MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS
QUADROS COMPLEMENTARES DE OFICIAIS
INTENDENTES DA MARINHA / CP-QC-IM/2015 )

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

1)

A escrituração é a técnica contábil utilizada para registro
dos
fatos
contábeis
ocorridos
na entidade
e deverá ser
mantida
em
registros
permanentes,
com obediência aos
preceitos
da legislação comercial, da Lei 6.404/1976 e aos
princípios
de contabilidade
geralmente
aceitos, devendo
observar métodos
ou
critérios
contábeis
uniformes
no
tempo e registrar
as mutações
patrimoniais
segundo o
regime
de competência.
Com
relação
à
técnica
de
escrituração prevista na Lei 6.404/1976, assinale a opção
INCORRETA.
(A) As
demonstrações financeiras do exercício em que houver
modificação
de métodos
ou critérios
contábeis,
de
efeitos
relevantes,
deverão
indicá-la em nota e
ressaltar esses efeitos.
(B) A
companhia
observará exclusivamente
em livros
ou
registros
auxiliares,
sem qualquer modificação da
escrituração mercantil e das demonstrações reguladas na
Lei
6.404/1976, as disposições da lei tributária, ou de
legislação especial sobre a atividade que constitui seu
objeto,
que
prescrevam,
conduzam ou incentivem a
utilização
de métodos ou critérios contábeis diferentes
ou determinem registros,
lançamentos
ou ajustes ou a
elaboração de outras demonstrações financeiras.
(C) As
demonstrações
financeiras
das
companhias
abertas
observarão as normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM)
e serão obrigatoriamente submetidas
à auditoria por auditores independentes
nela registra
dos .
(D) As
demonstrações
financeiras
serão
assinadas
exclusivamente pelos contabilistas
legalmente habilita
dos .
(E) As
companhias
fechadas poderão
optar por observar as
normas
sobre demonstrações
financeiras expedidas pela
Comissão
de
Valores
Mobiliários
(CVM)
para
as
companhias abertas.
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2)

Ao
fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar,
com
base
na escrituração mercantil
da companhia,
as
demonstrações financeiras que deverão exprimir com clareza a
situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas
no exercício.
Assinale a opção que
apresenta todas as
demonstrações
financeiras exigidas
para uma companhia de
capital fechado com patrimônio liquido, na data do balanço,
de R$ 2.000.000,00.
(A)

(B }

(C)

(D)

(E)

Prova
Profissão

Balanço
Patrimonial,
demonstração do resultado
do
exercício,
demonstração das mutações
do patrimônio
líquido, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração
do valor adicionado.
Balanço
Patrimonial,
demonstração do resultado
do
exercício,
demonstração
dos
lucros ou
prejuízos
acumulados, demonstração dos fluxos de caixa.
Balanço
Patrimonial,
demonstração do resultado
do
exercício
e demonstração
dos
lucros ou prejuízos
acumulados.
Balanço
Patrimonial,
demonstração do resultado
do
exercício,
demonstração
dos
lucros e
prejuízos
acumulados,
demonstração
dos
fluxos
de caixa e
demonstração do valor adicionado.
Balanço
Patrimonial,
demonstração do resultado
do
exercício,
demonstração
dos
lucros ou
prejuízos
acumulados, demonstração
das origens
e aplicações de
recursos.
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3)

Uma empresa,
durante o exercício de 2014,
resultados abaixo relacionados.
Despesas Operacionais
Compras de mercadorias
Reserva de Lucros
Estoque de mercadorias em 01/01/2014
ICMS sobre vendas
Despesas não operacionais
Imposto de Renda
Venda de mercadorias
Receitas não operacionais
Estoque de mercadorias em 31/12/2014

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

contabilizou os

400,00
3.000,00
75, 00
1. 500, 00
485,00
300,00
150,00
4.850,00
85, 00
1.250,00

A Demonstração do Resultado do Exercício, elaborada a partir
dos valores
acima,
vai evidenciar um Lucro
Líquido do
Exercício no valor de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4)

R$
R$
R$
R$
R$

150,
275,
350,
300,
250,

00
00
00
00
00

Assinale
a opção que completa corretamente as lacunas da
sentença abaixo.
Ao
longo
dos
anos,
existiram várias
escolas
que se
especializaram
nos estudos
contábeis,
especialmente
na
teoria das contas. A respeito desse assunto, pode-se afirmar
que a teoria _________
subdivide
as contas em contas
________ e contas _________ .
Consignatários/ dos Agentes
(A) Personalista/ dos Agentes
P roprietários
Consignatários/
dos Agentes
(B) Personalista/ dos Agentes
Correspondentes
(C) Materialista/ Integrais/ Diferenciais
(D) Patrimonialista/ Patrimoniais/ Diferenciais
(E) Materialista/ Materiais/ Integrais

Amarela
Prova
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5}

Com relação aos
opção INCORRETA.

Princípios

de

Contabilidade, assinale a

(A) 0 Princípio
da Continuidade 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.
(B) 0 Princípio da Oportunidade
refere-se ao processo de
mensuração e apresentação dos
componentes patrimoniais
para produzir informações íntegras e tempestivas.
(C) 0 Princípio do Registro pelo Valor Original
determina
que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente
registrados pelos valores
originais
das
transações,
expressos em moeda nacional.
(D) O Princípio da Competência determina que os efeitos das
transações
e outros eventos
sejam reconhecidos
nos
períodos
a
que
se referem,
independentemente
do
recebimento
ou pagamento, pressupondo a simultaneidade
da confrontação de receitas e de despesas correlatas.
(E) 0 Princípio
da Prudência
determina a adoção do maior
valor para os componentes do Ativo e do menor para os do
Passivo
sempre
que
se
apresentem
alternativas
igualmente válidas para a quantificação das mutações
patrimoniais que alterem o patrimônio líquido.

6)

Uma empresa de Material
Elétrico Ltda. efetuou aquisição
de
100
caixas
de lâmpadas
fluorescente
de 40W, com 100
unidades
em cada caixa,
ao custo unitário de R$ 2,00,
pagando
30% de entrada e o restante por meio de duplicatas.
A operação foi isenta de tributação. A empresa irá utilizar
5%
das
lâmpadas
adquiridas para
consumo próprio
e
o restante
será utilizado para revenda. Desse modo, podese afirmar que o registro contábil
dessa transação é um
Fato Administrativo
(A)
(B)
<C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

Permutativo.
Composto Diminutivo.
Composto Aumentativo.
Modificativo Aumentativo.
Modificativo Diminutivo.
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7)

Segundo a Lei 6^404/1976, os direitos que tenham por objeto
bens
incorpóreos
destinados à manutenção das atividades da
companhia
ou da empresa ou exercidos com essa finalidade,
inclusive
os decorrentes de operações
que transfiram à
companhia
os beneficios, riscos e controle desses bens são
classificados como Ativo
(A) Circulante.
(B) Não Circulante
(C) Não Circulante
(D) Não Circulante
(E) Não Circulante

Realizável a Longo Prazo.
Investimentos.
Imobilizado.
Intangível.

Uma empresa Comercial elaborou um balancete de verificação
com as contas
e saldos
constantes de livro Razão abaixo
reproduzidos.
Saldos
Contas
10 .000, 00
Caixa
1. 000, 00
Depreciação acumulada
85
.000, 00
Títulos a pagar
1. 800, 00
Salários
77 .000, 00
Banco conta movimento
10.000,00
Receita de serviços
19.000,00
Máquinas e equipamentos
700,00
Despesas com energia elétrica
2.600,00
Salários a pagar
150.000,00
Capital subscrito
600,00
Provisão para devedores duvidosos
20.000,00
Capital a integralizar
10.000,00
Duplicatas descontadas
800,00
Provisão para FGTS
1. 500, 00
Descontos Concedidos
100 .000, 00
Imóveis
30.000,00
Duplicatas a Receber
De acordo
com as informações acima relacionadas, o saldo
apurado no final do balancete é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

R$
R$
R$
R$
R$

520 .000,
261,.500,
260,.000,
248 ,
.500,
238 ,
.500,

00
00
00
00
00
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9}

Uma empresa adquiriu e recebeu um bem, em 30/04/2012, por
R$ 450.000,00. A vida útil original desse bem é estimada em
10 anos. Sabendo-se que o bem começou a ser utilizado no dia
seguinte; que
foi gasto R$
50.000,00 com frete e insta
lação; que o valor
residual estimado é de R$ 20.000,00; e
que a depreciação é calculada pelo método
das quotas
constantes.
Sendo
assim,
pode-se
afirmar que
o valor total da
depreciação do bem, lançado no exercício de 2014, encerrado
em 31/12/2014, em reais, foi de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10}

R$
R$
R$
R$
R$

128.000,00
132.000,00
114.666,67
118.250,00
136.000,00

Analise os dados abaixo referentes ao Balanço Patrimonial de
uma empresa.
PASSIVO

ATIVO
Circulante
- Caixa
- Estoques
- Estoques
Não Circulante
- Realizável
a Longo Prazo
- Imobilizado

4.500,00
6.000,00 Circulante
2.000,00
500,00 - Fornecedores
2.500,00
4.500,00 - Contas a pagar
1.000,00
2.000,00
6.000,00 Não Circulante
- Exigível a
2.000,00
1.000,00 Longo Prazo
5.000,00
Patrimônio Líquido
5.500,00
- Capital
5.500,00
Total
12.000,00
12.000,00 Total
Com base nas informações apresentadas na tabela acima, podese afirmar que
(A) a situação
financeira da empresa a curto
favorável em R$ 4.500,00.
(B)
o indice de Liquidez Corrente é igual 1,11.
(C)
o índice de Liquidez Geral é igual 1,07.
(D)
o índice de Liquidez Seca é igual 1,33.
(E)
o índice de Liquidez Imediata é igual 1,84.
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é

11)

Observe a tabela a seguir.

Classe

Intervalo de classe

Frequência (fi)

1

13,5 1---------- 18,5

2

2

18,5 |---------- 23,5

9

3

23,5 |---------- 28,5

23

4

28,5 |---------- 33,5

29

5

33,5 1---------- 38,5

18

6

38,5 i---------- 43,5

12

7

43,5 1---------- 48,5

7

Assinale a opção
ção acima.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12)

que

corresponde

à

mediana da distribui

31,01
31,26
31,73
32,10
32,76

Numa pesquisa
mulheres
de
informações:

sobre a distribuição salarial entre homens e
uma
empresa,
verificou-se,
as seguintes

I - o salário médio era de R$ 2.100,00;
II - o salário médio dos homens era de R$ 2.400,00; e
III- o salário médio das mulheres era de R$ 2.000,00.
Com
base nasinformações obtidas, pode-se afirmar que, na
amostra, o número de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

homens é
homens é
homens é
mulheres
mulheres

igual ao número de mulheres.
o triplo do número de mulheres.
o quádruplo do número de mulheres.
é o triplo do número de homens.
é o dobro do número de homens.
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13)

Com relação a lei 6.404/1976, assinale a opção correta.
(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

A incorporação,
fusão ou cisão
são operadas entre
sociedades
do mesmo tipo e deverão ser deliberadas na
forma
prevista
para
a alteração dos
respectivos
estatutos ou contratos sociais.
A cisão é a operação pela qual uma ou mais sociedades
são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os
direitos e obrigações.
São
coligadas
as sociedades nas
quais a investidora
tenha influência significativa.
Os administradores podem, em prejuízo
da companhia,
favorecer sociedade coligada, controladora ou controla
da .
A companhia de capital fechado divulgará as
informações
adicionais, sobre coligadas e controladas,
que
forem
exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Prova
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14)

Tendo em vista que as Reservas são acréscimos ao Patrimônio
Liquido que,
quase
sempre, são utilizados para aumento de
Capital, assinale a opção INCORRETA.
(A) Do
lucro liquido do exercicio,
5% (cinco por cento)
serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na
constituição da reserva legal, que não excederá de 20%
(vinte por cento) do capital social.
(B) O estatuto poderá criar reservas estatutárias desde que,
para
cada u m a : indique, de modo preciso e completo, a
sua
finalidade; fixe os critérios
para
determinar
a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados
a sua
constituição;
e
estabeleça o limite máximo
da reserva.
(C) A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da
administração, destinar parte
do
lucro
líquido à
formação de reserva para contingências com a finalidade
de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro
decorrente de perda
julgada provável
cujo valor possa
ser estimado.
(D) 0
saldo
das reservas de lucros, exceto
as para
contingências,
de incentivos
fiscais e de lucros a
realizar,
não poderá ultrapassar o capital
social.
Atingindo esse
limite,
a assembleia deliberará sobre
aplicação do excesso na integralização ou no aumento do
capital
social ou na distribuição de dividendos.
(E) As
reservas
de capital somente poderão ser utilizadas
para:
absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros
acumulados
e as reservas de lucros; resgate, reembolso
ou compra de ações; incorporação ao capital social; e
pagamento de dividendo
a ações preferenciais, quando
essa vantagem lhes for assegurada.

15)

Assinale
a opção que representa operações que NÃO afetam o
fluxo de c a i x a .
(A) Acréscimos
de itens de
investimentos
pelo método de
equivalência patrimonial.
(B) Pagamentos de dividendos aos acionistas.
(C) Integralização do capital pelos sócios ou acionistas.
(D) Aquisição de item do ativo imobilizado.
(E) Indenização de seguros recebidas.

Prova
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16)

Observe a tabela a seguir.

Classe

intervalo de classe

Frequência (//)

1

01----------■4

2

2

4 1----------■8

4

3

8 |--------- ■12

7

4

12 |--------- ■16

1

Assinale a opção que corresponde à variância aproximada da
distribuição acima, representativa de uma amostra.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

17)

11,69
11,17
10,86
10,36
10,17

Demonstração do Valor Adicionado mostra a riqueza criada
pela empresa e como ela é distribuída ou transferida.
Assinale a opção que apresenta um procedimento a ser adotado
na elaboração desse tipo de demonstração.

a

(A) No valor dos salários e encargos sociais distribuídos
pela sociedade aos empregados, são incluídos os valores
relativos ao INSS.
(B) A Provisão para Créditos
de Liquidação Duvidosa é
incluída no cálculo do valor adicionado, por representar
uma estimativa de perda de receitas de vendas.
(C) Os resultados não operacionais não são apresentados como
integrantes das receitas da entidade.
(D) As receitas de vendas são apresentadas pelo valor
constante da nota fiscal de venda.
(E) A Demonstração de Valor Adicionado é representada em
termos brutos.

Prova
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18)

Assinale a opção que apresenta o lançamento contábil correto
para registrar uma operação de desconto de títulos no valor
de R$ 5.000,00,
na qual incidiu 10% de juros, no banco em
que a empresa é correntista.
(A)
Diversos
a Duplicatas descontadas
Banco conta movimento
Despesas financeiras

R$
R$

4.500,00
500,00

R$

5.000,00

R$

5.000,00

R$
R$

4.500,00
500,00

(B)
Banco conta movimento
a Diversos
Duplicatas descontadas
Despesas financeiras

(C)
Diversos
a Duplicatas a receber
Banco conta movimento
Despesas financeiras

R$
R$
R$

5.000,00

4.500,00
500,00

(D)
Banco conta movimento
a Diversos
Duplicatas a receber
Despesas financeiras

R$

5.000,00
R$
R$

4.500,00
500,00

(E)
Duplicatas Descontadas
a Duplicatas a Receber
E
Despesas financeiras
a Banco conta movimento

R$

4.500,00

R$

500,00

Prova
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19)

Com
relação
aos conceitos de
assinale a opção INCORRETA.

descontos

e

abatimentos,

(A) Receita
de descontos
são os descontos
obtidos na
liquidação antecipada de obrigações.
(B) Descontos financeiros
passivos
são
os descontos
concedidos no recebimento antecipado de direitos.
(C) Descontos incondicionais
obtidos são
os descontos
obtidos no momento da compra de mercadorias e destacados
na respectiva nota fiscal ou fatura de serviços.
(D) Descontos comerciais
concedidos
são
os descontos
concedidos
no
momento da venda
de mercadorias
e
destacados
na respectiva nota
fiscal
ou fatura de
serviços.
(E) Descontos são parcelas redutoras dos preços de compra e
venda em função
de eventos
ocorridos
após
tais
operações.

20)

Segundo Neves e Vicecolti (2013), com relação aos conceitos
de Ativo,
Passivo e Patrimonio Liquido, assinale a opção
correta.
(A) Arrendamento mercantil representa um acordo pelo qual o
arrendador transmite
ao arrendatário,
em troca de um
pagamento
ou série de pagamentos, um ativo de forma
definitiva.
(B) Insubsistências Ativas - título
de conta devedora de
resultado que registra o desaparecimento ou a diminuição
de elementos patrimoniais ativos, em decorrência de
fatos fortuitos ou imprevisíveis.
(C) Superveniência Passiva - maior valor dos bens e créditos
sobre os débitos
(dívidas).
(D) Passivo Real representa os grupos do Passivo (Exigível a
curto e a longo prazo) e o patrimônio liquido.
(E) Passivo Fictício - termo utilizado
para designar a
permanência de direitos vencidos e não pagos
no passivo
da
entidade, por inexistência
de saldo
de
caixa
compatível com sua liquidação.

Prova
Profissão
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21)

Analise as afirmativas abaixo.
A rescisão unilateral de contrato, prevista no art.79 da Lei
n.° 8.666, de 21 de junho de 1993,
ocorre
nos
seguintes
casos:
I

- não
cumprimento de cláusulas
contratuais, especifi
cações, projetos ou prazos.
II - razões de interesse público, justificadas
e determina
das pela máxima autoridade da esfera administrativa a
que está subordinado o contratante e exaradas no proces
so administrativo a que se refere o contrato.
III- ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regu
larmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
Assinale a opção correta.
(A)
{B)
{C )
{D)
{E )
22)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

as afirmativas I e II estão corretas.
as afirmativas II e III estão corretas.
as afirmativas I e III estão corretas.
a afirmativa I está correta.
a afirmativa II está correta.

Com
relação
às
a opção correta.

modalidades

de

licitação,

assinale

(A) A concorrência é a modalidade de licitação
obrigatória
para o contrato de concessão de direito real de u s o .
(B) De acordo com o valor a ser contratado, a concessão de
serviço público pode ser realizada pelas modalidades
concorrência ou tomada de preço.
(C) O concurso é a modalidade de licitação obrigatória para
os
contratos
de
prestação
de
serviços técnicoprofissionais especializados, com estipulação prévia de
prêmio ou remuneração.
(D) O leilão é a modalidade de licitação, utilizada para a
venda de bens imóveis inserviveis para a administração.
(E) Pregão é a modalidade
de licitação,para aquisição de
qualquer bem ou serviço, na qual a disputa pelo
forne
cimento é feita por meio de propostas e lances em sessão
pública.
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23)

Segundo Di Pietro (2013), correspondem aosserviços públicos
comerciais ou industriais do Estado:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

24)

serviços
que
estejam
diretamente
relacionados
à
exploração direta de atividade econômica pelo Estado,
que somente poderão ser explorados
quando necessários
aos imperativos da segurança nacional
ou a relevante
interesse coletivo.
serviços que o Estado assume em caráter de monopólio,
como aqueles relacionados à exploração
de petróleo, de
minas e jazidas, de minérios e minerais nucleares.
qualquer serviço de ordem econômica
que
se relacione
intimamente às atribuições do poder público
e que, por
isso mesmo, é indelegável.
serviços que a Administração Pública executa, direta ou
indiretamente, por meio de concessão
ou permissão, para
atender às necessidades coletivas de ordem econômica.
serviços
de ordem econômica que a Administração Pública
executa por meio de Empresas Públicas ou Sociedade de
Economia Mista, não sendo permitida
sua concessão.

Assinale a opção que apresenta corretamente
características
dos princípios de contabilidade sob a perspectiva do setor
público, de acordo com Lino Martins (2011).
(A) O Princípio da Continuidade não tem relação direta com o
valor econômico dos ativos, embora tenha implicações com
a continuidade da entidade estatal e com a avaliação das
mutações patrimoniais quantitativas e qualitativas.
(B) O Princípio da Competência determina que os efeitos
das transações e outros eventos sejam reconhecidos
nos
períodos em que ocorrer o recebimento ou o pagamento.
(C) O Principio
da Entidade se afirma, para o ente público,
pela autonomia e responsabilização do patrimônio a ele
pertencente. Na entidade pública, a caracterização da
entidade está apoiada no poder constituinte originário,
que estabelece a forma de organização do Estado.
(D) O Principio
da Prudência
determina a adoção do menor
valor para os componentes do Balanço Patrimonial, sempre
que se apresentem alternativas igualmente válidas para a
quantificação das mutações patrimoniais
que alterem o
patrimônio líquido.
(E) O Princípio
doRegistro pelo valor original determina
que, uma vez
integrado ao patrimônio, os componentes
patrimoniais não podem sofrer qualquer tipo de variação.

Prova
: Amarela
Profissão : CIÊNCIAS CONTÁBEIS

14/28

Concurso : QC-IM/2015

25)

Assinale a opção que apresenta corretamente os procedimentos
que devem ser cumpridos pela Administração Pública em
licitação.
(A) Abrir, em ato público, os envelopes
com
documentação
para habilitação em licitações, só podendo proceder
a
abertura quando presentes todos os licitantes.
(B) Deixar os atos do procedimento licitatório acessíveis ao
público, que, no entanto, não terá acesso
ao conteúdo
das propostas antes da abertura dos
respectivos envelo
pes .
(C) Divulgar, pela mesma forma que se deu o texto original e
reabrir o prazo inicialmente estabelecido,
qualquer
modificação feita no edital.
(D) Anular o procedimento licitatório por interesse público
ou revogá-lo por motivo de ilegalidade.
(E) Devolver
fechados, aos concorrentes
inabilitados, os
envelopes, contendo as respectivas propostas, mesmo que
tenha havido recurso.

26)

Assinale a opção que apresenta um caso de inexigibilidade de
licitação.
(A) Quando houver possibilidade
de
comprometimento
da
segurança nacional,
nos casos estabelecidos em decreto
do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa
Nacional.
(B) Quando
a União tiver que intervir no dominio econômico
para regular preços ou normalizar o abastecimento.
(C) Para
contratação de
profissional
de qualquer setor
artistico, diretamente ou através de empresário exclu
sivo, desde que consagrado pela critica especializada ou
pela opinião pública.
(D) Para aquisição de materiais,
equipamentos, ou gêneros
que só possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou
representante comercial exclusivo, vedada
a preferência
de marca, devendo a comprovação
de exclusividade ser
feita através de uma declaração emitida pelo licitante.
(E) Para a aquisição ou restauração
de obras de arte e
objetos históricos, de autenticidade
certificada, desde
que compativeis ou inerentes às
finalidades do órgão ou
entidade.

Prova
Profissão
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21)

Sob o enfoque administrativo-legal, a Despesa Pública pode
ser
classificada
de maneira
institucional,
funcional,
programática ou, ainda, segundo sua natureza de despesa. Do
ponto
de vista da natureza de despesa, Transferências à
União devem ser classificadas como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

28)

A licitação é composta por uma série de atos preparatórios
para o ato final visado pela Administração. Sendo assim, ela
pode ser considerada um
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

29)

Modalidade de Aplicação.
Categoria Econômica.
Grupo de Natureza da Despesa.
Elemento de Despesa.
Subelemento de Despesa.

ato composto.
ato complexo.
ato simples.
ato singular.
procedimento administrativo.

Com relação
correta.

aos

créditos

adicionais,

assinale

opçao

créditos
adicionais
são
classificados
em
(A) Os
suplementares,
complementares,
especiais
e
extraordinários.
suplementar é destinado
ao atendimento de
(B) O crédito
despesas para as quais a lei orçamentária não conta com
crédito especifico.
créditos
especiais têm por
finalidade
atender
(C) Os
despesas urgentes como guerra ou calamidade pública.
dos créditos
adicionais depende de prévia
(D) A abertura
autorização legislativa.
de crédito pode ser utilizado
(E) 0 produto de operações
como recurso para abertura de créditos suplementares.

Prova
Profissão
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30)

Sobre a Organização Administrativa Brasileira, assinale a
opção a que está de acordo com o Decreto-Lei n° 200, de 25
de fevereiro de 1967.
(A) Empresa Pública é a entidade dotada de personalidade
jurídica de direito público, com patrimônio próprio e
capital exclusivo da União,
criado por
lei para a
exploração de atividade econômica.
(B) Sociedade
de
Economia
Mista
é
a entidade
sem
personalidade
jurídica definida, criada por lei para a
exploração
de atividade econômica, sob
a forma de
sociedade limitada.
{C ) Autarquia é a entidade dotada de personalidade jurídica
de direito público, criada
por
lei, para executar
atividades atípicas da Administração Pública.
(D) As entidades compreendidas
na Administração
Indireta,
por serem independentes, não estão vinculadas a nenhum
Ministério, salvo quando houver determinação legal.
{E) No caso da Sociedade
de Economia Mista, quando a
atividade for submetida a regime de monopólio estatal, a
maioria acionária
caberá apenas
à União, em caráter
permanente.

31)

Analise as afirmativas abaixo.
Com relação aos créditos adicionais, pode-se afirmar que
I

- os
créditos
especiais ou extraordinários, autorizados
em outubro, não poderão
ser reabertos
no exercício
seguinte.
II - os
créditos
adicionais terão vigência adstrita ao
exercício
financeiro em que
forem abertos,
salvo
expressa
disposição
legal em contrário,
quanto aos
especiais e extraordinários.
III- com a finalidade de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes
de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a
importância
dos créditos
suplementares
abertos no
exercício.
Assinale a

opção correta.

(A)
Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
(B)
Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
(C)
Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
(D)
Apenas a afirmativa Ié verdadeira.
(E) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

Prova
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32)

Com relação ao Sistema de Planejamento
Federal, assinale a opção correta.

e

de Orçamento

(A) Os
órgãos específicos são as unidades de planejamento e
orçamento dos Ministérios, da Advocacia-Geral da União,
da Vice-Presidência e da Casa Civil da Presidência da
República.
(B) Os
órgãos
setoriais
são
aqueles
vinculados
ou
subordinados
ao órgão central do Sistema, cuja missão
está voltada para as atividades
de planejamento e
orçamento.
(C) 0 Sistema de Planejamento
e de Orçamento Federal é
formado por um órgão central, por órgãos setoriais, por
órgãos específicos e por órgãos complementares.
(D) O órgão
setorial da Casa Civil
da Presidência da
República tem como área de atuação todos os órgãos
integrantes
da Presidência
da República, ressalvados
outros determinados em legislação específica.
(E) Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros Poderes, as unidades responsáveis pelos seus
orçamentos
ficam sujeitas
à orientação normativa dos
órgãos setoriais do Sistema.
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33)

Analise
os dados
a seguir referentes
a uma fábrica que
utiliza o Sistema de Custeio-padrão na produção de colchões.
I - Quantidade padrão por produto:
Materiais diretos - 3 kg a R$ 100,00 por kg
Mão de obra direta - 4 h a R$ 6,00 por hora
II- Dados compilados em relação ao desempenho r e a l :
Unidades reais produzidas - 1.000
Kg de recursos comprados e utilizados - 3.300
Preço por kg - R$ 95,00
Horas reais - 6.500 h
Custo de mão de obra - R$ 25.000,00
A partir dos
dados acima, calcule as variações de preço e
quantidade dos materiais diretos, respectivamente, indicando
se cada uma delas é favorável ou desfavorável.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

34)

R $ 15,00{favorável) e R$30, 00 (desfavorável)
R$16 , 5 0 (desfavorável) e R$30,00(favorável)
R$15,0 0 (desfavorável) e R$28,5 0 (desfavorável)
R$16,5 0 (favorável) e R$28,50(favorável)
R$15,0 0 (desfavorável) e R$30, 00 (favorável)

Qual é o Principio Contábil, de extrema importância para
Custos, que desobriga de um tratamento mais rigoroso aqueles
itens
cujo valor monetário
é pequeno dentro
dos gastos
totais ?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

Materialidade ou relevância.
Da Realização da receita.
Consistência ou uniformidade.
Do Custo histórico como base de valor.
Conservadorismo ou prudência.
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35)

Tendo em vista a contabilidade de custos, correlacione
as
nomenclaturas
a suas respectivas definições, e assinale, a
seguir a opção que apresenta a seqüência correta.
DEFINIÇÕES

NOMENCLATURAS
I

- Gasto

( ) Pagamento resultante da aqui
sição do bem ou serviço.
{ ) Bem ou serviço
consumido di
reta ou indiretamente para a
obtenção de receitas.
{ )Gasto relativo a bem ou ser
viço utilizado na produção de
outros bens ou serviços.
( ) Compra de um produto ou ser
viço qualquer que gera sacri
fício financeiro para a enti
dade, sacrifício esse repre
sentado por entrega ou promes
sa de entrega de ativos.
{
)Bem ou serviço consumidos
de
forma anormal e involuntária.
( ) Gasto
ativado em função de
sua vida útil ou de benefí
cios
atribuíveis
a futuros
períodos.

II - Desembolso
III- Investimento
IV - Custo
V

- Despesa

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

Prova
Profissão

(II) (V) (IV) (I) (-) (III)
(I) (II) (-) (III) (V) (IV)
(V) (III) (II) (I) (IV) (-)
(I) (IV) (V) (-) (II) (III)
(II) (-) (V) (I) (III) (IV)
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36)

Analise
os
fábrica.
I II III"

dados

a

seguir

referentes

à produção de uma

Custos + Despesas Fixas = R$60.000,00/mês
Custos + Despesas Variáveis = R $ 3 5 ,00/unidade
Preço de venda = R$50,00/unidade

Considerando os dados acima e sabendo que a referida fábrica
produz
somente um produto,
qual
é o ponto de equilíbrio
contábil dessa fábrica?

37)

R$60 .000, 00
R$100 .000, 00
R$140 .000, 00
R$170
00
R$200 .000, 00
o
o
o

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

Analise os dados a seguir.
Compras

Dia Quantidade

Preço unitário {R$)

{unidade)
5
12
18
24
27

2 .000
3 .000

20, 00
22, 00
23, 00
-

_

1.300
-

Valor total
40 .000, 00
66.000,00
29. 900, 00
-

{R$}

Utilização
Quantidade
(unidade)
1.500
_

900

Com base na tabela acima, calcule o custo da matéria-prima,
no dia
18,
aplicando o critério de avaliação de materiais
pelo preço médio ponderado móvel e, no dia 27, aplicando o
critério
de avaliação de materiais
Primeiro que Entra,
Primeiro que Sai (PEPS), respectivamente, e assinale a opção
correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$30.000,00
R$30.000,00
R$31.000,00
R$31.800,00
R$31.800,00

e
e
e
e
e

R$18.800,00.
R$19.518,75.
R$19.518,75.
R$18.800,00.
R$19.518,75.
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38)

Suponha
que
características:

uma

indústria

possui

as

seguintes

I -capacidade de produção de 400.000 kg/mês;
II -capacidade que atende ao mercado nacional de 250.000
kg/mês;
IlI-Custos Fixos de Produção de R$ 1.500.000,00/mês;
IV -Custos Variáveis de Produção de R$ 5,00/kg;
V -Despesas Fixas de R$ 2.000.000,00/mês;
VI -Despesas Variáveis R$ 2,50/kg; e
Vll-Preço de Venda R$ 26,00/kg.
Suponha ainda que
surja uma oportunidade para que essa
empresa venda
ao exterior 100.000
kg,
pelo preço de R$
18,00/kg.
Considerando que a indústria aceitou a proposta,
qual será sua Margem de Contribuição Adicional?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$
R$
R$
R$
R$

50.000,00.
350.000,00.
1.050.000,00.
1.300.000,00.
1.550.000,00.
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39)

Ao
final
de
um
exercício,
orçamentárias
arrecadadas
por
apresentavam os seguintes saldos:
•
•
•
•
•
•
•

as contas de
uma
entidade

receitas
pública

Impostos - R$ 100,00
Taxas - R$ 35,00
Amortização de Empréstimos - R$ 80, 00
Receita da Dívida Ativa Não tributária - R$ 70,00
Compensações Financeiras - R$ 20,00
Alienação de Bens móveis - R$ 15, 00
Operações de Crédito Externas - R$ 25,00

Considerando
os valores supracitados, assinale a opção que
corresponde corretamente a soma das receitas.
(A) Receitas Tributárias ~R$ 135,00 e Receita
R$ 15,00.
(B) Receitas Correntes -R$ 225,00 e
120 , 0 0 .

Patrimonial -

Receita de Capital - R$

(C) Receitas Correntes - R$ 155,00 e Receita de Capital - R$
190, 00 .
(D) Receitas Tributárias - R$ 135,00 e Receita
R$ 105,00.
(E) Receitas Correntes R$ 205,00 e
140, 00 .

Prova
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40)

As despesas públicas são todos os desembolsos efetuados pelo
Estado no atendimento dos serviços e encargos assumidos no
interesse geral da comunidade, nos termos da Constituição,
das
leis,
ou em decorrência de contratos
ou de outros
instrumentos.
Com relação às despesas públicas, assinale a
opção correta.
(A) 0 empenho constitui uma obrigação contratual de natureza
juridica no sentido patrimonial e, portanto, faz parte
do passivo.
{B) 0
empenho
compreende
quatro
fases: licitação ou
dispensa, autorização, formalização e impressão.
(C) A formalização do empenho é comprovada pela emissão da
Nota de Empenho, que, em determinadas situações, poderá
ser dispensado.
(D) Todas
as despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de
dezembro
são
conhecidas
como Restos
a Pagar não
processados.
(E) A competência para autorizar despesas não poderá ser
objeto de delegação.

41)

Suponha que uma
fábrica produz um tipo de embarcação
obtendo,
por mês,
lucro de R$ 4 5 0 .000,00. O preço de venda
unitário é de R $ 2 2 .000,00 e seu ponto de equilibrio é de 10
embarcações por mês. Qual é a margem de
segurança dessa
fábrica?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

42)

28, 6%
48, 9%
51,1%
71,4%
95, 1%

Segundo
Attie
(2011),
quando o auditor,
tendo obtido
evidência
de auditoria apropriada e suficiente, conclui que
as
distorções,
individualmente
ou
em conjunto,
são
relevantes
e generalizadas para as demonstrações contábeis,
ele deve emitir um parecer
(A) sem ressalva.
(B) com opinião não modificada.
(C) com ressalva.
(D) adverso.
(E) com abstenção de opinião.
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43)

Segundo Almeida
(2012),
assinale
a opção
exemplos de papéis de trabalho correntes.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

44)

Demonstrações financeiras.
Cópias de contratos de assistência técnica.
Manuais de procedimentos internos.
Cópias de atas de reuniões.
Cartões
de
assinaturas
e
rubricas
das
responsáveis pela aprovação das transações.

pessoas

De acordo com a Lei n.° 8.443, de 16 de julho de 1992, como
as contas
serão julgadas quando evidenciarem impropriedade
ou qualquer outra
falta de natureza
formal de que não
resulte dano ao Erário?
(A)
(B)
(C )
(D)
(E)

45)

que apresenta

Regulares.
Regulares com ressalva.
Irregulares devido à omissão
nodever de prestar contas.
Irregulares devido à prática
de ato de gestão ilegítimo.
Irregulares devido à prática
de
infração à
norma
regulamentar de natureza contábil.

Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo,
com relação aos
órgãos que integram o Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal, assinalando, a seguir, a
opção que apresenta a seqüência correta.
( ) Órgão central: a Secretaria Federal de Controle Interno
do
Ministério
da Fazenda - SFC/MF,
incumbida da
orientação
normativa e da supervisão técnica dos órgãos
e das unidades
que compõem o Sistema, sem prejuízo da
subordinação
ao órgão em cuja estrutura administrativa
estiverem integrados.
( ) Órgãos setoriais: as Secretarias de Controle
Interno do
Ministério
da
Defesa,
do Ministério
das Relações
Exteriores, da Casa Civil e da Advocacia-Geral da União.
( )Unidades setoriais:
as Unidades de Controle Interno dos
comandos militares como
setoriais
da
Secretaria de
Controle Interno do Ministério da Defesa.
( )Unidades regionais
do órgão central:
as Gerências
Regionais de Controle Interno - GRCI, nos Municípios.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

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

(F) (F)
(V) (V)
(V) (F)
(V) (V)
(F) (V)
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46)

Assinale
a opção que apresenta um dos principais meios que
possibilita
dar
o
suporte necessário
à precisão e
confiabilidade
dos
informes e
relatórios
contábeis,
financeiros e operacionais, segundo Attie (2012).
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

47)

Documentação fidedigna.
Treinamento.
Determinação de funções e responsabilidades.
Rotação de funcionários.
Legislação.

Suponha que uma fábrica produz um só produto, com demanda
sazonal, mas previsível. Os Custos Fixos anuais montam em R$
1.560.000,00, as despesas (todas fixas) em R$ 540.000,00 e o
preço de venda unitário do produto é de R$ 55,00.
Dados relativos ao período de janeiro a novembro:
Produção - 110.000 unidades
Vendas - 105.000 unidades
Custos Variáveis unitário - R$ 32,00
Preço de venda unitário - R$ 55,00
Calcule o lucro operacional para o caso de dez mil unidades
serem produzidas e apenas nove mil serem vendidas, em dezem
bro, pelo custeio variável
e pelo
custeio por absorção,
respectivamente, e assinale a opção correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$522.000,00
R$600.000,00
R$600.000,00
R$522.000,00
R$522.000,00

e
e
e
e
e

R$522.000,00
R$520.000,00
R$600.000,00
R$600.000,00
R$520.000,00
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48)

Assinale
a
Secretaria
Fazenda, de
de abril de

opção que
NÃO constitui
uma competência da
Federal de Controle
Interno do Ministério da
acordo com a Instrução Normativa n° 01/SFC, de 6
2001.

(A) Normatizar, sistematizar e padronizar os procedimentos
operacionais
dos órgãos
e das unidades do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal.
(B) Coordenar as atividades que exijam ações integradas dos
órgãos
e das unidades do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal,
com vistas à efetividade das
competências que lhe são comuns.
(C) Consolidar
os planos de trabalho
das unidades
de
auditoria interna das entidades da Administração Pública
Federal Indireta.
(D) Instituir
e manter
sistema de
informações para o
exercício das
atividades
finalísticas
do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal.
(E) Apoiar a supervisão ministerial e o Controle Externo nos
assuntos de sua missão institucional.

4 9)

Segundo Almeida
(2012) ,
as normas de auditoria geralmente
aceitas
exigem
que
o
trabalho
de
auditoria
seja
adequadamente
planejado.
Planejar
significa estabelecer
metas para que o serviço de auditoria seja de excelente
qualidade e com o menor custo possível. Dentre os principais
objetivos a serem atingidos no planejamento da auditoria,
assinale a opção INCORRETA.
(A) Adquirir
conhecimento
sobre a natureza das operações,
dos negócios e sobre a forma de organização da empresa.
(B) Obter maior cooperação do pessoal da empresa.
(C) Determinar a natureza, a amplitude e as datas dos testes
de auditoria.
(D) Planejar
menor
volume
de
horas
nas
auditorias
preliminares.
(E) Identificar
previamente
problemas
relacionados
à
contabilidade, à auditoria e aos impostos.

Prova
: Amarela
Profissão : CIÊNCIAS CONTÁBEIS
27/28

Concurso : QC-IM/2015

50)

Assinale
a opção que apresenta um exemplo de procedimento
de auditoria de confirmação, segundo Attie (2012).
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Vendas realizadas.
Bancos conta movimento.
Serviços adquiridos ou vendidos.
Aquisição de matérias-primas.
Contratos de empréstimos obtidos.
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