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1) Considerando as terminologias utilizadas na Contabilidade de

Custos Industriais, assinale a opção que corresponde, I

respectivamente, à classificação dos seguintes itens: Compra

, de matéria-prima, Utilização de matéria-prima

(transformação), Geração de sucata no processo produtivo, e
Comissão dos Vendedores.

(A) Custo, Investimento, Despesa, e Perda.

(B) Despesa, Investimento, Custo, e Perda.

(C) Despesa, Custo, Perda, e Investimento.

(D) Investimento, Custo, Perda, e Despesa.

(E) Investimento, Despesa, Perda, e Custo.

2) Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas e não
pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as despesas

processadas das não processadas. Diz-se que a despesa está
processada quando transcorrido o estágio de:

(A) fixação.

(B) empenho.

(C) previsão.

(D) pagamento.

(E) liquidação.

3) Em relação à permissão de serviço público, assinale a opção
correta.

(A) Tem por objeto a execução de serviço público, razão pela
qual a titularidade do serviço fica com o permissionário.

(B) É formalizada mediante contrato de adesão, precário e
revogável unilateralmente pelo poder concedente.

(C) Pressupõe que o serviço seja executado pelo permissio-

nário, todavia, a responsabilidade por sua execução per-

tence a ele e ao poder concedente.
(D) Não pode ser alterada a qualquer momento pela Adminis-

tração.

(E) Independe de licitação, ao contrário do que ocorre na

concessão de serviço público.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/ 13
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4) As contratações com o Poder Público estão sujeitas, como
regras, ao procedimento de seleção de propostas mais
vantajosas para a Administração. Nesse sentido, o princípio,

tido por instrumental, de realização dos princípios da

moralidade administrativa e do tratamento isonômico dos

eventuais contratantes com o Poder Público é classificado
como o princípio da:

(A) reserva legal.

(B) impessoalidade.

(C) publicidade.

(D) licitação.

(E) eficiência.

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

Considerando o art. 35 da Lei n° 4.320/ 64, pode-se concluir
que no regime da contabilidade pública, no Brasil, adota-se

como pertencente ao exercício financeiro as receitas nele
e as despesas nele .

(A) arrecadadas / liquidadas e pagas
(B) estimadas / empenhadas

(C) estimadas / liquidadas e pagas

(D) arrecadadas / empenhadas

(E) utilizadas / pagas

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/ 13
Profissão : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
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6) Uma empresa registrou em seus livros os seguintes fatos:

Em 01.11.XX

- Constituiu a empresa, integralizando como Capital Social e

em dinheiro, o valor de $ 150.000;

- Compra de móveis e utensílios a prazo no valor de $15.000;

e
- Pagamento da Despesa de Seguro contra incêndio para cober-

tura de 12 meses no valor de $ 1.200.

Em 01.12.XX
- Prestou serviço a determinado cliente no valor de $ 25.000

a prazo, ao custo de $ 12.000 gastos a vista;
- Constituiu provisão para devedores duvidosos à taxa de 3% ;
e
- Registrou o aluguel de dezembro, que será pago em janeiro,
no valor de $ 1.000.

Ao fim do Exercício, pelo regime de competência, foi
realizada a apuração do Resultado e a elaboração do Balanço
Patrimonial, desconsiderando a participação dos acionistas e

as provisões de CSSL e IR. Assinale a opção que apresenta,

respectivamente, o valor do Ativo Total e do Patrimônio
Liquido.

(A) $ 177.800 / $ 150.000

(B) $ 189.050 / $ 177.050

(C) $ 189.050 / $ 150.000

(D) $ 177.800 / $ 161.050

(E) $ 177.050 / $ 161.050

7) O planejamento no orçamento-programa envolve várias etapas.
Assinale a opção que NÄO é pertinente ao planejamento no
orçamento-programa.

(A) Estabelecimento de prioridades.
(B) Identificação das metas.

(C) Computação dos custos de programas alternativos.

(D) Mensuração dos benefícios de programas alternativos.
(E) Escolha da alternativa que maximiza o custo e que se

converte em um programa.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/ 13
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8) Baseando-se em presumível frustração da arrecadação das

receitas, o governo poderá estabelecer limites orçamentários

e financeiros que impedem parcialmente a movimentação

financeira, com bloqueio de dotações. Este procedimento é
conhecido por:

(A) corte orçamentário.
(B) contingenciamento.
(C) contenção de despesas.
(D) corte efetivo.

(E) suspensão de pagamentos .

9) Analise a tabela a seguir.

Classe Intervalo cle Freqüência (.fi)

classe

Assinale a opção que corresponde à média da distribuição
acima.

(A) 11, O

(B) 10 , 5

(C) 9, 85

(D) 8, 75

(E) 7, 85

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/ 13
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10) Uma fábrica produz 3 produtos diferentes, chamados A, B e C.

Seus gastos foram:

Comissão dos Vendedores - $ 100.000

Salários da Fábrica - $ 150.000

Matéria-Prima Consumida - $ 220.000

Materiais Diversos da Fábrica $ 18.000

Manutenção da Fábrica - $ 70.000

Sabe-se que, para apropriação dos custos diretos, a fábrica

possui sistemas de apontamentos para matéria-prima e mão de

obra que permitiram a seguinte distribuição:

Produtos Matéria-prima Mão de obra

A $ 55.000 $ 13.000

B $ 66.000 $ 36.000

C $ 99.000 $ 71.000

Os custos indiretos foram alocados aos 3 produtos propor-

cionalmente ao que cada um recebeu de custos diretos. Foram
produzidas 1.800 unidades do produto A, 2.500 unidades do
produto B e 4.000 unidades do produto C.

Considerando os dados acima, assinale a opção que

corresponde ao Custo Indireto do Produto A, ao Custo Total
do Produto B e ao Custo Unitário do Produto C, respectiva-

mente.

(A) $ 43.600, $ 137.400 e $ 54,96

(B) $ 23.600, $ 137.400 e $ 57,25

(C) $ 59.000, $ 229.000 e $ 50,89

(D) $ 91.600, $ 167.400 e $ 69,75

(E) $ 43.600, $ 167.400 e $ 69,75

11) De acordo com o Plano de Contas da Administração Pública
Federal, que compreende sete níveis de desdobramentos, as
contas "Despesas de Capital" e "Execução de Restos a Pagar"
estão classificadas, respectivamente, nos níveis:

(A) Classe e Grupo.
(B) Grupo e Subgrupo .

(C) Subgrupo e Subelemento.

(D) Elemento e Subelemento.
(E) Item e Subitem.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/ 13

Profissão : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
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12) Uma determinada empresa efetuou o pagamento de uma duplicata

relativa à compra a prazo de mercadorias. Esse fato contábil

caracteriza-se como:

(A) permutativo entre elementos do passivo.

(B) modificativo entre elementos do ativo e do passivo.

(C) permutativo entre elementos do ativo.

(D) substantivo entre elementos do ativo.
(E) permutativo entre elementos do ativo e do passivo.

13) O Plano de Contas indica, para cada conta contábil em nível
de escrituração, o sistema contábil a que a mesma pertence,

facilitando a análise gerencial, inclusive o levantamento de

Balanços e demais Demonstrações Contábeis. O sistema
contábil está estruturado segundo os seguintes subsistemas

de informações, EXCETO:

(A) financeiro.

(B) orçamentário.

(C) patrimonial.

(D) custos .

(E) compensação.

14) Eficácia é fazer as coisas certas, enquanto eficiência é

fazer certo as coisas certas. Da conjugação de determinados
graus de eficácia e eficiência, qual é a denominação dada ao

conceito que propicia a satisfação do cliente e,

consequentemente, a garantia de permanência no mercado?

(A) Efabulação.

(B) Efluxão.

(C) Efetividade.

(D) Efetuação.

(E) Efluência.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/ 13

Profissão : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
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15) Uma empresa que mantém controle permanente de seus
estoques apresentava em 30.11.XX, o estoque de 800 unidades,

no valor unitário de $ 6,00, registrando em dezembro de XX

a seguinte movimentação:

03.12.XX - Venda de 300 unidades a $ 9,00 cada;

10.12.XX - Compra de 600 unidades a $ 7,00 cada;
15.12.XX - Venda de 800 unidades a $ 10,50 cada; e

20.12.XX - Compra de 700 unidades a $ 7,50 cada.

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, o Estoque
Final e o Lucro Bruto, pelo método PEPS.

(A) $ 7.350 / $ 4.200

(B) $ 7.350 / $ 11.100

(C) $ 7.200 / $ 6.600

(D) $ 7.200 / $ 6.900

(E) $ 7.200 / $ 4.500

16) Assinale a opção que apresenta uma conta patrimonial que ao
ser creditada aumenta o seu valor.

(A) Duplicatas a Receber.

(B) Depreciação Acumulada.

(C) Despesas Antecipadas.

(D) Receitas Financeiras .

(E) Ações em Tesouraria.

17) Uma determinada empresa integra, na apuração de seu resul-

tado, as receitas recebidas antecipadamente, assim como
despesas pagas por antecipação. Qual é o regime contábil
utilizado por essa empresa?

(A) Das Partidas Dobradas .
(B) De Capital.

(C) De Caixa.

(D) Orçamentário.
(E) De Competência.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/ 13
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18) Quando o patrimônio é conceituado como um fundo de valores à

disposição de uma entidade, em determinado momento, cujos

elementos são avaliados com a mesma unidade de medida, a fim

de que possam ser reduzidos a uma única expressão numérica,

diz-se que esse patrimônio está sendo avaliado sob o

aspecto:

(A) qualitativo.

(B) monetário.
(C) funcional.

(D) físico.

(E) quantitativo.

19) São princípios da Administração Pública expressos na

Constituição:

(A) Publicidade e razoabilidade.

(B) Legalidade e eficiência.

(C) Impessoalidade e finalidade.

(D) Moralidade e especialidade.
(E) Legalidade e supremacia do interesse público.

20) Como se denomina a Receita que se constitui nos créditos,

tributários ou não, da Fazenda Pública e que, não pagos no
vencimento, são inscritos em registro próprio após apurada
sua liquidez e certeza, de acordo com legislação específica?

(A) Da Dívida Ativa.

(B) De Capital.

(C) Tributária.
(D) De Contribuições .
(E) Corrente Intraorçamentária .

21) Sabe-se que a administração pública realizou, por meio de
regular procedimento, a apreensão de grande quantidade de
obras de arte. Agora essa administração pretende aliená-las

onerosamente. Para isso, de acordo com a Lei n° 8.666/ 93,

qual é a modalidade de licitação adequada?

(A) Pregão.

(B) Convite .

(C) Tomada de preços.

(D) Leilão.

(E) Empreitada.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/ 13
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22) Em uma empresa que não possui limitação da capacidade

produtiva, o produto que pode ser analisado como o mais

rentável será o que apresentar maior margem de

(A) Contribuição por Unidade .
(B) Contribuição pelo fator de limitação da capacidade

produtiva.

(C) Lucro por Unidade.

(D) Custo Fixo.

(E) Custo Variável.

23) Analise a tabela a seguir.

Renda

familiar 
2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

(milhares
de RS)
N° de 5 10 14 8 3

famílias

Um grupo composto por 40 famílias apresenta a distribuição

de renda familiar acima, em milhares de reais. Assinale a

opção que corresponde à renda familiar média desse grupo de
famílias.

(A) R$ 6.400,00

(B) R$ 6.500,00

(C) R$ 6.600,00

(D) R$ 6.700,00

(E) R$ 6.800,00

24) Uma empresa que acumula custos em contas representativas das
diversas linhas de produção, que são encerradas sempre no
fim de cada período, pratica a apuração de custeio:

GA) por ordem.

(B) por absorção.

(C) por processo.

(D) direto.

(E) variável.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/ 13

Profissão : TÉCNICO EM CONTABILIDADE

9/ 19



25) A descentralização de créditos orçamentários é a

transferência, feita por uma unidade orçamentária ou

administrativa para outra unidade, do poder de utilizar os
créditos que lhe foram dotados ou que lhe tenham sido
transferidos. A descentralização realizada entre unidades,

no âmbito do próprio Ministério ou órgão equivalente, é
chamada de:

(A) Destaque.

(B) Cota.

(C) Dotação.

(D) Provisão.

(E) Repasse.

26) Assinale a opção que corresponde à variância e ao

desvio-padrão da sequência 4, 5, 8, 5, a qual é represen-

tativa de uma população.

(A) Variância = 1,44; Desvio padrão= 1,2

(B) Variância = 1, 69; Desvio padrão= 1, 3

(C) Variância = 1, 96; Desvio padrão= 1, 4

(D) Variância = 2,25; Desvio padrão = 1,5

(E) Variância = 2, 56; Desvio padrão = 1, 6

27) Correlacione as terminologias utilizadas na definição do

Patrimônio aos respectivos itens patrimoniais, e assinale a

opção que apresenta a sequência correta.

TERMINOLOGIAS ITENS PATRIMONIAIS

I - Bens corpóreos ( ) Terrenos

II - Bens incorpóreos ( ) ICMS a Recolher
III- Direitos ( ) IR a Recuperar
IV - Obrigações ( ) Direitos autorais sobre livros

( ) Custo das Mercadorias Vendidas

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

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

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

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

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/ 13
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28) Em relação à gestão de aquisições no serviço público,

coloque V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas afirmativas abaixo,

e a seguir assinale a opção que apresenta a sequência

correta.

( ) O pregão eletrônico prescinde de edital convocatório.

( ) A licitação na modalidade registro de preço aplica-se

quando a cotação do bem ou serviço a ser adquirido

revelar valor abaixo daquele constante no cadastro de

registro de preços do Sistema Integrado de Administração

de Serviços Gerais (SIASG).

( ) O Comprasnet permite a realização de convites on-line.

( ) Entre as medidas de flexibilização da Lei n° 8.666, de

1993, figura a possibilidade de empresas estatais,

autarquias especiais e organizações sociais adotarem

regulamentos próprios para aquisições de bens e

serviços.

( ) A concessão de serviços públicos, realizada na modali-

dade de tomada de preços, requer um mínimo de quatro

licitantes.

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

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

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

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

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

29) Em relação aos critérios de rateio dos custos indiretos,

assinale a opção correta.

(A) Os critérios adotados, conceitualmente, são bons para

toda e qualquer empresa em virtude da consistência dos
princípios contábeis.

(B) As pessoas responsáveis pela escolha dos critérios não

precisam necessariamente conhecer o processo produtivo

da empresa.

(C) Os custos indiretos devem ser rateados segundo os cri-

térios julgados mais adequados para relacioná-los aos

produtos em, função dos fatores mais relevantes que se

conseguir.

(D) Para avaliação homogênea dos estoques em períodos subse-

quentes, é importante que a aplicação dos critérios

sejam revistos periodicamente para não artificializar os

resultados.

(E) Os recursos matemáticos e estatísticos são os únicos que

devem ser sempre utilizados para escolha dos critérios

de rateio.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/ 13
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11/ 19



30) Correlacione as demonstrações contábeis do setor público

aos seus respectivos conceitos, e assinale a seguir a opção

que apresenta a sequência correta.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

I - Balanço Patrimonial

II - Balanço Financeiro
III- Balanço Orçamentário

IV - Demonstração de Variação Patrimonial

CONCEITOS

( ) Demonstra as receitas previstas e as despesas fixadas em
confronto com as realizadas.

( ) Demonstra a receita e a despesa orçamentária realizadas,

bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza

extra-orçamentária.

( ) Evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio durante

o exercício.

( ) Compreende as contas do Ativo, do Passivo e do PL.

( ) Demonstra a diferença entre as variações ativas e

variações passivas.

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

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

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

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

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

31) Assinale a opção correta, em relação aos serviços públicos.

(A) Não são passíveis de exploração por particulares, exceto

os denominados serviços públicos impróprios.

(B) Somente podem ser prestados por entidades públicas ou

privadas sem fins lucrativos.

(C) Constituem obrigação do poder público, que pode prestá-

los diretamente ou mediante concessão ou permissão à

particular, precedida de licitação.

(D) Podem ter a sua titularidade transferida à particular,

mediante concessão, precedida de autorização legislativa

específica.

(E) Devem ser prestados pelo poder público, exclusivamente,

podendo ser delegados à entidade integrante da adminis-

tração indireta criada para esse fim.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/ 13
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32) Analise a tabela a seguir.

xi Frequência
(fi)

2 5

3 6

4 3

5 1

Assinale a opção que corresponde à moda da série acima.

(A) O

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) 5

33) A autarquia, a empresa pública e a sociedade de economia
mista são entes:

(A) totalmente independentes da respectiva Administração

Direta.

(B) subordinados hierarquicamente à respectiva Administração

Direta.

(C) não vinculados à respectiva Administração Direta, mas
fiscalizados por ela.

(D) vinculados à respectiva administração direta e,

portanto, fiscalizados por ela.

(E) autônomos e subordinados à respectiva Administração
Direta.

34) Uma Organização Militar da Marinha do Brasil pretende

realizar um procedimento licitatório na modalidade concurso
para a escolha de trabalho científico. Nos termos da Lei n°

8.666/ 1993, o edital deverá ser publicado na imprensa
oficial com antecedência mínima de quantos dias?

(A) 10

(B) 15

(C) 30

(D) 40

(E) 45

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/ 13

Profissão : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
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35) Analise a tabela a seguir.

xi | Frequência (fi)
O | 3
1 | 5

2 [ 8
3 | 10

Assinale a opção que corresponde à mediana da série acima.

(A) 4, 75

(B) 4, 5

(C) 3,75

(D) 3, 5

(E) 2,5

36) Baseando-se na equação do Balanço "A= P+PL", pode-se, então,

concluir que, em dado momento, o patrimônio assume,

invariavelmente, um dos cinco estados patrimoniais. Qual
equação representa que todo o Ativo pertence aos Sócios e
não existem dívidas com terceiros?

(A) A = PL

(B) A = P

(C) A + PL = P

(D) A = P + PL

(E) PL = P

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/ 13

Profissão : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
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37) Nos termos da Lei n° 8.666/ 93, é correto afirmar que uma

comissão Permanente de Licitações é composta de no mínimo

(A) três membros, sendo, pelo menos, dois deles servidores

qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos

órgãos responsáveis pela licitação, cuja investidura não

exceda a um ano.

(B) três membros qualificados pertencentes aos quadros

permanentes dos órgãos responsáveis pela licitação, cuja
investidura não exceda a dois anos.

(C) três membros e dois suplentes que sejam servidores

qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos

órgãos responsáveis pela licitação, cuja investidura não

exceda a dois anos.

(D) quatro membros, sendo, pelo menos, três deles servidores
qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos

órgãos responsáveis pela licitação, cuja investidura não
exceda a um ano.

(E) três membros, sendo, pelo menos, três deles servidores
qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos
órgãos responsáveis pela licitação, cuja investidura não

exceda a um ano, podendo ser prorrogada por igual

período.

38) O princípio orçamentário que estabelece que o orçamento deve
conter apenas matéria orçamentária é o

(A) da unidade.
(B) da universalidade.

(C) da legalidade.

(D) da exclusividade.

(E) do equilíbrio.

39) O controle da execução orçamentária, tendo por objetivo
verificar a probidade da Administração, a guarda dos
dinheiros públicos, o legal emprego desses dinheiros e o
cumprimento da Lei do Orçamento, segundo a Lei n° 4.320/ 64,

é de competência:

(A) do Poder Legislativo.

(B) do Tribunal de Contas .
(C) do Sistema de Controle Interno.
(D) do Chefe do Poder Executivo.

(E) da Contadoria e da Auditoria Interna.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/ 13
Profissão : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
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40) O orçamento pode apresentar, durante sua execução, falhas de

planejamento por erros de diagnóstico ou de elaboração. Para

corrigir essas falhas, são previstos mecanismos
retificadores do orçamento denominados créditos:

GA) Especiais.

(B) Suplementares.

(C) Adicionais .

(D) Extraordinários .

(E) Ordinários.

41) Em virtude de problemas de necessidade de conhecer o custo
de um produto ou de uma ordem durante a sua execução, não

podendo esperar pelo encerramento do período para fazer o
rateio dos custos indiretos realmente incorridos, criou-se a

técnica de Custos Indiretos de Fabricação

GA) Estimativos.
(B) Reais .

(C) Determinados.

(D) Aplicados .

(E) Variáveis.

42) No mundo contemporâneo, tem se estabelecido o debate quanto

à proteção das fronteiras e o modo de ofertar segurança,

existindo movimentos que visam privatizar o serviço de

vigilância com formação de milícias particulares. Na

perspectiva do Direito Administrativo, é caso de serviço

indelegável o referente a:

(A) transporte coletivo.

(B) telefonia.
(C) energia elétrica.

(D) segurança interna.

(E) rodovias.

43) Segundo a Constituição Federal, ressalvados os casos

especificados na legislação, estão obrigados a contratar

obras, serviços, compras e alienações, mediante processo de

licitação pública, apenas:

(A) os órgãos da administração direta.

(B) as empresas públicas e as autarquias.

(C) as pessoas de direito público de capacidade política,

bem como as autarquias, as empresas públicas, as socie-

dades de economia mista e as fundações governamentais.

(D) as pessoas de direito público de capacidade política.

(E) as entidades da administração indireta.
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44) O Direito Administrativo se encarrega de normatizar os

procedimentos que devem ser observados não só pelos agentes

públicos como também pelos licitantes e pela sociedade em

geral. Sendo assim, é correto afirmar que

(A) nas contratações diretas, destacam-se duas espécies, a

saber: dispensa e inexigibilidade de licitação. A

despeito de suas diferenças, é ponto comum entre elas, o

fato de as hipóteses cabíveis estarem taxativamente
arroladas nos artigos correspondentes a cada uma delas

na lei licitatória geral.

(B) no que diz respeito aos critérios de habilitação dos

licitantes, é dever dos agentes da Administração, ao

confeccionarem os editais, inserirem o maior número
possível de requisitos de habilitação e qualificação, a
fim de que o Estado contratante possa, sobejamente,

ficar resguardado na contratação.

(C) a lei licitatória geral arrola, exaustivamente, os tipos

de licitação como o de menor preço, o da melhor técnica
e o da técnica e do preço.

(D) os recursos administrativo-licitatórios, na lei licita-

tória geral, têm, de regra, o efeito suspensivo, salvo

os apresentados em face de inabilitação e contra o jul-

gamento das propostas.
(E) a adjudicação é o ato administrativo que atribui o

objeto ao vencedor da licitação, não se confundindo com
a homologação do procedimento administrativo licitató-

rio. A Lei n° 8666, de 1993, tem previsão de precedência

da homologação sobre a adjudicação.

45) A seleção e a avaliação de fornecedores devem ser feitas em

função de critérios como:

(A) preço, qualidade e condições de pagamento.

(B) estrutura organizacional e critérios de departamentali-

zação.

(C) sistema de gestão de qualidade.

(D) ações de responsabilidade social.

(E) capital social.
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46) Segundo a Lei 8.666/ 1993, "o conjunto dos elementos

necessários e suficientes à execução completa da obra, de

acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de

Normas Técnicas - ABNT", caracterizam:

(A) a compra.

(B) a alienação.

(C) o projeto executivo.

(D) o projeto básico.
(E) a aquisição.

47) Em relação aos princípios e convenções contábeis aceitos na

atualidade, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas

afirmativas abaixo, e assinale a seguir a opção que

apresenta a sequência correta.

( ) As convenções restringem ou limitam ou mesmo modificam

parcialmente o conteúdo dos princípios.

( ) Continuidade, consistência e conservadorismo são prin-

cípios contábeis.

( ) O princípio da entidade pressupõe que a duração da em-

presa é indeterminada.

( ) A materialidade ou relevância prevê que devam ser re-

gistrados na Contabilidade apenas os eventos dignos de

atenção e na ocasião oportuna.

( ) A confrontação das despesas com as receitas demonstra

que as despesas são atribuídas aos períodos de acordo

com a data do pagamento, cumprindo o conhecido "Regime
de Competência".

(A) (F) (V) (V) (F) (V)
(B) (V) (F) (F) (V) (F)
(C) (F) (V) (F) (F) (V)
(D) (V) (V) (V) (F) (F)

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

48) Qual estágio da receita orçamentária é realizado

unilateralmente pela autoridade administrativa sem a

participação do contribuinte?

(A) Lançamento direto ou de ofício.

(B) Arrecadação direta .

(C) Lançamento por homologação ou autolançamento.

(D) Arrecadação indireta.
(E) Lançamento por declaração ou misto.
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49) O estágio da despesa que compreende um ato emanado de

autoridade competente que cria para o Estado obrigação de

pagamento pendente ou não de implemento de condição poderá

ser efetuado nas seguintes modalidades:

(A) Primário, Parcial ou Estimativo.

(B) Ordinario, Global ou Estimativo.

(C) Primário, Global ou Estimativo.

(D) Ordinário, Parcial ou Total.

(E) Primário, Parcial ou Total.

50) Um dos pontos destacados na Constituição Federal de 1988,

com relação ao orçamento público, foi a criação da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO). Dispõe a Constituição
Federal, no art. 165, que essa Lei serve para:

(A) ordenar e disciplinar a execução de despesas com inves-

timentos.

(B) encaminhar o projeto de lei orçamentária da União, até
quatro meses antes do encerramento do exercício finan-

ceiro.

(C) ordenar a execução do Orçamento Fiscal e da Seguridade

Social.

(D) orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual .

(E) estimar receitas e fixar despesas para o exercício fi-

nanceiro subsequente.
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