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CARGO: CONTADOR
PROVA OBJETIVA - 02 DE AGOSTO DE 2009.

INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO
1. O caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 40 (quarenta). Confira-o, se ele não estiver completo, chame o
fiscal.
2. Para evitar possíveis enganos no preenchimento do cartão-resposta oficial, anote, primeiramente no caderno de prova, as alternativas que entender
corretas, para, somente então, proceder o preenchimento definitivo. Observe atentamente as instruções de preenchimento.
3. Somente serão consideradas para avaliação as questões respondidas no cartão-resposta.
IMPORTANTE
A. O CARTÃO-RESPOSTA NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. Portanto, somente marque a resposta quando você tiver certeza que ela é correta.
B. O cartão-resposta não pode ser rasurado, sob pena de anulação das respostas.
C. Você deve marcar uma e apenas uma letra em cada questão objetiva, de todas as questões, de 01 (um) a 40 (quarenta), no cartão-resposta.
D. Não é admitido usar qualquer outro material estranho ao caderno de prova, mesmo para rascunho.
E. Você dispõe de 4 (quatro) horas para concluir a prova.
F. Ao final da prova você deverá devolver ao fiscal, este caderno de prova e o cartão-resposta devidamente assinado, sob pena de caracterização de sua
desistência no Concurso.
G. O IESES, responsável pelo planejamento e execução desse concurso público, deseja-lhe BOA PROVA.
1. Qual alternativa apresenta um exemplo de ambigüidade?
a)
b)
c)
d)

O vereador conversou com a adversária na sua cidade.
Regras não devem ser descumpridas.
Homens e mulheres têm direitos iguais.
Os fins justificam os meios.

6. O índice de desigualdade social é chamado de:
a)
b)
c)
d)

PIB.
Ides.
IDS.
Gini.

2. Qual alternativa reúne TODAS as palavras com grafia correta?
a)
b)
c)
d)

abscesso, introspeção, revindicar
abcesso, emtrospecção, reivindicar
abscesso, introspecção, reivindicar
abcesso, introspecção, revindicar

3. Assinale a alternativa INCORRETA:
a)
b)
c)
d)

Daqui a cerca de um ano viajarei aos Estados Unidos.
As notas estavam sobre o balcão.
Ficou sobre cuidados médicos.
Estava sob sua proteção.

4. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:
...........anos que não vejo um bom programa de debates; ..........algum
problema com a emissora.
a)
b)
c)
d)

Fazem, devem haver
Faz, deve haver
Faz, devem haver
Fazem, deve haver

5. Preencha V para Verdadeiro e F para Falso e em seguida assinale a
alternativa que corresponde à sequência correta:
( )

( )
( )

( )

a)
b)
c)
d)

Os preços mantiveram-se estáveis na zona do euro - grupo de
países que utilizam o euro como moeda única - nos últimos 12
meses, o que nunca tinha ocorrido antes na história do indicador.
Segundo o primeiro cálculo divulgado pelo Eurostat em 29 de
maio de 2009, o escritório estatístico comunitário, o índice de
inflação anualizado nos países que compartilham a moeda única
se situou em maio em 0%, contra alta de 0,6% de abril.
O aumento dos preços do petróleo preocupa o governo dos EUA
porque pode prejudicar a recuperação da economia do país.
A dívida pública federal - que engloba os endividamentos interno e
externo - caiu 1,02% em abril na comparação com março, para R$
1,384 trilhão, segundo dados do Tesouro Nacional. A queda se
deve ao resgate de títulos e à recente valorização do real ante o
dólar.
A economia subterrânea aumentou em 13,6% sua participação no
Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços
produzidos no país) entre setembro e dezembro do ano passado,
período em que a crise internacional começou a atingir o Brasil.
F, V, F, F.
V, F, F, V.
V, F, V, F.
V, V, V, V.

7. Assinale a alternativa correta:
a) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá, entre outros, aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
b) O prazo de validade do concurso público será de até três anos,
prorrogável uma vez, por igual período.
c) Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas e
privadas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias,
confessionais ou filantrópicas, definidas em lei.
d) É vedado ao servidor público civil o direito à livre associação
sindical, salvo com expressa autorização da autoridade a que
estiver subordinado.
8. Assinale a alternativa correta:
a) Não será aplicada ao servidor público da união a pena de cassação
de aposentadoria ou disponibilidade.
b) É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes
Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.
c) É direito do servidor público da união promover manifestação de
apreço ou desapreço no recinto da repartição.
d) O servidor responde apenas civil e administrativamente pelo
exercício irregular de suas atribuições.
9. Assinale a alternativa correta:
a) Os atos do processo administrativo poderão ser concluídos depois
do horário normal, quando já iniciados e cujo adiamento prejudique
o curso regular do procedimento.
b) Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da
relevância da questão, não poderá ser realizada audiência pública
para debates sobre a matéria do processo administrativo.
c) Quando a matéria do processo administrativo envolver assunto de
interesse geral, o órgão competente poderá, sem motivação, abrir
período de consulta pública para manifestação de terceiros.
d) O interessado poderá, mesmo depois da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo administrativo.
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10. Assinale a alternativa correta:
a) Não é dever do servidor público manter-se atualizado com as
instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao
órgão onde exerce suas funções.
b) Toda ausência do servidor de seu local de trabalho é fator de
desmoralização do serviço público, o que sempre conduz à
desordem nas relações humanas.
c) Não é dever do servidor público procurar prioritariamente resolver
situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de
qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo
setor em que exerça suas atribuições.
d) A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos
direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se
exige que a moralidade administrativa se integre no Direito, como
elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade,
erigindo-se, como conseqüência, em fator de legalidade.
11. No que concerne a orçamento público no Brasil alguns princípios
devem ser obedecidos. Sobre tais princípios pode-se afirmar que:
a) O princípio da unidade preconiza que as previsões da receita e a
fixação da despesa devem sempre se referir a um período limitado
de tempo.
b) O princípio da universalidade preconiza que devem ser incluídas no
orçamento público todas as receitas e despesas, de modo a
oferecer ao poder legislativo controle adequado sobre as
operações financeiras realizadas pelo poder executivo.
c) O princípio da unidade preconiza que devem ser incluídas no
orçamento público todas as receitas e despesas de modo a
oferecer ao poder legislativo controle adequado sobre as
operações financeiras realizadas pelo poder executivo.
d) O princípio da universalidade preconiza que as previsões da receita
e a fixação da despesa devem sempre se referir a um período
limitado de tempo.
12. Analise as assertivas apresentadas a seguir sobre as características do
orçamento-programa, dentre outras:
I. Equilíbrio e publicidade.
II. Clareza e equilíbrio.
III. Integração planejamento-orçamento e relações insumo-produto.
IV. Avaliação de resultados e gerência por objetivos.
São características do orçamento-programa:
a) Somente as assertivas III e IV.
b) Todas as assertivas são características do orçamento-programa.
c) Somente as assertivas I, II e III.
d) Somente as assertivas I e II.
13. Em relação aos instrumentos que compõe o sistema de planejamento e
orçamento é correto afirmar:
a) O Plano Plurianual é um plano de curto prazo, por meio do qual se
procura ordenar as ações do governo que levem ao alcance dos
objetivos e das metas fixados para um período de quatro anos.
b) A Lei de Diretrizes Orçamentárias norteia a elaboração dos
orçamentos anuais e compreende as metas e as prioridades da
administração pública federal, incluindo as despesas de capital
para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da lei
orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação
tributária e estabelece a política de aplicação das agências
financeiras de investimento.
c) O Plano Plurianual é um plano de longo prazo, por meio do qual se
procura ordenar as ações do governo que levem ao alcance dos
objetivos e das metas fixados para um período de quinze anos.
d) A Lei de Diretrizes Orçamentárias norteia a elaboração dos
orçamentos anuais e compreende as metas e as prioridades da
administração pública federal, incluindo as despesas de capital
para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da lei
orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação
tributária e estabelece a política de aplicação das agências
financeiras oficiais de fomento.
14. Assinale somente a alternativa correta:
a) O orçamento de seguridade social corresponde à programação de
investimentos de todas as empresas de que a União, o Estado ou o
Município participam direta ou indiretamente.
b) O orçamento fiscal representa o plano de ação fiscal implementado
pelo setor governamental para um determinado exercício
financeiro.
c) O orçamento fiscal corresponde à programação de investimentos
de todas as empresas de que a União, o Estado ou o Município
participam direta ou indiretamente.
d) O orçamento de seguridade social compreende ao orçamento dos
seguros públicos e inclui o detalhamento das receitas vinculadas
aos gastos públicos.
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15. Em relação ao calendário do PPA, da LDO e da LOA, é correto afirmar:
a) O encaminhamento do plano plurianual é até quatro meses antes
do encerramento do primeiro exercício financeiro de cada mandato
(Executivo/Legislativo).
b) O encaminhamento das diretrizes orçamentárias é até quatro
meses antes do encerramento de cada exercício financeiro.
c) O encaminhamento das diretrizes orçamentárias é até seis meses
antes do encerramento de cada exercício financeiro.
d) O encaminhamento do plano plurianual é até seis meses antes do
encerramento do primeiro exercício financeiro de cada mandato
(Executivo/Legislativo).
16. A Lei de Responsabilidade Fiscal possui alguns pilares básicos
conforme apresentados a seguir:
I. Enfatizar a necessidade do planejamento governamental.
II. Alcançar o equilíbrio fiscal.
III. Controlar o endividamento público.
IV. Assegurar a transparência da gestão fiscal.
Em relação aos pilares apresentados anteriormente, assinale a
alternativa correta:
a) Somente as assertivas I e IV.
b) Todas as assertivas são verdadeiras.
c) Somente as assertivas I, III e IV.
d) Somente as assertivas II, III e IV.
17. Assinale somente a alternativa correta no que diz respeito a
classificação da receita e da despesa orçamentária:
a) A classificação da receita é dividida em classificação institucional,
classificação funcional e de natureza da despesa.
b) A classificação da receita é dividida em classificação por categorias
econômicas, classificação funcional e por grupo de fontes.
c) A classificação da despesa é dividida em classificação por
categorias econômicas e por grupo de fontes.
d) A classificação da despesa é dividida em classificação institucional,
classificação funcional e de natureza da despesa.
18. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige como condição para renúncia
da receita:
a) Estar acompanhada da individualização e do cadastramento dos
contribuintes de forma a discriminar impostos, taxas e contribuições
de melhorias a serem renunciados.
b) Estar acompanhada da individualização e do cadastramento dos
contribuintes, de forma a discriminar a espécie, o valor e o
vencimento dos tributos a serem renunciados.
c) Estar acompanhada de medidas de compensação, por meio do
aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, redução
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
d) Estar acompanhada de medidas de compensação, por meio do
aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas,
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
19. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu que as despesas com
pessoal, em cada período de apuração, não poderão exceder os
percentuais da receita corrente líquida. Sobre tais percentuais, assinale
a alternativa correta:
a) Para a União é de 60%,
Municípios é de 50%.
b) Para a União é de 60%,
Municípios é de 60%.
c) Para a União é de 50%,
Municípios é de 60%.
d) Para a União é de 50%,
Municípios é de 50%.

para os Estados é de 50% e para os
para os Estados é de 50% e para os
para os Estados é de 60% e para os
para os Estados é de 60% e para os

20. Assinale somente a alternativa correta:
a) O balanço orçamentário evidenciará as alterações verificadas no
patrimônio, resultantes ou independentes da execução
orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
b) O balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa
orçamentária, como também os recebimentos e os pagamentos de
natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em
espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem
para o exercício seguinte.
c) O balanço patrimonial demonstrará somente o ativo financeiro e o
ativo permanente; o passivo financeiro e o passivo financeiro.
d) A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as receitas
e as despesas previstas confrontadas com as receitas e as
despesas realizadas.
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21. Assinale a alternativa correta:
a) No Balanço Orçamentário ocorre o superávit orçamentário
a despesa realizada é menor que despesa fixada.
b) No Balanço Orçamentário ocorre o superávit orçamentário
a despesa fixada é menor que a receita fixada.
c) No Balanço Orçamentário ocorre a economia orçamentária
a despesa realizada é menor que despesa fixada.
d) No Balanço Orçamentário ocorre a economia orçamentária
a despesa realizada é menor que a receita arrecadada.

quando
quando
quando
quando

22. O Estado “XYZ” em suas demonstrações financeiras de 31/12/X8,
apresentou os dados a seguir:
DADOS
VALOR (EM $)
Receita realizada
2.806.000,00
Restos a pagar
460.000,00
Saldo em caixa
276.000,00
Saldo em banco
920.000,00
Crédito a receber
460.000,00
Receita prevista
2.300.000,00
Orçamento autorizado
2.806.000,00
Bens imóveis
345.000,00
Almoxarifado
575.000,00
Dívida fundada interna
345.000,00
Consignações a recolher
230.000,00
Despesa realizada
2.300.000,00
Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa correta:
a) O montante da dívida flutuante é de $ 460.000,00.
b) O montante da dívida flutuante é de $ 575.000,00.
c) O montante da dívida flutuante é de $ 690.000,00.
d) O montante da dívida flutuante é de $ 230.000,00

a) Débito de $ 30.000,00 em Despesa Empenhada Corrente e crédito
de $ 30.000,00 em Despesa Liquidada a Pagar Corrente.
b) Débito de $ 30.000,00 em Crédito Disponível Corrente e crédito de
$ 30.000,00 em Despesa Empenhada Corrente.
c) Débito de $ 30.000,00 em Despesa Empenhada Corrente e crédito
de $ 30.000,00 em Despesa Liquidada Corrente.
d) Débito de $ 30.000,00 em Despesa Liquidada Corrente e crédito de
$ 30.000,00 em Despesa Executada Corrente.
27. De acordo com a Lei Nº 10180, de 6 de fevereiro de 2001, o Sistema
de Contabilidade Federal
tem por finalidade registrar os atos
relacionados com a administração financeira e orçamentária da União e
evidenciar, dentre outras:
I.

As operações realizadas pelos órgãos ou entidades
governamentais e os seus efeitos sobre a estrutura do patrimônio
da União.
II. A situação patrimonial do ente público e suas variações.
III. Os custos dos programas e das unidades da Administração Pública
Federal.
IV. A aplicação dos recursos da União, por unidade da Federação
beneficiada.
Em relação às alternativas apresentadas, assinale a sequencia correta:
a) As assertivas I, II, III e IV são verdadeiras.
b) Somente as assertivas II, III e IV são verdadeiras.
c) Somente as assertivas I, III e IV.
d) Somente as assertivas I, II e III são verdadeiras.
28. Com relação à separação entre custos e despesas, é correto afirmar:

23. Analise as assertivas a seguir:
I.

Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
II. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias,
bem como dos direitos e haveres da União.
III. Elaborar os Balanços Gerais da União.
IV. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Em relação as alternativas apresentadas, assinale a sequencia que
representa somente finalidades do controle:
a) I, II e IV.
b) I, II e III.
c) II, III e IV.
d) I, II, III e IV.

24. Alfa representa um órgão público de onde se extraiu os seguintes
dados da sua Demonstração das Variações Patrimoniais:
DADOS
Receitas de capital
Construção de bens imóveis
Despesas correntes
Empréstimos tomados
Cancelamento de dívidas passivas
Cobrança da dívida ativa
Despesa de capital
Receitas correntes
Alienação de bens móveis
Inscrição de dívida ativa

26. A emissão de nota de empenho pela autoridade competente criou para
o Estado Beta uma obrigação de pagamento, pendente ou não de
implemento de condição, no valor de $ 30.000,00. Assinale a
alternativa que representa a correta execução do lançamento do fato
contábil:

VALOR (EM $)
2.889.000,00
964.800,00
4.660.200,00
824.400,00
414.000,00
961.200,00
1.571.400,00
5.448.600,00
273.600,00
577.800,00

Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa correta:
a) O valor de $ 961.200,00 corresponde ao total das variações
passivas independentes da execução orçamentária.
b) O valor de $ 8.337.600,00 corresponde ao total das variações
ativas resultantes da execução orçamentária.
c) O valor de $ 991.800,00 corresponde ao total das variações ativas
independentes da execução orçamentária.
d) O valor de $ 1.926.000,00 corresponde ao total das mutações
patrimoniais ativas.
25. No que diz respeito a custo-padrão, assinale somente a alternativa
correta:
a) O custo-padrão não permite apontar ineficiências e defeitos na
linha de produção, mas auxilia no controle dos custos.
b) O custo-padrão obrigatoriamente precisa ser inserido na
contabilidade da entidade.
c) O custo-padrão não precisa obrigatoriamente ser inserido na
contabilidade da entidade.
d) A principal finalidade do custo-padrão é o planejamento dos custos.

a) Custos são gastos incorridos nos processos produtivos ou de
geração de receitas e que sua eliminação não acarreta prejuízo da
qualidade ou quantidade dos bens, serviços ou receitas geradas.
b) Custos são gastos relativos aos bens e serviços consumidos no
processo de geração de receitas e manutenção dos negócios da
empresa.
c) Despesas são gastos relativos aos bens e serviços consumidos no
processo de geração de receitas e manutenção dos negócios da
empresa.
d) Despesas são gastos incorridos nos processos produtivos ou de
geração de receitas e que sua eliminação não acarreta prejuízo da
qualidade ou quantidade dos bens, serviços ou receitas geradas.
29. A indústria ZW é uma empresa industrial departamentalizada, formada
por três departamentos produtivos: A, B e C. Os custos indiretos fixos
incorridos no período são: Depreciação das máquinas de $ 60.000,00;
Mão-de-obra indireta de $ 184.000,00 e Energia elétrica de $
30.000,00.
Os critérios para rateio dos custos indiretos fixos aos departamentos
são:
•
Depreciação das máquinas: proporção de máquinas por
departamento.
•
Mão-de-obra indireta: horas de mão-de-obra direta por
departamento.
•
Energia elétrica: total de horas-máquinas.
Informações sobre os critérios para rateio dos custos indiretos fixos:
Departamentos
produtivos

Proporção
máquinas por
departamento

A
B
C

35%
25%
40%

Total de
horas de MOD
por
departamento
25.600
38.400
16.000

Total de
horasmáquina por
departamento
500
800
700

Com base nas informações disponíveis, assinale a alternativa que
apresente a correta apropriação dos custos indiretos fixos do período,
para os departamentos produtivos A, B e C, respectivamente:
a)
b)
c)
d)

$ 87.380,00; $ 115.320,00 e $ 71.300,00.
$ 87.830,00; $ 115.230,00 e $ 71.300,00.
$ 87.830,00; $ 115.320,00 e $ 71.300,00.
$ 87.380,00; $ 115.230,00 e $ 71.300,00.
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30. Assinale a alternativa correta:
a) A classificação dos custos em fixos e variáveis trata-se de um
relacionamento com a unidade produzida.
b) A classificação dos custos em diretos e indiretos é feita com
relação ao produto feito e não à produção no sentido geral ou aos
departamentos dentro da fábrica.
c) A classificação dos custos em diretos e indiretos é feita com
relação à produção no sentido geral ou aos departamentos dentro
da fábrica.
d) A classificação dos custos em fixos e variáveis não deve considerar
a relação entre período e volume de atividade, pois deve-se
comparar um período com outro.
31. Nos custos para avaliação de estoques de materiais pode-se fazer uso
de alguns critérios de avaliação de estoques. Analise as sentenças a
seguir:
I.

No critério PEPS, o material é custeado pelos preços mais antigos,
permanencendo os mais recentes em estoque.
II. No critério UEPS, o material é custeado pelos preços mais antigos,
permanecendo os mais recentes em estoque.
III. No critério do Preço Médio Ponderado Móvel há um controle
constante dos estoques e por isso atualiza-se seu preço médio
após cada aquisição.
IV. No critério UEPS, o material é custeado pelos preços mais
recentes, permanecendo os mais antigos em estoque.
Em relação às sentenças apresentadas, assinale a sequencia correta:
a) Somente as assertivas I, II e III são verdadeiras.
b) Somente as assertivas I e II são verdadeiras.
c) Somente as assertivas I, III e IV são verdadeiras.
d) Somente as assertivas II e III são verdadeiras.

35. A empresa “BC” recebeu em dinheiro o valor de $ 1.000,00 referente a
uma duplicata, tendo também recebido $ 10,00 de juros pelo atraso.
Com base nesse fato, assinale a alternativa correta:
a) Houve somente a ocorrência de um fato modificativo.
b) Houve a ocorrência de um fato misto.
c) Houve somente a ocorrência de um fato permutativo, pois houve
permutação entre elementos ativos e de resultado.
d) Houve somente a ocorrência de um fato permutativo, pois houve
permutação entre elementos ativos.
36. Em relação ao índice de liquidez corrente é correto afirmar:
a) Este índice revela a qualidade do ativo permanente.
b) Este índice permite revelar a sincronização entre pagamentos e
recebimentos.
c) Este índice não revela a sincronização entre pagamentos e
recebimentos.
d) Este índice revela a qualidade dos itens no ativo circulante
(estoques superavaliados, obsoletos, entre outros.
37. Uma determinada empresa apresentou as seguintes contas extraídas
de seu Balanço Patrimonial:
CONTAS
Caixa
Clientes (curto prazo)
Estoques de mercadorias
Clientes (longo prazo)
Outros créditos (longo prazo)
Imóveis
Gastos pré-operacionais
Fornecedores (curto prazo)
Impostos a recolher (curto prazo)
Fornecedores (longo prazo)
Obrigações financeiras (longo prazo)
Capital social
Reservas de lucros

32. Uma determinada companhia produz dois produtos: P1 e P2. As
quantidades produzidas de P1 e P2 são respectivamente de 1.000
unidades e 2.000 unidades.
Outras informações sobre os custos no período estão apresentadas a
seguir:
P1
P2
Materiais diretos por
unidade
Mão-de-obra direta por
unidade produzida

$ 14,00

$ 18,00

$ 7,00

$ 8,00

Os custos fixos do período totalizaram $ 60.000,00 e são rateados
proporcionalmente ao gasto total com materiais diretos.
Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que
apresenta o custo unitário de P1 e P2, respectivamente, pelo Custeio
por Absorção:
a)
b)
c)
d)

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que
representa o índice de imobilização dos recursos não-correntes:
a)
b)
c)
d)

0,49.
0,50.
0,32.
0,35.

38. A empresa “AB” apresentou as seguintes contas de resultado em
determinado período:
CONTAS
Vendas brutas
Impostos sobre as vendas
Custo das mercadorias vendidas
Despesas de vendas
Despesas administrativas
Despesas financeiras
Receita não operacional
Provisão para imposto de renda

$ 41,00 e $ 46,00.
$ 37,80 e $ 47,60.
$ 47,25 e $ 42,88.
$ 39,26 e $ 46,87.

33. Assinale somente a assertiva correta:
a) O resultado pelo custeio por absorção sempre acompanha a
inclinação das vendas, enquanto que pelo custeio variável, isso
necessariamente não ocorre.
b) A diferença de valores de resultado entre o custeio por absorção e
o custeio variável sempre está localizado nos custos diretos
incorporados aos estoques.
c) O resultado pelo custeio variável sempre acompanha a inclinação
das vendas, enquanto que pelo custeio por absorção, isso
necessariamente não ocorre.
d) A diferença de valores de resultado entre o custeio por absorção e
o custeio variável sempre está localizado nos custos variáveis
incorporados aos estoques.
34. São princípios fundamentais de contabilidade de acordo com a
resolução CFC Nº 750/93:
I.
II.
III.
IV.

Entidade.
Materialidade.
Oportunidade.
Relevância

a)
b)
c)
d)

Somente as alternativas I e II.
Somente as alternativas I, III e IV
Somente as alternativas I e III.
Somente as alternativas I, II e III.

VALOR EM $
10.000,00
80.000,00
800.000,00
180.000,00
31.000,00
500.000,00
39.000,00
15.000,00
85.000,00
180.000,00
90.000,00
1.000.000,00
270.000,00

VALOR EM $
3.500.000,00
700.000,00
1.250.000,00
80.000,00
120.000,00
8.000,00
352.000,00
310.000,00

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que
apresenta o índice da margem líquida:
a)
b)
c)
d)

0,50.
0,24.
0,40.
0,19.

39. A empresa “YZ” registrou uma patente de invenção e o contador da
empresa deve fazer o registro contábil da patente. Assinale a
alternativa correta que representa o grupo e subgrupo do ativo que
deve ser registrado:
a)
b)
c)
d)

No ativo permanente – subgrupo investimentos.
No ativo permanente – subgrupo intangível.
No ativo permanente – subgrupo diferido.
No ativo permanente – subgrupo imobilizado.

40. Em relação aos métodos de fluxo de caixa, é correto afirmar:
a) O fluxo de caixa pelo método direto consiste na demonstração dos
recursos provenientes das atividades operacionais a partir do lucro
líquido, ajustado pelos itens que afetam o resultado.
b) O fluxo de caixa pelo método direto faz a conciliação entre o lucro
líquido e o caixa gerado.
c) O fluxo de caixa pelo método indireto apresenta os recursos
provenientes das operações, demonstra os recebimentos e
pagamentos derivados das atividades operacionais.
d) O fluxo de caixa pelo método indireto faz a conciliação entre o lucro
líquido e o caixa gerado.

