MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NOS
QUADROS COMPLEMENTARES DE OFICIAIS
INTENDENTES DA MARINHA / CP-QC-IM/2016 )

E PERMITIDO O USO DE CALCULADORA
PADRÃO NÃO CIENTÍFICA

1)

Entre as recomendações de ordem prática para balizar o
mapeamento de processos, Mauriti e Macieira (2010) sugerem o
uso pleno da tecnologia da informação, a qual, neste caso,
possui a finalidade de
(A) definir quais os fatores indispensáveis para assegurar
eficiência e eficácia ao processo.
(B) estimular o compromisso das equipes com os processos
modelados.
(C) estabelecer uma linguagem comum para todos os envolvidos
e reduzir variedades desnecessárias.
(D) eliminar falhas cometidas pelas pessoas e aumentar a
velocidade de processamento em atividades repetitivas,
(E) delinear precisamente o escopo de trabalho, não omitindo
atividades
essenciais,
nem
inserindo
atividades
desnecessárias ou não correlatas.

Prova
Profissão
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2)

Uma empresa produz dois produtos - Saias e Blusas - cujos
preços de venda,
líquidos dos tributos, são $ 100 e $ 80,
respectivamente,
e, sobre esses preços, ela paga comissões
de 5% {cinco por cento) aos vendedores.
Os custos variáveis são os seguintes:
Blusas
Saias
Mão de obra direta 2 h/un. a $ 10/h 1 h/un. a $ 10/h
Matéria prima
3 kg/un. a $ 6/kg 2 kg/un. a $ 6/kg
Com base nessas informações e sabendo que o mercado consome,
no máximo, 80 unidades de cada produto por período, assinale
a opção que corresponde,
respectivamente,
à Margem de
Contribuição unitária (MC/un) de cada produto e à combinação
ótima
{melhor mix de produção), no caso de haver, em
determinado
período,
apenas 190 kg de matéria prima
disponíveis para utilização.

Prova
Profissão

$19 e Blusas = $27 / Saias = 38 u n . e
$57 e Blusas

V1
LO
<J>
1

{A) Saias =
38 un.
(B) Saias =
10 u n .
(C) Saias =
80 un.
ÍD) Saias =
8 0 un.
(E) Saias =
38 u n .

Blusas

/ Saias = 80 u n . e

Blusas

$54 e Blusas - $57 / Saias = 10 un . e

Blusas

$57 e Blusas - $54 / Saias = 10 un . e

Blusas

$27 e Blusas = $19 / Saias = 38 u n . e

Blusas
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3}

Segundo Almeida (2012), correlacione os tipos de relatórios
dos auditores independentes a seus conceitos e, a seguir,
marque a opção correta.

I

TIPOS
~ Relatório com
ressalva

II ~ Relatório com
opinião adversa

III- Relatório com
abstenção de opinião

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

Prova
Profissão

CONCEITOS
{ ) Relatório
emitido
quando
o
auditor
não
consegue
obter
evidência
de
auditoria
apropriada e suficiente para
suportar
sua opinião,
mas
conclui
que os
possiveis
efeitos
de
distorções
não
detectadas, se houver, sobre
as demonstrações financeiras
poderiam
ser relevantes
e
generalizadas.
( ) Relatório emitido quando tendo
o auditor obtido evidência de
auditoria
apropriada
e
suficiente,
conclui
que as
distorções são relevantes e
generalizadas
para
as
demonstrações financeiras.
{ } Relatório
emitido
quando
o
auditor
não
consegue
obter
evidência
apropriada
e
suficiente
de auditoria para
suportar
sua
opinião, mas
conclui
que os
possiveis
efeitos
de
distorções
não
detectadas, se houver, sobre
as demonstrações financeiras
poderiam ser relevantes, mas
não generalizados.

(II) (I) (III)
(III) (I) (II)
(I) (II) (III)
(II) (III) (I)
(III) (II) (I)

Amarela
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4)

Estava claro para os condutores da política econômica do
Governo Fernando Henrique Cardoso que, após o fim da alta da
inflação, alguns ajustes estruturais deveriam ser efetuados.
No que se refere ao sistema financeiro,
com o fim das
receitas de FLOAT dos bancos,
as ineficiências do setor
ficaram expostas.
Em tal contexto,
entre 1995 e 1997
ocorreram
as crises dos bancos Econômico,
Nacional e
Bamerindus e, dos estaduais BANERJ e BANESPA. 0 governo
atuou em diversas frentes, dentre elas, instituiu o Programa
de Estimulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema
Financeiro Nacional
(PROER). Sendo assim, assinale a opção
que apresenta uma medida adotada para reestruturar o sistema
financeiro nacional.
(A) Encampar
a maioria dos bancos estaduais,
mediante
negociação com os governadores.
(B) Dificultar a operação de bancos estrangeiros no país,
até que o sistema
bancário
brasileiro
estivesse
consolidado.
(C) Manter os requisitos de capital para a constituição de
bancos no país.
(D) Favorecer o processo de conglomeração no setor, com
menos instituições, porém mais fortes.
(E) Melhorar o monitoramento do nível de risco do sistema,
com atuação reguladora do Banco do Brasil, CEF e BACEN.

5)

Para Matias-Pereira
(2012),
o planejamento é uma prática
essencial na administração pública. Segundo esse autor, é
correto afirmar que
(A) o planejamento reduz a racionalidade na aplicação dos
recursos disponíveis.
(B) o planejamento estratégico dá ênfase aos aspectos de
médio prazo dos objetivos e da análise global de
cenários.
(C) o planejamento se constitui em um processo, podendo ser
visto
como
um conjunto de ações interligadas e
complementares.
(D) são fases do planejamento:
elaboração,
diagnóstico,
execução e monitoramento.
(E) o planejamento conduz à redução da responsividade ao
lidar com mudanças.

Prova
Profissão
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6)

Atualmente,
existem diversas
ferramentas utilizadas nos
processos de gestão. Qual a ferramenta utilizada para
quantificar a frequência com que certos eventos ocorrem num
determinado período de tempo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7)

Folha de verificação.
Diagrama de dispersão.
Diagrama de árvore.
5W2H.
Fluxograma.

Um dos inúmeros programas brasileiros de estabilização da
moeda foi lançado no dia 28 de fevereiro de 1986 e promoveu,
dentre outras medidas, uma reforma monetária que estabeleceu
o cruzado
(Cz$) como padrão monetário nacional.
0 Plano
Cruzado foi uma resposta ao fracasso do gradualismo em
produzir a estabilidade das taxas mensais de inflação. Sendo
assim, assinale a opção que apresenta uma das principais
medidas do Plano Cruzado.
(A) A sincronização e a igualdade nos períodos dos reajustes
de salários e preços administrados.
(B) A fórmula de conversão dos salários que tomava como base
o poder de compra médio dos seis meses anteriores.
(C) O congelamento dos salários, estabelecido após as datas
dos dissídios coletivos das classes.
(D) 0 deslocamento da base do imposto sobre produtos industrializados {IPI) para o final do mês, com a construção
de um vetor de preços médios.
(E) 0 estabelecimento de regras e metas rígidas para as
políticas monetária e fiscal em complemento ao programa
de estabilização.

Prova
Profissão
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8)

Tendo
em
vista
o
preconizado
por
Eliseu Martins
(2010),
correlacione
as classificações de custos a seus
respectivos conceitos e a seguir, marque a opção correta.
Classificações de Custos
I

- Custos Diretos

II -

Custos Indiretos

III-

Custos Fixos

IV -

Custos Variáveis

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

Prova
Profissão

Conceitos
( ) Não oferecem condição de uma
medida
objetiva
e
qualquer
tentativa de alocação tem de ser
feita de maneira estimada e,
muitas vezes, arbitrária.
{ ) Independem
de
aumentos
ou
diminuições no volume elaborado
de produtos.
( ) Podem
ser
diretamente
apropriados
aos
produtos,
bastando haver uma medida de
consumo.
{ ) São os valores dos custos que
variam de acordo com o volume de
produção.

(I) (II) (III) (IV)
(II) (III) (I) (IV)
(III) (II) (IV) (I)
(IV) (II) (I) (III)
(III) (IV) (II) (I)
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9)

O Plano Real foi uma experiência de estabilização monetária
bem-sucedida.
Contudo,
não era essa a visão no início de
1995,
quando a possibilidade de que, após alguns meses de
bonança,
a inflação voltasse com força e a indexação se
reinstalasse na economia. Para dar fim a esses temores, em
março de 1995 as autoridades aprovaram duas grandes medidas.
Sendo assim, assinale a opção que apresenta essas medidas.
(A) A alta da taxa de juros nominais; e uma desvalorização
controlada da taxa de câmbio.
(B) Manter os dissídios anuais e estipular o fim da ORTN; e
a criação da OTN.
(C) Estipular a data de reajuste semestral para aluguéis,
com coeficiente determinado pelo governo; e elevar os
juros reais.
(D) Deixar o câmbio flutuar;
e represar as oscilações da
moeda nacional via taxa de juros (âncora cambial),
(E) Vincular correções no salário ao crescimento do PIB; e
adotar as bases do sistema de metas de inflação.

10)

Há diversas ferramentas de gestão utilizadas na avaliação e
melhoria de processos. Qual é a ferramenta utilizada para a
priorização de ações quando não há dados numéricos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

11)

Método de Pareto.
Carta de controle.
Diagrama de causa e efeito.
Histograma.
Método GUI.

Segundo Novaes (2015) a moderna logística procura incorporar
diversos aspectos. Sendo assim,
marque a opção que NÃO
representa um desses aspectos,
(A) Prazos acertados a posteriori, havendo flexibilização em
seu cumprimento.
(B) Integração sistêmica entre todos os setores da empresa.
(C) Integração
efetiva
e estreita com fornecedores e
clientes.
(D) Busca de otimização global, envolvendo a racionalização
dos processos e a redução de custos em toda a cadeia de
suprimento.
(E) Satisfação plena do cliente, mantendo nível de serviço
preestabelecido e adequado.

Prova
Profissão
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12)

As teorias sobre estilos de liderança procuram definir as
condutas de líder e as características de tal conduta. Sendo
assim,
com relação aos estilos de liderança, assinale a
opção correta,
(A) Na liderança democrática, a divisão da tarefa é escolha
dos colegas do grupo e não há participação do líder.
(B) Na liderança liberal,
o líder assume o papel de membro
do grupo e atua somente quando é solicitado.
(C) Na liderança centrada na tarefa, o líder atua como apoio
e retaguarda para seus subordinados.
(D) Na liderança centrada nas pessoas,
o líder define
claramente os padrões de trabalho.
(E) Na liderança autocrática, o líder é objetivo, limita-se
aos fatos ao elogiar ou criticar seus liderados e
trabalha como orientador da equipe.

13)

Canais de distribuição são constituídos por conjuntos de
organizações interdependentes e envolvidas no processo que
torna o produto ou serviço disponível para uso ou consumo.
Sendo assim, assinale a opção correta.

(A) A extensão de um canal de distribuição é medida pela
distância física entre a manufatura e o consumidor
final.
(B) O canal de nível zero é aquele que possui apenas um
nível intermediário.
(C) De
forma
geral,
um dos objetivos dos canais de
distribuição
é
buscar
a
competição
entre
os
participantes da cadeia de suprimento no que se refere
aos fatores relevantes relacionados à distribuição.
(D) Dentro da visão moderna do Supply Chain Management, os
canais de distribuição desempenham as funções básicas de
indução da demanda, satisfação da demanda, serviços de
pós-venda e troca de informações.
(E) A
amplitude,
também chamada largura do canal,
é
representada pelo prazo de entrega dos produtos ao
consumidor final.

Prova
Profissão
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14)

Uma empresa
elaborou
o seguinte
produção para determinado período:
Físico
Volume
30 *000 unidades
Matéria prima
90.000 kg
Mão de Obra Direta 120.000 h

plano operacional de

Monetário
$ 3.600.000
$ 6.000.000

Passado o período, a Contabilidade de Custos reportou os
seguintes dados reais (históricos):
Físico
Volume
31.500 unidades
Matéria prima
97.650 kg
Mão de Obra Direta 129.150 h

Monetário
$ 3.857.175
$ 6.328.350

O

o
o

88,50 e $
90,00 e $
320,00 e $ 323, 35
323,35 e $ 320, 00
329, 00 e $ 323, 35
o

LO

00

Prova
Profissão

$
$
$
$
$

CO

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

KO

Com
base
nessas
informações,
assinale a opção que
corresponde ao custo-padrão por unidade e ao custo real por
unidade, respectivamente.
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15)

A administração surge como ciência no inicio do século XX,
sendo sua primeira abordagem conhecida como Escola da
Administração Cientifica. Apesar da importância dessa Escola
para
o
campo da administração,
algumas críticas são
atribuídas a ela. Segundo Chiavenato (2014}, constituem-se
críticas à Administração Científica:
(A) o mecanicismo,
a visão microscópica do homem e a
ausência de comprovação científica.
(B) a falta de especialização do operário, a abordagem de
sistema fechado e a ausência de comprovação científica.
(C) a abordagem de sistema aberto, a limitação do campo de
atuação e a abordagem incompleta da organização.
(D) a superespecialização do operário,
a valorização do
elemento humano,
e a abrangência de seu campo de
aplicação.
(E) a
abordagem
completa
da
organização,
a
visão
microscópica do homem e o mecanismo.

16)

Os contratos administrativos de concessão conhecidos como
"contratos de parceria-público-privada", ou simplesmente
"parcerias público-privadas" (PPPs), comportam as seguintes
modalidades:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

concessão comum e extraordinária de obras públicas.
subvenção patrocinada e administrativa.
concessão patrocinada e administrativa.
parceria de prestação de serviço e de obras públicas.
concessão comum e extraordinária de serviços públicos.
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17)

A incorporação dos fundamentos da excelência às operações,
de maneira continuada e em consonância com seu perfil e suas
estratégias,
é enfatizada pelo Modelo de Excelência em
Gestão (MEG), que contém oito critérios de excelência. Esses
critérios são subdivididos em itens de avaliação. Sendo
assim,
correlacione os critérios do MEG aos itens de
avaliação abrangidos por eles e, a seguir, assinale a opção
correta.
CRITÉRIOS
I
II
III

ITENS DE AVALIAÇÃO

- Liderança
- Estratégia e Planos
- Clientes

Desenvolvimento social.
Sistemas de trabalho.
Análise
do
desempenho
organização.

da

IV
V

- Sociedade
- Informações e
conhecimento
VI
- Pessoas
VII - Processos
VIII - Resultados
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

(IV)(VI)(VIII)
(VIII) (VII) (I)
(IV)(VII)(VIII)
(IV) (VI) (I)
(VIII)(VII)(V)
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18)

o conceito de cadeia de valor, desenvolvido por Michael
Porter,
é considerado atualmente um dos pilares do moderno
gerenciamento da cadeia de suprimentos. Com relação à cadeia
de valor, assinale a opção INCORRETA.
(A) Atividades de valor são formadas pelos processos físicooperacionais, tecnologicamente distintos, dos quais uma
empresa lança mão para criar um produto com determinado
valor de mercado.
(B) O cálculo da margem é obtido pela soma dos custos
referentes às atividades de valor.
(C) Marketing
e
assistência
técnica
são
atividades
consideradas primárias.
(D) 0 desenvolvimento de tecnologia e a aquisição de
insumos são exemplos de atividades de apoio.
(E) As interligações entre as atividades de valor são
formadas por elos que refletem as relações dentro da
empresa ou fora dela.

19)

Segundo Machado Jr. & Reis (2012), com relação aos créditos
adicionais, é correto afirmar que
(A) os créditos suplementares e especiais serão autorizados
por lei e abertos por decreto executivo.
(B) apenas os créditos suplementares serão autorizados por
lei e abertos por decreto executivo.
(C) apenas os créditos especiais serão autorizados por lei e
abertos por decreto executivo.
(D) os créditos suplementares, especiais e extraordinários
serão
autorizados por lei e abertos por
decreto
executivo.
(E) os créditos extraordinários serão abertos por lei.

Prova
Profissão
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20)

Analise as
empresa:

seguintes

características

de

Custos e Despesas Variáveis
Custos e Despesas Fixos
Preço de Venda
Capital próprio {Patrimônio Líquido) investido
Taxa de juros
Depreciação

uma determinada

$ 1.000/un.
$ 8.000.000/ano
$ 1.200/un.
$ 2 0 . 000.000
10% a .a .
$ 1.600.000

Com base nesses dados, assinale a opção que corresponde ao
Ponto de Equilíbrio Financeiro, Contábil e Econômico dessa
empresa, respectivamente.
(A)
<B)
(C)
(D)
(E)

21)

$
$
$
$
$

50.000
32.000
32.000
40.000
48.000

u n ./ano,
u n ./ano,
u n ./ano,
u n ./ano,
u n ./ano,

$
$
$
$
$

40.000
40.000
48.000
32.000
50.000

u n ./ano
u n ./ano
u n ./ano
u n ./ano
u n ./ano

e
e
e
e
e

$
$
$
$
$

32.000
50.000
40.000
50.000
32.000

u n ./ano
u n ./ano
u n ./ano
u n ./ano
u n ./ano

Uma empresa realizou uma pesquisa sobre o consumo de cerveja
durante os dias de carnaval em alguns estados brasileiros. 0
quadro a seguir apresenta o consumo, por estado, em milhões
de litros.
Estado
Consumo

AM PA PE RJ SP ES PI RS MG PR CE GO MS MT
4,5 5 5, 5 6 6,6 5,2 4,3 5,2 6, 6 6 4, 6 4,5 5 5, 2

Posteriormente,
foram acrescidas
ao quadro acima as
informações sobre o consumo de cerveja no estado de Santa
Catarina (SC). O que acontece com a moda, a mediana e a
média, respectivamente,
dos
dados desse quadro se forem
incluídos os 5 milhões de litros consumidos no carnaval em
SC? Utilize duas casas decimais para responder.
(A) Permanece unimodal, a mediana não se altera e aumenta a
média.
(B) Torna-se bimodal, aumentam a mediana e a média.
(C) Torna-se bimodal,
a mediana não se altera e a média
diminui.
(D) Torna-se bimodal, diminuem a mediana e a média.
(E) Permanece unimodal, diminui a mediana e aumenta a média.

Prova
Profissão
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22}

Matia s-Pereira (2012) discorre sobre a tendência de promoção
da reforma do Estado e a preocupação dos governos em
empreender
esforços
para
modernizar
e
agilizar
a
administração pública. Qual é o modelo pautado em princípios
das empresas privadas, trazendo novos conceitos para a
gestão,
como a administração por objetivos, o downsizing e
os serviços públicos voltados para o consumidor?
(A)
(B)
<C )
(D)
(E)

23}

Após corrigir seus preços pela inflação do mês anterior, uma
loja resolve fazer uma promoção de venda com desconto de
12,25% nas compras à vista ou de venda com cheque pré-datado
para trinta dias sem desconto. Sendo assim, estará pagando
de juros, em um mês,
o cliente que optar modalidade de
cheque pré-datado aproximadamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

24)

Burocrático.
Patrimonialista.
Racional-legal.
Gerencial.
Societal.

8,75%.
9,86%.
11,22%.
12,66%.
13,96%.

A governança é um conceito bastante utilizado na atualidade
na gestão pública. Com relação à governança, pode-se afirmar
que
(A) diz respeito ao exercício do poder e de legitimidade do
Estado e do seu governo.
(B) constitui-se na forma com que os recursos econômicos e
sociais de um país são gerenciados,
com vistas a
promover o desenvolvimento.
(C) descreve as condições sistêmicas de exercício do poder
em um sistema político.
(D) em seu sentido amplo,
constitui-se em um processo
simplificado de tomada de decisão que se restringe ao
governo.
(E) a visão de boa governança, utilizada originalmente pelo
Banco Mundial, supõe a eficiência dos serviços públicos,
a
flexibilidade
orçamentária
e
a
centralização
administrativa.

Prova
Profissão
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25}

De
acordo
com a NBC T 16.8,
o
classificado nas seguintes categorias:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

26)

operacional, contábil
operacional, contábil
normativo, financeiro
econômico, contábil e
financeiro, econômico

controle

interno

é

e normativo.
e financeiro.
e econômico.
financeiro.
e operacional.

A curva de Phillips,
juntamente às hipóteses de que a
produção é proporcional ao emprego e de que o preço é
proporcional
aos custos,
implica uma 'curva de oferta
positivamente inclinada que se desloca ao longo do tempo.
Então,
é correto afirmar que um deslocamento positivo na
curva de demanda agregada:
(A) reduz o nível dos preços administrados e equilibra o
nível de pleno emprego.
(B) diminui o nível de emprego, ao desemprego friccional e
reduz os salários.
(C) afeta rapidamente os salários nominais, mantendo o nível
de emprego.
(D) desloca o equilíbrio do emprego para fora do mercado de
trabalho.
(E) aumenta o nível de preços e a produção, o que pode levar
a aumento salarial.

21)

A burocracia apresentou algumas anomalias de funcionamento,
as quais foram chamadas de disfunções da burocracia. É
disfunção da burocracia:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

a
a
a
o
a

estrutura hierárquica.
formalização das comunicações.
seleção meritocrática.
fortalecimento da organização informal.
internalização das regras e apego aos regulamentos.
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28)

Com relação à Despesa Pública, segundo Reis e Machado Jr.
(2012) analise as afirmativas abaixo.
I~

classificam-se como inversões financeiras as dotações
para o planejamento e a execução de obras, inclusive as
destinadas
às aquisições
de imóveis considerados
necessários à realização destas últimas, bem como para
os
programas especiais de trabalho,
aquisição de
instalações ou equipamentos e material permanente e
constituição ou aumento de capital de empresas que não
sejam de caráter comercial ou financeiro.
II- classificam-se como investimentos as dotações destina
das à aquisição de imóveis ou de bens de capital já
em utilização,
bem como
à aquisição
de
títulos
representativos do capital de empresas ou entidades de
qualquer espécie,
já constituídas, quando a operação
não importe aumento de capital.
III- classificam-se como transferências correntes as dota
ções para despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para
contribuições e subvenções destinadas a atender à
manutenção de outras entidades de direito público ou
privado.
Ass.inale a opção correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

29)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

as af irmativas I e II estão corretas,
a af írmativa III está correta.
a af irmativa I está co rreta.
as af irmativas II e II I estão corretas,
as af irmativas I e III estão corretas.

Segundo Mauriti e Macieira
(2010),
possuir algumas propriedades, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

os indicadores devem

eficácia.
eficiência.
efetividade.
comparabilidade.
simplicidade.
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30)

Leia o texto a seguir.
Tipo de auditoria que objetiva emitir opinião com vistas a
certificar a regularidade das contas, verificar a execução
de contratos, acordos, convênios ou ajustes, a probidade na
aplicação
dos
dinheiros
públicos
e
na
guarda ou
administração de valores e outros bens da União ou a ela
confiados,
compreendendo,
entre
outros,
os seguintes
aspectos:
exame das peças que instruem os processos de
tomada
ou prestação de contas;
exame da documentação
comprobatória dos atos e fatos administrativos; verificação
da eficiência dos sistemas de controles administrativo e
contábil;
verificação
do
cumprimento
da
legislação
pertinente;
e avaliação dos resultados operacionais e da
execução dos programas de governo quanto à economicidade,
eficiência e eficácia dos mesmos.
De acordo com a Instrução Normativa n° 01, de 06 de abril de
2001, do Ministério da Fazenda, o texto acima se refere ao
conceito de auditoria
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

31)

de Avaliação da Gestão.
Especial.
Contábil.
Operacional.
de Acompanhamento da Gestão.

Com relação à avaliação e mensuração de ativos e passivos em
entidades do Setor Público,
de acordo com a NBC T 16.10,
marque a opção INCORRETA.
(A) Os estoques são mensurados ou avaliados com base no
valor de aquisição ou no valor de produção ou de cons
trução.
(B) Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida
útil econômica limitada, ficam sujeitos à depreciação,
amortização ou exaustão
sistemática
durante
esse
período,
sem prejuízo
das
exceções
expressamente
consignadas.
(C) O critério
de
mensuração ou avaliação dos ativos
intangíveis obtidos a título gratuito e a eventual
impossibilidade de sua valoração devem ser evidenciados
em notas explicativas.
(D) As provisões são constituídas com base em estimativas
pelos prováveis valores de realização para os ativos e
de reconhecimento para os passivos.
(E) Os direitos,
os títulos de crédito e as obrigações
prefixados são ajustados a valor de mercado.

Prova
Profissão
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32)

A
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal
(LRF)
estabelece
princípios,
limites e normas de finanças públicas para
orientar a ação das autoridades governamentais,
dos três
poderes, nas três esferas de Governo. Seu propósito é criar
uma cultura de responsabilidade fiscal, baseada na prudência
e na transparência. Dessa forma,
a criação, expansão ou
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento
da despesa serão acompanhados de:
(A) declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem
adequação
orçamentária e
financeira
com
a
lei
orçamentária
anual e compatibilidade com
o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
(B) estimativa contábí1-financeira,
anexa ao Atestado de
Disponibilidade Orçamentária, assinada pelo Ordenador de
Despesa e Agente Fiscal,
mostrando a adequação
da
proposta ao Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias,
(C) declaração de "Nada Consta", junto à Receita Federal
Brasileira, em favor do CPF do Ordenador de Despesas ou
do agente público proponente da
proposta de ação
governamental.
(D) estimativa
pormenorizada do impacto
orçamentáriocontábil-financeiro no exercício em que deva entrar em
vigor e nos três subsequentes, incluindo a conversão de
moedas, quando necessário.
(E) no caso de gasto com pessoal: demonstrativo da despesa
total apurada somando-se
a realizada
no mês
em
referência
com
as dos doze imediatamente anteriores,
adotando-se o regime de competência.

33)

De acordo com a NBC T 16.9, não estão sujeitos ao regime
depreciação:

de

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

terrenos urbanos e veículos.
navios e antiguidades.
obras de arte e terrenos rurais
animais que se destinam à exposição e à preservação e
mobiliário em geral.
(E) terrenos
rurais e equipamentos de processamento de
dados.

Prova
Profissão
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34)

As teorias sobre o comércio internacional evoluíram desde as
primeiras
teorias
sobre
produtividade
e
vantagens
comparativas,
passaram pelo modelo neoclássico, pela teoria
do ciclo de vida do produto, pelos conceitos de monopólio e
oligopólio
vinculados ao comércio internacional,
para,
finalmente,
chegarem aos modelos modernos, que incorporaram
os conceitos de globalização e regionalização da produção e
distribuição mundial de produtos e serviços. Contudo, uma
grande
contribuição
às teorias
sobre o
comércio
internacional ocorreu no final dos anos 1970 e início dos
anos 1980 com a incorporação dos conceitos de
(A) tributação
seletiva
de
produtos,
subsídios
governamentais e regulação cambial.
{B ) uniformização do balanço de pagamentos,
dolarização
comercial e unificação regulatória.
(C) agências de fomento ao comércio, securitização e rotas
comerciais.
(D) tecnologia da informação, proteção cambial e
terceirização dos serviços de comércio.
(E) mercados imperfeitos, economia de escala e diferenciação
dos produtos.

35)

Um dos traços mais marcantes da economia brasileira, a
partir de 1930,
é a expressiva expansão de seu setor
industrial que, principalmente após 1933, começou a liderar
as taxas de crescimento da renda e do emprego, ao mesmo
tempo que as culturas de exportação sofriam os revezes da
crise
internacional. A crise da agroexportação criava
condições
para
que
a
economia
se
direcionasse
preponderantemente ao mercado interno, o que contou com a
política econômica governamental a seu favor. Iniciou-se,
assim,
um período de aproximadamente cinco décadas — que
duraria até o final da década de 1970, com a conclusão dos
investimentos do II PND,
do governo Geisel — que ficou
conhecido como:
(A) teoria dos choques adversos.
(B) processo de substituição de importações brasileiro.
(C) período de desenvolvimento agrário-industrial brasi
leiro.
(D) fase pré-condicionante à inflação brasileira.
(E) período de consolidação do subdesenvolvimento brasi
leiro.

Prova
Profissão
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36)

Em regra,
a alienação de bens imóveis por venda ou doação
com
encargo,
além
de
interesse público devidamente
justificado e prévia avaliação do imóvel, dependerá também
de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

37)

resolução administrativa e concorrência,
autorização legislativa e tomada de preços.
lei ordinária e concurso.
resolução administrativa e concurso.
autorização legislativa e concorrência.

o jornal momento em notícia quis saber de um ilustre
deputado qual a importância de determinado programa de
governo para a população. 0 parlamentar respondeu ao jornal:
"o que me chamou a atenção foram as inúmeras externalidades
decorrentes do programa(...)". Na teoria sobre Finanças
Públicas, de forma geral, externalidades são definidas como
(A) qualquer benefício oriundo de um projeto ou programa que
não esteja diretamente relacionado a seus objetivos
principais.
(B) benefícios
facilmente quantificáveis na mensuração do
custo de projetos de bens públicos.
(C) benefícios advindos do consumo
de
bens
públicos
totalmente internalizados pelos indivíduos.
(D) efeitos colaterais positivos ou negativos importantes e
relacionados à atividade econômica e à sociedade como um
todo.
(E) a capacidade de um projeto ou programa de geração de
bens privados desencadear uma "deseconomia” externa de
escala.

Prova
Profissão
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38)

Em um determinado país,
a População Economicamente Ativa
{PEA)
representa 30%
da
população. Da PEA, 55% estão
oficialmente empregados e o restante encontra-se desempre
gado. Em
relação
aos desempregados, 40% são do sexo
masculino e 60% do sexo feminino. Sabendo-se que 25% dos
homens desempregados estão atualmente procurando emprego,
qual a probabilidade, dentre a totalidade da população desse
país, de sortearmos aleatoriamente um homem desempregado que
componha a PEA,
mas não esteja atualmente
procurando
emprego?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

39)

1,35%.
2,75%.
4,05%.
5,25%.
6,07%.

A montagem bem estruturada do fluxo de caixa de um projeto,
acrescida
de
uma
competente análise de projetos de
investimento,
são fatores fundamentais para a tomada de
decisão.
Sendo assim,
assinale a opção que faz parte das
boas práticas de montagem de fluxos de caixa.
(A) Na análise da viabilidade econômica de um projeto de
investimento, incluir os fluxos financeiros.
(B) Considerar as mudanças nos requerimentos de capital de
giro.
(C) Adotar que o fluxo econômico não é intrínseco ao
projeto,
sendo desmembrado em fluxo de investimento e
fluxo operacional.
(D) Tratar as amortizações,
os juros sobre a dívida e os
benefícios fiscais como dispêndios de capital.
(E) Dividir o fluxo operacional em aquisição de ativos,
receitas e custos.

Prova
Profissão
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40)

Uma determinada Força Armada possui um grupo de trabalho
permanente que estuda,
dentre outras responsabilidades, a
adequação da remuneração dos militares ao longo do tempo.
Supõe-se que esse grupo tivesse em mãos com os seguintes
dados:
remuneração
média
dos militares em 2013
(R$
11.500,00), em 2014 (R$ 12.250,00) e em 2015 (R$ 13.675,00).
Assinale a opção que apresenta a taxa de crescimento real da
remuneração
média
dos
militares entre 2013 e 2015,
sabendo-se que a inflação oficial do pais no ano de 2014 foi
de 9,5% e em 2015 foi de 10,25%.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

41)

real
real
real
real
real

de 1, 50%
de
12%
de o, 98%
de
09%
de 1, 86%

0 5S é uma filosofia voltada para a mobilização dos
colaboradores,
por meio da implementação de mudanças no
ambiente de trabalho. Assinale a opção que NÃO apresenta
resultados esperados da filosofia 5S.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

42)

Perda
Ganho
Perda
Ganho
Perda

Economia de esforço.
Melhoria nos controles e na organização de documentos.
Eliminação de documentos sem utilização.
Melhoria do layout.
Formação de estoques intermediários.

Segundo
Piscitelli
e
Timbó
(2014),
a classificação
orçamentária utilizada no detalhamento da receita e despesa
públicas,
para assegurar, precipuamente, a exclusividade da
destinação de determinados tipos de recursos a determinados
tipos de aplicações é a classificação
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

por esfera orçamentária.
institucional.
quanto à natureza.
por fonte de recursos.
institucional.
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43)

0 homem é um animal dotado de necessidades que se alternam
ou
se sucedem de forma conjunta ou isoladamente. As
necessidades
psicológicas
são
aquelas
secundárias e
exclusivas do homem.
Sendo assim,
assinale a opção que
apresenta uma necessidade psicológica com sua descrição
correta.
(A) Necessidade fisiológica:
é vital ou vegetativa e está
relacionada à sobrevivência do indivíduo.
(B } Necessidade de afeição: necessidade de fazer parte, ter
contato humano,
participar conjuntamente com outras
pessoas de algum evento ou empreendimento,
(C) Necessidade de autoconfiança: refere-se à maneira pela
qual cada pessoa se vê e se avalia, ao autorrespeito e à
consideração que tem para consigo mesma.
(D) Necessidade de segurança íntima: necessidade de dar e
receber afeto, amor e carinho.
(E) Necessidade de autorrealização: leva o indivíduo à
autodefesa e à procura por proteção contra o perigo,
ameaça ou privação.

Prova
Profissão
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44)

Uma pequena empresa apresenta os seguintes dados
de abril de 2015:
Dados registrados
Vendas - Valor Bruto
Desconto incondicional sobre vendas
ICMS sobre vendas
Compras - Valor Bruto
Desconto incondicional sobre compras
ICMS sobre compras
Frete sobre compras
Devolução de vendas
Devolução de compras
Seguro sobre compras
Estoque Inicial de Abril de 2015
Estoque Final de Abril de 2015

para o mês

R$
50.000, 00
6.250,00
7.875,00
30.000,00
7.500,00
4.050,00
230,00
5.000,00
3.000,00
200,00
3.000,00
3.300,00

Com base nessas informações f assinale a opção que apresenta
as Compras Líquidas (CL)
e o Resultado com Mercadorias
(RCM), respectivamente .
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

$
$
$
$
$

15.580,00
15.650, 00
15.680, 00
15.880, 00
15.880, 00

e
e
e
e
e

$
$
$
$
$

15.835,
15.525,
15.880,
15.295,
15.495,

00
00
00
00
00
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45)

Com relação às técnicas de avaliação para mensurar o valor
justo de um ativo e/ou de um passivo, segundo o Manual de
Contabilidade Societária (2013), é INCORRETO afirmar que
(A) pelas técnicas de avaliação da abordagem de resultado,
montantes futuros (entradas e saídas de caixa ou ainda
receitas e despesas) são convertidos
em
um valor
presente.
(B ) a abordagem de mercado é aquela em que a avaliação é
feita com base em preços e outras informações relevantes
geradas pelas transações de mercado e envolvendo itens
idênticos ou comparáveis e na mesma unidade contábil.
(C) o uso de preços de cotação é consistente com a abordagem
de custo (Cost Approach) .
(D) as técnicas de avaliação podem ser classificadas quanto
à abordagem de mercado
(Market Approach), abordagem de
custo (Cost Approach) e abordagem de resultado ou de
Receita (Income Approach) .
(E) pela abordagem de custo, o valor
justo, assim determi
nado, reflete o valor corrente do montante necessário
para substituir a capacidade de serviço do ativo, ou
seja, reflete o custo de reposição corrente do ativo
objeto da mensuração.

46)

A Teoria Econômica atribui algumas causas clássicas ao
processo inflacionário, por exemplo, uma inflação de demanda
leva a um aumento do lucro das firmas, nominalmente. 0
aumento de lucro pode estimular o aumento da produção e,
consequentemente,
a demanda por mão de obra. Se a mão de
obra estiver completamente empregada,
deve ocorrer uma
disputa das firmas pela mão de obra escassa, redundando num
aumento dos salários oferecidos aos trabalhadores, elevando
os custos de produção e/ou serviços, que são repassados aos
preços. Esse mecanismo inflacionário é um exemplo clássico
de inflação
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova
Profissão

de custos.
sistêmica.
inercial.
de demanda.
de oferta.
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47)

Determinada organização militar, integrante da Administração
Pública direta,
pretende contratar serviços de informática.
Sabe-se que determinado órgão da Administração Pública foi
criado na década de 1980,
com a finalidade de prestar
serviços de informática, e que o preço apresentado por ele é
compatível
com o mercado.
Caso a organização militar
intencione contratar esse órgão, pode-se afirmar, nos termos
da lei 8.666/93, que a licitação é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

48)

obrigatória na modalidade leilão.
obrigatória na modalidade pregão.
dispensável.
inexigível.
obrigatória na modalidade convite.

Leia o texto a seguir,
São valores já gastos no passado e que, mesmo que ainda não
contabilizados totalmente como custos, o serão no futuro;
por isso são irrelevantes para uma série de decisões, a não
ser no que diz respeito a seus efeitos sobre o fluxo de
caixa,
principalmente por sua influência na distribuição do
imposto de renda ao longo dos exercícios.
Segundo Eliseu
conceito de
(A)
{B )
(C)
(D)
(E)

Prova
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Martins

(2010), o texto acima se refere ao

Custo de Oportunidade.
Custo-Padrão.
Custos Perdidos.
Custo Real.
Custos Imputados.
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49)

Marque a opção que apresenta característica da perspectiva
da Nova Gestão Pública conforme Matias-Pereira (2012).
(A) Estruturas colaborativas com lideranças compartilhadas
interna e externamente.
(B) Modelo
de
racionalidade
restrito
ao
"homem
administrativo".
(C) A accountability possui abordagem hierárquica, na qual
os administradores públicos respondem aos políticos
eleitos democraticamente.
(D) Criação de mecanismos e de estruturas de incentivo para
alcançar objetivos políticos por meio da atuação de
órgãos privados e organizações sem fins lucrativos.
(E) Programas administrativos serem executados somente por
órgãos de governo.

50)

A macroeconomia utiliza-se do modelo IS-LM para balizar as
medidas de política fiscal e monetária a serem implantadas.
Sendo assim,
a eficácia da política fiscal ou da política
monetária,
no modelo IS-LM, seguirá os seguintes conceitos
econômicos:
(A) quanto maior for a sensibilidade do investimento em
relação à taxa de juros, maior será o efeito da política
fiscal sobre a renda, uma vez que qualquer mudança na
taxa de juros gerará
um
grande impacto sobre o
investimento.
(B) se a demanda por moeda for insensível à taxa de juros,
uma pequena variação será suficiente para ajustar o
mercado de ativos,
uma vez que uma pequena mudança na
taxa de juros,
induzir-se-á a uma grande variação no
investimento e na renda.
(C) as políticas fiscal e monetária serão influenciadas pela
elasticidade da demanda por moeda em relação à taxa de
juros e pela elasticidade do investimento também em
relação aos juros.
(D) a ocorrência de um CROWDIND-OUT ou efeito deslocamento,
com a substituição das importações via pressão cambial,
poderá inviabilizar a política monetária no curto prazo,
uma vez considerado o nível de investimento externo.
(E) na ocorrência da armadilha da liquidez, ou seja, em uma
situação em que a taxa de juros está tão elevada que a
demanda por moeda é infinitamente inelástica, a política
monetária não terá efeito algum sobre a renda.

Prova
Profissão

: Amarela
Concurso : QC-IM/2016
: OFICIAL INTENDENTE DO QUADRO COMPLEMENTAR

27/27

