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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONTADOR
26. Considere os seguintes elementos:
- Análise de balanços
- Entidade
- Balanço Patrimonial
Os respectivos significados desses elementos são:
a) Técnica, princípio e demonstração contábil.
b) Princípio, técnica e demonstração contábil.
c) Demonstração contábil, técnica e princípio.
d) Demonstração contábil, princípio e técnica.
e) Princípio, demonstração contábil e técnica.
27. O princípio fundamental de contabilidade que influencia o valor econômico dos ativos e, em muitos
casos, o valor ou vencimentos dos passivos, especialmente quando a extinção da entidade tem
prazo determinado, previsto ou previsível, é o principio da:
a) Entidade.
b) Continuidade.
c) Oportunidade.
d) Competência.
e) Prudência.
28. Em uma escrituração contábil de um pagamento de uma duplicata, com incidência de juros,
evidencia-se um fato
a) permutativo diminutivo.
b) modificativo diminutivo.
c) misto diminutivo.
d) misto aumentativo.
e) modificativo aumentativo.
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29. Observe o Balanço Patrimonial de uma entidade em 31.12.2010.

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa

Valores em
R$

PASSIVO

30.000,00 CIRCULANTE
2.000,00

Fornecedores

Valores
em R$
40.000,00
30.000,00

Bancos

13.000,00

Salários a Pagar

7.000,00

Estoque de Mercadorias

15.000,00

Impostos a Pagar

3.000,00

NÃO CIRCULANTE
Máquinas e equipamentos
Moveis e utensílios
Imóveis
TOTAL

70.000,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

60.000,00

10.000,00

Capital Social

65.000,00

Prejuízos Acumulados

(5.000,00)

5.000,00
55.000,00

100.000,00 TOTAL

100.000,00

Com base no Balanço Patrimonial apresentado, é CORRETO afirmar:
a) Os recursos de terceiros totalizam R$ 60.000,00.
b) O total das aplicações correspondem a R$ 13.000,00.
c) O total do imobilizado corresponde a R$ 55.000,00.
d) A situação líquida patrimonial é superavitária em R$ 60.000,00.
e) O total dos recursos próprios corresponde a R$ 65.000,00.

30. A empresa ABC deseja manter a margem de lucro bruto de 20% sobre as vendas. Considerando que
o custo de mercadorias vendidas é de R$ 630.000,00 e ICMS sobre vendas de 17% , a empresa
deverá alcançar receitas brutas de vendas no total de
a) R$ 737.100,00.
b) R$ 756.000,00.
c) R$ 863.100,00.
d) R$ 884.520,00.
e) R$ 1.000.000,00.
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31. De acordo com a Lei 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,
analise os itens a seguir:
I.

A lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a
política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de
unidade, universalidade e periodicidade.

II. A lei do orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito por
antecipação da receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias do ativo
e passivo financeiros.
III. Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas
quaisquer deduções.
É CORRETO o que se afirma apenas em
a)

I.

b)

II.

c)

I e III.

d)

I e II.

e)

II e III.

32. A ideia de que o orçamento deve ser uno, isto é, existir, somente, um único orçamento para cada
ente da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em cada exercício financeiro, é
defendida pelo principio orçamentário da
a) universalidade.
b) totalidade.
c) exclusividade.
d) anualidade.
e) especificação.
33. De acordo com a classificação econômica da receita orçamentária, consideram-se receitas
correntes, EXCETO:
a) O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
b) As participações.
c) A cota-parte do fundo de participação dos Estados e do Distrito Federal.
d) A multa e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a renda das pessoas físicas.
e) As receitas de operações de crédito Internas.
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34. Considerando a classificação legal da despesa orçamentária, correlacione os itens a seguir.
I. Categoria Econômica

( ) Aplicações Diretas

II. Grupo de Natureza das Despesas

( ) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

III. Modalidades de Aplicação

( ) Despesas Correntes

IV.Elemento de Despesa

( ) Pessoal e Encargos Sociais

A sequência CORRETA é:
a) I, III, IV e II.
b) III, IV, I e II.
c) III, IV, II e I.
d) II, I, IV e III.
e) IV, III, I e II.
35. A respeito do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), é
INCORRETO afirmar:
a) Um dos objetivos do SIAFI é permitir aos segmentos da sociedade obterem a necessária
transparência dos gastos públicos.
b) No SIAFI existem três níveis de utilização: o central, o setorial e o de execução.
c) O documento utilizado para emissão de empenho denomina-se Nota de Movimentação de
Crédito.
d) A conformidade é um instrumento de segurança do SIAFI que visa permitir às unidades gestoras
o fechamento das operações por elas realizadas.
e)

Uma das principais características do SIAFI é a unificação dos recursos financeiros.
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Com base nos dados, extraídos das demonstrações contábeis do exercício 2010, de um órgão público,
responda às questões 36 e 37.
RECEITAS ARRECADADAS
Tributária ........................................ R$ 300.000,00
Patrimonial ..................................... R$ 20.000,00
De serviço ...................................... R$ 50.000,00
Operação de Crédito ....................... R$ 10.000,00
Alienação de Bens .......................... R$ 20.000,00
DESPESAS
Despesa fixada a empenhar ............R$
Despesa empenhada...................... R$
Despesa liquidada ......................... R$
Despesa paga ................................ R$

50.000,00
500.000,00
450.000,00
300.000,00

36. O valor da receita corrente líquida, de acordo com o disposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal
(LC 101/2000), é:
a) R$ 100.000,00.
b) R$ 350.000,00.
c) R$ 370.000,00.
d) R$ 380.000,00.
e) R$ 400.000,00.
37. Os restos a pagar apurados, processados e não-processados, somaram, respectivamente:
a) R$ 550.000,00; R$ 500.000,00.
b) R$ 500.000,00; R$ 200.000,00.
c) R$ 200.000,00; R$ 150.000,00.
d) R$ 150.000,00; R$ 50.000,00.
e) R$ 500.000,00; R$ 150.000,00.
38. De acordo com a NBC T 16, que trata das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor
público, são características da informação contábil no setor público, EXCETO a
a) objetividade.
b) confiabilidade.
c) comparabilidade.
d) compreensibilidade.
e) qualidade.
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39. A respeito das Demonstrações Contábeis, aplicadas ao setor público, é INCORRETO afirmar:
a) Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço
Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e na
Demonstração das Variações Patrimoniais.
b) O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as
realizadas.
c) A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio,
ocorridas durante o exercício financeiro, resultantes ou independente da execução
orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
d) O Balanço Patrimonial demonstrará os ativos e passivos financeiros, os ativos e passivos
permanentes, as contas de compensação e o saldo patrimonial.
e) O Balanço financeiro demonstrará os ingressos e dispêndios de recursos financeiros a título de
receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza
extra-orçamentárias, conjugados com os saldos de disponibilidade do exercício anterior e
aqueles que passarão para o exercício seguinte.

40. De acordo com a Lei 8.666/93, que instituiu normas para licitações e contratos da Administração
Pública, a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação, exigidos no edital, para
execução de seu objeto é:
a) Concorrência.
b) Tomada de preços.
c) Convite.
d) Concurso.
e) Leilão.
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