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1) O Ponto de Equilíbrio, também denominado Ponto de Ruptura

(BREAK-EVEN POINT) , nasce da conjunção dos Custos e Despesas

Totais com as Receitas Totais. O Ponto de Equilíbrio obtido
quando a soma das Margens de Contribuição totalizar o mon-

tante suficiente para cobrir todos os Custos e Despesas
Fixos é 0:

(A) contábil.

(B) variável.

(C) fixo.

(D) econômico.

(E) financeiro.

2) A rescisão unilateral, prevista no artigo 58, inciso II,

cominado com os artigos 78, incisos I a XII e XVII, e 79,

inciso I, da Lei de Licitações, NÄO pode ocorrer por:

(A) inadimplemento com culpa.

(B) inadimplemento sem culpa.

(C) razões de interesse público.

(D) interesse particular.

(E) caso fortuito ou força maior.

3) Observe os dados abaixo.

Bancos - R$20.000,00

Cliente - R$40.000,00

Capital a Realizar - R$100.000,00

Capital - R$200.000,00

Salários a Pagar - R$20.000,00

Caixa - R$30.000,00

Mercadorias - R$80.000,00

Empréstimos Obtidos - R$80.000,00

Prejuízos Acumulados - R$40.000,00

Fornecedores - R$10.000,00

0 Balancete de Verificação de uma determinada empresa, em

31/12/2012, apresentou os saldos acima referentes às suas

contas. Com base nesses dados, qual foi o valor do Patrimô-

nio Líquido dessa empresa?

(A) R$60.000,00

(B) R$80.000,00

(C) R$110.000,00

(D) R$140.000,00

(E) R$170.000,00
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4) O salário da administração, a energia elétrica da fábrica, a

compra de matéria-prima e o tempo do pessoal em greve

(remunerada) são, respectivamente:

(A) custo, despesa, perda e ativo.
(B) despesa, custo, perda e ativo.

(C) despesa, custo, ativo e perda.

(D) custo, perda, ativo e despesa.

(E) custo, ativo, despesa e perda.

5) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da
sentença abaixo.

Considere que uma determinada empresa prestaria um serviço

de limpeza no mês de agosto e recebeu um montante, anteci-

padamente, de R$6.000,00 em junho, porém, por estarem atri-

bulados de serviços, somente em setembro o serviço contra-

tado foi prestado. De acordo com o Regime de Competência dos

Exercícios, no qual as receitas e as despesas são considera-

das em função do seu fato gerador, é correto afirmar que

a compete ao mês de .

(A) receita / junho.

(B) despesa / agosto.

(C) despesa / setembro.

(D) receita / setembro.

(E) receita / agosto.

6) Coloque V(verdadeiro) ou F(falso) nas afirmativas abaixo,

com relação à terminologia utilizada na Contabilidade de

Custos, e assinale, a seguir, a opção que apresenta a

sequência correta.

( ) Gasto é a compra de um produto ou serviço qualquer, que

gera sacrifício financeiro para a entidade.

( ) Custos de produção do período representam a soma dos

custos incorridos no período dentro da fábrica.

( ) Custos fixos representam a parcela do custo de um pro-

duto que se mantém fixa independentemente do nível de

produção.

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

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

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

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

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

Prova : Amarela Concurso : CP-T/13

Profissão : CIENCIAS CONTÁBEIS

2/ 20

Prova Amarela



7) Assinale a opção que apresenta somente tipos de licitação.

(A) menor preço, melhor técnica, técnica e preço, e maior
lance ou oferta.

(B) pregão, concorrência, concurso e menor lance ou oferta.
(C) pregão eletrônico e pregão presencial, menor preço e

melhor técnica.

(D) concurso, tomada de preços, convite e melhor técnica.

(E) concorrência, concurso, tomada de preços e convite.

8) Com relação ao controle interno nas organizações, assinale a

opção INCORRETA.

(A) Um sistema de controle interno inclui controles contá-

beis e administrativos, sendo um exemplo de controle

contábil a previsão de segregação das funções inerentes

à escrituração/elaboração de relatórios contábeis, da-

quelas funções ligadas às operações e à custódia de va-

lores.
(B) Apesar de apresentar variações, adaptando-se ao tipo de

organização, um plano de organização precisa ser simples
e flexível, devendo prestar-se ao estabelecimento de

linhas claras de autoridade e responsabilidade.

(C) Um sistema de controle interno que funcione corretamente
não depende apenas do planejamento efetivo da organiza-

ção e da eficiência dos procedimentos estabelecidos, mas

também da competência de todo o pessoal envolvido.

(D) O controle interno possui quatro objetivos básicos: a

salvaguarda dos interesses pessoais de todos os envolvi-

dos; a precisão e a confiabilidade dos relatórios contá-

beis, financeiros e operacionais; o estímulo à eficiên-

cia operacional; e a aderência às políticas existentes.

(E) O sistema de controle interno deve ser continuamente su-

pervisionado de forma a determinar se a política interna

presente está sendo corretamente interpretada, e se mu-

danças nas condições de operação tornaram procedimentos

obsoletos ou inadequados, e, além disso, apontar quando

surgem falhas no sistema.
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9) Em relação ao Método da Amostragem, segundo o Manual de

Controle Interno do Governo Federal, é INCORRETO afirmar que

(A) é aplicado como forma de viabilizar a realização de

ações de controle em situações em que o objeto alvo da

ação se apresenta em grandes quantidades e/ou se distri-

bui de maneira bastante pulverizada.

(B) tem como objetivo conhecer as características de inte-

resse de uma determinada população a partir de uma par-

cela representativa.

(C) potencialmente, uma amostra será representativa da po-

pulação quando ela for tomada ao acaso.
(D) subdivide-se em dois tipos: o probabilístico e o não-

probabilístico. A principal característica do método de

amostragem não-probabilístico é que ele se baseia, prin-

cipalmente, na experiência do servidor.
(E) existem várias razões que justificam sua utilização em

levantamentos, entre elas a das características da popu-

lação serem de fácil mensuração.

10) Os créditos adicionais são autorizações de despesas não com-

putadas, ou insuficientemente dotadas na Lei do Orçamento, e
são classificados em:

(A) suplementares, especiais e emergenciais.

(B) suplementares, especiais e extraordinários .

(C) complementares, emergenciais e especiais .

(D) suplementares, emergenciais e extraordinários .

(E) extraordinários, suplementares e complementares .

11) Todos os desembolsos efetuados pelo Estado no atendimento

dos serviços e encargos assumidos no interesse geral da co-

munidade, nos termos da Constituição, das leis, ou em decor-

rência de contratos ou outros instrumentos, são denominados:

GA) gastos públicos.

(B) alienação de bens .

(C) despesas públicas .

(D) créditos públicos .
(E) estampilhas .
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12) As unidades administrativas gestoras dos recursos são res-

ponsáveis pela programação e avaliação do orçamento e devem
estar inter-relacionadas com os responsáveis pela adminis-

tração do sistema tributário, assim como realizar a gestão

das operações de crédito, regular a execução dos gastos e

ingressos e, ainda, administrar o Tesouro Público e contabi-

lizar, com todos os níveis de detalhe, as transações relati-

vas à captação e à aplicação dos recursos públicos. Sendo

assim, o exame de gestão e administração financeira de qual-

quer ente público evidenciará que a unidade administrativa
gestora dos recursos se desenvolve fundamentalmente nos se-

guintes campos, EXCETO:

(A) no patrimônio público.

(B) no orçamento.

(C) na administração financeira ou tesouraria.

(D) no crédito público.

(E) na contabilidade.

13) Com relação às medidas de tendência central Média Simples

(ou Média) , Mediana e Moda, sabendo que n é o número de

elementos de um conjunto de dados, assinale a opção

INCORRETA:

(A) a Média pode ser calculada para qualquer conjunto de

dados numéricos.

(B) a Mediana é o valor central de um conjunto de dados

numéricos se n é ímpar; ou é a média dos dois valores

centrais se n é par.

(C) a Moda é o valor que, em um conjunto de dados, ocorre

com maior frequência e sempre mais de uma vez.

(D) uma vantagem da Mediana é que ela pode ser calculada

para conjuntos de dados nominais ou qualitativos.

(E) as Médias de vários conjuntos de dados podem ser

combinadas para formar uma Média global de todos os

dados.

14) Integram o patrimônio das pessoas jurídicas de direito pú-

blico como objeto de direito pessoal ou real das entidades

do setor público os bens

(A) de uso comum do povo .

(B) de uso especial.

(C) dominicais.

(D) sujeitos à penhora.

(E) móveis.
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15) A receita da administração pública pode ser classificada em

relação aos enfoques

(A) orçamentário e intrínseco .
(B) patrimonial e extrínseco.

(C) intrínseco e patrimonial.

(D) orçamentário e patrimonial.

(E) extrínseco e intrínseco.

16) Correlacione os gastos às suas respectivas classificações, e

assinale a opção que apresenta a sequência correta.

GASTOS CLASSIFICAÇÕES

I - Custo ( ) Energia elétrica consumida na produ-

II - Despesa ção.

III- Perda ( ) Desenvolvimento de novos produtos.

( ) Salário do pessoal da contabilidade.

( ) Deterioração de estoque de matéria-

prima por enchente.

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

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

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

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

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

17) A Lei n° 8.666/ 93, prevê em seu art. 79, três tipos de res-

cisão, que são:

(A) bilateral, amigável e judicial.

(B) unilateral, litigiosa e judicial .

(C) unilateral, amigável e extrajudicial.

(D) bilateral, litigiosa e extrajudicial.

(E) unilateral, amigável e judicial.
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18) Na Contabilidade de Custos há alguns conceitos não usuais,

porém, necessários para a pessoa que toma decisões ou pre-

para e fornece relatórios para essa finalidade. O custo que

representa o quanto a empresa sacrificou, em termos de remu-

neração, por ter aplicado seus recursos numa alternativa em

detrimento de outra, é o custo

(A) de reposição.

(B) controlável.

(C) padrão.

(D) de oportunidade.

(E) de absorção.

19) Uma determinada empresa apresentou em dado período de produ-

ção os seguintes dados:

Compra de Materiais Diretos ....................R$200.000,00

Arrendamento Mercantil de Máquinas Industriais R$160.000,00

Mão-de-Obra Direta .............................R$220.000,00

Estoque Inicial de Produtos Acabados ............R$40.000,00

Energia Elétrica da Fábrica .....................R$60.000,00

Despesas pós fabricação ........................R$300.000,00

Vendas Líquidas ..............................R$1.512.000,00

Estoque Final de Materiais Diretos ..............R$30.000,00

Estoque Inicial de Produtos em Elaboração .......R$80.000,00

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

Depreciação de Máquinas ........................R$110.000,00

Estoque Final de Produtos Acabados ..............R$56.000,00

Estoque Inicial de Materiais Diretos ............R$46.000,00

Provisão para férias e 13° salário de mão-de-obra direta e

mão-de-obra indireta ............................R$34.000,00
Estoque Final de Produtos em Elaboração ........R$124.000,00

Demais Custos Indiretos de Fabricação ...........R$38.000,00

Analisando os dados acima, pode-se afirmar que os valores

referentes ao custo de produção do período, ao custo de pro-

dução acabada e ao custo dos produtos vendidos foram, res-

pectivamente, de:

(A) R$848.000,00 / R$908.000,00 / R$864.000,00

(B) R$864.000,00 / R$908.000,00 / R$848.000,00

(C) R$908.000,00 / R$864.000,00 / R$848.000,00

(D) R$1.112.000,00 / R$1.096.000,00 / R$1.140.000,00

(E) R$1.140.000,00 / R$1.096.000,00 / R$1.112.000,00
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20) Os contratos celebrados entre particulares e a Administra-

ção, conferindo prerrogativas à Administração por conter

cláusulas exorbitantes, são considerados:

(A) totalmente nulos.

(B) legais.

(C) parcialmente nulos.

DJ) anuláveis.

(E) parcialmente anuláveis.

21) A Demonstração elaborada simultaneamente com o Balanço Pa-

trimonial, que constitui um relatório sucinto das operações

realizadas pela empresa durante determinado período de

tempo, e em que se destaca um dos valores mais importantes

para as pessoas nela interessadas - o resultado líquido do

período, Lucro ou Prejuízo - é a Demonstração

(A) dos lucros ou prejuízos acumulados.

(B) do valor adicionado.
(C) do resultado do exercício.

(D) das mutações do patrimônio líquido.

(E) dos fluxos de caixa.

22) Com relação à terminologia utilizada pela Contabilidade de

Custos, é correto afirmar que

(A) gastos são custos ou despesas que a empresa incorre para

realizar a produção e vendê-la.

(B) despesas são gastos incorridos com a produção de bens e

serviços com a intenção de sua venda posterior.

(C) investimentos não são gastos, uma vez que se tratam de

ativos adquiridos pela empresa que somente serão depre-

ciados lentamente.

(D) perdas são bens ou serviços consumidos de forma anormal

e involuntária.

(E) custos são gastos que a empresa incorre para a comercia-

lização dos produtos por ela fabricados.

23) A faculdade de exigir garantia nos contratos de obras,

serviços e compras, que está prevista no art. 56, § 1°
, da

Lei n° 8.666/ 93, com redação dada pela Lei n° 11.079, de

03/ 10/2004, abrange as seguintes modalidades, EXCETO:

(A) caução em dinheiro.

(B) caução em títulos da dívida pública.

(C) cheque pré datado.

DJ) seguro-garantia.

DE) fiança bancária.
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24) O conceito de Equivalente de Produção, que significa o nú-

mero de unidades iniciadas e acabadas a que equivale, em

custos, o quanto se gastou para chegar até certo ponto de

outro número de unidades não acabadas, torna-se de grande

importância quando se fala de produção

(A) contínua.

(B) acabada.
(C) conjunta.
(D) por ordem.

(E) intermitente.

25) A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa é constitu-

ída para atender:

(A) as diminuições de créditos por motivo de devolução.

(B) os descontos e os abatimentos concedidos.

(C) os descontos e os abatimentos obtidos.

(D) os riscos de insolvência dos clientes.

(E) parte da receita auferida, em determinado período, e re-

cebida.

26) Silva (2011), classifica os princípios orçamentários gerais

(de receita e de despesa) em princípios substanciais ou for-

mais. Sendo assim, assinale a opção que apresenta um princí-

pio formal.

(A) Anualidade.

(B) Unidade .

(C) Universalidade.

(:D) Publicidade.

(E) Equilíbrio.

27) Dos critérios de avaliação dos estoques, quais são os acei-

tos atualmente pela legislação fiscal brasileira?

(A) PEPS (FIFO) e UEPS (LIFO) .

(B) UEPS (LIFO) e Preço Médio Ponderável Móvel.

(C) UEPS (LIFO) e Preço Médio Ponderável Fixo.

(D) PEPS (FIFO) e Preço Médio Ponderável Fixo.

(E) PEPS (FIFO) e Preço Médio Ponderável Móvel.
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28) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.

Nos termos de sua , o Tribunal de Contas da

União (TCU) possui jurisdição própria e .

Significa dizer que suas decisões não podem ser revistas

pelo Judiciário. Assim, um julgamento que conclua pela

irregularidade das contas não pode ser alterado para

regularidade com ressalvas. O que, todavia, pode ocorrer é o

recurso ao Judiciário quando a decisão do TCU não observar

algum direito constitucional (ampla defesa, contraditório,

devido processo legal etc.). Nesse caso, o Judiciário poderá

(A) Lei Orgânica / privativa / anular a decisão do TCU

(B) Constituição / exclusiva / reexaminar a prestação de

contas

(C) Constituição / exclusiva / anular a decisão do TCU.

(D) Lei Orgânica'/ exclusiva / reexaminar a prestação de

contas
(E) Constituição / privativa / reexaminar a decisão do TCU.

29) Segundo Di Pietro (2012), as hipóteses de dispensa de lici-

tação, em função da razão, podem ser divididas em quais

categorias?

(A) Do pequeno valor, de situações excepcionais, do objeto e
da pessoa.

(B) Da discricionariedade, de situações excepcionais, do

objeto e da pessoa.

(C) Do pequeno valor, de situações excepcionais, do objeto e

da discricionariedade do administrador.

(D) Da conveniência, da oportunidade e da discricionarie-

dade.

(E) Da conveniência, da oportunidade e do pequeno valor.
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30) O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal

visa à avaliação da ação governamental, da gestão dos

administradores públicos federais e da aplicação de recursos

públicos por entidades de Direito Privado, por intermédio da

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional

e patrimonial. Sobre a estrutura conceitual básica das
técnicas de que esse sistema faz uso, é correto afirmar que

(A) as técnicas de controle utilizadas são a auditoria e a
inspeção.

(B) os testes de observância visam à obtenção de razoável
segurança de que os procedimentos de controle interno

estabelecidos estão em efetivo funcionamento e cumpri-

mento.

(C) as inspeções são executadas de forma direta, indireta ou

descentralizada.

(D) a auditoria pode ser classificada em: auditoria de ava-

liação da gestão, auditoria de acompanhamento da gestão,

auditoria financeira e auditoria extraordinária.

(E) a auditoria de acompanhamento da gestão tem como obje-

tivo o exame de fatos ou situações consideradas relevan-

tes, de natureza incomum, sendo realizada para a apura-

ção de denúncias.

31) No ordenamento jurídico vigente, existem quantas modalidades

de licitação?

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

(E) 6
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32) Analise a tabela a seguir.

N" de Notas= 37 H Somatório das Notas = 149

A série acima representa as notas dos alunos na primeira

avaliação de determinado curso. Em relação a esses dados,

assinale a opção que apresenta os valores que representam a
Média, a Mediana e a Moda, respectivamente.

(considere apenas l casa decimal)

(A) 4,0 / 4,5 / 3,5

(B) 4,0 / 4,5 / 2,0

(C) 4,0 / 4,0 / 2,0

(D) 3,6 / 4,5 / 3,5

(E) 3,6 / 4,0 / 2,0

33) De acordo com Marion (2010), os teóricos da Contabilidade

distinguem três grupos de princípios: os postulados, os

princípios básicos e as normas convencionais. Qual é a con-

venção que diz que, por motivos de precaução, sempre que o

contador defrontar com alternativas igualmente válidas de

atribuir valores diferentes a um elemento do ativo (ou do

passivo), deverá optar pelo mais baixo para o ativo e pelo

mais alto para o passivo?

(A) Materialidade.

(B) Objetividade.

(C) Entidade.

(D) Consistência.

(E) Conservadorismo.

34) Para fazer face a suas necessidades, o Estado dispõe de

recursos ou rendas que lhes são entregues por meio de

contribuição da coletividade. O conjunto desses recursos

constitui:

(A) o crédito público.

(B) o débito público.

(C) a estrutura pública.

(D) o patrimônio líquido.

(E) a receita pública.
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35) O investimento inicial feito pelos proprietários de uma em-

presa que é registrado pela Contabilidade em uma "conta" que

corresponde ao patrimônio líquido inicial e que só será al-

terado quando os proprietários realizarem investimentos adi-

cionais (aumentos de capital) ou desinvestimentos (diminui-

ções de capital) é denominado capital

(A) nominal .

(B) de terceiros.

(C) social.

(D) próprio.

(E) total à disposição da empresa.

36) Analise as afirmativas abaixo.

São finalidades do sistema de controle interno do Poder Exe-

cutivo federal:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plu-

rianual, a execução dos programas de governo e dos or-

çamentos da União.

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto

à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, finan-

ceira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da Admi-

nistração Pública Federal, bem como da aplicação de

recursos públicos por entidades de direito privado.

III- Exercer o controle das operações de crédito, avais e

garantias, bem como dos direitos e haveres da União.

Assinale a opão correta.

(A) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

(B) Apenas a afirmativa I é verdadeira.

(C) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

(D) Apenas a afirmativa III é verdadeira.

(E) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
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37) Assinale a opção que NÃO apresenta uma característica e/ou
finalidade do Custeio Baseado em Atividades, também
conhecido como custeio ABC.

(A) É um método de custeio que procura reduzir as distorções
provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos.

(B) Trata-se de uma ferramenta que não se limita ao custeio

de produtos, sendo valiosa ferramenta para a gestão de

custos .

(C) Uma Atividade é uma ação que utiliza recursos humanos,

materiais, tecnológicos e financeiros para se produzir

bens e/ou serviços .

(D) Para cada atividade selecionada, deve-se atribuir o res-

pectivo custo e identificar o direcionador a ser utili-

zado.

(E) O aumento do número de atividades a serem utilizadas

implica a necessária reconfiguração dos algorítimos es-

tabelecidos para a distribuição dos custos.

38) Analise o gráfico abaixo.

$

1.000,00- --

625,00
Ca

450,00

0 75 87 112 Produção (un/dia)

Em relação ao gráfico acima, e sabendo que a produção de até

200 un/dia não apresenta variação relevante de custos fixos,

assinale a opção que apresenta os valores corretos dos

seguintes dados no ponto de equilíbrio: Receita, Custo Fixo,

Lucro (ou Prejuízo) e Produção, respectivamente.

Considere "ND" quando não for determinável .

(A) $1.000,00 / $450,00 / $0,00 / 112 un/dia

(B) $1.000,00 / $450,00 / ND / 112 un/dia

(C) $625,00 / ND / $0,00 / 75 un/dia

(D) ND / $450, 00 / ND / 87 un/dia

(E) $1.000,00 / ND/ ND/ ND
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39) Sabe-se que os comprimentos dos navios que atracam em deter-

minada Base Naval formam uma série de dados que possui uma

curva de distribuição de frequência perfeitamente simétrica,

e que essa série possui Média igual a 100 metros e Desvio
Padrão igual a 6 metros, além disso, sabe-se que o maior na-

vio mede 147 metros e o menor 53 metros. Sendo assim, é
correto afirmar que

(A) o intervalo [ 95, 105] metros contém aproximadamente 75%

dos dados da série.

(B) a Variância dessa série de dados é de 94 metros.
(C) metade dos navios possui comprimento inferior a 100 me-

tros.
(D) a Variância dessa série de dados é de 36 metros.

(E) o intervalo { 88, 112] metros contém aproximadamente 95%

dos dados da série.

40) As 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,

sendo autônomas administrativa e financeiramente, que

possuem patrimônio próprio, são denominadas entidades

(A) estatais.

DB) autárquicas.

(C) fundacionais.

0] ) paraestatais.

(E) empresariais.

41) O método de avaliação de investimentos utilizado pelas Soci-

edades Coligadas e pelas Sociedades Controladas, também co-

nhecido como EQUITY, em que os resultados de suas participa-

ções em outras empresas são reconhecidos no momento em que

eles são gerados nessas empresas, e que, além disso, traz
uma notável contribuição à avaliação de Investimentos Perma-

nentes no item Participações em outras Companhias é denomi-

nado Método

(A) de Custo.

(B) da Determinação do Valor Recuperável .
(C) de Equivalência Patrimonial.

(D) da Registro de Preço.

(E) do Reconhecimento das Perdas.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/ 13
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42) Com relação ao controle externo, analise as afirmativas

abaixo, e assinale, a seguir, a opção correta.

O controle externo, no âmbito da União, é de responsabili-

dade do Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Con-

tas da União (TCU). Consideradas as competências constitu-

cionais do TCU, pode-se afirmar que compete a esse órgão:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente
da República;

II - representar ao Poder competente sobre irregularidades

ou abusos apurados;
III- realizar, por iniciativa própria, inspeções operacio-

nais e patrimoniais, nas unidades administrativas do

Poder Judiciário;
IV - aprovar as contas nacionais e internacionais das empre-

sas supranacionais de cujo capital social a União par-

ticipe, de forma direta ou indireta, nos termos do tra-

tado constitutivo.

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

(B) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

(C) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

(D) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.

(E) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

43) Para efeito da análise patrimonial-financeira, qual é o ín-

dice que se refere à possibilidade de a empresa pagar seus
compromissos de curto prazo, isto é, compromissos com até
360 dias, aproximadamente, e que é medido pela relação entre

o disponível e o passivo corrente?

(A) Liquidez corrente.

(B) Liquidez imediata.

(C) Liquidez seca.
(D) Rotação de estoques.

(E) Rentabilidade.
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44) Uma determinada empresa apresentou os custos e despesas
abaixo relativos ao mês em que iniciou suas atividades.

Matérias-primas .................................R$18.000,00
Mão-de-Obra Direta (MOD) ........................R$12.000,00

Depreciação de equipamentos da fábrica (utilizando-se a taxa
linear de 10% ao ano) ............................R$2.000,00
Aluguel do imóvel da fábrica .....................R$6.000,00

Energia elétrica consumida pelas máquinas ........R$2.400,00

Mão-de-Obra Indireta (MOI) .......................R$4.000,00

Materiais Indiretos ..............................2$3.600,00

Despesas Administrativas .........................R$3.000,00

Despesas de Vendas ...............................R$1.900,00

Sabe-se que dos elementos dos custos, são considerados variá-

veis os relativos a matérias-primas, mão-de-obra direta,

energia elétrica e materiais indiretos, e que em relação às
despesas, as administrativas são consideradas fixas, e as de

vendas, variáveis. Sabendo que a empresa mencionada acima

iniciou a produção de 260 unidades nesse período inicial,

das quais 40 permaneceram em processo no final do mês com o
grau de acabamento de 50% , das unidades acabadas, 190 foram

vendidas ao preço unitário de R$250,00, é correto afirmar

que a margem de contribuição unitária no custeio variável

(em R$) e o ponto de equilíbrio dessa companhia, em unidades

são, respectivamente:

(A) R$200,00 e 154,44

(B) R$150, 00 e 166, 66

(C) R$150,00 e 154,44

(D) R$90,00 e 166,66

(E) R$90,00 e 154,44

45) O procedimento administrativo pelo qual um ente público, no
exercício da função administrativa, abre, a todos os inte-

ressados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento

convocatório, a possibilidade de formularem propostas dentre

as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a

elaboração do contrato é denominado:

(A) pregão.

(B) concorrência.

(C) concurso público.

(D) estágio.

(E) licitação.
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46) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.

Como disposto nos critérios de classificação dos elementos
patrimoniais, a função e a ordem das contas dos vários gru-

pos em que se divide o Ativo e o Passivo, no Balanço Patri-

monial, são disciplinadas por lei. As regras básicas de

enquadramento dos elementos patrimoniais obedecem a esses

critérios, e as contas do Ativo devem estar dispostas da se-

guinte maneira: em ordem de grau de

dos elementos registrados (no ativo) .

(A) decrescente / investimentos

(B) crescente / exigibilidade

(C) decrescente / exigibilidade

(D) crescente / liquidez

(E) decrescente / liquidez

47) As provisões podem ser consideradas como verdadeiros elemen-

tos subtrativos do ativo ou como verdadeiros passivos. Nas

provisões, os valores apresentados são normalmente estima-

dos, ou são apenas prováveis as perdas de valor ou obriga-

ções a que elas se referem, além disso, a data de vencimento

desse tipo de conta é incerta. Das contas abaixo, qual NÄO é

uma conta de Provisão?

(A) Provisão para perdas nos estoques.

(B) Provisão para contingências trabalhistas .

(C) Provisão para garantias.

(D) Provisão para reavaliação.

(E) Provisão para contingências fiscais.

48) Os serviços prestados pelo Estado que se relacionam intima-

mente com as atribuições do poder público, como segurança,

polícia, higiene e saúde públicas, cuja execução e adminis-

tração usa sua supremacia sobre os administrados são denomi-

nados serviços

(A) de utilidade pública.

(B) próprios do Estado.

(C) impróprios do Estado.

DD) Administrativos.

OE) industriais.
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49) Analise a tabela a seguir.

As sobras de comida de um refeitório foram mediadas durante
30 dias sendo obtidos os dados acima em kg.

Assinale a opção que apresenta a tabela que representa ade-

quadamente o agrupamento desses dados.

Sobra (Kg) | Frequência
20 ou menos | 7

(A) 20 - 25 | 18
26-30 4

30oumes 1

Toul

Sobra (Kd Frequência

15-20 5
(B) 20 - 25 20

25-30 5
30-35 0
Toal M

Sobra (Kg) Frequência

Menos de 10 1
(C) 10-19,9 4

20-29.9 24
300umns 1

ToM1 30

Sobra (Kg) Frequência

0-20 7

(D ) 20 -40 24
40-60 0
60-100 1
Toal 32

Sobra (Kg) Frequência
0-20 7

(E) 21 - 25 | 16
26-30 | 4
31-90 | 1

| Total | 28
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50) A alocação dos custos conjuntos deve ser realizada com base

em critérios racionais e de maneira consistente ao longo do

tempo. Dos principais critérios de apropriação dos custos
conjuntos, qual é o método que acaba por apropriar custos
iguais por unidade de volume elaborado?

(A) Da fixação do preço de venda.
(B) Dos volumes produzidos.

(C) Do valor de mercado.

(D) Da igualdade do lucro bruto.

(E) Das ponderações.
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