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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Em 16/10/2012, a Companhia XYZ adquiriu mercadorias
para revenda no valor de R$ 20.000,00. Nesse preço estão inclusos
os valores do IPI e do ICMS, que foram iguais a R$ 2.000,00 e
R$ 3.600,00, respectivamente. A adquirente teve, ainda, de arcar
com os seguintes gastos relacionados às mercadorias adquiridas:
juros cobrados pelo fornecedor, já embutidos no preço, pelo fato de
a adquirente ter optado por pagar as mercadorias a prazo, no valor
de R$ 1.000,00; frete para recebimento das mercadorias adquiridas,
no valor de R$ 500,00; e gastos com propaganda, no valor de
R$ 1.500,00.

Com base nos dados apresentados nessa situação hipotética,
conclui-se que o custo de aquisição das mercadorias foi de

A R$ 16.900,00.
B R$ 17.400,00.
C R$ 13.900,00.
D R$ 15.400,00.
E R$ 15.900,00.

QUESTÃO 32

A companhia aberta que adquire uma letra do Tesouro Nacional
(LTN), classificando-a como disponível para venda, deve, após o
reconhecimento inicial do instrumento financeiro adquirido, avaliar
a LTN pelo seu

A valor justo, reconhecendo o efeito contábil dessa avaliação
diretamente no resultado do período.

B custo corrente, reconhecendo o efeito contábil dessa avaliação
na conta ajustes de avaliação patrimonial, do patrimônio
líquido.

C valor presente, reconhecendo o efeito contábil dessa avaliação
diretamente no resultado do período.

D valor justo, reconhecendo o efeito contábil dessa avaliação na
conta ajustes de avaliação patrimonial, do patrimônio líquido. 

E custo amortizado, reconhecendo o efeito contábil dessa
avaliação diretamente no resultado do período.

QUESTÃO 33

Considere que 15 dias antes do encerramento do exercício social,
uma máquina industrial tenha apresentado valor contábil de
R$ 100.000,00. Considere, ainda que, na data do encerramento
do exercício social, o contador tenha constatado que essa máquina
poderia estar com problemas de recuperabilidade do seu valor.
A estimativa era que a máquina apresentasse um valor em uso de
R$ 95.000,00, um valor justo de R$ 102.000,00 e custos de venda
no valor de R$ 3.000,00. Nessa situação hipotética, em relação à
avaliação desse ativo imobilizado, o contador deverá

A reconhecer uma perda por valor recuperável no valor de
R$ 1.000,00.

B reconhecer uma perda por valor recuperável no valor de
R$ 5.000,00.

C aumentar o valor do ativo para R$ 102.000,00, que representa
o seu valor justo.

D reconhecer imediatamente os custos de venda como despesas.
E desconsiderar reconhecer qualquer perda por valor

recuperável para o referido ativo.

QUESTÃO 34

Assinale a opção referente ao evento que provoca o reconhecimento
imediato de uma receita na contabilidade de uma empresa.

A A venda de partes beneficiárias a investidores interessados em
participar do lucro da empresa.

B A captação de recursos junto aos investidores por meio de
emissão de novas ações.

C O imediato recebimento do pagamento por um serviço a ser
prestado a um cliente no futuro.

D A concessão de desconto a um cliente que pagou
antecipadamente sua dívida junto à empresa.

E O perdão de uma dívida relacionada a impostos devidos ao
governo federal.

QUESTÃO 35

Com relação ao tratamento contábil estabelecido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) para os ativos imobilizados,
assinale a opção correta. 

A No caso de aquisição a prazo de um item do ativo imobilizado,
o seu custo deve ser calculado com base no equivalente ao
preço à vista na data do reconhecimento.

B A reparação e a manutenção de um ativo evitam a necessidade
de depreciá-lo.

C O método linear é o único método aceito para fins de
apropriação do valor depreciável de um ativo ao longo de sua
vida útil.

D O valor residual não exerce influência na determinação do
valor depreciável de um ativo.

E Os custos de manutenção periódica de um ativo imobilizado
são reconhecidos no valor contábil desse ativo.
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QUESTÃO 36

Cada uma das opções a seguir apresenta uma situação hipotética
referente à aplicação do conceito da consistência na contabilidade.
Assinale a opção que apresenta uma aplicação adequada desse
conceito.

A Um contador recusa-se a aceitar a mudança do critério de
avaliação de estoques do primeiro que entra, primeiro que sai
(PEPS) para o custo médio ponderado, a não ser que se faça
menção do fato em notas explicativas, e se revele, ainda, o
efeito dessa mudança no resultado do período.

B Uma empresa desistiu de procurar uma diferença de R$ 10,00
na contabilidade por considerar que levaria bastante tempo
para identificar essa diferença. 

C Em uma empresa, o contador conseguiu produzir relatórios
contábeis cuja realidade retratada apresentou-se completa,
neutra e livre de erros. 

D Um sócio realizou uma viagem particular e solicitou ao
contador que registrasse o valor da viagem como despesa da
empresa. O pedido, no entanto, foi rejeitado com veemência
pelo contador.

E Uma empresa tinha à disposição dois critérios igualmente
válidos para a constituição da provisão para créditos de
liquidação duvidosa. De acordo com um deles, o valor da
provisão seria R$ 128.000,00. De acordo com o outro, o valor
seria R$ 135.000,00. A empresa optou, então, por contabilizar
a provisão no valor de R$ 135.000,00.

QUESTÃO 37

A empresa XYZ, companhia aberta que controla a empresa
ABC com 80% de participação acionária, é coligada da empresa
PQR. Em 2012, a empresa XYZ realizou as seguintes operações:

< aquisição de novas participações acionárias na empresa ABC
por R$ 200.000,00.

< aquisição de novas participações acionárias na empresa PQR
por R$ 120.000,00.

< venda de estoques para a empresa ABC, que já revendeu esses
estoques para os seus clientes. A empresa XYZ obteve um
lucro de R$ 10.000,00 nessa operação.

< venda de um imóvel para a empresa ABC, que ainda mantém
esse imóvel em seu patrimônio. A empresa XYZ obteve um
lucro de R$ 25.000,00 na operação.

< concessão de empréstimos para a empresa ABC, no valor de
R$ 150.000,00.

Com base nas operações apresentadas, é correto afirmar que

A o lucro obtido com a venda de estoques para a empresa ABC
é considerado um lucro não realizado e, portanto, deve ser
eliminado no processo de consolidação.

B a participação dos acionistas não controladores, no percentual
de 20%, será apresentada no patrimônio líquido do balanço
patrimonial consolidado, separadamente do patrimônio líquido
dos proprietários da controladora.

C o lucro de R$ 25.000,00 que a empresa XYZ obteve na venda
do imóvel para a empresa ABC será eliminado na
demonstração de resultado consolidada, por meio de um débito
na receita auferida pela empresa XYZ e um crédito na despesa
incorrida pela empresa ABC.

D a aquisição de novas participações acionárias na empresa PQR,
no valor de R$ 120.000,00, será eliminada por ocasião do
processo de consolidação a cargo da empresa XYZ.

E a concessão de empréstimos para a empresa ABC, no valor de
R$ 150.000,00, não será eliminada por ocasião do processo de
consolidação a cargo da empresa XYZ.

QUESTÃO 38

A comissão de formatura da 7.ª turma do curso de ciências
contábeis da faculdade ABC pretende organizar um almoço para
arrecadar fundos para sua festa de formatura. A previsão dos custos
do evento é listada a seguir.

em reais

almoço (por pessoa) 20,00

convites (por pessoa) 2,00

aluguel do local de realização do

almoço
2.000,00

gastos com divulgação do evento 1.500,00

animador do evento 500,00

brindes para sorteio 5.000,00

Desconsiderando os efeitos tributários e sabendo que a comissão de
formatura pretende cobrar R$ 40,00 por convite, assinale a opção
que apresenta, respectivamente, o ponto de equilíbrio contábil do
evento, em quantidade; a margem de segurança, em quantidade,
considerando que 600 convites já foram vendidos; e o lucro que se
terá com cada ingresso adicional vendido para o evento, respeitado
o limite de 800 pessoas.

A 450 convites; 150 convites e R$ 20,00
B 500 convites; 100 convites e R$ 20,00
C 450 convites; 150 convites e R$ 18,00
D 550 convites; 50 convites e R$ 40,00
E 500 convites; 100 convites e R$ 18,00
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QUESTÃO 39

Os dados abaixo referem-se à geração e à distribuição dos

resultados auferidos pela empresa Souza, relativos ao exercício

social encerrado em 31/12/2011.

< Lucro líquido do exercício: R$ 100.000,00.

< Resultado positivo de equivalência patrimonial: R$ 45.000,00.

< Lucro na venda de imóveis, com prazo de recebimento previsto

para 2013: R$ 15.000,00.

< Dividendos mínimos obrigatórios: R$ 60.000,00.

< Dividendos aprovados pela Assembleia Geral de Acionistas:

R$ 80.000,00.

< Reserva legal constituída em 31/12/2011: R$ 5.000,00.

< Reserva para contingências constituída em 31/12/2011:

R$ 12.000,00.

Sabendo que a legislação societária permite que as sociedades

anônimas constituam reserva de lucros a realizar nas condições por

ela estabelecidas, o valor que a empresa Souza poderia constituir de

reserva de lucros a realizar, caso fizesse essa opção, seria de 

A R$ 40.000,00.

B R$ 60.000,00.

C R$ 3.000,00.

D R$ 15.000,00. 

E R$ 20.000,00.

QUESTÃO 40

Assinale a opção que apresenta um procedimento contábil

recomendável para a apuração dos custos dos estoques de uma

empresa industrial que utiliza o sistema de custeio por absorção. 

A Receitas oriundas da venda de sucatas devem ser tratadas como

redução do custo da matéria-prima que lhes deu origem.

B No Brasil, os encargos sociais a cargo das empresas não devem

compor o custo da mão de obra direta.

C Os tempos não utilizados pelos operários no processo

produtivo não são normalmente considerados custos de mão de

obra direta, e devem, no entanto, ser tratados como custos

indiretos para rateio dos produtos.

D As perdas anormais de matéria-prima devem ser contempladas

na apuração dos custos dos materiais diretos.

E Gastos com vestuário e alimentação devem ser considerados no

cálculo do custo da mão de obra direta.

QUESTÃO 41

A empresa ABC adquiriu uma patente capaz de gerar
fluxos de entradas de caixa líquidos por pelo menos dez anos. No
entanto, há um compromisso firmado com um terceiro que pretende
comprar essa patente em quatro anos por 60% do valor justo da
patente na data em que ela foi adquirida pela empresa ABC, sendo
intenção da empresa ABC vender a patente ao interessado em
quatro anos. 

Considerando os procedimentos contábeis estabelecidos pelo CPC
em relação a ativos intangíveis, assinale a opção que apresenta a
interpretação correta do contador em relação à situação hipotética
apresentada.

A A patente deve ser amortizada no prazo de quatro anos, com
um valor residual igual ao valor presente de 60% do valor justo
da patente na data em que foi adquirida, estando sujeita à
redução no seu valor recuperável durante esse prazo.

B A patente não deve ser amortizada, podendo, no entanto, sofrer
redução no seu valor recuperável ao longo dos quatro anos em
que estiver sob o controle da empresa ABC.

C A patente deve ser amortizada integralmente no prazo de
quatro anos, estando sujeita à redução no seu valor recuperável
durante esse prazo.

D A patente deve ser amortizada integralmente no prazo de
quatro anos, não estando sujeita à redução no seu valor
recuperável durante esse prazo.

E A patente deve ser amortizada integralmente no prazo de
dez anos, não estando sujeita à redução no seu valor
recuperável durante esse período.
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QUESTÃO 42

Com base nas técnicas e nos indicadores utilizados para a análise

das demonstrações contábeis, assinale a opção correta.

A A obtenção de um empréstimo para pagamento após o término

do exercício social seguinte não altera o capital circulante

líquido de uma empresa.

B A análise horizontal permite saber, por exemplo, que o item

mais representativo do ativo de uma empresa é o investimento

realizado em imóveis.

C Um modo de as empresas compensarem a pequena margem de

lucro proporcionada pelos seus produtos, o que afeta a taxa de

retorno obtida sobre seus investimentos, seria aumentar o giro

desses produtos. 

D A utilização de recursos de curto prazo para financiar a compra

de ativos imobilizados provoca o aumento dos índices de

liquidez de uma empresa.

E Uma empresa que possui ciclo operacional de noventa e

quatro dias e um prazo médio de pagamento de compras

de noventa e seis dias terá que se financiar pelo prazo de

dois dias. 

QUESTÃO 43

Com relação aos princípios básicos que regem os procedimentos

licitatórios públicos, assinale a opção correta.

A De acordo com o princípio da impessoalidade, a conduta dos

licitantes deve ser lícita e compatível com a moral, a ética e os

bons costumes.

B O princípio da celeridade vincula os licitantes e a

administração pública às regras estabelecidas nas normas e

princípios em vigor. 

C De acordo com o princípio da publicidade, qualquer

interessado pode ter acesso às licitações públicas e ao

respectivo controle, mediante divulgação dos atos praticados

em todo o processo licitatório.

D De acordo com o princípio da legalidade, todos os interessados

devem receber igual tratamento, condição que garante a

competição em todas as licitações.

E De acordo com o princípio da isonomia, a administração deve

tomar suas decisões com base em critérios objetivos

previamente estabelecidos, o que afasta a discricionariedade e

o subjetivismo na condução dos procedimentos de licitação.

QUESTÃO 44

Na contratação direta, que é realizada no âmbito da administração

pública, em situações excepcionais, a licitação é geralmente

dispensada, dispensável ou inexigível. Com relação a esse tipo de

contratação, assinale a opção correta.

A A licitação é dispensada nos casos em que não haja competição

entre os licitantes, seja em razão da singularidade do objeto,

seja em razão da existência de um único agente apto a

fornecê-lo.

B A licitação é inexigível nos casos relacionados à alienação de

bens móveis e imóveis pela administração pública.

C É dispensável a licitação nos casos em que o valor da

contratação não compensar os custos com o procedimento

licitatório.

D No caso de licitação dispensada, o gestor poderá optar entre

realizar o procedimento normal de licitação e a contratação

direta.

E É inexigível a licitação quando os licitantes apresentarem

propostas com preços manifestamente superiores aos

praticados pelo mercado.

QUESTÃO 45

No que se refere ao ato convocatório da licitação, feito por edital ou

por convite, assinale a opção correta.

A No ato convocatório, pode-se prever que serão considerados e

aceitos, para efeito de julgamento, os prazos exigidos, ainda

que não estejam expressamente indicados na proposta.

B Não é obrigatória a indicação das condições de pagamento no 

ato convocatório.

C Os modelos padronizados de editais podem ser utilizados sem

a necessidade de prévia aprovação da área jurídica do órgão.

D As minutas de editais referentes à dispensa de licitação

desobrigam o exame prévio da assessoria jurídica da

administração.

E No ato convocatório, é dispensável a informação dos prazos

mínimo e máximo para que o licitante vencedor forneça o bem,

execute a obra ou preste o serviço.

 – 11 –



||SEGER13_002_04N111310|| UnB/CESPE – SEGER

QUESTÃO 46

A respeito do pregão, assinale a opção correta.

A No pregão, a escolha da proposta é realizada antes da análise

da documentação, como forma de acelerar o procedimento.

B Nessa modalidade de contratação, as propostas de preço devem

ser obrigatoriamente apresentadas por escrito.

C Como o pregão é realizado em sessão pública, os interessados

pelo objeto da licitação devem comprovar os requisitos

mínimos de qualificação previstos em edital, após o evento.

D O uso do pregão é obrigatório na licitação de bens e serviços

comuns, em obras de engenharia, locações imobiliárias e

alienações.

E No pregão, o licitante deve apresentar a proposta com os

preços uma única vez, não sendo permitido modificá-la.

QUESTÃO 47

Com relação à compra, uma das etapas da fase externa da licitação,

assinale a opção correta.

A As compras realizadas pela administração pública obedecem

a condições de aquisição e pagamento completamente distintas

das realizadas pelo setor privado, que se caracterizam pela

liberdade de mercado.

B A compra deve atender ao princípio de padronização, que

impõe a vinculação dos licitantes e da administração pública às

regras estabelecidas nas normas e princípios em vigor.

C Como medida de transparência, as compras realizadas pela

administração direta ou indireta devem, sem exceção, ser

divulgadas mensalmente em órgão de divulgação oficial ou em

quadro de avisos de amplo acesso público.

D A especificação completa do bem a ser adquirido, sem

indicação de marca, e a definição das unidades e das

quantidades a serem adquiridas são informações que devem ser

observadas no processo de compra. 

E Em situações emergenciais, a compra poderá ser realizada sem

a indicação dos recursos orçamentários para a efetivação do

pagamento do objeto da licitação.

QUESTÃO 48

Convênio é um instrumento formal que disciplina a transferência de

recursos, visando à execução de programa de governo que envolva

realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou

eventos de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação.

Com relação aos convênios, assinale a opção correta.

A Diferentemente da licitação, a aprovação das minutas de

contrato de convênio pela assessoria jurídica da administração

só é obrigatória após a formalização do convênio.

B Por ocasião da conclusão de um convênio, o saldo financeiro

remanescente pode ser utilizado para complemento de outra

obra pública vinculada à empresa conveniada, como prêmio

pela economia durante a execução do convênio. 

C A fim de se evitar atraso no processo, a liberação de parcelas

do convênio não é condicionada à prestação de contas

referente às parcelas repassadas.

D O interessado na celebração do convênio deve elaborar, na fase

de proposição, um plano de trabalho que contenha

obrigatoriamente a descrição do objeto de interesse recíproco

das partes convenentes.

E Com vistas à execução de programas de trabalho, a União pode

transferir recursos para estados e municípios por meio de

convênios, mas não para entidades particulares.

QUESTÃO 49

Em relação aos contratos administrativos, assinale a opção correta.

A Nos casos previstos em lei, a formalização das modificações

executadas nos contratos administrativos ocorre por meio de

termo de aditamento.

B Em casos de licitações realizadas nas modalidades

concorrência, tomada de preços e pregão, é facultativa a

formalização por meio de termo de contrato.

C O prazo de convocação do interessado para assinatura do

termo de contrato é prorrogável por até três vezes, mediante

solicitação e justificativa do interessado.

D Em todos os casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação,

o termo de contrato pode ser substituído por autorização de

compra, ordem de execução de serviço ou carta-contrato.

E Os contratos de financiamento, de seguro e de locação nos

quais a administração pública figure como locatária ou usuária

de serviço público são regidos por normas de direito público.
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QUESTÃO 50

Com relação às modalidades de licitação, assinale a opção correta.

A Em se tratando de valores de compras inferiores a
R$ 80.000,00, deve-se preferir a tomada de preços ao convite.

B No convite, não é possível a participação de licitantes que não
tenham sido formalmente convidados.

C Na modalidade tomada de preços, não é permitida a publicação
da pesquisa de mercado no Diário Oficial da União.

D No pregão, os licitantes apresentam propostas de preço em
sessão pública, presencial ou à distância, por meio de sistema
que promova a comunicação pela Internet.

E Na concorrência, a avaliação da capacidade do licitante com
relação ao suprimento dos encargos inerentes ao objeto da
licitação ocorre na fase posterior à contratação, denominada
habilitação.

QUESTÃO 51

Considere que uma unidade governamental tenha realizado os
seguintes eventos ao final de seu primeiro exercício financeiro:

< Aprovação da lei orçamentária anual (LOA) no valor de
R$ 90.000,00.

< Lançamentos de impostos no valor de R$ 40.000,00, sendo
arrecadados R$ 30.000,00.

< Compra de máquinas à vista no valor de R$ 10.000,00.
< Recebimento de imóvel, em doação, no valor de R$ 90.000,00.
< Despesas de luz, água e telefone no valor de R$ 5.000,00, com

valor total inscrito em restos a pagar.

Com base nessas informações, é correto afirmar que as variações
patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas
totalizaram, respectivamente,

A R$ 125.000,00 e R$ 35.000,00.
B R$ 125.000,00 e R$ 10.000,00.
C R$ 130.000,00 e R$ 5.000,00.
D R$ 30.000,00 e R$ 5.000,00.
E R$ 40.000,00 e R$ 35.000,00.

QUESTÃO 52

Acerca dos princípios orçamentários, assinale a opção correta.

A De acordo com o princípio da especificação, também
denominado princípio da discriminação, deve-se evitar a
inserção de dotações globais na lei do orçamento. 

B A autorização para abertura de créditos adicionais e a
contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação
de receita, são exceções ao princípio do equilíbrio financeiro.

C O princípio da não afetação de receita é também denominado
vinculação da receita, devido à existência de mecanismos de
desvinculação da receita da União (DRU) aprovados por lei.

D De acordo com o princípio da universalidade, o orçamento
deve ser uno para possibilitar maior conhecimento do fluxo de
recursos orçamentários que compõem as finanças de um ente
público em determinado exercício.

E De acordo com o princípio da exclusividade, o orçamento deve
conter todas as receitas a serem arrecadadas e todas as
despesas a serem empenhadas no exercício financeiro.

QUESTÃO 53

A respeito da receita e da despesa pública, assinale a opção correta.

A A receita é recolhida à conta única do Tesouro Nacional
quando necessariamente tiverem sido transcorridos todos os
estágios da receita pública.

B O processo de vinculação da receita com a aplicação do
recurso, conforme estabelecido na legislação que instituiu a
receita, é denominado destinação vinculada.

C Receita orçamentária é todo crédito previsto para atender
despesas dotadas e operações que financiam custos da máquina
pública.

D O ato de inscrição da dívida ativa procede de receitas
intraorçamentárias, arrecadadas da propriedade do órgão ou
entidade, e que resultam em aumento do patrimônio líquido.

E A classificação da despesa orçamentária, segundo sua natureza,
pode ser por categoria econômica, grupo de natureza da
despesa, elemento de despesa ou fonte de recursos.

QUESTÃO 54

No que se refere a suprimento de fundos, restos a pagar, despesas
de exercícios anteriores, conta única do Tesouro Nacional e
tomadas e prestações de contas, assinale a opção correta.

A O controle externo é exercido pelo Ministério da Fazenda em
conjunto com o Tribunal de Contas da União, com o objetivo
de apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da
República.

B O pagamento de restos a pagar e das restituições de cauções
correspondem às despesas orçamentárias previstas no
orçamento da entidade pública.

C Não é permitido constituir suprimento de fundos para realizar
despesas que podem ser submetidas ao processo normal de
aplicação.

D Uma despesa realizada no ano X1, cujo pagamento tenha sido
exigido pelo beneficiário somente no ano X2, deve ser
computada no orçamento do ano X1 como despesa retroativa
de exercícios anteriores.

E As disponibilidades de caixa da União, dos estados, do Distrito
Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder
público e das empresas por ele controladas devem ser
necessariamente depositadas no Banco Central.

RASCUNHO
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QUESTÃO 55

Acerca de orçamento público, assinale a opção correta.

A Na esfera governamental federal, o projeto de lei do orçamento
deve ser encaminhado ao Congresso Nacional até o dia 15 de
abril e devolvido, para sanção, até o encerramento da sessão
legislativa, no dia 22 de dezembro.

B De acordo com o princípio da exclusividade, a publicação da
lei orçamentária não é um ato de aprovação, mas é exigência
para que a lei possa surtir efeitos.

C A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é uma lei ordinária
que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas de médio
prazo a serem aplicadas pelos gestores públicos nos programas
de duração continuada.

D A LOA é constituída por três orçamentos: fiscal, seguridade
social e investimentos em despesas de capital.

E O Plano Plurianual (PPA) correspondente ao ente que o
elaborou constitui uma síntese dos esforços de planejamento da
administração pública, pois ele orienta a elaboração do
orçamento anual e dos demais planos e programas de governo.

QUESTÃO 56

São etapas do ciclo orçamentário 

A estudos e aprovação, elaboração, e execução e avaliação.

B orçamento fiscal, orçamento da assistência social e orçamento
de investimento de capital.

C previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento.

D empenho, liquidação e pagamento.

E PPA, LDO e projeto de lei orçamentária.

QUESTÃO 57

Com relação à contabilidade governamental e a sistemas de contas,
assinale a opção correta.

A A contabilidade aplicada ao setor público é o ramo da ciência
contábil que faz uso dos princípios orçamentários, das normas
brasileiras de contabilidade e dos pronunciamentos do CPC,
visando o controle patrimonial de entidades do setor público.

B O campo de aplicação da contabilidade do setor público
abrange as entidades do setor público, como órgãos, fundos e
pessoas jurídicas de direito público ou aquelas que, possuindo
personalidade jurídica de direito privado, recebam, guardem,
movimentem, gerenciem ou apliquem dinheiro, bens e valores
públicos na execução de suas atividades.

C O sistema contábil é estruturado nos subsistemas orçamentário,
financeiro, gerencial, patrimonial e de compensação.

D O objetivo da contabilidade do setor público é fornecer aos
usuários informações sobre os resultados alcançados e os
aspectos de natureza econômica, financeira e física do
patrimônio da entidade pública e suas mutações, sendo
excluídos os aspectos relativos à execução financeira
orçamentária.

E O objeto da contabilidade pública é o patrimônio público,
exceto os bens adquiridos, produzidos, mantidos ou utilizados
pelas entidades do setor público.

QUESTÃO 58

Acerca do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP),
assinale a opção correta.

A O subgrupo de contas refere-se ao desdobramento dos grupos
em ativo, passivo e patrimônio líquido.

B No PCASP, as contas são classificadas em patrimoniais,
orçamentárias, compensação, custos e de controle.

C As contas que representam a variação patrimonial diminutiva
e aumentativa evidenciam informações de natureza
orçamentária correspondente ao subsistema financeiro e de
controle.

D As contas de controles da aprovação e execução do
planejamento e orçamento evidenciam informações de natureza
patrimoniais, exceto aquelas oriundas dos restos a pagar.

E O primeiro nível de desdobramento da estrutura básica do
PCASP é a classe, que representa a agregação máxima das
contas contábeis.

QUESTÃO 59

De acordo com a Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal (LRF),
assinale a opção correta.

A Havendo ressalva na LDO, a LRF admite a limitação de
despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

B De acordo com a LRF, não é permitido que os recursos
legalmente vinculados à finalidade específica sejam utilizados
para atender o objeto de sua vinculação em exercício diverso
daquele em que ocorrer o ingresso.

C De acordo com a LRF, é possível que a atualização monetária
do principal da dívida mobiliária refinanciada supere a
variação do índice de preços previsto na LDO.

D O balanço orçamentário, que consta do relatório resumido da
execução orçamentária, especifica, por categoria econômica,
as receitas por fonte, apresentando as receitas realizadas e
aquelas a realizar, com a previsão atualizada.

E No restabelecimento da receita prevista, as dotações cujos
empenhos tenham sido limitados serão recompostas de forma
proporcional ao crédito orçamentário da unidade executora
previsto para o exercício seguinte.

QUESTÃO 60

Assinale a opção em que é apresentado o registro contábil da
contratação de operação de crédito de curto prazo.

A débito: variação patrimonial diminutiva – operação de crédito
crédito: empréstimos em curto prazo – operações de crédito

B débito: caixa e equivalente de caixa
crédito: receita de capital – operação de crédito

C débito: caixa e equivalente de caixa
crédito: receita corrente – operação de crédito

D débito: variação patrimonial diminutiva – operações de crédito
crédito: receita de capital – operação de crédito

E débito: caixa e equivalente de caixa
crédito: empréstimos em curto prazo – operações de crédito
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QUESTÃO 61

No que se refere às demonstrações contábeis e ao balancete de
verificação, assinale a opção correta.

A O balancete, elaborado a partir da base de dados do livro-
razão, constitui o conjunto de todas as contas movimentadas ou
não em determinado período, e que apresentam saldo devedor
ou credor. 

B A diferença entre o resultado orçamentário do balanço
orçamentário e o resultado orçamentário apurado na
demonstração das variações patrimoniais é representada
exatamente pelas contas de mutações ativas e passivas
evidenciadas no balanço patrimonial.

C O balanço financeiro evidencia as entradas e saídas de caixa,
a título de receitas e despesas orçamentárias. Os possíveis
resultados financeiros aferidos no período são denominados
superávit ou déficit patrimonial.

D O balanço patrimonial evidencia qualitativa e
quantitativamente a situação patrimonial da entidade
pública, sendo constituído do ativo, passivo, patrimônio
líquido, compensação e das variações patrimoniais
aumentativa e diminutiva.

E O superávit orçamentário deve ser determinado no balanço
orçamentário quando as variações ativas forem maiores que as
variações passivas.

QUESTÃO 62

A finalidade da liquidação da despesa é apurar

A a nota de empenho ou documento de efeito equivalente e o
documento fiscal pertinente.

B a origem e o objeto do que deve ser pago, o valor exato a pagar
e a quem deve ser pago o valor para extinguir a obrigação.

C os comprovantes da entrega do material ou da prestação dos
serviços, podendo ser um recibo aposto ao próprio
documento fiscal.

D a dotação orçamentária prevista no orçamento para o exercício
financeiro vigente.

E as cláusulas do contrato que norteiam a realização do serviço
ou fornecimento do bem.

QUESTÃO 63

Suponha que um posto de combustíveis tenha optado pelo lucro
presumido e tenha apresentado as seguintes contas de receitas no
primeiro trimestre de 2012: R$ 4.000.000,00 para revenda de
combustíveis e R$ 200.000,00 para revenda de mercadorias. Com
base nessa situação hipotética e considerando os percentuais de
presunção de lucro de 1,6% para revenda de combustíveis e 8%
para revenda de mercadorias, o valor, em reais, do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) devido no período em questão será

A superior a 14.400.

B inferior a 12.000.

C superior a 12.000 e inferior a 12.800.

D superior a 12.800 e inferior a 13.600.

E superior a 13.600 e inferior a 14.400.

QUESTÃO 64

Uma empresa, ao optar pelo lucro real, apurou um resultado antes
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do IRPJ de
R$ 800.000,00. No período de apuração, houve perda com
equivalência patrimonial de R$ 200.000,00. A partir dessas
informações, conclui-se que o valor da CSLL devida será de

A R$ 100.000,00.
B R$ 112.000,00.
C R$ 72.000,00.
D R$ 82.000,00.
E R$ 90.000,00.
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QUESTÃO 65

Uma empresa comercial pagou R$ 4.400,00 pela compra
de mercadorias. Foi incluído, nesse pagamento, o valor de
R$ 600,00 referente ao Imposto sobre Operações relativas a
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS). Posteriormente, a empresa vendeu todo o estoque
adquirido por R$ 6.000,00. 

Com base nessa situação e considerando a alíquota do ICMS de
15% para todas as transações comerciais, assinale a opção correta
em que constam, respectivamente, a base de cálculo do ICMS na
aquisição, a despesa com ICMS, e o valor do ICMS recolhido pela
empresa.

A R$ 5.000,00; R$ 700,00; R$ 900,00

B R$ 3.800,00; R$ 300,00; R$ 900,00

C R$ 3.800,00; R$ 900,00; R$ 300,00

D R$ 4.000,00; R$ 700,00; R$ 900,00

E R$ 4.000,00; R$ 900,00; R$ 300,00

QUESTÃO 66

Considere que o estado do Espírito Santo tenha retido na
fonte o total de R$ 9.300,00 do pagamento efetuado a uma empresa
pela prestação de serviço de limpeza e conservação referentes as
contribuições sociais de 0,65% para PIS/PASEP, de 1% para CSLL
e 3% para COFINS.

A partir dessas informações, considerando que o percentual
de retenção para o IRRF seja de 1%, conclui-se que o valor do
IRRF é de

A R$ 2.700,00.

B R$ 3.000,00.

C R$ 3.500,00.

D R$ 2.000,00.

E R$ 2.600,00.

QUESTÃO 67

É necessária a celebração de convênios da União com os estados
para estabelecer a responsabilidade pela retenção na fonte da CSLL,
da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, nos pagamentos
efetuados por suas

A empresas públicas às pessoas jurídicas de direito privado, pelo
fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral.

B autarquias às pessoas físicas, pelo fornecimento de bens ou
pela prestação de serviços em geral.

C sociedades de economia mista às pessoas jurídicas de direito
privado, pelo fornecimento de bens ou pela prestação de
serviços em geral.

D autarquias às pessoas jurídicas de direito privado, pelo
fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral.

E autarquias às pessoas jurídicas de direito privado, somente pela
prestação de serviços em geral.

QUESTÃO 68

Com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), é
correto afirmar que são rendimentos tributáveis

A os rendimentos oriundos de depósitos em conta poupança de
pessoa física, que possuem saldo superior a R$ 50.000,00.

B os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, mediante, inclusive,
arrendamento mercantil; ou adquirido com reserva de domínio
ou alienação fiduciária.

C os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário, com
base na tabela regressiva.

D os proventos de aposentadoria ou reforma por doença grave,
especificada em lei, desde que tenha sido contraída após a
aposentadoria ou a reforma.

E as diárias destinadas exclusivamente ao pagamento de despesas
de alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em
outro município, inclusive internacionalmente.

QUESTÃO 69

Com relação às participações governamentais e ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), assinale a
opção correta.

A O FPE é composto por parcela da arrecadação dos impostos
sobre produtos industrializados e sobre a renda e os proventos
de qualquer natureza.

B O FPE é composto por parcela da arrecadação dos impostos
sobre produtos industrializados e da Contribuição de
Intervenção do Domínio Econômico (CIDE).

C As parcelas do FPE atribuídas aos estados não podem ser
retidas pela União.

D A União entregará ao Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) parcela da arrecadação da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social.

E Mais da metade dos recursos do FPE são distribuídos às
unidades da Federação das regiões Sul e Sudeste.
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QUESTÃO 70

Considerando-se o estado do Espírito Santo como responsável legal

pela retenção da contribuição ao PIS/PASEP, é correto afirmar que

haverá retenção desse tributo, em casos de pagamento

A aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas.

B às pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à

importação de água, refrigerante e cerveja.

C a título de transporte internacional de cargas ou de passageiros

efetuados por empresas nacionais.

D a título de aluguel de imóveis.

E relativo à compra de imóvel pertencente ao ativo permanente

da empresa vendedora.

QUESTÃO 71

A respeito da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

(CIDE), assinale a opção correta.

A Os recursos da CIDE transferidos aos estados devem ser

obrigatoriamente aplicados ao financiamento de programas de

infraestrutura de transporte e saúde.

B Mais da metade da parcela do produto da arrecadação da CIDE

destina-se aos municípios.

C Nenhuma parcela do produto da arrecadação da CIDE é

destinada aos estados e ao Distrito Federal.

D A CIDE incidirá sobre as receitas decorrentes de exportação.

E A parcela do produto da arrecadação da CIDE será destinada

ao financiamento de projetos ambientais relacionados à

indústria do petróleo e do gás.

QUESTÃO 72

Acerca do ICMS, assinale a opção correta.

A O ICMS incide sobre o ouro, quando definido em lei como

ativo financeiro ou instrumento cambial.

B O referido imposto deve ser seletivo, em função da

essencialidade das mercadorias e dos serviços.

C O imposto em questão incide sobre prestações de serviços de

transporte interestadual, intermunicipal e intramunicipal.

D Em relação às operações e às prestações que destinem bens e

serviços ao consumidor final localizado em outro estado,

adota-se alíquota interestadual, quando o destinatário não for

contribuinte do ICMS.

E O referido imposto não é cumulativo, compensando-se o que

for devido em cada operação relativa à circulação de

mercadorias ou à prestação de serviços com o montante

cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro estado, ou

pelo Distrito Federal.

Texto para as questões de 73 a 75

Com a finalidade de conquistar novos clientes, uma

empresa de turismo oferece gratuitamente um pacote de serviços

que dá direito a até sete dias de estadia em hotéis de sua rede

conveniada, sendo necessário pagar somente uma taxa fixa — mas

que pode variar de um hotel para outro — de uso por dia e por

pessoa. Caso o cliente deseje, poderá adquirir, por R$ 3.600,00,

um título de sócio que lhe dará direito a sessenta diárias por ano em

qualquer hotel da rede.

QUESTÃO 73

Se um cliente, ao usufruir do pacote de serviços, pagou, para ele e

para sua esposa, a quantia de R$ 300,00 de taxa de uso, por

três dias de estadia em um hotel da rede, então, para passar os

quatro dias restantes com a esposa e com dois filhos no mesmo

hotel, o cliente pagará

A R$ 800,00.

B R$ 900,00.

C R$ 1.200,00.

D R$ 400,00.

E R$ 600,00.

QUESTÃO 74

n 1,05–1 + 1,05–2 + ... + 1,05–n

9 7,11

10 7,72

11 8,31

12 8,86

13 9,39

Um comerciante viaja a negócios e, uma vez por mês, ele

se hospeda em um mesmo hotel da rede e paga R$ 400,00 por duas

diárias. Em vez de comprar um título de sócio da empresa de

turismo, o comerciante investiu a quantia correspondente ao valor

do título de sócio em uma aplicação que paga 5% de juros líquidos

ao mês. Se, a partir do mês seguinte ao da aplicação, o comerciante

retirar, a cada mês, apenas a quantia necessária para pagar as diárias

daquele mês, é correto afirmar que, considerando os valores

aproximados da tabela mostrada acima, a quantidade de viagens que

ele poderá fazer pagando as diárias do hotel com essa aplicação

será igual a 

A 13.

B 9.

C 10.

D 11.

E 12.
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QUESTÃO 75

Um cliente deseja comprar, à vista, um título de sócio
da empresa de turismo. Dessa forma, ele investe uma
mesma quantia, durante doze meses, em uma aplicação que
paga juros compostos líquidos de 5% ao mês, para atingir o
montante necessário. Se todos os depósitos ocorrerem, a cada
mês, sempre no mesmo dia, se o resgate para a compra do título
ocorrer um mês após o último depósito, e se 16,71 é valor
aproximado para 1,05 + 1,052 + .... + 1,0512, então, para obter o
montante necessário, o cliente deverá depositar, a cada mês,
uma quantia

A superior a R$ 230,00 e inferior a R$ 260,00.
B superior a R$ 260,00.
C inferior a R$ 170,00.
D superior a R$ 170,00 e inferior a R$ 200,00.
E superior a R$ 200,00 e inferior a R$ 230,00.

Texto para as questões de 76 a 78

Um representante comercial instala ordenhas mecânicas
em fazendas da região, dando a seus proprietários 120 dias para
pagarem esse equipamento. Sabe-se que o equipamento pode ser
comprado à vista por R$ 7.500,00 ou em três parcelas fixas,
vencendo em 30, 60 e 90 dias, à taxa mensal de juros compostos de
5%.

QUESTÃO 76

Nesse negócio, no caso de venda parcelada, a taxa de juros mensal
equivale a uma taxa efetiva trimestral

A superior a 15,30% e inferior a 15,60%.
B superior a 15,60% e inferior a 15,90%.
C superior a 15,90%.
D inferior a 15%.
E superior a 15% e inferior a 15,30%.

QUESTÃO 77

Considerando 2,7 como valor  aproximado para
1,05–1+ 1,05–2+1,05–3, é correto afirmar que, no caso de
compra parcelada, o valor da prestação será

A superior a R$ 2.700,00 e inferior a R$ 2.750,00.
B superior a R$ 2.750,00.
C inferior a R$ 2.600,00.
D superior a R$ 2.600,00 e inferior a R$ 2.650,00.
E superior a R$ 2.650,00 e inferior a R$ 2.700,00.

QUESTÃO 78

Considere que o representante comercial tenha adquirido o
equipamento à vista e, no mesmo dia, fez a instalação na fazenda de
um cliente, cobrando R$ 3.000,00 pelo serviço. Se o valor pago
pelo cliente, em 120 dias, ao representante comercial confere a este
uma taxa interna de retorno (TIR) mensal de 7% e se 1,31 é o valor
aproximado de 1,074, é correto afirmar que o representante
comercial receberá

A mais de R$ 13.500,00.
B menos de R$ 12.000,00.
C mais de R$ 12.000,00 e menos de R$ 12.500,00.
D mais de R$ 12.500,00 e menos de R$ 13.000,00.
E mais de R$ 13.000,00 e menos de R$ 13.500,00.
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Texto para as questões 79 e 80

Em uma loja de departamentos, pode-se comprar ternos à vista com 10% de desconto sobre o preço divulgado na vitrine, ou em

parcelas mensais iguais, sem juros, dividindo-se o preço de vitrine por 3, mas a primeira parcela deve ser paga no ato da compra.

QUESTÃO 79

Se um cliente pagou, à vista, R$ 500,00 por um terno nessa loja, então, o preço de vitrine desse terno foi 

A superior a R$ 550,00 e inferior a R$ 570,00.

B superior a R$ 570,00.

C inferior a R$ 510,00.

D superior a R$ 510,00 e inferior a R$ 530,00.

E superior a R$ 530,00 e inferior a R$ 550,00.

QUESTÃO 80

Considerando 27,9 como valor aproximado para , é correto afirmar que o custo efetivo do dinheiro para quem compra, nessa loja,780

um terno a prazo é

A superior a 13%.

B inferior a 10%.

C superior a 10% e inferior a 11%.

D superior a 11% e inferior a 12%.

E superior a 12% e inferior a 13%.
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