) (I) (II) (V)
(E) (II) (I) (V) (IV) (III)
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32)

Assinale a opção que descreve o critério de avaliação de
material pelo PEPS (FIFO).
(A) O material utilizado é custeado pelos preços mais
antigos, permanecendo os mais recentes em estoque.
(B) O material é mantido por empresa com controle constante
de seus estoques e que por isso atualiza seu preço médio
após cada aquisição.
(C) Ocorre quando a empresa calcula o preço médio apenas
após o encerramento do período.
(D) Com a sua adoção, hã tendência de se apropriar custos
mais
recentes aos produtos feitos, o que provoca
normalmente redução do lucro contábil.
(E) 0 material utilizado é custeado pelos preços mais novos,
permanecendo os mais antigos em estoque.

33)

As informações que fundamentam os resultados da Auditoria
Interna, e que devem ser suficientes, fidedignas, relevantes
e úteis, de modo a fornecerem base sólida para as conclusões
de recomendações à administração da entidade são denominadas
de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

34)

informações comparativas.
informações analíticas.
matriz de risco.
rotação de ênfase.
evidência.

A Administração pretende
efetuar a aquisição de um equipa
mento de grande porte no valor de R$ 81.000,00. Sendo assim,
pode-se afirmar que, nos
termos da Lei n° 8.666/1993, podese utilizar para tal compra:
(A) exclusivamente a modalidade de licitação denominada con
vite .
(B) as modalidades licitatórias convite ou concorrência.
(C) as modalidades licitatórias de convite ou tomada de
preços.
(D) as modalidades licitatórias de tomada de preços ou con
corrência .
(E) exclusivamente a modalidade de licitação denominada to
mada de preços.
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35)

Analise a tabela a seguir.
Classe
1
2
3
4
5
6

Velocidade (em nós)
----5
0|
5|-----------10
10|-------- ----15
----20
15 |
20 |-----------25
25 |----------- 30

Dos registros de navegação
obtido o quadro acima.

de um

Tempo(h)
1
7
15
9
3
2

determinado

navio, foi

Após análise dos registros, determine a média das velocida
des do navio na série observada e assinale a opção correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
36)

13,43
13 , 92
14,12
14,69
15,26

nós
nós
nós
nós
nós

Assinale a opção que apresenta somente Receitas Correntes,
segundo a classificação legal da Receita Orçamentária.
(A) Patrimonial, operações de crédito e de serviços.
(B) Agropecuária, alienação de bens e amortização de emprés
timos concedidos.
(C) Tributárias, de contribuições e transferências cor
rentes .
(D) Industrial, amortização de empréstimos
concedidos
e
transferências correntes.
(E) Transferências de capital, de serviços e de contribui
ções .
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37)

Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo,
em relação aos conceitos que envolvem a administração
pública direta e indireta no âmbito da União, de acordo com
Hely Lopes Meirelles, assinalando a seguir a opção que
apresenta a seqüência correta.
( ) As autarquias, fundações públicas, empresas públicas e
sociedades de economia mista apresentam três pontos em
comum: criação por lei específica, personalidade jurí
dica e patrimônio próprio.
( ) A autarquia, pessoa jurídica de Direito Público, realiza
um serviço destacado da Administração indireta, exer
cendo, assim, atividades típicas da Administração Pú
blica .
( ) A fundação pública, pessoa jurídica de Direito Público,
realiza atividades apenas de interesse público.
( ) A empresa pública, pessoa jurídica de Direito Público,
tem por finalidade a exploração de atividade econômica
por força de contingência ou de conveniência administra
tiva .
( ) A sociedade de economia mista, pessoa jurídica de Di
reito Privado, tem por objetivo a exploração de ativi
dade econômica, independente das circunstâncias que justificam a criação da empresa pública.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

38)

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

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

Segundo ATTIE (2011), a técnica de auditoria que depende da
argúcia, dos conhecimentos e da experiência do auditor,
denomina-se:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

inspeção física.
confirmação.
conferência de cálculos.
observação.
investigação minuciosa.
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39)

O regime de execução indireta em que se contrata a execução
da obra ou serviço por preço certo de unidades determinadas,
é denominado:
(A)
(B)
{C)
(D)
(E)

40)

empreitada por preço unitário.
empreitada por preço global.
administração contratada.
tarefa.
empreitada integral.

Observe a frequência a seguir.
X: 2, 4, 2, 5, 8, 5, 4, 8.
Em relação à frequência acima, segundo Silva (2010), pode-se
afirmar que a série é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

41)

amodal.
bimodal.
trimodal.
tetramodal.
polimodal.

Assinale a opção que
Passivo Não Circulante.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apresenta

a

conta que pertence ao

Encargos Sociais a Recolher.
Reservas de Lucro.
Imobilizado.
Intangível.
Financiamentos.
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42)

De acordo com a lei 8.443/92, verificada a ilegalidade de
ato ou contrato, o Tribunal de Contas da União, na forma
estabelecida no Regimento Interno, assinará prazo para que o
responsável adote as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei. No caso de contrato, se não for aten
dido :
(A)
(B)

o Tribunal de Contas deve sustá-lo, de imediato.
o Tribunal de Contas comunicará ofato ao Congresso Na
cional, a quem compete sustá-lo e solicitar, de imedia
to, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
(C) tampouco caberá ao Tribunal de Contas qualquer outra
providência,
se nem o Congresso Nacional nem o
Poder
Executivo se manifestarem a respeito.
(D) a decisão de sustá-lo caberá, exclusivamente, ao Poder
Executivo.
(E) caberá, unicamente, ao Poder Judiciário, em sendo provo
cado, promover a sustação.

43)

As atividades a cargo do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal são exercidas mediante a utilização
de técnicas próprias de trabalho, as quais constituem-se no
conjunto
de
processos
que viabilizam o alcance dos
macro-obj etivos do Sistema. Assinale a opção que apresenta
as técnicas de controle.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Auditoria e perícia.
Auditoria e autuação.
Perícia e fiscalização.
Fiscalização e autuação.
Fiscalização e auditoria.
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44)

Em relação aos atos e
afirmativas abaixo.

fatos

administrativos, analise

as

I

- Atos administrativos são os que provocam alterações nos
elementos do Patrimônio ou do Resultado, portanto, in
teressam à contabilidade.
II - Fatos Permutativos são os que não provocam alterações
no valor do Patrimônio Líquido, mas podem modificar a
composição dos demais elementos patrimoniais.
III- Fatos mistos são os que provocam alterações no valor do
Patrimônio Líquido, provocando aumento ou redução de
valor idêntico no Passivo Exigível ou no ativo.
IV - Distribuição de lucros aos sócios e acionistas é um
exemplo de Fato Modificativo Diminutivo.
Assinale a opção correta.
(A
(B
(C
(D
(E
45)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

as
as
as
as
as

afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas

III e IV são verdadeiras.
I, II e III são verdadeiras.
II e IV são verdadeiras.
II e III são verdadeiras.
II, III e IV são verdadeiras.

Analise as afirmativas abaixo.
Segundo ATTIE (2011), os papéis de trabalho:
I

- são
de natureza
ostensiva,
contendo informações
que podem ser utilizadas em benefício próprio ou de
outrem.
II - precisam ser concisos, de forma que todos
entendam,
sem ser necessária a presença de quem os preparou.
III- constituem a evidência do trabalho executado e o fun
damento de sua opinião.
IV - não são de propriedade exclusiva do auditor, que deverá
entregá-los à administração da entidade auditada após o
final de seus trabalhos, para que esta possa avaliar o
seu conteúdo.
Assinale a opção correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

as
as
as
as
as

afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas

I e II são verdadeiras.
I e IV são verdadeiras.
II e III são verdadeiras.
II e IV são verdadeiras.
II, III e IV são verdadeiras.
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46)

De acordo com a Lei 8.666/1993, o instrumento de
obrigatório:

contrato é

(A) exclusivamente nos casos de convite e tomada de preço.
(B) em qualquer hipótese de contrato administrativo.
(C) em qualquer hipótese de contrato administrativo, salvo
nos casos de dispensa e inexigibilidade, em que pode ser
substituído pelas disposições do próprio edital.
(D) quando o edital não possa suprir suas disposições.
(E) nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem co
mo nas dispensas e inexigibilidades, cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de
licitação.
47)

Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo,
em relação âs garantias para execução do contrato, segundo
Hely Lopes Meirelles, assinalando a seguir a opção que
apresenta a seqüência correta.
( ) A escolha da garantia fica a critério da contratante,
dentre as modalidades numeradas na lei.
( ) As leis administrativas obrigam à Administração a exi
gência de garantia a fim de assegurar a execução do con
trato .
( ) Quando pretendida pela administração, devera constar do
edital ou convite e ser liberada após execução integral
do contrato.
( ) A perda da garantia se dã toda vez que seu ofertante
faltar com o prometido à Administração, nos termos do
edital ou do contrato, ou em conseqüência do desconto de
débitos ou de multas em que o contratado incidir em não
recolher no devido tempo.
( ) 0 seguro-garantia é uma reserva de numerário ou de valo
res que a Administração pode utilizar sempre que o con
tratado faltar a seus compromissos.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

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

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

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

(V)
(F)
(F)
(V)
(F)
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48)

Segundo Martins (2010), a Contabilidade de Custos acabou por
passar,
nessas
últimas décadas, de mera
auxiliar na
avaliação de estoques e lucros globais para uma importante
arma de
(A) controle e decisão gerencial.
(B) controle e fornecimento de dados a Administração.
(C) decisão gerencial e fornecimento de dados â Administra
ção .
(D) avaliação de estoque e fornecimento de dados à Adminis
tração .
(E) controle e avaliação de estoque.

49)

Assinalea opção que, segundo Silva (2010), corresponde a
uma média aritmética calculada a partir dos quadrados dos
desvios obtidos entre os elementos da série e a sua média.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

50)

Desvio-Padrão.
Variância.
Desvio médio simples.
Desvio médio absoluto.
Variável Discreta.

Dentre as
atribuições daEstatística Descritiva, qual é a
que consiste na ordenação e crítica quanto à correção dos
valores observados,
falhas humanas, omissões e abandono de
dados duvidosos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Obtenção ou Coleta de Dados.
Organização dos Dados.
Redução dos Dados.
Representação dos Dados.
Obtenção de Informações.

Prova
: Amarela
Profissão : CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Concurso : QC-IM/2014

20/20

