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1) A descentralização se caracteriza pela transferência de 
créditos orçamentários, previstos na Lei Orçamentária, entre 
os componentes do Sistema de Planejamento e de Orçamento 
Federal. A descentralização realizada entre uma Unidade 
Orçamentária e uma Unidade Administrativa no âmbito do 
próprio Ministério, Órgão ou entidade é chamada de

(A) repasse.
(B) cota.
(C) dotação.
(D) provisão.
(E) sub-repasse.

2) A Lei n°4,320/64 estabelece em seu art. 11 as clssificações 
das receitas públicas em receitas correntes e receitas de 
capital. Assinale a opção que apresenta somente as receitas 
de capital.

(A) Receitas tributárias, receitas de serviços, amortizações 
de empréstimos e transferências de capital.

{B) Operações de crédito, receitas tributárias, receitas 
patrimoniais e transferências de capital.

{C) Operações de crédito, alienação de bens, amortização de 
empréstimos e transferências de capital.

(D) Receitas tributárias, receitas de contribuição, receitas 
patrimoniais e transferências de capital.

(E) Operações de crédito, alienação de bens, receitas 
patrimoniais, receitas agropecuárias e receitas indus
triais .

3) Após o encerramento do exercício financeiro de 20xx, uma 
Prefeitura apresentou a seguinte execução orçamentária de 
suas receitas:

Planejamento $ 220.000.000,00
Lançamento $ 150.000.000,00
Arrecadação $ 125.000.000,00
Recolhimento $ 125.000.000,00

De acordo com os valores apresentados, o valor da dívida 
ativa inscrita para o próximo exercício financeiro é de

(A) $ 0,00 .
(B) $ 25.000.000,00.
(C) $ 70.000.000,00.
(D) $ 75.000.000,00.
(E) $ 95.000.000,00.
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4) 0 reconhecimento das receitas e gastos é um dos aspectos
básicos da contabilidade que devem ser conhecidos para que 
as informações financeiras possam ser avaliadas 
adequadamente. Dessa forma, as receitas e as despesas 
deverão ser incluídas na apuração do resultado do período em 
que ocorrerem, simultaneamente, quando se correlacionarem, 
independentemente de recebimento ou pagamento. Esse conceito 
se refere a que principio contábil?

(A) Caixa.
(B) Prudência.
(C) Exigência.
(D) Misto.
(E) Competência.

5) Leia o texto a seguir.

"É um livro no qual são registradas todas as operações 
contabilizáveis de uma entidade, em ordem cronológica e com 
a observância de certas regras".
(IUDÍCIBUS, MARTINS, KANITZ, 2010)

Assinale a opção que apresenta o livro contábil obrigatório 
mencionado no texto acima.

(A) Razão.
(B) Caixa.
(C) Diário.
(D) Controle Acionário.
(E) Conta Corrente.

6) A representação quantitativa do patrimônio de uma entidade é 
conhecida pela expressão Balanço Patrimonial, Quando a 
representação do patrimônio apresentar o valor total do 
Passivo maior que o valor total do Ativo, é possivel afirmar 
que há a ocorrência de Patrimônio Liquido Negativo. Assinale 
a opção que apresenta a denominação empregada para essa si
tuação .

(A) Passivo Ativo.
(B) Superávitária.
(C) Nula.
(D) Passivo a Descoberto.
(E) Positiva.

'rova Amarela Concurso : CP-CAP/15
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7) Assinale a opção que NÃO corresponde a um dos requisitos
necessários à partida de Diário.

(A) Valor da operação, em moeda.
(B) Conta a ser creditada.
(C) Conta a ser debitada.
(D) Histórico da operação.
(E) Natureza da Operação.

8) Para efeito de apuração do resultado de uma empresa, sobre
as contas de receitas e despesas, é correto afirmar que:

(A) são realizadas periodicamente.
(B) todas as contas de receitas e despesas devem possuir 

saldo por ocasião do inicio dos períodos.
(C) deve-se proceder com a transferência de saldos em cada 

período.
(D) o encerramento das contas de receitas é realizado pela 

transferência (crédito) de seus saldos credores para
débito da conta Resultado.

(E) o encerramento das contas de despesas é realizado pela 
transferência (débito) de seus saldos devedores para 
crédito da conta Resultado.

9) Leia o texto abaixo.

"Esta convenção reza que, a fim de evitar desperdício de
tempo e de dinheiro, devem-se registrar na Contabilidade 
apenas os eventos dignos de atenção e na ocasião oportuna". 
(IUDÍCIBUS, MARTINS e KANITZ, 2010).

0 conceito descrito acima se refere a uma das convenções 
contábeis. Assinale a opção que apresenta essa convenção.

(A) Consistência.
(B) Conservadorismo.
(C) Entidade.
(D) Prudência.
(E) Materialidade.

Prova : Amarela
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10) A dívida pública se caracteriza pelo somatório de
compromissos assumidos pelo governo e os respectivos juros. 
Um procedimento usual, adotado pelas atuais administrações
para atender às necessidades dos serviços públicos em face 
de deficiências financeiras enfrentadas. Com base no prazo 
de amortização, a dívida pública divide-se em dívida fundada 
e flutuante. Sendo assim, qual dos compromissos abaixo 
pertence à dívida fundada do governo?

(A) Os empréstimos contraídos por títulos do governo,
superiores a 12 meses.

(B) Os depósitos de terceiros, incluindo consignações.
(C) Os débitos de tesouraria.
(D) Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida.
(E) Os serviços da dívida a pagar.

11) Leia o texto abaixo.
"Para que não haja distorções nas informações contábeis, o 
contador deverá escolher, entre vários procedimentos, o mais 
adequado (mais objetivo) para descrever um evento contábil" 
{MARION, 2012).
O conceito acima se refere a que convenção contábil?

(A) Prudência.
(B) Competência.
(C) Objetividade.
(D) Consistência.
(E) Registro pelo Valor Original.

12) No que se refere aos conceitos atinentes aos postulados, 
princípios e convenções contábeis, assinale a opção que 
apresenta uma convenção (restrições que norteiam a conduta 
do profissional contábil, limitando seu campo de ação).

(A) Entidade Contábil.
(B) Custo Histórico.
(C) Confrontação da Despesa.
(D) Continuidade.
(E) Consistência.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/15
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13) Como é denominada a demonstração que encerra a seqüência dos 
procedimentos contábeis, apresentando de forma ordenada os 
três elementos componentes do patrimônio?

(A) Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido.
(B) Demonstração do Resultado do Exercício.
{C) Balanço Patrimonial.
(D) Demonstração dos Fluxos de Caixa.
(E) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

14) Correlacione as classificações econômicas às suas despesas, 
e assinale a opção que apresenta a seqüência correta.

CLASSIFICAÇAO ECONOMICA

I - Despesa Corrente

II - Despesa de Capital

DESPESA

( ) Amortização da Dívida Pública 
{ ) Subvenções Sociais.
( ) Juros da Dívida Pública.
( ) Concessão de Empréstimos.

(A) (I) (II) (I) (II)
(B) (II) (I) (I) (II)
(C) (II) (II) (II) (I)
(D) (I) (I) (I) (II)
(E) (II) (I) (II) (I)

15) São determinantes para o resultado de uma empresa,suas 
receitas e despesas. Entretanto, outros fatos contábeis 
extraordinários impactam o Resultado. Assinale a opção que 
apresenta outro fato contábil extraordinário que pode 
contribuir para formação do resultado.

(A) Compra de material.
(B) Pagamento de duplicatas.
(C) Compras de mercadorias.
(D) Perdas e ganhos.
(E) Pagamento de funcionários.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/15
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16) Sobre o Lucro Antes do Imposto de Renda, dado constante do 
Demonstrativo do Resultado do Exercício, pode-se afirmar que 
é resultante do seguinte cálculo contábil:

(A) receita líquida menos a receita bruta.
(B) lucro operacional menos as despesas não operacionais 

mais as receitas não operacionais.
(C) receita bruta menos deduções de vendas.
(D) vendas líquidas menos custo dos produtos vendidos.
(E) receita líquida mais lucro bruto.

17) Tendo em vista as definições sobre estatística, assinale
a opção que apresenta o conceito de Moda.

(A) É o quociente da multiplicação dos produtos pela soma
dos respectivos pesos.

(B) É a ciência que se utiliza das teorias probabilísticas 
para explicar a frequência da ocorrência de eventos.

(C) É o quociente da soma dos produtos pela soma dos res
pectivos pesos.

(D) Trata-se de uma medida de tendência central que mostra 
o valor do meio em uma amostra de informações.

(E) Trata-se da medida de tendência central, correspondendo 
ao valor observado com mais frequência entre todos os 
dados.

18) "É a diferença entre a Venda de Mercadoria e o Custo desta 
Mercadoria Vendida, sem considerar Despesas Administrativas, 
de Vendas e Financeiras".
(MARION,2012)
Essa citação se refere ao conceito contábil de

(A) Lucro Líquido.
(B) Custo das Mercadorias Vendidas.
(C) Lucro Bruto.
(D) Total do Ativo.
(E) Total do Passivo.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/15
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19) Os estoques de produtos e mercadorias que figuram no Ativo 
de uma empresa, transforma-se em despesas quando esses bens 
forem

(A) reavaliados.
(B) comprados.
(C) vendidos.
(D) trocados.
(E) estocados.

20) Para efeito de uma apuração mais efetiva de resultados 
dentro de um exercício social, é necessário que, além dos 
registros das operações normais, se façam -

(A) lançamentos a maior.
(B) lançamentos de ajustes.
(C) declarações.
(D) lançamentos a menor.
(E) pareceres técnicos.

21) Assinale a opção que apresenta o conceito de produtos
acabados.

(A) É a denominação ampla aplicada a todos os materiais.
(B) É o material bruto que a empresa fabricante adquire para 

a sua transformação.
(C) São os produtos prontos que estão no ponto em que a 

empresa os comercializa.
(D) São os materiais particularmente processados, mas que 

precisam ser completados, acabados e montados.
(E) São os produtos quase prontos que estão no ponto em que 

a empresa os estoca.

22) Para que um orçamento represente de forma fidedigna as metas 
de um governo, é imprescindível que esse orçamento obedeça a 
diversos princípios. Dentre os princípios abaixo, assinale a 
opção que apresenta aquele que NÃO se enquadra como 
princípio orçamentário,

(A) Universalidade.
(B) Economicidade.
(C) Exclusividade.
(D) Unidade.
(E) Equilíbrio.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/15
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23) Co rrelacione as variações patrimoniais às respectivas 
classificações e assinale a opção que apresenta a seqüência 
correta.

VARIAÇAO PATRIMONIAL
I -

II -

Pagamento da folha 
de pessoal 
Aquisição de 
material de 
expediente para 
estoque

III- Valorização de 
ativos
Recebimento de 
empréstimos

IV

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

CLASSIFICAÇAO
( ) Variação patrimonial quantitativa 

aumentativa.
( ) Variação patrimonial qualitativa 

proveniente de receita
orçamentária.

( ) Variação patrimonial quantitativa 
diminutiva.

( ) Variação patrimonial qualitativa 
proveniente de despesa
orçamentária.

24) Qual é o Órgão Central do Sistema de Administração 
Financeira Federal. responsável por estabelecer as 
diretrizes para a formulação e execução da programação fi
nanceira?

(A) Secretaria de Orçamento Federal.
(B) Banco Central.
(C) Casa Civil da Presidência da República.
(D) Controladoria Geral da União.
(E) Secretaria do Tesouro Nacional.

25) Conforme o disposto na Lei n° 4.320/64, na Lei Complementar 
n° 101/2000 e em normativos complementares emitidos pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, a despesa pública, sob os 
enfoques patrimonial e orçamentário, deve ser registrada 
observando-se o regime de competência. Sob esse prisma, o 
gasto com energia elétrica de determinado órgão da 
Administração Pública deve ser atribuido ao período em que

(A) ocorreu sua liquidação.
(B) ocorreu o efetivo pagamento.
(C) ocorreu a emissão da Ordem Bancária.
(D) foi efetivamente consumida.
(È) ocorreu o seu empenho.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/15
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26) a receita pública orçamentária, caracterizada pelo ingresso 
de recursos financeiros orçamentários nos cofres do poder 
público, de acordo com a Lei n° 4.320/1964, é realizada em 
três estágios. O estágio que consiste na ação do 
contribuinte de pagar os tributos devidos aos agentes 
arrecadadores é

(A) a liquidação.
(B) o recolhimento.
(C) o pagamento.
(D) a arrecadação.
(E) o lançamento.

27} Entende-se por grupos de natureza de despesa (GND) o
conjunto de elementos de despesa que possuem características 
semelhantes quanto ao objeto de gasto. Sendo assim, as 
despesas com o planejamento e execução de obras são 
enquadradas no grupo de natureza de despesa denominado

(A) Juros e encargos da dívida.
(B) Inversões Financeiras.
(C) Amortização da Dívida.
(D) Investimento.
(E) Pessoal e Encargos Sociais.

28) A classificação funcional programática estabelece uma
classificação mais ampla das despesas orçamentárias para 
fins de planejamento, programação e orçamentação, conjugando 
as funções do governo com os programas a serem 
desenvolvidos. Dentre os níveis de informação que compõem a 
classificação funcional programática, o instrumento de 
organização da ação governamental que articula um conjunto 
de ações que concorrem para um objetivo comum, 
preestabelecido e mensurado por indicadores estabelecidos no 
plano plurianual é

(A) a Atividade.
(B) a Função.
(C) o Programa.
(D) o Projeto.
(E) a Subfunção.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/15
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29) Segundo o artigo 36 da Lei Federal n° 4.320/64,
"consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas mas não 
pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as
processadas das não processadas". Em consonância com o
preconizado no artigo supracitado, o termo "processadas",
aplicado aos restos a pagar, se refere às despesas públicas 
que, ao final do Exercício Financeiro, foram

(A) pagas.
(B) planejadas.
(C) arrecadadas
(D) empenhadas.
(E) liquidadas.

30) Dentro do processo de planejamento-orçamento, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias é um instrumento legal que tem por 
objetivo

(A) concretizar as situações planejadas no plano plurianual, 
transformando-as em realidade, estando orientada por seu 
instrumento legal direcionador.

(B) nortear a elaboração dos orçamentos anuais, de forma a 
adequá-los às diretrizes, objetivos e metas de médio 
prazo da administração pública.

(C) executar o orçamento fiscal, o orçamento de investimento 
das empresas estatais e o orçamento da seguridade soci
al.

(D) ordenar as ações do governo que levem ao atingimento dos 
objetivos e metas fixados para um período de quatro 
anos .

(E) orientar a confecção do orçamento do exercício 
subsequente, de modo a adequá-lo às diretrizes, 
objetivos e metas de curto prazo da administração públi
ca .

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/15
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31) Sebendo-se que uma empresa tem seu processo de produção de 
forma contínua, é correto afirmar que:

(A) ela produz de acordo com as encomendas dos clientes.
(B) os custos são acumulados numa conta específica para cada 

encomenda.
(C) na apuração dos custos por processo, os mesmos são 

avaliados por ordem de produção.
(D) como exemplo de custeio por processo, tem-se a 

construção de um navio.
(E) nesse tipo de produção, utiliza-se o conceito de 

equivalente de produção, para calcular o custo médio por 
período.

32) Uma empresa que, a cada compra efetuada, atualiza o custo
unitário de suas mercadorias em estoque, adota o critério de 
avaliação de estoque denominado:

(A) Último que Entra, Primeiro que Saí(UEPS).
(B) Primeiro que Entra, Primeiro que Sai (PEPS) .
(C) Média Ponderada fixa.
(D) Média Ponderada móvel.
(E) Preço Específico.

33) Uma empresa produz liquidificadores industriais, cujo preço
de venda é de R$ 1.700,00. Seu volume de produção e de
vendas é de 1.500 unidades, por período, e sua estrutura de
custos é a seguinte:

Salário da supervisão da fábrica: R$ 1.000,00;
Matéria prima: R$ 350,00/unidade;
Material de embalagem: R$ 180,00/unidade;
Depreciação dos equipamentos: R$ 800,00;
Mão de obra direta: R$ 420,00/unidade; e 
Aluguel do galpão da fábrica: R$ 310,00.

O valor da margem de contribuição unitária e total é,
respectivamente, de

(A) R$ 750, 00 e R$ 1.125.000,00
(B) R$ 750, 00 e R$ 1.275.000, 00
(C) R$ 440, 00 e R$ 660.000,00.
(D) R$ 860, 00 e R$ 1.290.000,00
(E) R$ 860, 00 e R$ 1.462.000,00

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/15
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34) Numa empresa fabril, o total de matéria prima consumida em 
determinado ano foi de R$500,00. O total dos custos de 
produção desse mesmo ano foi de R$ 1.000,00, estando 
inclusos a matéria prima, a mão de obra direta e os custos 
indiretos de fabricação, representando 60% do custo da mão 
de obra direta. Com base nos dados acima, pode-se afirmar 
que o total de custos de mão de obra direta empregados na 
produção durante o período foi de:

(A) R$ 312,50
(B) R$ 500,00
(C) R$ 600,00
(D) R$ 612,50
(E) R$ 1.000,00

35) Assinale a opção que apresenta o conceito de créditos
adicionais suplementares.

(A) São os créditos destinados à realização de despesas para 
as quais não haja dotação orçamentária específica.

(B) São créditos orçamentários destinados exclusivamente a 
compor os diversos fundos especiais do Governo Federal.

(C) São aqueles créditos orçamentários destinados ao reforço 
de ações orçamentárias que, por qualquer motivo, 
tornaram-se insuficientes.

(D) São os créditos destinados a despesas urgentes e 
imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou 
calamidade pública.

(E) São aqueles créditos orçamentários que se destinam 
especificamente a serem convertidos em recursos para 
atendimento dos Suprimentos de Fundos do Governo 
Federal.

36) o regime de adiantamento fixado na Lei n° 4.320/64 se 
caracteriza como um processamento especial da despesa 
pública orçamentária, no qual o numerário é colocado à 
disposição do funcionário ou servidor, a fim de realizar 
gastos. Para tal, algumas características do regime de 
adiantamento devem ser observadas, EXCETO:

(A) A dispensa de empenho na dotação própria.
(B) Realizar-se em casos excepcionais.
(C) Ser aplicável a despesas expressamente definidas em lei.
(D) Limitar-se a despesas que não possam subordinar-se ao 

processo normal de aplicação.
(E) Não ser concedido a servidor em alcance ou responsável 

por dois adiantamentos.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/15
Profissão : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
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37) o Plano Plurianual é um instrumento de planejamento, 
previsto no inciso I do art. 165 da Constituição Federal de 
1988, por meio do qual busca-se ordenar as ações de governo 
que conduzam ao atingimento dos objetivos traçados para um 
período de quatro anos e a sua aprovação é de 
responsabilidade

(A) do Poder Legislativo.
(B) da Controladoria Geral da União.
(C) do Poder Executivo.
(D) do Poder Judiciário
(E) da Presidência da República.

38) Na t erminologia contábil de custos, como são denominados os 
recursos consumidos no decorrer do processo produtivo?

(A) Despesas.
(B) Perdas.
(C) Investimentos.
(D) Desembolsos.
(E) Custos.

39) Qual é a terminologia utilizada, em custos industriais, para 
bens ou serviços consumidos de forma anormal e involuntária?

(A) Perda.
{B) Desembolso.
(C) Despesa.
(D) Gasto.
(E) Custo.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/15
Profissão : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
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40) Observe as informações abaixo, extraídas da escrituração 
contábil de uma empresa industrial, relativas a um 
determinado período de produção.

Materiais requisitados do almoxarifado 
Diretos: R$ 300.000,00; e 
Indiretos: R$ 50.000,00.

Mão de obra apontada 
Direta: R$ 200.000,00; e 
Indireta: R$ 30.000,00.

Aluguel da fábrica: R$ 40.000,00;
Seguro da fábrica: R$ 20.000,00; e 
Depreciação das máquinas: R$ 60.000,00.

Com base nos dados acima, o custo de fabricação, o custo 
primário e o custo de transformação possuem, 
respectivamente, os valores de:

(A) R$ 700.000,00, R$ 580.000,00 e R$ 230.000,00.
(B) R$ 580.000,00, R$ 500.000,00 e R$ 120.000,00.
(C) R$ 700.000,00, R$ 500.000,00 e R$ 400.000,00.
(D) R$ 580.000,00, R$ 350.000,00 e R$ 230.000,00.
(E) R$ 500.000,00, R$ 580.000,00 e R$ 400.000,00.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/15
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41) Estão subordinados ao regime da Lei n° 8.666/93, que trata 
das licitações:

(A) órgãos da administração direta, os fundos especiais, as
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, 
as sociedades de economia mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios.

(B) órgãos da administração direta, os fundos especiais, as
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, 
as sociedades de economia mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 
Distrito Federal, exceto os Municípios.

(C) somente os órgãos da administração direta, os fundos
especiais, as autarquias e as fundações públicas.

(D) somente as empresas públicas, as sociedades de economia
mista e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios.

(E) órgãos da administração direta, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações públicas, exceto as empresas 
públicas e as sociedades de economia mista.

42) Qual é a modalidade de licitação realizada entre
interessados devidamente cadastrados ou que atendam a todas 
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento das propostas, observada 
a necessária qualificação?

(A) Convite.
(B) Tomada de preços.
(C) Leilão.
(D) Pregão.
(E) Concorrência.
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43) Com relação à contabilidade de custos, pode-se afirmar que:

(A) no custeio variável, só são alocados aos produtos os 
custos fixos, ficando os variáveis separados e 
considerados como despesas do período.

(B) no custeio por absorção, são apropriados todos os custos 
de produção, quer fixos, quer variáveis, quer diretos ou 
indiretos.

(C) os custos fixos totais, quando considerados na sua 
totalidade, são variáveis.

(D) os custos fixos totais, quando considerados 
unitariamente, são fixos,

(E) o custeio por absorção de fato fere os princípios 
contábeis, principalmente o Regime de Competência e a 
Confrontação.

44) A Administração Pública Direta se constitui dos serviços
integrados na estrutura administrativa

(A) da Presidência da República e dos Ministérios.
{B} das Fundações e Empresas Públicas.
(C) das Sociedades de Economia Mista e dos Ministérios.
(D) das Autarquias e fundações.
(E) da Presidência da República e autarquias.
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45) Com relação à Lei 8,666/93 que trata das licitações e 
contratos da Administração Pública, analise as afirmativas 
abaixo.

I - Licitação é a possibilidade de se formularem propostas
dentre as quais a Administração Pública selecionará a 
mais conveniente para a celebração de contrato.

II - A diferença básica entre dispensa e inexigibilidade de
licitação, está no fato de na primeira não haver 
possibilidade de competição porque só existe um objeto 
ou uma pessoa que atenda às necessidades da
Administração e de, na segunda, haver possibilidade de
competição que justifique a licitação.

III- Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem é 
possível a dispensa de licitação.

IV - A licitação deserta não se confunde com a licitação 
fracassada, pois nesta aparecem interessados, mas 
nenhum é selecionado, em decorrência da inabilitação ou 
da desclassificação.

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

46) Coloque V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas afirmativas abaixo, 
com relação à Administração Pública e Direito 
Administrativo, assinalando, a seguir, a opção correta.

I - O Estado é constituído de três elementos originários e
indissociáveis: povo, território e o governo soberano.

II - Os Poderes do Estado são o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário, dependentes e harmônicos entre si.

III- A Administração Pública, numa visão global, é todo o 
aparelhamento do Estado, preordenado à realização de 
serviços, visando à satisfação das necessidades coleti
vas .

IV- 0 Direito Administrativo impõe as regras jurídicas de 
organização e funcionamento do complexo estatal.

(A) (V) (F) (F) (V)
(B) (V) (F) (V) (F)
(C) (V) (F) (V) (V)
(D) (F) (V) (F) (F)
(E) (F) (F) (V) (V)
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47) o certame licitatório é inexigível quando houver 
inviabilidade de competição. Assinale a opção que apresenta 
um exemplo de inexigibilidade.

(A) Alienação de bens da Administração Pública.
(B) Os casos de guerra ou grave perturbação da ordem.
(C) Compras ou contratações de serviços para o abastecimento 

de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas.
(D) Contratação de profissional de setor artístico.
(E) Contratação de associação de portadores de deficiência 

física.

48) Serviços de utilidade pública são os que a Administração,
reconhecendo sua conveniência para os membros da 
coletividade, presta diretamente ou por terceiros, nas 
condições regulamentadas e sob seu controle, mas por conta e
risco dos prestadores, mediante remuneração dos usuários.
Assinale a opção que apresenta um desses serviços.

(A) Emissão de moeda.
(B) Serviços de transporte coletivo.
(C) Elaboração de leis.
(D) Serviços de Defesa Nacional.
(E) Serviços de polícia.

49) Suponha que uma empresa remunere seus vendedores
exclusivamente por meio de um percentual incidente sobre o
valor das vendas realizadas. Nesse caso, a remuneração dos 
vendedores, para a empresa, é

(A) um custo fixo.
(B) uma despesa fixa.
(C) uma despesa mista.
(D) um custo variável,
(E) uma despesa variável.

50) Qual é a modalidade de licitação voltada para a aquisição de 
bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado 
da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita 
por meio de propostas e lances em sessão pública?

(A) Concorrência.
(B) Leilão.
(C) Pregão.
(D) Tomada de Preços.
(E) Convite.
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