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CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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(E) previsão da receita e fixação da despesa.
1ª QUESTÃO
03. Assinale a alternativa que caracteriza o orçamento–programa.
MÚLTIPLA ESCOLHA
(A) Estima as receitas e fixa as despesas para um exercício financeiro.
9,000 pontos distribuídos em 50 itens

(B) Incorpora as receitas e as despesas dos órgãos da administração indireta.
(C) As despesas são fixadas para serem aplicadas nas categorias e subcategorias

Marque no cartão de respostas, anexo, a única alternativa que responde de maneira
correta ao pedido de cada item.

econômicas, elementos, subelementos e itens de despesas.
(D) As despesas são fixadas para serem aplicadas nas funções, subfunções,
programas, projetos, atividades e operações especiais.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

(E) Incorpora as receitas e as despesas dos órgãos da administração pública.

01. A Lei de Responsabilidade Fiscal veda operações de crédito por antecipação de
receita:

04. As receitas originárias e derivadas correspondem à classificação das receitas
quanto à(ao):

(A) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente
recebida.
(B) no último ano do mandato do titular do Poder Executivo Federal, Estadual
ou Municipal.

(A) natureza.
(B) poder de tributar.
(C) coercitividade.

(C) realizadas junto aos bancos não credenciados.

(D) afetação patrimonial.

(D) não avalizada pelo titular de Poder Executivo.

(E) regularidade.

(E) não avalizada pelo titular de Poder Legislativo.
02. A Contabilidade Governamental verifica todos os fatos orçamentários,
financeiros e econômicos independentemente do regime de apuração
orçamentária, devendo registrá-los segundo o princípio da:

05. No que se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Legislativo somente
poderá efetuar a reestimativa da receita se ficar comprovado erro ou omissão:
(A) em virtude de sobras orçamentárias.

(A) competência para receitas e despesas.

(B) de ordem técnica ou legal.

(B) realização para as despesas e de competência para as receitas.

(C) de ordem administrativa.

(C) realização para as receitas e de competência para as despesas.

(D) decorrente de novo planejamento.

(D) caixa para receitas e despesas.

(E) decorrente de poder discricionário do gestor.
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06. Em determinada entidade pública o contador identificou que o demonstrativo da
aplicação do adiantamento recebido por um funcionário apresentou saldo credor,
indicando que o responsável efetuou pagamento em valor superior ao que havia
recebido. Analise os fatos e assinale qual deles pode ter concorrido para a
apresentação do referido saldo.
(A) O titular do adiantamento emitiu cheques para pagamento de despesas de
pequena monta.
(B) No pagamento de uma duplicata de compra de material de escritório, teve
um desconto e lançou o valor bruto dessa duplicata.
(C) O cheque de adiantamento foi recebido e depositado no banco.
(D) Foi efetuado e registrado pagamento de despesa que teve desconto de
Imposto de Renda na Fonte.
(E) Houve desvio de finalidade na aplicação dos recursos.

_________________
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(A) R$ 110,00.
(B) R$ 115,00.
(C) R$ 120,00.
(D) R$ 125,00.
(E) R$ 130,00.
08. Uma empresa qualquer realizou um serviço para certo órgão público federal em
janeiro de 2005, mas não recebeu o valor contratado, que era de R$ 20.000,00.
No fim do ano, seu crédito foi inscrito em Restos a Pagar, mas não chegou a ser
pago durante o exercício de 2006. Inconformada com tal situação, em janeiro de
2007, a firma reclamou seu crédito, mas a inscrição em Restos a Pagar já tinha

07. Com base nos dados a seguir discriminados, todos hipoteticamente registrados no
âmbito de um estado qualquer, assinale a alternativa que indica o valor correto da
receita corrente líquida, de acordo com o disposto pela lei de Responsabilidade
Fiscal, considerando que tais dados estão apresentados no balanço encerrado em
31-12-2006, contendo informações de 12 meses.
ITEM
Receitas:
- Tributária
- Patrimonial
- Compensação financeira entre regimes
- Contribuição para previdência do servidor
- Diversas receitas
- Operação de crédito
- Alienação de bens
Despesas:
- Despesas de pessoal e encargos
- Despesas de capital
- Transferências constitucionais a Municípios
- Compensação financeira entre regimes (art.2º, IV,c, da LRF)
- Contribuição para previdência do servidor (§ 9º, art. 201, da
CF/88)

R$
120,00
10,00
5,00
10,00
15,00
15,00
10,00
79,00
23,00
30,00
5,00
10,00

sido cancelada. Mesmo após o cancelamento da inscrição em Restos a Pagar, a
Unidade pode efetuar o pagamento utilizando recursos da dotação destinada a
atender às:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

despesas extra-orçamentárias.
despesas vinculadas a Restos a Pagar.
despesas de exercícios anteriores.
obrigações de exercícios anteriores.
despesas vinculadas.

09. Na entidade pública, para registro das transações e visando a apuração dos
resultados gerais do exercício, devem ser observados, por imposição de lei, os
regimes:
(A) de competência ou de confrontação entre despesas incorridas no período e a
correspondente geração das receitas.
(B) de competência para as receitas geradas e de caixa para as despesas
efetivamente pagas.
(C) de caixa para as receitas arrecadadas e de competência para as despesas
legalmente empenhadas.
(D) de caixa para as receitas efetivamente recebidas e competência para as
despesas liquidadas no exercício.
(E) de competência par as receitas e despesas.
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10. Analise as afirmativas sobre os princípios orçamentários, colocando entre parênteses
a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, ou a letra F, quando se tratar de
afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.
( ) A Constituição Federal brasileira de 1988 criou a possibilidade de vinculação de
receitas como regra geral, desconsiderando o princípio da não-afetação das
receitas.
( ) A lei orçamentária brasileira poderá destinar dotações globais a certos
programas de trabalho relacionados ao custeio de determinadas atividades.
( ) A lei orçamentária deverá conter apenas matéria financeira relativa à previsão
da receita e à fixação da despesa, excetuadas as autorizações para a abertura de
créditos adicionais e a contratação de operações de crédito.
( ) Na Constituição Federal brasileira de 1988, foi aberta a possibilidade da
existência de orçamentos desequilibrados nos quais o déficit deverá figurar nas
chamadas operações de crédito.
( ) Os orçamentos públicos, ao cumprirem múltiplas funções – algumas não
técnicas – devem ser apresentados em linguagem clara e compreensível a todos
os possíveis usuários das informações neles contidas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F
F
V
V
F

;F ;F
;F ;F
;F ;F
;V;F
;F ;V

; V ; V.
; V ; F.
; V ; F.
; F ; V.
; V ; V.

11. Analise as afirmativas sobre os créditos adicionais, colocando entre parênteses a letra
V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, ou a letra F, quando se tratar de
afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.
( ) Sua existência deveria ser de caráter meramente excepcional, haja vista o
processo integrado de planejamento e orçamento.
( ) São também denominados créditos suplementares e classificam-se em especiais
e extraordinários.
( ) Créditos especiais são aqueles destinados a despesas urgentes e imprevistas, em
caso de guerra, comoções intestinas ou calamidade pública, para as quais não
haja dotação orçamentária sequer na reserva de contingência.
( ) Créditos extraordinários são aqueles destinados ao reforço de dotações
orçamentárias.
( ) Os créditos adicionais terão vigência no exercício financeiro em que forem
autorizados, salvo quando a autorização for promulgada nos quatro últimos

_________________
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meses daquele exercício, caso em que poderão ser reabertos, até o limite de seus
saldos, para incorporação ao orçamento do exercício financeiro.

(A) F ; F ; F ; V ; V.
(B) F ; F ; V ; V ; F.
(C) V ; F ; F ; F ; V.
(D) V ; V ; F ; V ; V.
(E) F ; F ; V ; V ; V.
12. Quando da apuração do superávit financeiro, o balanço patrimonial do exercício
anterior (2006) indicava para o ativo financeiro o valor de R$ 150,00 e para o
passivo financeiro o de R$ 70,00. No exercício atual (2007), haviam sido
reabertos dois créditos adicionais: um especial com saldo de R$ 50,00, aberto
com recursos de operação de crédito, do qual deixou de ser arrecadado o valor de
R$ 20,00 no exercício anterior; e um extraordinário com saldo de R$ 28,00.
Considerando esses dados, o valor máximo de crédito adicional a ser aberto será
de:
(A) R$ 80,00.
(B) R$ 52,00.
(C) R$ 30,00.
(D) R$ 22,00.
(E) R$ 2,00.
13. De acordo com as regras da contabilidade pública nacional, é correto afirmar,
quanto à forma de registro da receita, que:
(A) todas as receitas são fatos modificativos.
(B) todos os ingressos são considerados receitas.
(C) o regime contábil é o da competência.
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(D) operações de crédito não são consideradas receitas.

SOMA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Créditos Iniciais
Créditos Adicionais
SOMA

(E) todas as receitas são orçamentárias.

14. Em determinado exercício financeiro, foram apurados os seguintes saldos ao
final do período:
Despesa Fixada
Receita Arrecadada
Despesa Paga

R$ 170,00
R$ 110,00

Despesa Realizada
Receita Prevista

R$ 140,00
R$ 150,00

A partir da análise dos dados anteriores, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

15.357,00
EXECUÇÃO
11.496,00
579,00
12.075,00

(1.043,00)
DIFERENÇA
1.339,00
900,00
2.239,00

16. Analisando-se o comportamento da execução orçamentária, pode-se afirmar que
houve:
(A) insuficiência na alocação dos custos correspondentes às receitas industriais
de R$ 570,00.

(C) excesso na arrecadação de impostos e demais tributos de R$ 4.797,00.
(D) equilíbrio nas transferências.
(E) equilíbrio orçamentário.

Sistema misto.
Sistema patrimonial.
Sistema de compensação.
Sistema financeiro.
Sistema orçamentário.

17. O resultado da execução orçamentária evidencia:
(A) défícit de R$ 1.043,00.
(B) superávit de R$ 1.196,00.
(C) défícit de R$ 2.239,00.
(D) superávit de R$ 3.282,00.
(E) resultado nulo.

Analise o quadro abaixo e, a seguir, responda os itens 16 e 17.
Balanço Orçamentário 31/12/2000 (em R$)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
PREVISÃO
EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES
6.637,00
11.889,00
Tributária
1.300,00
6.097,00
Patrimonial
972,00
857,00
Industrial
383,00
953,00
Transferências Correntes
3.982,00
3.982,00
RECEITAS DE CAPITAL
7.677,00
3.468,00
Alienação de Bens
1.100,00
958,00
Operações de Crédito
3.835,00
Transferências de Capital
2.742,00
2.510,00

14.314,00
FIXAÇÃO
12.835,00
1.479,00
14.314,00
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(B) obtenção de empréstimos de R$ 3.835,00.

Houve excesso de arrecadação de R$ 60,00.
Houve excesso de despesa de R$ 30,00.
Houve déficit de R$ 20,00.
Houve economia de despesa de R$ 10,00.
Houve déficit de R$ 30,00.

15. Em relação aos sistemas de contas, considerando a estrutura das contas
integrantes da contabilidade governamental, qual dos sistemas abaixo relacionase com as entradas e saídas de recursos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________
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DIFERENÇA
(5.252,00)
(4.797,00)
115,00
(570,00)
0,00
4.209,00
142,00
3.835,00
232,00

18. O auditor do Tribunal de Contas da União, tomando por base apenas a
verificação de que a entidade auditada possui objetivos claros, orçamento
adequado aos seus objetivos e a inexistência de possibilidade de
comprometimento de suas atividades, pode afirmar que:
(A) na avaliação de risco, a empresa não possui fatores que possam
comprometer o alcance de seus objetivos.
(B) na avaliação das atividades de controle, a empresa possui fatores que
possam comprometer o alcance de seus objetivos.
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(C) garante a informação e comunicação interna, permitindo captar e manipular
as informações de forma adequada.
(D) não oferece risco de controle do pessoal, nem de fraude ou erro nas
operações da organização.
(E) todos os componentes do controle interno estão adequados e com o
funcionamento compatível com as necessidades da empresa.

19. O saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação
prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício, entende-se
por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Superávit Financeiro.
Excesso de Arrecadação.
Ativo Real Líquido.
Superávit Orçamentário.
Economia Orçamentária.

20. O superávit financeiro que permitirá a abertura de créditos suplementares nos
termos da lei é apurado em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Balanço das Variações Patrimoniais.
Balanço Financeiro.
Balanço Orçamentário.
Balanço Patrimonial.
Balanço Geral.

21. O demonstrativo das Variações Patrimoniais esclarece:
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Passivo Real a Descoberto

R$

Passivo Real

R$ 23.700,00

Passivo Financeiro

R$ 5.700,00

Passivo Compensado

R$ 4.200,00

300,00

Sabendo que esse mesmo balanço apresentou um superávit financeiro de R$
900,00, podemos afirmar que o valor do ativo permanente é:
(A) R$ 16.800,00.
(B) R$ 18.000,00.
(C) R$ 23.400,00.
(D) R$ 23.700,00.
(E) R$ 27.900,00.
23. Correlacione os estágios da receita e despesa orçamentárias em conformidade
com os seus respectivos conceitos e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta
a seqüência correta.
ESTÁGIOS
RECEITA/DESPESA

(A) o movimento a débito e a crédito da conta, referente a cada mês do
exercício.
(B) a origem do resultado líquido, pela discriminação de receitas e despesas,
superveniências e insubsistências.
(C) a proporção entre o resultado líquido e o capital próprio.
(D) as mutações patrimoniais.
(E) o lucro do exercício.

1. Liquidação

22. Após o levantamento do Balanço Patrimonial, determinada prefeitura apresentou

5. Pagamento

os seguintes valores contábeis:

_________________
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2. Arrecadação
3. Empenho
4. Suprimento

6. Recolhimento

CONCEITO

( ) Entrega pelo Tesouro Público aos agentes
pagadores dos meios de pagamentos para
liquidação dos compromissos financeiros.
( ) Estágio que consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo
crédito.
( ) Representa o momento em que o contribuinte
liquida suas obrigações para com o Estado.
( ) É o ato pelo qual os agentes arrecadadores
entregam, diretamente, ao Tesouro Público o
produto da arrecadação.
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(B) 1 ; 3 ; 2 ; 4.
(C) 3 ; 2 ; 4 ; 6.
(D) 5 ; 1 ; 4 ; 3.
(E) 4 ; 3 ; 2 ; 6.
24. Indique o Resultado Operacional Bruto e o Resultado Líquido do Exercício,
respectivamente, face aos saldos das contas relacionadas abaixo:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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seja, o final do exercício engloba todas as operações que resultem débitos e
créditos de natureza financeira.
( ) O Sistema Financeiro engloba todas as operações que resultem débitos e
créditos de natureza financeira, compreendidas na execução orçamentária, que
serão objeto de registro e controle contábil, apresentando no final do exercício
o resultado financeiro apurado.
( ) O Sistema Patrimonial registra analiticamente todos os bens de caráter
permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita
caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e
administração, bem como mantém registro sintético dos bens móveis e
imóveis.

(A) 4 ; 1 ; 2 ; 6.

CONTAS
Impostos sobre Serviços
ICMS sobre Vendas
Despesas Financeiras
Despesas Administrativas
Custo de Serviços Prestados
Custo de Mercadorias Vendidas
Venda de Mercadorias
Dividendos Propostos
Receitas de Serviços Prestados
Provisão para Imposto de Renda

_________________
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SALDOS
R$
30.000,00
R$ 204.000,00
R$ 180.000,00
R$ 150.000,00
R$ 100.000,00
R$ 600.000,00
R$ 1.200.000,00
R$
30.000,00
R$ 600.000,00
R$
80.400,00

R$ 1.070.000,00 e R$ 659.600,00.
R$ 896.000,00 e R$ 425.600,00.
R$ 866.000,00 e R$ 455.600,00.
R$ 770.000,00 e R$ 485.600,00.
R$ 890.000,00 e R$ 425.000,00.

25. Analise as afirmativas sobre Contabilidade Pública, colocando entre parênteses a
letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira ou a letra F quando se tratar de
afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.
( ) Autarquias são entidades, criadas por lei, dotadas de personalidade jurídica de
direito público, com patrimônio e receitas próprias, para executarem atividades
típicas da Administração Pública.
( ) O Sistema Orçamentário evidencia o registro contábil da receita e da despesa de
acordo com as especificações constantes da Lei de Orçamento e dos Créditos
Adicionais, assim como o montante dos créditos orçamentários vigentes, a
despesa empenhada à conta dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis. Ou

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

V
F
V
F
V

; F ; F ; V.
; V ; F ; F.
; V ; F ; V.
; F ; V ; V.
; F ; V ; F.

26. Compreende uma Variação Ativa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

aumento do Ativo.
aumento das Obrigações.
diminuição do Ativo.
aumento do Resultado.
diminuição das Despesas

27. No processo de acompanhamento do inventário físico de estoques de matériaprima, o auditor constatou a existência de quantidades relevantes de itens que não
constavam dos registros físico-financeiros e contábeis. Neste caso, o auditor pode
ter descoberto:
(A) ativos e passivos fictícios.
(B) ativos e passivos ocultos.
(C) ativos ocultos e passivos fictícios.
(D) ativos fictícios e passivos ocultos.
(E) ativos obsoletos e passivos a descoberto.
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28. Você está auditando a conta “Fornecedores a Pagar”. Uma situação anormal, que
deveria ser cuidadosamente analisada e que constituiria um ponto de auditoria,
seria:
(A) saldo devedor do fornecedor.
(B) identidade entre a relação individual de fornecedores e o razão geral.
(C) aquisições de serviços contabilizadas na conta.
(D) aquisições de bens contabilizadas na conta.
(E)

cartas de confirmação de fornecedores conciliadas com os registros
contábeis.

29. Uma determinada prefeitura pretende solicitar a abertura de crédito especial. Para
tanto, a área de orçamento, em conjunto com a área financeira e de contabilidade,
constatou o seguinte:
I.

_________________
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(E) R$ 90,00.
30. Em uma operação de incorporação, a Companhia:
(A) transfere a totalidade de seu patrimônio para outra, que lhe sucede em seus
direitos e obrigações.
(B) adquire o controle acionário de outra, comprando mais de 50% das ações
com direito a voto.
(C) constrói um prédio para outra, em terreno previamente cedido por esta
última.
(D) une seu patrimônio ao de uma outra, para que ambas constituam uma nova
sociedade.
(E) une seu patrimônio ao de uma outra, para que ambas constituam duas
sociedades.

31. A Companhia Bom Jardim adquiriu, em 17.06.1999, à vista, R$ 1.000,00 de
mercadorias para revenda. No dia 30.06.1999, revendeu-as, a prazo, pelo mesmo

De uma receita prevista, até o mês, de R$ 120,00, já tinham sido
arrecadados R$ 170,00, mas estima-se que, no restante do exercício,
deixarão de ser arrecadados R$ 10,00.
Já havia sido aberto um crédito extraordinário de R$ 5,00.
O Balanço Patrimonial do exercício anterior apresenta R$ 10,00 no
disponível, R$ 30,00 no realizável e não tem passivo financeiro.
Está sendo reaberto um crédito especial de R$ 15,00, autorizado em
setembro do exercício anterior.
A prefeitura obteve um empréstimo de R$ 25,00 para fazer face a novas
despesas.
A análise da execução orçamentária do exercício mostrou que dotações no
valor de R$ 15,00 não serão mais utilizadas e, portanto, podem ser anuladas.

valor. As contas patrimoniais envolvidas nas operações de compra e venda

Com base nos dados apresentados e adotando uma postura conservadora no
sentido de não considerar no ativo financeiro qualquer valor a receber, pode-se
afirmar que o valor disponível para abertura do crédito especial é de:

32. O auditor de uma entidade de fiscalização superior, ao analisar se os controles

II.
III.
IV.
V.
VI.

pertencem, respectivamente, ao:
(A) Disponível e Passivo Circulante.
(B) Ativo Circulante e Passivo Circulante.
(C) Disponível e Realizável a Longo Prazo.
(D) Realizável a Longo Prazo e Ativo Circulante.
(E) Realizável a Curto Prazo e Ativo Circulante.

internos da área de licitações e contratos garantem o controle a um custo mínimo,
estará efetuando uma avaliação de:

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

R$ 70,00.
R$ 40,00.
R$ 50,00.
R$ 80,00.

(A) quantificação.
(B) economicidade.
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(C) controle.

-

(D) eficiência de gestão.
(E) eficácia.
33. As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecem o(s):
(A) Orçamento Fiscal, de Investimento e da Seguridade Social.
(B) Planos Governamentais da União, dos Estados e Municípios.

(D) Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Anuais.

34. Determinada indústria mantém um controle individual de seu imobilizado. Em
31.12.2006 os saldos das contas no Balanço Patrimonial eram os seguintes:
Máquinas e Equipamentos
R$ 43.190,00
R$ 63.360,00

Depreciação Acumulada
R$ 34.370,00
R$ 53.160,00

As máquinas foram utilizadas em regime de trabalho de três turnos de 8 horas,
em todo o período de 2006. A empresa adota o método das quotas constantes de
depreciação, sendo de 10 anos a vida útil das máquinas. Considerando que o
coeficiente adotado é de 2 para o referido regime de trabalho, o valor da
depreciação dessas máquinas, em 2006, a ser contabilizado pela empresa, será de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Saldo inicial de 100 unidades a R$ 11,00 cada.
Aquisição de 300 unidades por R$ 3.200,00 + Frete no valor de R$ 300,00.
Venda de 200 unidades por R$ 5.000,00.
Aquisição de 150 unidades por R$ 2.075,00.
Aquisição de 50 unidades por R$ 825,00.
Venda de 180 unidades por R$ 4.100,00 + frete no valor de R$ 200,00.

(A) R$ 4.340,00 e R$ 2.560,00.
(B) R$ 4.640,00 e R$ 2.860,00.

(D) R$ 6.400,00 e R$ 2.860,00.
(E) R$ 4.640,00 e R$ 2.560,00.

(E) Créditos Especiais.

Máquina A
Máquina B
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(C) R$ 6.100,00 e R$ 2.560,00.

(C) Créditos Suplementares e Extraordinários.

Itens

_________________
DIRETOR DE ENSINO

R$ 10.655,00.
R$ 18.838,00.
R$ 19.020,00.
R$ 21.310,00.
R$ 20.200,00.

35. Considerando os dados abaixo, na ordem apresentada, apure, respectivamente, o
custo das mercadorias vendidas e o valor do estoque, com base no Custo Médio
Ponderado, sabendo-se que no decorrer das operações foram enviadas ao
fornecedor, para conserto, 125 unidades.

36. O encerramento das contas de resultado, arroladas dentre as contas relacionadas
abaixo, evidencia:
CONTAS
Bancos Conta Movimento
Caixa
Capital Social
Despesas Antecipadas de Juros
Despesas com Energia Elétrica
Despesas com Material de Escritório
Despesas com Publicidade
Despesas com Salários
Despesas de Seguros
Duplicatas a Pagar
Duplicatas a Receber
Impostos
Instalações
Lucros Acumulados
Móveis e Utensílios
Receitas de Serviços a Prestar
Receitas de Serviços Prestados
Receitas Financeiras
Salários a Pagar

SALDOS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

800,00
350,00
1.600,00
1.800,00
60,00
120,00
250,00
500,00
100,00
500,00
500,00
500,00
600,00
230,00
1.000,00
1.200,00
1.650,00
400,00
500,00

VISTO:
CONCURSO DE ADMISSÃO – 2007 ao CFO/QC - 2008

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

_________________
DIRETOR DE ENSINO
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(D) Custos Indiretos: A= R$ 237.000,00 B= R$ 248.850,00 C= R$ 264.650,00.
(A) R$ 80,00 de prejuízo.

Custo Unitário: A= R$

(B) R$ 120,00 de lucro.

2.559,60 B= R$

1.221,63 C= R$

1.020,79.

(E) Custos Indiretos: A= R$ 43.779,17 B= R$ 87.097,50 C= R$ 65.668,75.

(C) R$ 520,00 de lucro.

Custo Unitário: A= R$

2.246,29 B= R$

1.519,76 C= R$

1.020,79.

(D) R$ 750,00 de lucro.
(E) R$ 850,00 de lucro.
37. Com base nos dados abaixo, calcule os custos indiretos e os custos unitários dos
produtos “A”, “B” e “C”, respectivamente:
 Os custos de mão-de-obra direta foram apropriados com base na quantidade de
unidades produzidas; e
 Os custos indiretos foram rateados com base no custo direto total de cada
produto.
CUSTOS
Máteria-prima
Mão-de-obra
direta
SUB-TOTAL
Custos
indiretos
TOTAL
Unidades
Custo unitário

Produto “A”
R$ 177.750,00

Produto “B” Produto “C”
R$ 118.500,00 R$ 98.750,00

TOTAL
R$ 355.500,00

R$ 262.675,00
125

275

350

750

(A) Custos Indiretos: A= R$ 43.779,17 B= R$ 96.314,17 C= R$ 122.581,66.

38. O Custo dos Produtos Acabados e o Custo dos Produtos Vendidos em 31.03.2002
de uma Companhia, com base nas informações abaixo mencionadas, são
respectivamente:

REGISTROS CONTÁBEIS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2002
Aquisições de Matérias-Primas
R$ 2.625,00
Custo de Mão-de-Obra Direta
R$ 525,00
Custos com Água e Luz da Fábrica
R$ 126,00
Depreciação da Fábrica
R$ 567,00
Despesas Administrativas
R$ 945,00
Despesas de Vendas
R$ 490,00
Estoque de Matéria-Prima em 01.01.2002
R$ 315,00
Estoque de Matéria-Prima em 31.03.2002
R$ 210,00
Estoque de Produtos Acabados em 01.01.2002
R$ 910,00
Estoque de Produtos Acabados em 31.03.2002
R$ 735,00
Estoque de Produtos Semi-Acabados em 01.01.2002
R$ 630,00
Estoque de Produtos Semi-Acabados em 31.03.2002
R$ 350,00
Manutenção da Fábrica
R$ 304,50
Mão-de-Obra Indireta
R$ 1.050,00
Seguro da Fábrica
R$ 140,00
Suprimentos da Fábrica
R$
52,50
Vendas
R$ 8.750,00

1.106,38.

(A) R$ 3.150,00 e R$ 3.325,00.

(B) Custos Indiretos: A= R$ 82.950,00 B= R$ 87.097,50 C= R$ 92.627,50.

(B) R$ 5.775,00 e R$ 5.950,00.

Custo Unitário: A= R$ 2.246,23 B= R$ 1.255,14 C= R$

1.020,79.

(C) R$ 7.420,00 e R$ 7.420,00.

(C) Custos Indiretos: A= R$ 118.203,75 B= R$ 78.802,50 C= R$ 65.668,75.

(D) R$ 8.540,00 e R$ 7.315,00.

Custo Unitário: A= R$

Custo Unitário: A= R$

2.559,60 B= R$ 1.221,63 C= R$

4.559,29 B= R$

1.519,76 C= R$

723,70.

(E) R$ 7.420,00 e R$ 7.315,00.

VISTO:
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2007 ao CFO/QC - 2008

_________________
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Analise o quadro abaixo e, a seguir, responda os itens 39 e 40.
Empresa Magnus Comércio S.A.
Balancete de Verificação em 31.12.2006 (em R$)
SALDOS FINAIS
CONTAS
Devedores
Credores
Caixa
1.400,00
Móveis e Utensílios
2.300,00
Depreciação acumulada de Móveis e
400,00
Utensílios
Estoque inicial de mercadorias para venda
1.500,00
Clientes
3.000,00
Capital Social
4.000,00
Fornecedores
3.000,00
Despesa com salários
1.000,00
Despesa com viagens
500,00
Compra de mercadorias para venda
2.000,00
Venda de mercadorias
5.000,00
Despesa com depreciação
400,00
Despesa com aluguéis
300,00
Total
12.400,00
12.400,00
39. O Ativo corresponde ao montante de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 6.100,00.
R$ 5.000,00.
R$ 8.000,00.
R$ 4.000,00.
R$ 6.000,00.

41. A posição negativa do capital circulante líquido pode indicar que a empresa tem
risco de continuidade operacional. Essa situação ocorre quando o:
(A) Ativo Circulante é maior do que o Passivo Circulante.
(B) Ativo Circulante e o Realizável a Longo Prazo são inferiores ao Passivo
Total.
(C) Ativo Circulante, deduzido dos Estoques, é superior ao Passivo Circulante.
(D) Ativo Circulante é menor do que o Passivo Circulante.
(E) Ativo Circulante é menor do que o Ativo Fixo.
42. O analista constatou que o Balanço Patrimonial da empresa foi manipulado para
apresentar melhor Índice de Liquidez Seca. Assinale a alternativa que apresenta a
evidência do fato.
(A) Reclassificação de contas a pagar de curto prazo para longo prazo.
(B) Reclassificação de realizável a longo prazo para ativo permanente.
(C) Reclassificação de duplicatas descontadas do ativo circulante para passivo
circulante.
(D) Contabilização de resultado negativo de equivalência patrimonial de
investimentos.
(E) Avaliação dos estoques pelo princípio contábil do registro pelo valor
original.
43. Sabe-se que o regime contábil na administração pública difere da contabilidade
empresarial. Constitui exceção ao regime financeiro de caixa da receita
orçamentária, em interpretação literal das disposições atinentes contidas na Lei nº
4.320/64:

40. O Lucro Líquido é de:
(A) R$ 1.800,00.
(B) R$ 1.000,00.
(C) R$ 3.200,00.
(D) R$ 5.000,00.
(E) R$ 6.000,00.

(A) inscrição da dívida ativa.
(B) recebimento de dívida ativa de exercícios anteriores.
(C) baixa de restos a pagar como receita orçamentária por cancelamento do
empenho assim inscrito.
(D) apropriação como receita orçamentária pela conversão de depósito recebido
no exercício.
(E) estorno da receita orçamentária e inscrição de restituição de tributos a pagar
relativa a imposto arrecadado no exercício.

VISTO:
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2007 ao CFO/QC - 2008

44. Sabe-se que todo Plano de Contas é estruturado com o propósito de atender, de
maneira uniforme e sistematizada, ao registro contábil dos atos e fatos. Sendo
assim, em relação ao Plano de Contas Único da Administração Pública Federal,
pode-se afirmar que o mesmo possui as seguintes características, exceto:
(A) está estruturado em 6 (seis) classes de contas, das quais 4 (quatro) são
contas de resultado.
(B) as contas de controle da execução orçamentária da receita e da despesa estão
localizadas nos Grupos 1.9 e 2.9.
(C) está estruturado em quatro sistemas de contas, a saber: orçamentário,
financeiro, patrimonial e de controle.
(D) o código da conta é composto por nove dígitos e sete níveis.
(E) a consolidação do balanço será no terceiro nível da conta.
45. Em razão do método de partida dobrada, diversas contas patrimoniais e de
resultado são inter-relacionadas. Assinale a alternativa cujas contas não são interrelacionadas.
(A) Vendas - Contas a Receber.
(B) Compras - Contas a Pagar.
(C) Estoques - Custo das Mercadorias Vendidas.
(D) Investimentos - Resultado da Equivalência Patrimonial.
(E) Imobilizado – Provisão para Devedores Duvidosos.
46. Em relação à Contabilidade Geral, assinale a alternativa incorreta.
(A) As Reservas são retenções do Lucro Líquido do Exercício.
(B) As Reservas de Lucro visam manter a integridade do Capital Social.
(C) A Reserva Legal visa manter a integridade do Capital Social.
(D) As Reservas de Reavaliação não têm origem no Lucro Líquido do exercício.
(E) As Reservas de Capital não têm origem no Lucro Líquido do exercício.

_________________
DIRETOR DE ENSINO
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47. Em relação à Contabilidade Pública, assinale a alternativa incorreta:
(A) O Balanço Orçamentário é a demonstração comparada das receitas previstas
e realizadas com as despesas autorizadas e executadas, evidenciando apenas
o resultado previsto no Orçamento.
(B) O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem
como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentárias,
conjugados com as disponibilidades de Tesouraria.
(C) O Balanço Patrimonial revela a composição qualitativa e quantitativa do
patrimônio.
(D) As Variações Patrimoniais demonstram o resultado econômico ou
patrimonial do exercício.
(E) As Variações Patrimoniais são classificadas em Ativas e Passivas.
48. O Balanço Patrimonial, previsto no art. 105 da Lei 4.320/64 (Anexo 14), é a
Demonstração Contábil que evidencia a situação patrimonial do ente público.
Consoante o que dispõe a citada Lei e, ainda, a prática corrente na contabilidade
federal, é incorreto afirmar, a respeito do Balanço Patrimonial, que:
(A) o Passivo Financeiro será igual ao Passivo Real quando a entidade não
possuir Passivo Permanente.
(B) o Ativo e o Passivo Compensado fazem parte do Balanço Patrimonial.
(C) os Restos a Pagar compõem o Passivo Financeiro.
(D) a Dívida Fundada é parte do Passivo Não Financeiro.
(E) o Saldo Patrimonial é apresentado sempre do lado do Passivo.
49. Constitui exceção ao princípio da anualidade:
(A) a abertura dos créditos especiais e extraordinários nos últimos quatro meses
do exercício.
(B) a inscrição em restos a pagar processados.
(C) a inscrição em restos a pagar não processados.
(D) a inscrição do serviço da dívida a pagar.
(E) a utilização do superávit financeiro do exercício anterior.

VISTO:
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2007 ao CFO/QC - 2008

50. Dentre outros aspectos, a Lei de Responsabilidade Fiscal caracteriza-se por trazer
ao universo público uma série de novos conceitos e procedimentos. No caso
específico do Relatório de Gestão Fiscal, a ser emitido ao final de cada
quadrimestre, é incorreto afirmar que ele deverá conter:

_________________
DIRETOR DE ENSINO
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2ª QUESTÃO
DÊ O QUE SE PEDE

(A) Comparativo entre as concessões de garantias e os limites de que trata a Lei.

1,000 ponto distribuído em 1 item

(B) Comparativo entre as operações de crédito, inclusive por antecipação de
receita, e os limites de que trata a Lei.
(C) Demonstrativo, apenas no último quadrimestre, das despesas empenhadas e
não liquidadas inscritas em Restos a Pagar.
(D) Demonstrativo, em todas as suas edições, das despesas liquidadas inscritas
em Restos a Pagar.
(E) Demonstrativo de despesa total com pessoal, exceto inativos.

RESPONDA NO CADERNO DE RESPOSTAS ANEXO.
Tomando por base a demonstração de receitas e despesas de um determinado
município, o Tribunal de Contas calculou os limites das despesas com pessoal
considerando os seguintes dados referentes ao exercício de 2006:
a) Despesas (R$):
- Despesas com Pessoal (Poder Legislativo e Executivo). 21.250,00
- Outras Despesas de Pessoal ( art. 18, § 1º da LRF).
1.875,00
- Transferência a Pessoas.
2.875,00
- Pensionistas.
250,00
b) Receitas (R$):
- Contribuição para previdência de servidor
- Compensação entre regimes
- Receita Corrente total

1.375,00
62,50
29.462,50

Você precisa verificar se o município está cumprindo o limite global definido no
inciso III do art. 20 da LRF. Com base nas informações da questão e sabendo que a
Receita Corrente Líquida no mesmo período é de R$ 28.025,00, calcule:
1) O valor das Despesas com Pessoal.
2) O comprometimento da Receita Corrente Líquida com as Despesas com
Pessoal.

VISTO:
CONCURSO DE ADMISSÃO – 2007 ao CFO/QC - 2008

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

_________________
DIRETOR DE ENSINO
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SOLUÇÃO DA 2ª QUESTÃO:
01) √ √ √ √ √ √ = 0,6
DESPESA COM PESSOAL = (PODER LEGISLATIVO + EXECUTIVO + OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL + TRANSFERÊNCIAS A
PESSOAS) – CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA DE SERVIDOR+COMPENSAÇÕES ENTRE REGIMES)
DESPESA COM PESSOAL = √ √ R$ 26.250,00 – √ √ R$ 1.437,50 = √ √ R$ 24.812,50

02) √ √ √ √ = 0,4
COMPROMETIMENTO = √ DESPESA COM PESSOAL = √ 24.812,50 = √ 0,88
√ RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 28.025,00

xxxxxxxxxx----------xxxxxxxxxx

