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Contador

INSTRUÇÕES

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2. Confira, abaixo, seu número de protocolo e nome. Assine no local indicado.
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo
permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

Português

4. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha com cinco alternativas cada
uma, sempre na seqüência a, b, c, d, e, das quais somente uma é correta.

5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso
corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao
Aplicador de Prova.

6. Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto em cada questão,
preenchendo o círculo correspondente, à caneta, com tinta azul-escura ou preta.

Legislação

7. No cartão-resposta, a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma
questão, rasuras e o preenchimento além dos limites do círculo destinado para
cada marcação poderão anular a questão.

8. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento.
9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos,
bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não,
inclusive relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do
candidato deste Concurso.

Conhecimentos
Específicos

10. Ao concluir as provas, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de
Prova. Aguarde autorização para devolver, em separado, o caderno de provas e o
cartão-resposta, devidamente assinados.

11. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta
prova.
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS
TURMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
Os terríveis simplificadores
Creio que foi o historiador Jacob Burckardt que disse, no final do século 19, que o século seguinte seria o dos
“terríveis simplificadores”. A profecia de Burckardt se realizou. Os dois principais simplificadores do século 20
chamaram-se Adolf Hitler e Josef Stálin. Ambos simplificaram a história, reduzindo-a a um confronto maniqueísta entre
o bem e o mal, e o resultado foi a produção em massa de seres humanos radicalmente simplificados, convertidos em
cinzas e ossadas.
Os simplificadores não desapareceram no século 21. Como no passado, eles operam por meio do que
poderíamos chamar de a distorção holística, a tendência a ver o todo como um conjunto indiferenciado, sem perceber
que qualquer totalidade é tensa, que qualquer harmonia é aparente, que todo conjunto é fraturado por forças
contraditórias. É preciso opor a esses simplificadores o que o filósofo francês Edgar Morin chama de “pensamento
complexo”, que tem entre suas características a de evitar a formação dos falsos universais, das generalizações
espúrias.
Os simplificadores de hoje atuam em várias frentes, entre as quais duas são especialmente importantes: a
relação com os Estados Unidos e a relação com Israel. Na primeira frente, a distorção holística tem como foco uma
totalidade abstrata chamada “Estados Unidos”. Com isso, os simplificadores se esquecem de que essa totalidade é
composta de governo e sociedade, de que essas duas esferas muitas vezes se opõem e de que a sociedade é altamente
diferenciada, não podendo ser julgada como um todo nem positiva nem negativamente.
Os simplificadores não se inquietam com essas diferenciações: para eles só existe um conjunto homogêneo,
que eles chamam de “os americanos”, representado por um presidente chamado George W. Bush. Essa identificação
governo-país vale tanto para os que atacam Bush quanto para os que o defendem. (...) A posição anti-Bush passa a ser
uma posição anti-americana. Com isso, perdem-se de vista as clivagens internas dentro da sociedade americana, que
inclui os que fizeram e apoiaram a guerra contra o Iraque, mas também uma porcentagem crescente dos que se opõem à
ocupação daquele país. (...)
(ROUANET, Sérgio Paulo. Folha de S. Paulo. Mais! 04 jan. 2004.)

01 - Segundo o texto, é correto afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

O filósofo francês Edgar Morin contrapõe-se ao “pensamento complexo”.
A distorção holística caracteriza-se pela percepção de que qualquer totalidade é tensa e qualquer harmonia aparente.
Os simplificadores assumem uma interpretação do mundo que Rouanet chama de distorção holística.
A distorção holística é uma forma de interpretação do mundo tipicamente anti-americana.
Os simplificadores opõem-se a uma divisão maniqueísta do mundo entre o bem e o mal.

02 - “Os simplificadores de hoje atuam em várias frentes, entre as quais duas são especialmente importantes: a relação com os
Estados Unidos e a relação com Israel.”
A frase acima foi reescrita corretamente na alternativa:
a) Os simplificadores de hoje atuam em várias frentes, onde duas são especialmente importantes: a relação com os
Unidos e a relação com Israel.
b) Os simplificadores de hoje atuam em várias frentes, cujas duas são especialmente importantes: a relação com os
Unidos e a relação com Israel.
c) Os simplificadores de hoje atuam em várias frentes, que duas são especialmente importantes: a relação com os
Unidos e a relação com Israel.
d) Os simplificadores de hoje atuam em várias frentes, duas das quais são especialmente importantes: a relação
Estados Unidos e a relação com Israel.
e) Os simplificadores de hoje atuam em várias frentes, ambas as quais são especialmente importantes: a relação
Estados Unidos e a relação com Israel.

Estados
Estados
Estados
com os
com os

03 - Observe as expressões a seguir, usadas no texto: generalizações espúrias; conjunto indiferenciado; confronto
maniqueísta. As palavras grifadas podem ser respectivamente substituídas, mantendo seu significado, por:
a)
b)
c)
d)
e)

generalizações ilegítimas; conjunto homogêneo; embate maniqueísta.
generalizações adulteradas; conjunto indivisível; resolução maniqueísta.
generalizações falsas; conjunto globalizado; disputa maniqueísta.
generalizações estranhas; conjunto imparcial; hierarquia maniqueísta.
generalizações controversas; conjunto incompreensível; antagonismo maniqueísta.

04 - Indique a alternativa em que a concordância está correta segundo as normas do português escrito.
a) Houveram alguns atos violentos dos manifestantes, rapidamente controlados pelos policiais.
b) Nos cinco ensaios que compõe o livro, o autor analisa as transformações recentes da política americana.
c) A necessidade de políticas públicas que priorize a população até seis anos de idade torna-se evidente quando se examinam
os indicadores sociais.
d) A distribuição do material e a disseminação de seu conteúdo terão o apoio de agentes comunitários de saúde.
e) Foi identificado, depois de muitas investigações, os responsáveis pela divulgação dos boatos na imprensa.

05 - Nas propostas abaixo, as informações da oração 2 foram encaixadas na oração 1, de modo a formar um único período
sem repetições.
I – 1. Os simplificadores não desapareceram do século 21.
2. O século 21 parecia estar livre deles.
Os simplificadores não desapareceram do século 21, que parecia estar livre deles.
II – 1. O pensamento complexo é uma resposta aos simplificadores.
2. Uma das características do pensamento complexo é evitar a formação de falsos universais.
O pensamento complexo, que uma das características dele é evitar a formação de falsos universais, é uma
resposta aos simplificadores.
III – 1. Os simplificadores não se inquietam com as diferenciações.
2. O historiador Burckardt se referiu aos simplificadores.
Os simplificadores, os quais o historiador Burckardt se referiu, não se inquietam com as diferenciações.
Em que proposta(s) a intercalação foi feita de acordo com as normas da língua culta?
a)
b)
c)
d)
e)

Somente na I.
Somente na II.
Somente na III.
Na I e II somente.
Na II e III somente.

LEGISLAÇÃO
06 - Acerca da organização dos poderes da República, considere as afirmativas abaixo.
I.
II.
III.
IV.
V.

O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse no Palácio do Planalto, prestando o compromisso de
manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a
união, a integridade e a independência do Brasil.
O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do
país por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.
O mandato do Presidente da República é de cinco anos e terá início em primeiro de janeiro do ano seguinte ao da
sua eleição.
O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.
A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

07 - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos as seguintes condições, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

a soberania.
a cidadania.
a eficiência da máquina administrativa.
a dignidade da pessoa humana.
o pluralismo político.

08 - Numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda.
1.
2.
3.
4.
5.

Licença por motivo de afastamento do cônjuge
Licença para tratar de interesses particulares
Licença por motivo de doença em pessoa da família
Licença para capacitação
Afastamento para estudo ou missão no exterior

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

até 90 (noventa) dias
até 3 (três) anos
por até 3 (três) meses
prazo indeterminado
até 4 (quatro) anos

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

1, 2, 3, 5, 4
2, 1, 5, 4, 3
3, 2, 4, 1, 5
5, 2, 4, 3, 1
4, 5, 2, 3, 1

09 - Servidor Público ocupante do cargo de médico é demitido após responder a processo administrativo disciplinar no qual
não se caracterizou ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo que, durante o
processo, as providências protelatórias restaram indeferidas pela comissão processante. Diante dessa situação, é
correto afirmar:
a) É nulo o processo disciplinar.
b) Caracterizando-se o respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar
em nulidade do processo administrativo disciplinar.
c) Há ilegalidade flagrante em ato indeferitório de produção de provas, mesmo quando são eminentemente protelatórias.
d) No processo administrativo, o acusado tem o direito à produção de todas as provas, até mesmo aquelas obtidas por meios
ilícitos, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
e) Uma vez publicada a decisão administrativa impondo a aplicação da pena de demissão do acusado, resulta prejudicada
qualquer possibilidade de propositura de recurso invocando a nulidade do processo na esfera administrativa.
10 - Considere as afirmativas abaixo, relativas ao servidor público.
I. A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira.
II. O concurso público terá a validade máxima de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, pelo prazo de um
ano.
III. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, desde que não tenha completado 70 (setenta) anos de
idade.
IV. Ao servidor em estágio probatório não poderão ser concedidas licenças ou afastamentos.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11 - A contabilidade, de um modo geral, coleta dados decorrentes das transações e/ou eventos econômicos, mensura
economicamente, registra e os sumariza no formato de relatórios. Em resumo: mensura os resultados, suporta a
avaliação de desempenho e possibilita estabelecer diretrizes seguras para as tomadas de decisões. Por isso, é usual
nos depararmos com a afirmação de que a "(...) contabilidade é a linguagem dos negócios". Com base no exposto,
podemos afirmar que o campo de atuação da contabilidade enquanto provedora de suporte para a tomada de decisões
atende:
a) qualquer ente, seja este pessoa física, entidade com finalidades não lucrativas, empresa, ou mesmo pessoa de direito
público.
b) entidades com finalidades lucrativas e não lucrativas.
c) quaisquer tipos de empresa com finalidade lucrativa.
d) entidades com finalidades lucrativas com ações na bolsa de valores.
e) empresas de médio e grande porte.
12 - As decisões dos gestores resultam em transações que devem ser identificadas, classificadas, mensuradas e
registradas. A exposição dessas transações relativas a um determinado período, que, para fins de comunicação aos
diversos usuários, deve ser apresentada de forma resumida e ordenada, está contida:
a)
b)
c)
d)
e)

na Demonstração do Fluxo de Caixa.
na Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.
nos Relatórios Contábeis.
na Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos.
na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

13 - Para que um determinado item seja considerado e classificado no Ativo, terá que atender simultaneamente as quatro
características a seguir:
a)
b)
c)
d)
e)

Bens ou Direitos, Benefícios Futuros, Propriedade e Mensurável Monetariamente.
Bens ou Direitos, Posse, Propriedade e Benefícios Presentes.
Bens ou Direitos, Propriedade da Empresa, Mensurável Monetariamente e Benefícios Presentes ou Futuros.
Benefícios Presentes ou Futuros, Bens ou Direitos, Propriedade e Posse.
Bens ou Direitos, Propriedade da Empresa, Mensurável Monetariamente e Benefícios Futuros.

14 - A empresa "Fôlego Curto S/A" obteve um empréstimo junto ao banco "EmprestoSim S/A" no valor de R$ 500.000,00. O
empréstimo, destinado a financiar os projetos de expansão da empresa, tem carência de 6 (seis) meses, sendo que o
serviço da dívida (juros) será pago trimestralmente. Sendo assim, é correto afirmar que os juros devem ser:
a)
b)
c)
d)
e)

Calculados e contabilizados somente quando do efetivo pagamento.
Calculados pró-rata e apropriados, independentemente de terem sido pagos ou não.
Cálculo e controle extracontábil.
Cálculo e controle pelo departamento financeiro.
Calculados e contabilizados em despesas diferidas e apropriados como despesa quando do efetivo pagamento.

15 - A empresa "Vendas Feliz Ltda." contratou a "SóContar SC Ltda.", empresa de consultoria especializada em análise de
demonstrativos contábeis. Na análise dos DC’s da "Vendas Feliz Ltda.", relativos ao exercício encerrado em 31/12/2003,
o item Imobilizado, especificamente Veículos, chamou a atenção pelo seu valor alto e a ausência de Seguros a Apropriar
no Ativo Circulante. Analisando-se as despesas, apurou-se que na data de 01/04/2003 foi firmado um contrato de seguro
para os veículos, com prêmio no valor de R$ 144.000,00, vigência de um ano e na condição de pagamento 1 + 7 parcelas.
O valor do prêmio foi totalmente contabilizado como Despesas de Seguros, em 8 parcelas de R$ 18.000,00, nas datas de
pagamentos acordadas com a seguradora. Ante o exposto, podemos afirmar que:
a) Atendendo o regime de competência, o valor das despesas de seguro para o período é de R$ 96.000,00, o saldo
remanescente em Seguros a Apropriar (Ativo Circulante) é de R$ 48.000,00 e o resultado estava sub-avaliado no valor de R$
48.000,00.
b) Atendendo o regime de competência, o valor das despesas de seguro para o período é de R$ 108.000,00, o saldo
remanescente em Seguros a Apropriar (Ativo Circulante) é de R$ 36.000,00 e o resultado estava sub-avaliado no valor de R$
36.000,00.
c) Não há ajustes a efetuar, pois as parcelas foram contabilizadas como despesa nas datas de pagamento das parcelas.
d) Não há ajustes a efetuar, pois, como é despesa, a empresa pagará menos imposto de renda.
e) A forma de contabilizar é de livre arbítrio da empresa, não havendo, portanto, ajustes a efetuar.
16 - A "SóContar SC Ltda." é uma empresa de consultoria especializada no segmento das pequenas e médias empresas. Em
janeiro de 2004, essa empresa efetuou as seguintes transações:
1- Adiantamentos recebidos de clientes, por conta de serviços a serem prestados, no valor de R$ 15.500,00;
2- Serviços prestados por conta de recebimentos antecipados, no valor de R$ 7.000,00;
3- Serviços prestados na condição à vista, no valor de R$ 11.000,00;
4- serviços prestados na condição a prazo – 60 dias –, no valor de R$ 10.000,00.
Na apuração do resultado de janeiro, verificaram-se os seguintes impactos nas contas patrimoniais:
a) Aumento nas Disponibilidades no valor de R$ 26.500,00; aumento em Clientes no valor de R$ 10.000,00; Receitas de
Serviços no valor de R$ 29.500,00; aumento no Passivo de R$ 15.500,00.
b) Aumento nas Disponibilidades no valor de R$ 26.500,00; aumento em Clientes no valor de R$ 10.000,00; Receitas de
Serviços no valor de R$ 28.000,00; aumento no Passivo no valor de R$ 15.500,00.
c) Aumento nas Disponibilidades no valor de R$ 26.500,00; aumento em Clientes no valor de R$ 10.000,00; Receitas de
Serviços no valor de R$ 21.000,00; aumento no Passivo no valor de R$ 15.500,00.
d) Aumento nas Disponibilidades no valor de R$ 26.500,00; aumento em Clientes no valor de R$ 10.000,00; Receitas de
Serviços no valor de R$ 43.500,00; redução no Passivo de R$ 7.000,00.
e) Aumento nas Disponibilidades no valor de R$ 26.500,00; aumento em Clientes no valor de R$ 10.000,00; Receitas de
Serviços no valor de R$ 28.000,00; aumento no Passivo no valor de R$ 8.500,00.
17 - A lavanderia "LavaLimpo Ltda." adquiriu uma nova máquina, cujas inovações tecnológicas permitem atender com maior
qualidade e menor custo os clientes, constituindo-se numa vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. A
transação ocorreu em 01/07/2003, sendo que o valor do investimento foi de R$ 250.000,00. Vinte por cento desse total
foram pagos no ato da compra e o restante será pago em 4 (quatro) parcelas trimestrais de igual valor. A taxa permitida

de depreciação pelo fisco é de 20% a.a. O impacto dessa transação nas Demonstrações Contábeis em 31/12/2003 será
de:
a) Redução no Patrimônio Líquido no valor de R$ 25.000,00, redução nas Disponibilidades de R$ 100.000,00,
Passivo de R$ 150.000,00 e aumento no Ativo Permanente de R$ 225.000,00.
b) Redução no Patrimônio Líquido no valor de R$ 50.000,00, redução nas Disponibilidades de R$ 100.000,00,
Passivo de R$ 150.000,00 e aumento no Ativo Permanente de R$ 200.000,00.
c) Redução no Patrimônio Líquido no valor de R$ 25.000,00, redução nas Disponibilidades de R$ 50.000,00,
Passivo de R$ 200.000,00 e aumento no Ativo Permanente de R$ 225.000,00.
d) Redução no Patrimônio Líquido no valor de R$ 25.000,00, redução nas Disponibilidades de R$ 50.000,00,
Passivo de R$ 200.000,00 e aumento no Ativo Permanente de R$ 250.000,00.
e) Redução no Patrimônio Líquido no valor de R$ 25.000,00, redução nas Disponibilidades de R$ 150.000,00,
Passivo de R$ 100.000,00 e aumento no Ativo Permanente de R$ 225.000,00.

aumento no
aumento no
aumento no
aumento no
aumento no

18 - A empresa "Clean SC Ltda." é uma tradicional empresa prestadora de serviços e inovadora em tecnologia de limpeza
em edifícios residenciais. No mês de dezembro de 2003, o balanço preliminar apresentou um lucro anual no montante de
R$ 2.200.000,00. Uma análise mais detalhada, efetuada por um consultor independente, a pedido de um potencial cliente,
detectou que não foram contabilizadas as seguintes transações:
1- Depreciação do mês de dezembro de 2003, no valor de R$ 120.000,00;
2- Parcela do seguro relativo a dezembro, no valor de R$ 12.000,00;
3- Juros de mora recebidos de diversos clientes, no valor de R$ 22.000.00.
Considerando que a alíquota marginal de IR + CSLL é de 25%, é correto afirmar que a não contabilização das transações
enunciadas impacta o PL em:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 137.500,00 a menor.
R$ 110.000,00 a menor.
R$ 27.500,00 a maior.
R$ 82.500,00 a menor.
R$ 33.000,00 a maior.

19 - A "SóSucateando S/A" vendeu um veículo originalmente adquirido por R$ 45.000,00. O veículo, na data da venda, estava
80% depreciado. A venda foi na condição a prazo, pelo valor de R$ 12.000,00. O resultado apurado na venda do veículo e
respectiva rubrica na Demonstração de Resultado do Exercício é:
a)
b)
c)
d)
e)

Lucro de R$ 3.000,00; Receitas Diversas.
Lucro de R$ 3.000,00; Outras Receitas Operacionais.
Lucro de R$ 3.000,00; Receitas Não Operacionais.
Lucro de R$ 12.000,00; Receitas Não Operacionais.
Lucro de R$ 9.000,00; Receitas Não Operacionais.

20 - Uma das características dos Ativos, em geral, é a de ser benefício presente ou um fluxo futuro. Os Ativos Imobilizados
representam fluxo de benefícios futuros, com algumas exceções, com um horizonte temporal limitado. Esse horizonte
temporal pode ser dividido em períodos, denominados de Períodos Contábeis. O desgaste dos diversos bens
componentes do Ativo Imobilizado que acontecerão ao longo dos Períodos Contábeis representa um custo a ser
registrado sob a denominação de Depreciação. A empresa "Beta Ltda." não contabilizou o duodécimo de depreciação
devido em dezembro de 2003, no valor de R$ 340.000,00. O impacto provocado nas Contas Patrimoniais pela não
contabilização é:
a)
b)
c)
d)
e)

aumento nas Disponibilidades e aumento no Patrimônio Líquido.
aumento no Ativo Permanente e aumento no Patrimônio Líquido.
aumento nas Disponibilidades e aumento no Ativo Permanente.
não houve impacto nas Contas Patrimoniais, pois a contabilização não ocorreu.
redução no Ativo Permanente e redução no Patrimônio Líquido.

21 - De acordo com o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações da FIPECAFI (5 a edição – Atlas: 2000), "a Lei no.
6.404/76 introduziu a possibilidade de se avaliarem os ativos de uma companhia por seu valor de mercado, chamando a
isso de Reavaliação". O referido texto observa, no tocante aos procedimentos para reavaliação, que "(...) devem ser
nomeados em assembléia três peritos, ou então uma empresa especializada. Estes deverão elaborar o laudo de
avaliação, que deve conter, ao menos, as seguintes informações":
a) Descrição detalhada de cada bem avaliado e da documentação respectiva; sua identificação contábil; indexador para
atualização do valor histórico; vida útil remanescente do bem; data da avaliação.
b) Descrição detalhada de cada bem avaliado e da documentação respectiva; sua identificação contábil; pesquisa dos valores
de reposição no mercado; vida útil remanescente do bem; data da avaliação.
c) Descrição genérica dos bens avaliados e da documentação respectiva; sua identificação contábil; critérios utilizados para
avaliação e sua respectiva fundamentação técnica – inclusive elementos de comparação adotados; vida útil remanescente
do bem.
d) Descrição detalhada de cada bem avaliado e da documentação respectiva; critérios utilizados para avaliação e sua
respectiva fundamentação técnica – inclusive elementos de comparação adotados; vida útil remanescente do bem; data da
avaliação.
e) Descrição detalhada de cada bem avaliado e da documentação respectiva; sua identificação contábil; critérios utilizados para
avaliação e sua respectiva fundamentação técnica – inclusive elementos de comparação adotados; vida útil remanescente
do bem; data da avaliação.
22 - A empresa "Alfa S/A" efetuou uma operação de desconto de duplicatas no valor de R$ 100.000,00 junto ao Banco de
Descontos S/A em 01/04/2003, cuja data de vencimento é 01/07/2003. Como de hábito nesse tipo de operação financeira,
foram cobrados à vista todos os encargos (taxas bancárias + juros). As taxas bancárias foram no valor de R$ 750,00 e os
juros de R$ 10.500,00. Os valores a serem contabilizados em Bancos Conta Movimento e Despesas Financeiras,
referentes ao montante líquido depositado em conta corrente, e o valor das despesas financeiras (taxas bancárias +
juros) devidas na data da operação são, respectivamente, de:

a)
b)
c)
d)
e)

R$ 88.750,00 e R$ 750,00.
R$ 88.750,00 e R$ 11.250,00.
R$ 88.750,00 e R$ 4.250,00.
R$ 88.750,00 e R$ 3.500,00.
R$ 88.750,00 e R$ 3.750,00.

23 - A "DasContas S/A" efetuou uma contagem geral de seus estoques de mercadorias em 31/12/2003. A utilização de
metodologia inadequada e pessoal sem o preparo adequado resultou num inventário final superavaliado. Nessa
situação, o impacto no resultado será:
a)
b)
c)
d)
e)

Lucro líquido subavaliado e Custo da Mercadoria Vendida subavaliado.
Lucro líquido superavaliado e Custo da Mercadoria Vendida subavaliada.
Lucro líquido inalterado e Custo da Mercadoria Vendida inalterado.
Inventário inicial superavaliado e Custo da Mercadoria Vendida automaticamente ajustado.
Estoque inicial nulo.

24 - A "VendoTudoeBem S/A" é uma loja especializada em aparelhos eletrônicos de última geração. Em decorrência das
transações efetuadas no mês de janeiro de 2004, os registros contábeis apresentam:
a- Estoque Inicial de Mercadorias no valor de R$ 1.800.000,00;
b- Compras de Mercadorias no valor de R$ 1.600.000,00;
c- Devolução de Vendas no valor de R$ 200.000,00;
d- Estoque Final de Mercadorias no valor de R$ 1.300.000,00;
e- Devolução de Compras no valor de R$ 250.000,00;
f - Receita de Vendas no Valor de R$ 1.700.000,00;
g- Despesas Administrativas no valor de R$ 40.000,00;
h- Receita Financeira no valor de R$ 60.000,00;
i- Receita de Venda de Imobilizado totalmente depreciado no valor de R$ 10.000,00.
Para o período em questão, a Margem Bruta, Lucro Operacional e Lucro Antes do Imposto de Renda são,
respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 260.000,00, R$ 280.000,00 e R$ 280.000,00.
R$ 250.000,00, R$ 280.000,00 e R$ 280.000,00.
R$ 450.000,00, R$ 270.000,00 e R$ 280.000,00.
R$ 250.000,00, R$ 270.000,00 e R$ 280.000,00.
R$ 250.000,00, R$ 210.000,00 e R$ 280.000,00.

25 - A empresa "Beta Ltda." está no negócio de equipamentos especiais, no qual a média é de no máximo três transações no
mês. Em 15/01/2004, a empresa efetuou a venda de um equipamento no valor de R$ 1.900.000,00, sendo 40% à vista e o
restante a prazo. O montante do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre essa transação foi de
R$ 342.000,00. O valor bruto do equipamento foi de R$ 920.000,00, sendo a alíquota de imposto de 18%, e a aquisição foi
na condição a prazo (60 dias). Não há estoque inicial e nem final. Nas condições descritas e na data em que ocorreu, o
impacto da transação de venda no Capital Circulante Líquido (CCL) será de:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 806.000,00
R$ 1.145.600,00
R$ 760.000,00
R$ 1.558.000,00
R$ 1.140.000,00

26 - A empresa "JQuest Ltda.", no exercício de 2003, apurou um Lucro Após o Imposto de Renda no montante de R$
23.900,00, cujos detalhes são:
- Receita de Vendas de R$ 65.000,00;
- Custo das Mercadorias Vendidas de R$ 25.000,00;
- Despesas Administrativas de R$ 7.000,00;
- Despesas de Vendas de R$ 5.000,00;
- Amortização de Instalações de R$ 1.500,00;
- Provisão para Devedores Duvidosos de R$ 800,00;
- Depreciação do Imobilizado Técnico de R$ 1.800,00.
Na estruturação da DOAR – Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos –, o item Origens dos Recursos
estrutura-se em das Operações, dos Acionistas e de Terceiros. O montante das Origens dos Recursos decorrente das
Operações é:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 23.900,00
R$ 28.000,00
R$ 25.700,00
R$ 27.200,00
R$ 24.700,00

27 - MARION (2003) observa que, de "(...) forma condensada, a Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC indica a origem de
todo o dinheiro que entrou no Caixa, bem como a aplicação de todo o dinheiro que saiu do Caixa em determinado
período e, ainda, o Resultado do Fluxo Financeiro". Na elaboração do DFC, por ser um relatório que aborda o fluxo
financeiro, nem todas as transações afetam o Caixa. Assinale a alternativa que apresenta as transações que NÃO afetam
o Caixa:
a) Depreciação, amortização; Provisão para Devedores Duvidosos; Reavaliação; Acréscimos (ou Diminuições) de itens de
investimentos pelo método de equivalência patrimonial.

b) Depreciação, amortização e exaustão; Provisões de qualquer natureza.
c) Depreciação, amortização e exaustão; Provisão para Devedores Duvidosos.
d) Depreciação, amortização e exaustão; Provisão para Devedores Duvidosos; Reavaliação; Acréscimos (ou Diminuições) de
itens de investimentos pelo método de equivalência patrimonial.
e) Depreciação, amortização e exaustão; Acréscimos (ou Diminuições) de itens de investimentos pelo método de equivalência
patrimonial.
28 - A empresa "Gama S/A" é a controladora da empresa "Alfa S/A" e detém uma participação de 80% do capital da investida.
Em 30/11/2003, a "Gama S/A" apresentava na conta Investimentos o valor de R$ 2.500.000,00. Em 31/12/2003, o
Patrimônio Líquido da investida era de R$ 3.550.000,00. Foi solicitado ao contador que procedesse a apuração e
contabilização da equivalência patrimonial relativa ao ano de 2003. Uma análise identificou uma contabilização incorreta
de dividendos recebidos em agosto de 2003, no valor de R$ 150.000,00. Diante do ocorrido, o valor da equivalência
patrimonial a contabilizar em dezembro de 2003 é:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 840.000,00
R$ 340.000,00
R$ 490.000,00
R$ 220.000,00
R$ 330.000,00

29 - De acordo com o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações da FIPECAFI (5a edição – Atlas: 2000), "o conceito
do método da equivalência patrimonial é baseado no fato de que os resultados e quaisquer variações patrimoniais de
uma controlada ou coligada devem ser reconhecidos (contabilizados) no momento de sua geração, independente de
serem ou não distribuídos". O resultado da equivalência patrimonial poderá ser uma receita ou despesa. A
contabilização, cuja contrapartida é na Demonstração de Resultado do Exercício, deve ser classificada na seguinte
conta:
a)
b)
c)
d)
e)

Outras Receitas/Despesas Operacionais.
Outras Receitas/Despesas Não Operacionais.
Variações Monetárias Ativas.
Outras Receitas/Despesas Financeiras.
Receitas Financeiras de Atualização Monetária.

30 - Os investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial têm como principal característica reconhecer os
resultados – lucros ou prejuízos – no momento de sua ocorrência. Numa situação de lucro, este será reconhecido no
momento de sua geração. Os dividendos, contudo, serão pagos e/ou creditados em um outro momento. Na investidora,
a transação Recebimento de Dividendos terá o seguinte impacto:
a)
b)
c)
d)
e)

aumento nas Disponibilidades e aumento na conta Receita Não Operacional.
aumento nas Disponibilidades e redução na conta Investimentos.
aumento nas Disponibilidades e aumento na conta Outras Receitas Operacionais.
aumento nas Disponibilidades e aumento na conta Outras Receitas de Origem Financeira.
aumento nas Disponibilidades e aumento na conta Receita Operacional.

31 - Com relação ao relatório de gestão fiscal estabelecido pelos arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/00, regulamentada
pela Portaria nº 559/01, de 14/12/2001, da Secretaria do Tesouro Nacional, faça a correlação da coluna da direita com a
da esquerda, considerando os correspondentes anexos e demonstrativos.
(1) Anexo
(2) Anexo
(3) Anexo
(4) Anexo
(5) Anexo
(6) Anexo
(7) Anexo
(8) Anexo

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

(
(
(
(
(
(
(
(

) Demonstrativo das despesas com serviços de terceiros
) Demonstrativo dos limites
) Demonstrativo das despesas de pessoal
) Demonstrativo de restos a pagar
) Demonstrativo de operações de crédito
) Demonstrativo das disponibilidades de caixa
) Demonstrativo das garantias e contragarantias de valores
) Demonstrativo das dívidas consolidadas (União, Estados e Municípios)

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

7, 8, 1, 6, 5, 4, 2, 3
8, 7, 1, 6, 4, 3, 5, 2
7, 8, 1, 6, 4, 5, 3, 2
6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 2
4, 6, 8, 7, 5, 3, 2, 1

32 - No setor público, as operações de crédito são largamente utilizadas para viabilizar obras e serviços que, sem elas,
levariam longo tempo para dispor dos recursos necessários para suas execuções. Sob essa ótica, o resultado nominal
expressa a variação da dívida líquida de um setor público, em determinado período de tempo. Quando o resultado é
positivo, diz-se que existe um "superávit nominal" e, quando negativo, que existe um "déficit nominal". Sua apuração
está definida por portaria da Secretaria do Tesouro Nacional. Tomando por base os dados abaixo, apure o resultado
nominal.
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

EM REAIS

Dívida consolidada do ano anterior
Ativo financeiro do ano corrente
Ativo financeiro do ano anterior
Dívida consolidada do ano corrente

100.000,00
3.000,00
10.000,00
80.000,00

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 110.000,00
R$ 90.000,00
R$ 77.000,00
R$ 13.000,00
R$ 80.000,00

33 - Considerando as informações e dados da questão nº 32, qual é a dívida fiscal líquida do ano anterior?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 90.000,00
R$ 13.000,00
R$ 77.000,00
R$ 70.000,00
R$ 80.000,00

34 - Ainda com base nas informações e dados da questão nº 32, qual é a dívida fiscal líquida do ano corrente?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 70.000,00
R$ 23.000,00
R$ 90.000,00
R$ 110.000,00
R$ 77.000,00

35 - Calcule o resultado primário com base nos seguintes dados:
RUBRICAS
Receitas tributárias
Transferências correntes
Contribuições previdenciárias
Aplicações financeiras
Operações de crédito
Alienação de bens
Despesa com pessoal
Serviços de terceiros
Material de consumo
Transferências – despesa corrente
Investimentos
Encargos da dívida
Inversões financeiras – despesa de capital
Amortização da dívida
a)
b)
c)
d)
e)

EM REAIS
320.000,00
560.000,00
15.000,00
10.000,00
75.000,00
25.000,00
600.000,00
80.000,00
150.000,00
40.000,00
70.000,00
20.000,00
30.000,00
15.000,00

( + ) R$ 75.000,00
( − ) R$ 75.000,00
( − ) R$ 85.000,00
( − ) R$ 65.000,00
( − ) R$ 85.000,00

36 - Considerando as informações e dados da questão nº 35, qual é o total da receita não financeira?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 1.005.000,00
R$ 905.000,00
R$ 960.000,00
R$ 875.000,00
R$ 775.000,00

37 - Ainda com base nas informações e dados da questão nº 35, qual é o total da despesa não financeira?
a) R$ 875.000,00
b) R$ 1.005.000,00
c) R$ 960.000,00
d) R$ 970.000,00
e) R$ 775.000,00
38 - O orçamento cuja elaboração, aprovação, execução e controle é de competência do poder executivo, sendo utilizado em
países em que o poder é absoluto, denomina-se, quanto ao tipo, orçamento:
a)
b)
c)
d)
e)

Executivo.
Misto.
Legislativo.
Autoritário.
Democrático.

39 - Os créditos adicionais, cuja prorrogação jamais será permitida quanto à espécie, chamam-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Especiais.
Legislativos.
Extraordinários.
Executivos.
Suplementares.

40 - De acordo com o manual do SIAF, a classe dos eventos utilizados para a liquidação de despesas de exercícios
anteriores e atos administrativos potenciais são, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

61 e 51.
51 e 54.
56 e 53.
58 e 54.
55 e 40.

41 - De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, as receitas oriundas da alienação de ativos deverão ser aplicadas em:
a)
b)
c)
d)
e)

Amortização da dívida.
Despesas correntes.
Despesas de capital.
Investimento.
Inversões financeiras.

42 - Despesas com aquisição de imóveis, de bens de capital já em utilização, de títulos representativos de capital de
entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando tal operação não importa aumento de capital, denominam-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Transferências de capital.
Despesas de investimentos.
Inversões financeiras.
Transferências correntes.
Inversões de despesas.

43 - Na visão dos poderes do Estado, pode-se identificar dois tipos de funções do Estado, classificadas em funções maiores
e menores. Entre as maiores, podemos destacar as seguintes:
a)
b)
c)
d)
e)

Executiva, judicativa, distributiva e normativa.
Administrativa, normativa, judicativa e controlativa.
Legislativa, controlativa e judicativa.
Executiva, legislativa e judiciária.
Judiciária, legislativa, normativa e controlativa.

44 - Os tipos de empenhos são:
a)
b)
c)
d)
e)

Ordinário, estimativo e global.
Normal, estimativo e global.
Extraordinário, ordinário e estimativo.
Estimativo, global e normal.
Originário, ordinário e estimativo.

45 - O órgão Central do Poder Executivo responsável pela consolidação das propostas orçamentárias de todos os órgãos
dos poderes da União e também pela elaboração técnica do projeto de lei correspondente que será submetido ao
Presidente da República para posterior encaminhamento ao Congresso Nacional é o(a):
a)
b)
c)
d)
e)

Fundação Nacional de Saúde.
Ministério do Orçamento e Gestão.
Senado Federal.
Ministério do Planejamento e Orçamento.
Ministério de Fazenda.

46 - Considera-se vinculada a receita destinada a:
a) pagamento de pessoal e encargos sociais.
b) programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com recursos do Imposto de
Renda e do IPI.
c) resgate do principal da dívida pública interna.
d) reserva de contingência.
e) transferências negociadas aos Municípios, nas condições estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
47 - Como são classificadas as receitas públicas quanto à categoria econômica?
a)
b)
c)
d)
e)

Custeio e de capital.
Corrente e patrimonial.
Industrial e patrimonial.
Corrente e de capital.
Custeio e de investimento.

48 - Pela receita orçamentária arrecadada, o sistema orçamentário registra:

a)
b)
c)
d)
e)

D - orçamento da receita
D - caixa
D - execução orçamentária da receita
D - receita prevista
D - orçamento da receita

C - execução orçamentária da receita
C - receita orçamentária
C - receita prevista
C - orçamento da receita prevista
C - execução orçamentária da receita

49 - Qual é o regime contábil adotado pela Contabilidade Pública?
a)
b)
c)
d)
e)

Misto, de competência para a despesa e de caixa para a receita.
De caixa para a despesa pública.
De competência para a receita pública.
Misto, de caixa para o sistema financeiro e de competência para o sistema orçamentário.
Misto, de competência para a receita e de caixa para a despesa.

50 - O lançamento contábil pela emissão de empenho para compra de material de consumo, após ter cumprido as exigências
da Lei de Licitações, no sistema orçamentário, é:
a)
b)
c)
d)
e)

D - créditos disponíveis
D - despesa orçamentária
D - despesa empenhada a pagar
D - despesa empenhada
D - despesa orçamentária

C - despesa orçamentária empenhada
C - despesa empenhada a pagar
D - créditos disponíveis da despesa orçamentária
D - despesa orçamentária
D - despesa extra-orçamentária

