CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
receita (R$)

despesa (R$)

títulos

previsão

execução

corrente

292.000,00

272.000,00

20.000,00

capital

220.000,00

218.000,00

2.000,00

soma

512.000,00

490.000,00

0,00

20.000,00

512.000,00

510.000,00

deficit
total

diferenças

títulos
orçamentários e
suplementares

22.000,00 soma

fixação

diferenças

512.000,00

510.000,00

2.000,00

512.000,00

510.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

512.000,00

510.000,00

2.000,00

0,00 superavit
22.000,00 total

execução

A partir do balanço orçamentário de uma entidade governamental apresentado na tabela acima, julgue os itens a seguir.
41

O resultado orçamentário apurado no exercício foi deficitário em R$ 22.000,00.

42

O resultado orçamentário do exercício foi influenciado negativamente pelo desempenho da arrecadação.
receita orçamentária

1.140.000,00

receita extraorçamentária

160.000,00

saldo do exercício anterior

20.000,00

total

1.320.000,00

despesa orçamentária
despesa extraorçamentária

1.150.000,00
130.000,00

saldo para o exercício seguinte
total

40.000,00
1.320.000,00

Os dados da tabela acima, cujos valores estão em reais, foram extraídos de um exercício financeiro encerrado, relativos ao balanço
financeiro de uma entidade governamental. Considerando que tenham sido inscritas como restos a pagar do exercício despesas no
montante de R$ 60.000,00, e que tenham sido pagos no exercício restos a pagar no valor de R$ 40.000,00, julgue os itens que se
seguem.
43

O resultado financeiro do exercício apresentou superavit no valor de R$ 40.000,00.

44

Os restos a pagar pagos no exercício estão computados nos valores da despesa extraorçamentária.

45

Os valores relativos aos restos a pagar inscritos no exercício compõem os valores registrados na despesa orçamentária.

RASCUNHO

UnB/CESPE – INMETRO

Cargo 2: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade – Área: Ciências Contábeis

–1–

demonstração das variações patrimoniais (DVP)
variações passivas

variações ativas

títulos
orçamentárias
receitas
mutações ativas
extraorçamentárias
acréscimos patrimoniais
subtotal

valor (R$)

valor (R$)

1.100.000,00

orçamentárias

1.050.000,00

800.000,00

despesas

850.000,00

300.000,00
200.000,00
200.000,00
1.300.000,00

resultado patrimonial (deficit)
total das variações ativas

títulos

0,00
1.300.000,00

mutações passivas
extraorçamentárias
decréscimos patrimoniais
subtotal
resultado patrimonial (superavit)
total das variações passivas

200.000,00
180.000,00
180.000,00
1.230.000,00
70.000,00
1.300.000,00

A partir dos dados da DVP de uma entidade pública hipotética acima apresentados, julgue os itens subsequentes.
46

O resultado patrimonial do exercício foi equilibrado.

47

A execução extraorçamentária contribuiu positivamente na apuração do resultado patrimonial do exercício.
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Julgue os itens a seguir, relativos às disposições aplicáveis à
contabilidade orçamentária e financeira trazidas pela
Lei n.º 4.320/1964.
48

Serão objeto de registro contábil todas as operações de que
resultem débitos e créditos de natureza financeira, ainda que
não compreendidas na execução orçamentária.
49 O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo
com as especificações constantes da lei de orçamento e dos
créditos adicionais.
Acerca das Normas Brasileiras de Contabilidade, julgue os
próximos itens.

Relativamente às categorias e aos estágios da despesa pública,
julgue os itens que se seguem.
63

A despesa orçamentária é classificada pelas categorias
econômicas função e subfunção.

64

O estágio da liquidação só pode ser efetuado após o regular
pagamento da despesa.

De acordo com as disposições do Tribunal de Contas da União,
julgue os seguintes itens relativos aos processos de tomada e de
prestação de contas.
65

Os órgãos de controle interno podem, a seu critério, avaliar
a gestão de outros responsáveis, ainda que não arrolados no
processo de contas.

66

Os processos de contas ordinárias dos responsáveis por
unidades jurisdicionadas com parecer do dirigente do órgão
de controle interno pela irregularidade devem ser
apresentados como processos de contas individuais.

50

A amplitude do trabalho do auditor interno e a sua
responsabilidade estão limitadas à sua área de atuação.
51 Na aplicação dos testes de observância em uma auditoria
interna, o auditor deve verificar a existência, a efetividade e
a continuidade dos controles externos.
52 Na auditoria interna, os testes substantivos visam a obtenção
de razoável segurança de que os controles internos
estabelecidos pela administração estão em efetivo
funcionamento.
53 A responsabilidade primária na prevenção e identificação de
fraudes e erros é do auditor contratado pela entidade, que
deve comunicá-los imediatamente à administração.
Considerando as normas aplicáveis ao parecer dos auditores
independentes, julgue os itens subsequentes.

Julgue os itens a seguir com relação às modalidades e limites da
licitação.
67

Nos casos em que couber convite, a administração poderá
utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a
concorrência.

68

Mesmo que haja prejuízo para o conjunto ou complexo, na
compra de bens de natureza divisível é permitida a cotação
de quantidade inferior à demandada na licitação, com vistas
à ampliação da competitividade.

54

A data do parecer deve corresponder ao dia do encerramento
dos trabalhos de auditoria na entidade.
55 O parecer adverso deverá ser emitido quando o auditor
concluir que o efeito de qualquer discordância ou restrição
na extensão de um trabalho não é de tal magnitude que
requeira um parecer com ressalva.
Com base nos registros contábeis dos atos e dos fatos
administrativos e em sua relação com os sistemas de contas,
julgue os itens seguintes.

Julgue os seguintes itens com relação à fase externa do pregão.
69

O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado
a partir da publicação do aviso, é inferior a oito dias úteis.

70

Para julgamento e classificação das propostas, é adotado o
critério de menor preço, observados os prazos máximos para
fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros
mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.

56

A incorporação de bem adquirido à vista enseja registro no
sistema patrimonial, mediante débito no valor do bem e
crédito em variação patrimonial passiva.
57 A arrecadação de impostos enseja registro no sistema
orçamentário, mediante débito na conta bancos e crédito na
conta de receita de impostos.
58 O recebimento de bem em doação enseja registro no sistema
financeiro, mediante débito em despesa de capital e crédito
em variação patrimonial ativa.
Considerando as normas gerais aplicáveis ao orçamento público,
julgue os próximos itens.

Acerca da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), da Lei n.º 8.112/1990 (Regime Jurídico
dos Servidores Públicos) e do Decreto n.º 5.450, julgue os itens
que se seguem.
71

No caso das demonstrações conjuntas, devem ser incluídas
as operações intragovernamentais.

72

Ao servidor que, em virtude de mandato eletivo se afastar do
cargo, ou reassumi-lo, será concedida ajuda de custo.

73

A modalidade de licitação na forma eletrônica não se aplica
a contratações de obras de engenharia, bem como a locações
imobiliárias e a alienações em geral.

59

Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício
financeiro pode ser iniciado sem prévia inclusão no plano
plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de
crime de responsabilidade.
60 As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não
podem ser aprovadas quando incompatíveis com o plano
plurianual.
61 Não podem ser utilizados os recursos que, em decorrência de
veto, de emenda ou de rejeição do projeto de lei
orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes.
62 É vedado consignar na lei orçamentária crédito com
finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

Com relação às finalidades, à organização e às competências do
Sistema de Contabilidade Federal (SCF), julgue os itens a seguir.
74

Não compete às unidades responsáveis pelas atividades do
SCF realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesa
e demais responsáveis por bens e valores públicos.

75

O SCF visa avaliar a ação governamental e a gestão dos
administradores públicos federais, por meio da fiscalização
contábil, financeira, operacional e patrimonial.

76

A Secretaria do Tesouro Nacional é o órgão central do SCF.
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Acerca do procedimento administrativo e do processo
judicial relativos aos atos de improbidade administrativa,
julgue os seguintes itens.
77

78

Qualquer pessoa pode representar à autoridade
administrativa competente para que seja instaurada
investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade.
Quando for o caso, a fazenda pública promoverá as
ações necessárias à complementação do ressarcimento
do patrimônio público.

Com base na competência e nos prazos relativos ao
processo administrativo no âmbito da administração pública
federal, julgue os itens subsequentes.
79

Inexistindo competência legal específica, o processo
administrativo não deve ser iniciado.

80

Salvo por motivo de força maior devidamente
comprovado, os prazos processuais não se suspendem.

Acerca do Regime Tributário de Transição (RTT) e de seus
reflexos nos registros contábeis e no patrimônio, julgue os
itens a seguir.
81

O registro das subvenções para investimento
concedidas pelo poder público às companhias abertas
como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, inclusive mediante
isenção ou redução de impostos, ocorrerá em conta do
resultado pelo regime de competência.

82

As companhias poderão manter em conta de reserva de
incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente
de doações ou subvenções governamentais para
investimentos.

83

Ao se elaborar o livro de apuração do lucro real, o
valor decorrente de doações ou subvenções
governamentais para investimentos reconhecido no
exercício será caracterizado como adição para fins de
apuração do lucro real.

A respeito das modificações recentes na redação da Lei das
Sociedades por Ações, Lei n.º 6.404/1976, e de seus
reflexos em registros e evidenciação contábil, julgue os
próximos itens.
84

O saldo das contas classificado como resultado de
exercício futuro poderá ser amortizado em, no máximo,
5 exercícios, contados a partir de 31/12/2008.

85

É facultada às companhias abertas a divulgação, em
notas explicativas, de informações vinculadas a
práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam
apresentadas em nenhuma outra parte das
demonstrações financeiras.

data

operação

1/6/2009 estoque de mercadorias
compra de mercadorias –
3/6/2009
com ICMS de 17% incluído
venda de mercadorias – 10%
4/6/2009
à vista
devolução de mercadorias
3/6/2009 adquiridas no período –
ICMS 17% incluso
fretes sobre compras
3/6/2009
líquidas
seguros sobre compras
3/6/2009
líquidas
1/6/2009 ICMS a recuperar

valor
quantidade unitário
(R$)
30
70

saldo
(R$)
2.100

10

120

1.200

34

300

10.200

2

–

–

–

–

200

–

–

120

–

–

320

Considerando as informações da tabela apresentada, julgue os
seguintes itens acerca das especificidades da apuração e do registro do
ICMS e das vendas de mercadorias.
86

O resultado bruto apurado no período é de R$ 4.936,60.

87

O saldo do estoque final é de R$ 558,40.

88

Após a apuração e a compensação do ICMS no período, o saldo
a pagar é de R$ 1.250,80.

89

O ICMS incidente sobre as mercadorias adquiridas e devolvidas
será incorporado ao saldo de ICMS a recuperar do período.

A respeito da elaboração da Demonstração do Valor Adicionado
(DVA), julgue os itens que se seguem.
90

As receitas financeiras e o resultado de equivalência patrimonial
compõem o saldo do valor adicionado recebido em transferência.

91

Os juros sobre capital próprio, pagos aos acionistas, compõem o
rol de itens da distribuição do valor adicionado apurado pela
companhia ao final do exercício social.

Quanto à avaliação dos componentes patrimoniais para fins de registro
e de evidenciação contábil, julgue os itens seguintes.
92

A conta de ajustes de avaliação patrimonial é classificada no
patrimônio líquido e receberá a contrapartida da variação cambial
de investimentos no exterior.

93

Os ativos financeiros disponíveis para venda serão evidenciados
pelo custo atualizado pelas regras do contrato, quando inexistir
disposição legal.

94

Após as recentes modificações da legislação societária brasileira,
alguns subgrupos foram excluídos do balanço patrimonial. Um
exemplo de subgrupo que permaneceu inalterado é o do ativo
diferido, responsável pela evidenciação de despesas préoperacionais e gastos de reestruturação.

95

O ajuste a valor presente aplicar-se-á a todos os ativos e passivos
de curto e longo prazo. Um exemplo dessa aplicação é o registro
de juros embutidos que não foram contabilizados corretamente no
momento da operação.
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operação
matérias-primas consumidas
contas a pagar (final)
perda de estoques
fornecedores (final)
constituição de provisão p/devedores duvidosos
depreciação, amortização e exaustão do período
compra de mercadorias
contas a pagar (inicial)
pagamento de dividendos no período
fornecedores (inicial)
captação de empréstimos no período
despesas com materiais, energia, serviços de terceiros
do período
clientes (final)
aporte de capital do período
clientes (inicial)
custos das mercadorias e serviços vendidos
automóveis (inicial)
saldo total de vendas de mercadorias (sendo 30% à
vista)
aquisição de automóveis a prazo
automóveis (final)

saldo em
R$
600
800
890
1.100
1.200
1.240
3.200
3.200
5.200
5.600
8.600

RASCUNHO

8.700
10.100
12.300
12.500
21.300
34.500
45.000
55.200
100.200

Com base nas informações da tabela apresentada e acerca das
especificidades de elaboração das demonstrações financeiras, julgue
os itens subsequentes.
96

O fluxo das atividades operacionais é negativo em R$ 2.900.

97

O resultado bruto apurado no período é igual a R$ 23.700.

98

O fluxo das atividades de investimentos é igual a R$ 55.200.

99

O valor adicionado líquido produzido pela empresa é igual a
R$ 8.370.

100 O fluxo das atividades de financiamento no período é de

R$ 26.100.
No que concerne à consolidação das demonstrações financeiras,
julgue os itens que se seguem.
101 Ao se elaborar as demonstrações financeiras consolidadas,

deverá ser excluída a participação dos acionistas não
controladores no patrimônio líquido e no lucro do exercício, que
será destacada, respectivamente, no balanço patrimonial e na
demonstração do resultado do exercício.
102 A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) poderá expedir

normas a respeito da abrangência da consolidação das
demonstrações financeiras das companhias abertas. Em casos
especiais, a CVM poderá autorizar a exclusão de uma ou mais
sociedades controladas das demonstrações financeiras
consolidadas.
103 Para fins de elaboração das demonstrações financeiras, serão

excluídas as parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou
prejuízos acumulados e do custo de estoques ou do ativo não
circulante que corresponderem a resultados, ainda não
realizados, de negócios entre as sociedades.
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conta

valor em
R$

conta

valor em
R$

contingências trabalhistas

300

seguros a pagar

1.560

caixa

530

caixa

2.300

provisão para créditos de liquidação duvidosa

800

provisão para créditos de liquidação duvidosa

2.340

banco

889

energia a pagar

3.320

fornecedores

4.350

contas a pagar de longo prazo

7.800
8.800

impostos antecipados com compensação em curto
prazo

1.090

investimento em ações de outras companhias

1.240

seguros antecipados

seguros antecipados

1.340

aplicações financeiras de liquidez imediata

12.300

seguros a pagar

1.560

máquinas e equipamentos

16.789

insumos para manutenção de veículos

2.130

clientes

21.340

impostos a compensar em longo prazo

2.140

móveis e utensílios

21.340

material de consumo

2.190

salários a pagar

21.340

contas a receber

2.210

contas a receber de longo prazo

27.110

duplicatas descontadas

2.450

prédios

32.450

aplicações financeiras de liquidez imediata

3.290

veículos

41.132

energia a pagar

3.320

banco

45.600

estoque final de mercadorias

3.340

capital social

45.900

fornecedores

4.350

casas

77.890

compras líquidas de mercadorias

5.600

imóveis

78.900

estoque inicial de mercadorias

6.900

depreciação acumulada

investimento em debêntures conversíveis em ações

9.900

168.501

direitos autorais de obras literárias

12.300

venda líquida de mercadorias à vista

12.340

Com base nas informações da tabela apresentada e nos
indicadores utilizados na análise econômico-financeira,
julgue os itens subsequentes.

reservas

20.239

109 Um acréscimo de R$ 20.000 no ativo imobilizado,

máquinas

21.300

salários a pagar

21.340

marcas e patentes

21.340

venda líquida de mercadorias a prazo

21.400

automóveis

22.300

contas a receber de longo prazo

32.400

prédios

33.120

móveis

34.500

contas a pagar de longo prazo

38.370

imóveis

50.900

capital social

55.600

casas
depreciação acumulada

advindo de aquisição de veículos à vista, fará que o
índice de liquidez geral seja reduzido para um número
menor do que 2,6.
110 No caso de a empresa efetuar o pagamento de uma
despesa contingencial não provisionada no passivo
circulante no valor de R$ 30.000, o índice de liquidez
imediata será reduzido para número menor do que 1.
RASCUNHO

60.000
170.120

Considerando as informações da tabela apresentada, julgue os
próximos itens.
104 O ativo circulante totaliza R$ 18.659.
105 O ativo não circulante é igual a R$ 131.320.
106 O passivo não circulante corresponde a R$ 38.370.
107 O resultado bruto auferido é igual a R$ 12.240.
108 O índice de endividamento é superior a 40%.
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operação / eventos

RASCUNHO

R$

venda do período

23.000

produção do período

32.400

mão de obra direta do período

324.000

impostos sobre a venda

10%

custos indiretos de fabricação

194.400

compra de matéria prima

234.200

frete sobre compra de matéria-prima

1.200

seguro sobre compra de matéria-prima

12.000

frete sobre vendas

33.400

seguro sobre vendas

56.700

preço de venda unitário

38

despesas fixas
estoque

180.000
inicial (R$)

final (R$)

matéria-prima

213.000

136.400

produtos semiacabados

320.000

440.000

produtos acabados

430.000

1.000.000

Considerando as informações das tabelas apresentadas, julgue os
itens acerca da utilização dos conceitos de custos para a tomada
de decisões.
111 O custo da produção é igual a R$ 842.400.
112 O custo primário é igual a R$ 324.000.
113 O custo da produção acabada é igual a R$ 721.200.
114 O lucro bruto auferido é maior do que R$ 600.000.
115 Uma variação desfavorável de R$ 60.000 no custo de

aquisição da matéria-prima no período proporcionará uma
variação desfavorável maior do que R$ 45.600 no custo de
produção.
116 O custo de transformação unitário apurado é igual a

R$ 16,00.
117 Um acréscimo de 10% no preço de venda unitário faz com

que o lucro operacional, em relação aos dados apresentados,
sofra incremento maior do que 26%.
118 O ponto de equilíbrio contábil apurado, é maior do que

12.400 unidades.
119 O lucro obtido antes dos impostos e contribuições é de

R$ 364.100.
120 Para obter lucro antes do imposto de renda e da contribuição

social superior a R$ 32.900, a empresa deverá comercializar,
pelo menos, 13.316 unidades.
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PROVA DISCURSIVA
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto
para o CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois não serão avaliados
fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

•

Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de sessenta linhas será desconsiderado.

•

No caderno de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Considerando que a conta é o instrumento fundamental de evidenciação em qualquer sistema de escrituração, de forma que se pode
dizer que um sistema de escrituração é um sistema de contas, e que, no âmbito da administração pública, foi concebida uma lógica
contábil por meio de sistemas de contas, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

O PAPEL DOS SISTEMAS DE CONTAS NA
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO

Ao elaborar seu texto, esclareça, necessariamente e de forma a mais completa possível, os seguintes aspectos:

<

para que servem os sistemas de contas do setor público;

<

quantos e quais são esses sistemas de contas;

<

qual a lógica contábil desses sistemas de contas;

<

quais as contas neles classificadas e quais as fontes alimentadoras de cada desses sistemas de contas.
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RASCUNHO – 1/2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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21
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RASCUNHO – 2/2
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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