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CIÊNCIAS CONTÁBEIS



1) No critério de custeio variável, só são apropriados, aos 
produtos, os custos variáveis, ficando os custos fixos 
separados e :

(A) alocados aos produtos por um critério de rateio.
(B) atribuídos aos produtos proporcionalmente.
(C) mantidos nos estoques de produtos em processo.
(D) considerados como despesas do período.
(E) alocados aos produtos através de rastreadores.

2) Como se denomina a demonstração contábil que tem por 
finalidade apresentar a situação patrimonial da empresa em 
dado momento?

(A) Balanço contábil.
(B) Balancete financeiro.
(C) Balanço patrimonial.
(D) Patrimônio contábil.
(E) Demonstração do resultado contábil do exercício.

3) No ano de 2011, um determinado material de consumo foi com
prado a prazo no mês de julho, tendo sido consumido no mês 
de agosto e pago no mês de outubro. No que se refere ao fato 
gerador da despesa, qual regime deverá ser adotado para o 
devido registro de operações?

(A) De competência de exercícios.
(B) De caixa.
(C) De custo médio.
(D) UEPS.
(E) PEPS.

4) Assinale a opção que apresenta fatores que determinam as 
características de um sistema de custeio (por Ordem ou por 
Processo).

(A) A forma da empresa trabalhar e a conveniência contábil- 
administrativa.

(B) A relevância do patrimônio e a forma da empresa traba
lhar.

(C) A forma da empresa trabalhar e a negociação com o sin
dicato .

(D) A conveniência contábil-administrativa e a determinação 
da empresa.

(E) O pagamento de horas extras e a determinação da empresa.
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5) Como se denomina a diferença entre o valor do ativo e do 
passivo de uma entidade, em determinado momento?

(A) Patrimônio líquido.
(B) Receita.
(C) Ativo circulante.
(D) Passivo realizável.
(E) Capital de giro.

6) Quando um Auditor não consegue obter evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para suportar sua opinião e conclui 
que, sobre as demonstrações contábeis, os possíveis efeitos 
não detectados de distorções podem ser relevantes e genera
lizados, deve emitir um parecer

(A) com abstenção de opinião.
(B) com ressalvas ou incompleto.
(C) adverso.
(D) com discrepâncias.
(E) contrário.

7) As demonstrações contábeis são uma representação estruturada 
da posição patrimonial e financeira, bem como do desempenho 
da entidade. Para satisfazer a seus objetivos, as 
demonstrações contábeis proporcionam informação da entidade 
acerca do seguinte: ativos, patrimônio líquido,

(A) passivos, receitas e despesas, alterações no capital 
próprio e valor adicionado.

(B) passivos, receitas e despesas, alterações no capital de 
giro e fluxos de caixa.

(C) passivos, resultados do período, alterações no capital 
de giro, fluxos de caixa e valor adicionado.

(D) passivos, receitas e despesas, alterações no capital 
próprio e fluxos de caixa.

(E) passivos, circulantes e não circulantes, resultados do 
período, ganhos e perdas, alterações no capital de giro 
próprio, fluxos de caixa e valor adicionado.
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8) A forma de ajuste entre o Poder Público e entidades públicas 
ou privadas para a realização de objetivos de interesse 
comum, mediante mútua colaboração é denominada de

(A) protocolo de intenções.
(B) contrato administrativo.
(C) convênio.
(D) contrato de gestão.
(E) terceirização.

9) Como se denomina o princípio de contabilidade que "determina 
quando as alterações no ativo ou no passivo resultam em 
aumento ou diminuição do patrimônio liquido, estabelecendo 
diretrizes para classificação das mutações patrimoniais 
resultantes da observância . do Princípio da Oportunidade"
(Silvério das Neves, 2009)?

(A) Continuidade,
(B) Prudência.
(C) Registro pelo valor original.
(D) Competência.
(E) Atualização Monetária.

10) O limite orçamentário e financeiro estabelecido, que impede 
parcíalmente a movimentação, o empenho da despesa e, também, 
a movimentação financeira (pagamento de despesas empenhadas e 
as inscritas em restos a pagar), com bloqueio de dotações, é 
denominado de

(A) contingenciamento.
(B) meta anual.
(C) cronograma de desembolso anual.
(D) programação financeira.
(E) plano plurianual.
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11) A modalidade de licitação Pregão é regulamentada pela Lei 
10.520/2002. As fases do procedimento do Pregão, na ordem 
correta, são: publicação do edital;

(A)

(B) 

ÍC)

(D)

(E)

julgamento e 
adjudicação. 
habilitação; 
adjudicação. 
habilitação; 
homologação. 
julgamento e 
homologação. 
adj udicação; 
homologação.

classificação; habilitação; homologação; e 

julgamento e classificação; homologação; e 

julgamento e classificação; adjudicação; e 

classificação; habilitação; adjudicação; e 

habilitação; julgamento e classificação; e

12) Observe os números abaixo:

17, 12, 9, 23, 14, 6, 3, 18, 42, 25, 18, 12, 34, 5, 17, 20, 
7, 8, 21, 13, 31, 24, 9.

Determine a mediana das observações acima e assinale a opção 
correta.

(A) 13,5
(B) 14
(C) 15,5
(D) 16,8
(E) 17

13) Uma escola de treinamento está planejando um curso de 
especialização. Os custos previstos são: Custos Variáveis de 
R$ 1.200,00 por aluno e Custos Fixos de R$ 72.000,00, dos 
quais R$ 4.800,00 referem-se à depreciação de equipamentos a 
serem utilizados. Como o curso será vendido a R$ 6.000,00 
por aluno, qual é o número necessário de alunos para se 
atingir o Ponto de Equilíbrio Contábil?

(A) 10
(B) 12
(C) 13
(D) 14
(E) 15
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14} Em relação ao Pregão, assinale a opção INCORRETA.

(A) É vedada a exigência de pagamento de taxas e emolumen
tos, salvo os referentes a fornecimento do edital, não 
sendo superiores ao custo de sua reprodução gráfica e 
aos custos de utilização de recursos de tecnologia da 
informação, quando for o caso.

(B) É um tipo de licitação utilizada para a aquisição de 
bens e serviços comuns, ou seja, para a aquisição daque
les cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especi
ficações usuais do mercado.

(C) Poderá ser realizado por meio da utilização de recursos 
de tecnologia da informação, nos termos de regulamenta
ção específica.

(D) No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de prego
eiro e de membro da equipe de apoio poderão ser desem
penhadas por militares.

(E) prazo de validade das propostas será de 60(sessenta) 
dias se outro não estiver fixado no edital.

15) Como se denomina a unidade administrativa mínima,
representada por pessoas e máquinas, em que se desenvolvem
atividades homogêneas?

(A) Departamento.
(B) Segmento.
(C) Cadeia de valor. -
(D) Setor.
(E) Centro de Serviços.
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16) Assinale a opção que apresenta três principais limitações do
controle interno, segundo Marcelo Cavalcanti Almeida (2010).

(A) Grande volume de transações, sistema informatizado e 
baixa qualificação técnica.

(B) Distância entre filiais, cultura organizacional distinta 
entre as diversas unidades e falhas no processo de 
comunicação.

(C) Negligência dos funcionários na execução de tarefas, 
conluio de funcionários na apropriação de bens da empre
sa e falta de instrução a respeito das normas internas.

(D) Grande volume de transações, conluio de funcionários na 
apropriação de bens da empresa e falhas no processo de 
comunicação.

(E) Conluio de funcionários na apropriação de bens da empre
sa, falta de normas internas e baixa remuneração do 
quadro de funcionários.

17) Em relação a classificação do inventário de bens 
patrimoniais, assinale a opção correta.

(A) Material de consumo é aquele que, tendo uso corrente, 
não perde sua identidade física e tem uma durabilidade 
superior a dois anos.

(B) Material permanente é aquele que, na aquisição ou incor
poração ao patrimônio, receberá números sequenciais de 
registro patrimonial para identificação e inventário.

(C) A distribuição do material permanente ou do equipamento 
para uso será efetuado por contrato de comodato.

(D) Material ocioso é aquele que não poderá mais ser utili
zado para o fim a que se destina devido à perda de suas 
características ou em razão da inviabilidade econômica 
de sua recuperação.

(E) A alienação subordina-se à existência de interesse pú
blico devidamente justificado, sendo dispensado de pas
sar por avaliação.
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18) Propiciar, aos administradores de uma empresa, a medição da 
eficiência e, quando necessário, a alteração da política dos 
negócios da empresa, como por exemplo: alteração de preços, 
aumento de produção e expansão da propaganda, é uma das 
finalidades

(A) da demonstração do resultado do exercício.
(B) do balancete.
(C) da auditoria externa,
(D) do auditor fiscal.
(E) do quadro-resumo das despesas e receitas.

19) Como se denomina o Princípio da Contabilidade que determina 
a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do 
maior valor para os do passivo, sempre que são apresentadas 
alternativas, igualmente válidas, para a quantificação das 
mutações patrimoniais que alteram o patrimônio líquido?

(A) Economicidade.
(B) Atualização monetária.
(C) Prudência.
(D) Oportunidade.
(E) Continuidade.

20) A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em seu artigo 12, 
determina que as previsões de receita, a que estão obrigados 
os entes da Federação, serão acompanhadas de demonstrativo 
de evolução e de projeção para os anos seguintes. A 
abrangência estabelecida para o demonstrativo de evolução 
nos anos anteriores e para a projeção para os anos seguintes 
é, respectivamente, de quantos anos?

(A) Dois e três.
(B) Dois e quatro
(C) Três e quatro
(D) Três e dois .
(E) Três e três.

Prova : Amarela Concurso : CP-QC/2012
Profissão : CIÊNCIAS CONTÁBEIS

7/18



21) De acordo com os critérios de avaliação dos elementos do 
passivo no balanço patrimonial, segundo a Lei n.° 
6.404/1976, obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou 
calculáveis, inclusive imposto sobre a renda a pagar com 
base no resultado do exercício, devem ser avaliados pelo

(A) custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva con
ta de depreciação, amortização ou exaustão.

(B) seu valor justo.
(C) valor atualizado até a data do balanço.
(D) custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão 

para ajustá-lo ao valor de mercado quando este for 
inferior.

(E) custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas 
prováveis na realização do seu valor.

22) Nos órgãos da administração direta, entidades da 
administração indireta federal e entidades privadas, o 
SCIPEF (Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal) examina:

(A) os processos judiciais movidos contra os dirigentes das 
organizações, bem como o risco patrimonial potencial que 
encerram.

(B) a execução dos planos, programas, projetos e atividades 
que envolvam aplicação de recursos públicos federais, 
estaduais e municipais.

(C) a aplicação dos recursos do Tesouro Nacional transferi
dos a entidades públicas ou privadas.

(D) os processos de licitação, sua dispensa ou inexigibili- 
dade, exceto aqueles realizados mediante a modalidade 
pregão eletrônico.

(E) os atos judiciais de que resultem direitos e obrigações 
para o poder público federal, em especial, os relacio
nados com a contratação de empréstimos internos ou ex
ternos, assunção de dívidas, securitizações e concessão 
de avais.
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23) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da 
sentença abaixo:

Na estrutura do Balanço Financeiro, nos termos da Lei 
Federal n° 4320/64, são demonstradas a receita e a despesa 
orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de 
natureza extraorçamentãria, conjugados com os saldos em 
espécie provenientes do exercício anterior e os que se 
transferem para o exercício seguinte. Com base neste 
conceito, é correto afirmar que os Restos a Pagar do
exercício serão computados na _________________________ para
compensar sua inclusão na ___________________.

(A) receita extraorçamentãria / despesa orçamentária
(B) receita orçamentária / despesa orçamentária
(C) receita extraorçamentãria / despesa orçamentária do 

exercício anterior
(D) despesa extraorçamentãria / receita extraorçamentãria
(E) receita extraorçamentária / despesa extraorçamentãria

24) Assinale a opção que apresenta o capital total à disposição 
da empresa.

(A) Capital.
(B) Capital + duplicatas a pagar.
(C) Duplicatas a pagar.
(D) Capital + lucros acumulados.
(E) Capital + credores + lucros.

25) 0 resultado patrimonial, apurado na demonstração das
variações patrimoniais, será a diferença entre as variações 
ativas e as variações passivas. Quando as variações passivas 
ultrapassarem as ativas, o resultado:

(A) representará um déficit.
(B) representará um superávit.
(C) representará um lucro acumulado.
(D) representará um prejuízo acumulado.
(E) acumulará aumento do ativo.
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26) Em relação aos papéis de trabalho, é correto afirmar que

(A) são de propriedade da empresa ou de órgão auditado,
(B) constituem a evidência do trabalho executado e o funda

mento da opinião do auditor.
(C) são os documentos elaborados pelo auditor na fase que 

antecede o planejamento da auditoria.
(D) são os documentos selecionados pelo auditor que devem 

ficar arquivados por, pelo menos, dez anos após a emis
são do parecer de auditoria.

(E) são as atividades desempenhadas por cada integrante do 
grupo auditado.

27) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da 
sentença abaixo:

Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados 
dentre os brasileiros que satisfaçam aos seguintes
requisitos: mais de ____ anos e menos de ____ anos de idade,
idoneidade moral e reputação ilibada, mais de ________ anos
de exercício de função ou de efetiva atividade profissional 
que exija os conhecimentos jurídicos ou de administração 
pública.

(A) quarenta / setenta / cinco
(B) quarenta / sessenta / dez
(C) trinta e cinco / sessenta e cinco / dez
(D) quarenta / setenta / quinze
(E) vinte e cinco / sessenta e cinco / quinze
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28) Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo,
em relação aos procedimentos de auditoria interna, conforme
a NBC T 12 auditoria interna, e assinale a opção que
apresenta a sequência correta.

( ) As informações que fundamentam os resultados da audi
toria interna são denominadas de "evidências11, as quais 
devem ser suficientes, fidedignas, relevantes e úteis, 
de modo a fornecerem base sólida para as conclusões e 
recomendações.

( ) Os testes substitutivos visam à obtenção de uma razoável 
segurança sobre os controles internos, estabelecidos 
pela administração, a fim de que os mesmos estejam em 
efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cumpri
mento pelos funcionários da Entidade.

( ) Os testes de observância visam â obtenção de evidência 
quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados 
produzidos pelos sistemas de informações da Entidade.

( ) Os procedimentos de auditoria interna são os exames,
incluindo testes de observância e testes substantivos, 
que permitem ao auditor interno obter provas suficientes 
para fundamentar suas conclusões e recomendações.

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

29) De acordo com o artigo 41 da Lei Federal n° 4.320/1964, os 
créditos adicionais classificam-se em:

(A) superavitários,deficitários e especiais.
(B) iniciais, complementares e extra-orçamentários.
(C) ordinários, por estimativa e globais.
(D) originários, derivados e extraordinários.
(E) suplementares, especiais e extraordinários.
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30) De acordo com a Resolução CFC n° 1.282, de 28 de maio de 
2010, os princípios de contabilidade são os seguintes:

(A) Entidade, continuidade, oportunidade, valor inicial, 
atualização monetária e prudência.

(B) Entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo va
lor original, competência e prudência.

(C) Ativo, passivo, receita, despesa e resultado líquido e 
atualização monetária.

(D) Ativo, passivo, valor inicial, atualização monetária, 
prudência e oportunidade.

(E) Entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo va
lor original, atualização monetária e prudência.

31) As diretrizes, os objetivos e as metas da administração 
pública para as despesas de capital e outras delas
decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração 
continuada serão estabelecidas pela Lei que instituir:

(A) as Diretrizes Orçamentárias.
(B) o Orçamento Anual.
(C) os Créditos Adicionais.
(D) o Orçamento de Investimentos.
(E) o Plano Plurianual.

32) Em relação às autarquias, é correto afirmar que são:

(A) órgãos, de caráter administrativo, criados por lei es
pecífica para consecução de atividades, obras ou servi
ços descentralizados da entidade estatal que as criou.

(B) pessoas jurídicas de direito privado, de caráter admi
nistrativo, criadas por lei específica para consecução 
de atividades, obras ou serviços descentralizados da 
entidade estatal que as criou.

(C) pessoas jurídicas, que podem ser de natureza pública ou 
privada, de caráter administrativo, criadas por decreto 
para consecução de atividades, obras ou serviços descen
tralizados da entidade estatal que as criou.

(D) pessoas juridicas de direito público, de caráter admi- 
nistrativo, criadas por lei específica, para consecução 
de atividades, obras ou serviços vinculados à entidade 
estatal que as criou.

(E) pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei, 
com capacidade de autoadministração, para o desempenho 
de serviço público descentralizado, mediante controle 
administrativo exercido nos limites da lei.
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33) Como são denominadas as despesas empenhadas, pendentes de 
pagamento na data de encerramento do exercício financeiro, 
inscritas contabilmente como obrigações a pagar no exercício 
subsequente?

(A) Restos a pagar.
(B) Empenhos públicos pendentes.
(C) Liquidações retroativas.
(D) Despesas empenhadas nulas.
(E) Reinscrição de dívida pública.

34) A Lei 6.404/1976, artigo 182, parágrafo 3o, estabelece que: 
"Serão classificadas, enquanto não computadas no resultado 
do exercício em obediência ao regime de competência, as 
contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor 
atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrên
cia da sua avaliação a valor justo". Essa classificação 
refere-se

(A) às ações em tesouraria.
(B) à reserva de incentivos fiscais.
(C) aos investimentos.
(D) às reservas de lucros.
(E) aos ajustes de avaliação patrimonial.

35) As Notas Explicativas, que complementam as demonstrações 
financeiras das sociedades anônimas, deverão indicar:

(A) os investimentos em outras sociedades quando não rele
vantes .

(B) os principais fornecedores de insumos e/ou mercadorias.
(C) os ônus reais constituídos sobre elementos do Passivo e 

as garantias recebidas de terceiros.
(D) as opções de compra de ações, outorgadas e realizadas no 

exercício.
(E) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias 

das obrigações a curto prazo.

36) Assinale a opção que apresenta os três estágios de despesa.

(A) Empenho, liquidação e pagamento.
(B) Ordinário, global e estimativo.
(C) Dotação orçamentária, cotação e aquisição.
(D) Dispensa de licitação, concorrência e convite.
(E) Cotação, empenho e pagamento.
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37) A tempestivídade e a integridade do registro do patrimônio e 
suas variações, independentemente das causas que as 
originaram, constituem o fulcro do Princípio Contábil da:

(A) oportunidade.
(B) competência.
(C) entidade.
(D) prudência.
(E) continuidade.

38) De acordo com o descrito na Norma de Auditoria aprovada pela 
Resolução CFC n° 1,211/2009, como se denomina a etapa da au
ditoria das demonstrações contábeis que, quando realizada 
adequadamente, é benéfica para uma auditoria por ser capaz 
de, dentre outras coisas, auxiliar o Auditor a: dedicar 
atenção apropriada às áreas importantes da auditoria; iden
tificar e resolver tempestivamente problemas potenciais; e 
auxiliar na coordenação do trabalho realizado por outros Au
ditores e especialistas (se for o caso)?

(A) Controle de qualidade.
(B) Execução.
(C) Planej amento.
(D) Supervisão.
(E) Revisão.

39) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da 
sentença abaixo:
Para fins de controle das receitas e despesas na execução 
orçamentária, o artigo 35 da Lei n° 4.320/1964, dispõe que
pertencem ao exercício as receitas nele ____________ e as
despesas nele _________________.

(A) arrecadadas / formalmente pagas
(B) reconhecidas / legalmente executadas
(C) reconhecidas / legalmente pagas
(D) arrecadadas / legalmente empenhadas
(E) lançadas / formalmente empenhadas
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40) A média aritmética dos salários dos 100 empregados de uma 
empresa é de R$ 1.500,00. Na hipótese de serem demitidos 20 
empregados, ganhando cada um o salário de R$ 2.500,00, e de 
ser concedido, posteriormente, um aumento de 10% em todos os 
salários dos remanescentes; a nova média aritmética dos 
salários será de:

(A) R$ 1.330,00
(B) R$ 1.345,00
(C) R$ 1.350,00
(D) R$ 1.370,00
(E) R$ 1.375,00

41) Uma determinada empresa fabrica aparelhos de telefones e tem 
um total de custos fixos de R$ 200.000,00 por mês. Seus 
gastos com expedição são de R$ 17.600,00 por mês e seus 
custos variáveis de R$ 100,00 por unidade produzida. No mês 
de janeiro de 2012, o volume produzido e vendido foi de 
1.500 aparelhos, por um preço líquido de impostos de 
R$ 270,00 para cada unidade. Em relação a essas informações, 
é correto afirmar que o Lucro Líquido da empresa no referido 
mês, tomando-se como base o Custeio por Absorção, foi de:

(A) R$ 37.400,00
(B) R$ 55.000,00
(C) R$ 55.400,00
(D) R$ 205.000,00
(E) R$ 255.000,00

42) Assinale a opção que apresenta somente tipos de Pareceres de 
um Auditor.

(A) Com opinião não modificada ou sem modificações (anterior 
limpo ou sem ressalvas), com ressalva, adverso, com 
abstenção de opinião.

(B) Com opinião não modificada ou sem modificações (anterior 
limpo ou sem ressalvas), incompleto, adverso, com abs
tenção de opinião.

(C) Com opinião não modificada ou completo (anterior limpo 
ou sem ressalvas), com ressalva ou incompleto, adverso, 
com abstenção de opinião.

(D) Sem discrepância, com discrepâncias, adverso, com abs
tenção de opinião.

(E) Sem discrepância, com discrepâncias, contrário, com ab~ 
tenção de opinião.

Prova : Amarela Concurso : CP-QC/2012
Profissão : CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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43} Tendo a Administração Pública escolhido realizar o Pregão 
com o fim de adquirir produtos, o prazo, contado a partir da 
publicação do aviso, a ser fixado para a apresentação das 
propostas:

(A) será de quinze dias corridos.
(B) será de cinco dias corridos.
(C) não será inferior a doze dias úteis.
(D) não serã inferior a dez dias úteis.
(E) não serã inferior a oito dias úteis.

44) A iniciativa da apresentação do projeto de Lei Orçamentária 
ê privativa do:

(A) Presidente do Senado Federal.
(B) Presidente da Câmara dos Deputados.
(C) Congresso Nacional.
(D) Chefe do Poder Executivo.
(E) Ministro do Planejamento, Orçamento e Comunicação.

45) No método de Custeio Baseado em Atividades ou Activity-Based 
Costing (ABC), a atribuição de custos para as atividades, 
por meio de rastreamento, ê feita com base:

(A) em critérios subjetivos de rateio.
(B) em medidas objetivas de consumo de recursos pelas ati

vidades .
(C) na proporção do valor dos custos variáveis e diretos.
(D) no volume de produção de cada atividade.
(E) nos direcionadores de recursos.

46) Assinale a opção que apresenta traços comuns entre as 
Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista.

(A) Forma de organização.
(B) Derrogação parcial do regime de Direito Público por 

normas de Direito Privado.
(C) Composição do capital.
(D) Personalidade jurídica de Direito Público.
(E) Criação e extinção autorizadas por lei.

Prova
Profissão

Amarela
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Concurso : CP-QC/2012
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47) A dívida pública consolidada ou fundada é o montante total 
das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas 
em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados para 
amortização em prazo superior a 12 meses, podendo ser 
dividida em dívida pública

(A) mobiliária, operação de crédito por antecipação da re
ceita orçamentária e concessão de garantia.

(B) imobiliária, operações de crédito e concessão de garan
tias .

(C) ativa, operação de crédito e concessão de empréstimos.
(D) mobiliária, operações de crédito e concessão de garan

tias .
(E) ativa, operação de crédito por antecipação da receita 

orçamentária e concessão de empréstimos.

48) De acordo com o artigo 30 da Lei 8.666/1993, o procedimento
licitatório para contratação de obras de grande vulto, de
alta complexidade técnica, poderá contemplar exigência de:

(A) garantia de execução contratual limitada a 20% do objeto 
contratual, admitindo-se sua prestação mediante seguro- 
garantia ou fiança bancária.

(B) metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de 
sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos 
preços e será efetuada, exclusivamente, por critérios 
obj etivos.

(G) apresentação da relação dos compromissos do licitante, 
os quais vão importar em diminuição da capacidade opera
tiva calculada em função do seu faturamento.

(D) capacitação econômico-financeira mediante apresentação 
de índices de liquidez, rentabilidade e faturamento com
patíveis com o valor do objeto licitado.

(E) pré-qualificação para fins de aferição de capacidade 
econômico-financeira dos licitantes, desde que a modali
dade adotada não seja a concorrência.

Prova : Amarela Concurso : CP-QC/2012
Profissão : CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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49) A média aritmética dos salários dos empregados de uma 
empresa X supera em R$ 350,00 a média aritmética dos 
salários dos empregados de uma empresa Y. Os correspondentes 
coeficientes de variação das empresas X e Y são iguais a 
12,5% e 12%, respectivamente. Se a soma dos desvios padrões 
dos salários das duas empresas é igual a R$ 350,00, então a 
soma dos valores das médias aritméticas dos salários das 
duas empresas é de

(A) R$ 3.500,00
(B) R$ 3.350,00
(C) R$ 2.850,00
(D) R$ 2.650,00
(E) R$ 2.550,00

50) Nas atividades de auditoria governamental, NÃO se recomenda 
a utilização de amostragem quando:

(A) as características da população forem de fácil mensura- 
ção, mesmo que a população não seja pequena.

(B) a população for considerada muito grande.
(C) estas atividades visarem à economicidade dos recursos 

humanos e materiais.
(D) há necessidade de baixa precisão nos dados a serem cole

tados .
(E) for grande a urgência na obtenção das informações neces

sárias aos controles.

Prova : Amarela Concurso : CP-QC/2012
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