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OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.
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O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo objetivas de múltipla escolha de Conhecimentos Específicos.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há

falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações
posteriores.

Verifique se o tipo de prova que consta na capa coincide com o tipo indicado no rodapé de todas as páginas posteriores. Em seguida,
, correspondente ao tipo de prova.

Atotalidade da Prova terá a duração de , incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas de prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal

de sala, obrigatoriamente, a Folha de Respostas da Prova Objetiva, que será o único documento válido para correção e poderá levar o Caderno de
Questões.

Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para

acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização
deste, ser submetido à revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando qualquer tipo de
equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.

O candidato, ao terminar a(s) prova(s), deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas
dependências deste

60 (sessenta) questões

assinale na
Folha de Respostas a LetraA

4 (quatro) horas
3 (três) horas

, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES GERAIS

06/2013

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Nome do Candidato Número de Inscrição

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 1/2013

AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA

PROVA A

CONCURSOS PÚBLICOS

Espaço reservado para anotação das respostas

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA – EDITAL Nº 1/2013

Nome:__________________________________________________________ Inscrição:_______________________

302 – ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA 2 – PROVA A
CONCURSOS PÚBLICOS

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da a partir do dia .Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) 03 de junho de 2013
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Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
Não se esqueça de assinalar, na FOLHADE RESPOSTAS, a letra correspondente ao seu tipo de prova: conforme modelo abaixo:

A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às
respostas.

Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta. Para cada
questão, existe apenas resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emendas ou rasuras.

O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

Todas as questões deverão ser respondidas.

LETRA A,

1 (uma)

PROVA A PROVA B PROVA C PROVA D

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
61. A contabilidade aplicada ao setor público efetua, de modo 

eficiente, o registro dos atos e fatos relativos ao controle 
da execução orçamentária e financeira. Sendo assim, 
assinale a alternativa que apresenta o registro contábil 
para Fixação da Despesa Orçamentária. 

 
(A) D – Dotação orçamentária / Crédito inicial 
 C – Crédito disponível 

 

(B) D – Crédito disponível 
 C – Dotação orçamentária / Crédito inicial 

 

(C) D – Controle da disponibilidade de recursos 
 C – Crédito disponível 

 

(D) D – Dotação orçamentária / Crédito inicial 
 C – Controle da disponibilidade de recursos 

 

(E) D – Dotação orçamentária / Crédito inicial 
 C – Crédito empenhado a liquidar 

 
 

62. Na contabilidade pública, os resultados gerais do exercício 
serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no 
Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial e na 
Demonstração das Variações Patrimoniais. Em relação às 
Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei nº 
4.320/1964, correlacione as colunas A e B e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
 Coluna A 
 

1. Balanço Orçamentário. 
2. Balanço Financeiro. 
3. Balanço Patrimonial. 
4. Demonstração das Variações Patrimoniais. 

 
 Coluna B 
 

(   ) Evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, 
resultantes ou independentes da execução 
orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do 
exercício. 

(   ) Demonstrará o Ativo Financeiro, o Ativo 
Permanente, o Passivo Financeiro, o Passivo 
Permanente, o Saldo Patrimonial e as Contas de 
Compensação. 

(   ) Demonstrará as receitas e despesas previstas em 
confronto com as realizadas. 

(   ) Demonstrará a receita e a despesa orçamentárias,  
bem como os recebimentos e os pagamentos de 
natureza extraorçamentária, conjugados com os 
saldos em espécie provenientes do exercício 
anterior, e os que se transferem para o exercício 
seguinte. 

 
(A) 3/ 4/ 1/ 2 
(B) 4/ 2/ 3/ 1 
(C) 4/ 3/ 1/ 2 
(D) 4/ 3/ 2/ 1 
(E) 2/ 4/ 3/ 1 

 

63. De acordo com a Lei nº 4.320/1964, não se concederá 
suprimento de fundos, exceto a 

 

(A) responsável por dois suprimentos. 
(B) servidor que tenha a seu cargo a guarda ou 

utilização do material a adquirir, salvo quando não 
houver na repartição outro servidor. 

(C) responsável por suprimento de fundos que, 
esgotado o prazo, não tenha prestado contas de sua 
aplicação. 

(D) servidor declarado em alcance. 

(E) servidor que o utilize para o fim de realizar despesas 
que não possam se subordinar ao processo normal 
de aplicação. 

 
 

64. O sistema contábil está estruturado em subsistemas de 
informações que devem ser integrados entre si e a outros 
subsistemas de informações, de modo a subsidiar a 
Administração Pública sobre 

 

I. desempenho da unidade contábil no cumprimento da 
sua missão. 

II. agregação ou divisão de patrimônios autônomos de 
uma ou mais entidades do setor público. 

III. avaliação dos resultados obtidos na execução dos 
programas de trabalho com relação à 
economicidade, à eficiência, à eficácia e à 
efetividade. 

IV. avaliação das metas estabelecidas pelo 
planejamento. 

V. avaliação dos riscos e das contingências. 
 

 É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) I, III, IV e V, apenas. 
(C) III, IV e V, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II, IV e V apenas. 

 
 

65. De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público, quanto à sua Conceituação, 
Objeto e Campo de Aplicação, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A Unidade Contábil classificada como Unificada 
representa a soma ou a agregação do patrimônio de 
duas ou mais Unidades Contábeis Originárias. 

(B) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público serve 
unicamente para a correta contabilização dos 
registros contábeis do patrimônio público, não tendo 
a preocupação de fornecer informações a usuários 
sobre os resultados alcançados.  

(C) O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
é o Balanço Patrimonial Público. 

(D) Contabilidade Aplicada ao Setor Público aplica, no 
processo gerador de informações, Princípios 
Fundamentais de Contabilidade específicos do setor 
público, que são diferentes dos Princípios 
Fundamentais de Contabilidade do setor privado. 

(E) A função social da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público deve refletir, sistematicamente, o ciclo da 
Administração Pública para evidenciar informações 
necessárias à tomada de decisões, à prestação de 
contas e à instrumentalização do controle social. 
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66. Em relação às características do registro e da informação 
contábil no setor público, correlacione as colunas A e B e, 
em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
 Coluna A 
 

1. Comparabilidade. 
2. Integridade. 
3. Objetividade. 
4. Confiabilidade. 
5. Representatividade. 
6. Utilidade. 

 
 Coluna B 
 

(   ) Os registros contábeis e as informações 
apresentadas devem reconhecer os fenômenos 
patrimoniais em sua totalidade, não podendo ser 
omitidas quaisquer partes do fato gerador. 

(   ) Os registros contábeis e as informações 
apresentadas devem atender às necessidades 
específicas dos diversos usuários. 

(   ) Os registros e as informações contábeis devem 
possibilitar a análise da situação patrimonial de 
entidades do setor público ao longo do tempo e 
estaticamente, bem como a identificação de 
semelhanças e diferenças dessa situação 
patrimonial com a de outras entidades. 

(   ) O registro deve representar a realidade dos 
fenômenos patrimoniais em função de critérios 
técnicos contábeis preestabelecidos em normas ou 
com base em procedimentos adequados, sem que 
incidam preferências individuais que provoquem 
distorções na informação produzida. 

(   ) O registro e a informação contábil devem reunir 
requisitos de verdade e de validade que possibilitem 
segurança e credibilidade aos usuários no processo 
de tomada de decisão. 

(   ) Os registros contábeis e as informações 
apresentadas devem conter todos os aspectos 
relevantes. 

 
(A) 1/ 6/ 4/ 3/ 2/ 5  
(B) 5/ 3/ 2/ 1/ 6/ 4 
(C) 2/ 6/ 1/ 3/ 4/ 5 
(D) 3/ 4/ 5/ 2/ 6/ 1 
(E) 2/ 5/ 1/ 4/ 3/ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67. De acordo com a NBC T 16.8, que trata sobre Controle 
Interno na Administração Pública, marque V para 
Verdadeiro ou F para Falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que representa a sequência correta. 

 
(   ) Controle interno sob o enfoque contábil compreende 

o conjunto de recursos, métodos, procedimentos e 
processos adotados pela entidade do setor público, 
tendo como uma das finalidades a de auxiliar na 
prevenção de práticas ineficientes e antieconômicas, 
erros, fraudes, malversação, abusos, desvios e 
outras inadequações. 

(   ) Controle interno é classificado nas categorias 
operacional, contábil e financeiro. 

(   ) Procedimentos de detecção é um procedimento de 
controle com medidas que antecedem o 
processamento de um ato ou um fato, para prevenir 
a ocorrência de omissões, inadequações e 
intempestividade da informação contábil. 

(   ) Controle interno deve ser exercido em todos os 
níveis da entidade do setor público, compreendendo 
a preservação do patrimônio público, o controle da 
execução das ações que integram os programas e a 
observância às leis, aos regulamentos e às diretrizes 
estabelecidas. 

(   ) Estrutura de controle interno compreende ambiente 
de controle; mapeamento e avaliação de riscos; 
procedimentos de controle; informação e 
comunicação; e monitoramento. 

 
(A) F/ V/ F/ V/ V 
(B) V/ V/ F/ V/ F 
(C) V/ F/ V/ F/ V 
(D) V/ F/ F/ V/ V 
(E) F/ F/ V/ V/ F 

 
 

68. Em relação à Depreciação, Amortização e Exaustão no 
Setor Público, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Os métodos de depreciação, amortização e 

exaustão devem ser compatíveis com a vida útil 
econômica do ativo e aplicados uniformemente. 

(B) O valor depreciado, amortizado ou exaurido, 
apurado mensalmente, deve ser reconhecido nas 
contas de resultado do exercício. 

(C) A depreciação, a amortização e a exaustão devem 
ser reconhecidas até que o valor líquido contábil do 
ativo seja igual ao valor residual. 

(D) A depreciação de bens imóveis deve ser calculada 
com base, exclusivamente, no custo de construção, 
deduzido o valor dos terrenos. 

(E) A depreciação e a amortização cessam quando o 
ativo torna-se obsoleto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – 302 – Analista Administrativo – Área 2 – Prova A   4 
 
 

69. De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade 
(NBC T 16.10) e em relação à Avaliação e Mensuração de 
Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, é 
correto afirmar que o significado de Reavaliação consiste 

 
(A) na adoção do valor de mercado ou de consenso 

entre as partes para bens do ativo, quando esse for 
superior ao valor líquido contábil. 

(B) no ajuste ao valor de mercado ou de consenso entre 
as partes para bens do ativo, quando esse for 
inferior ao valor líquido contábil. 

(C) na constatação de valor monetário para itens do 
ativo e do passivo decorrente da aplicação de 
procedimentos técnicos suportados em análises 
qualitativas e quantitativas. 

(D) na atribuição de valor monetário a itens do ativo e do 
passivo decorrentes de julgamento fundamentado 
em consenso entre as partes e que traduza, com 
razoabilidade, a evidenciação dos atos e dos fatos 
administrativos. 

(E) na soma do preço de compra de um bem com os 
gastos suportados direta ou indiretamente para 
colocá-lo em condição de uso. 

 
 

70. Em relação à Consolidação das Demonstrações 
Contábeis no Setor Público, quanto aos procedimentos 
para consolidação, analise as assertivas abaixo. 

 
I. No processo de consolidação de demonstrações 

contábeis não devem ser consideradas as relações 
de dependência entre as entidades do setor público. 

II. Os ajustes e as eliminações decorrentes do 
processo de consolidação devem ser realizados em 
documentos auxiliares, não originando nenhum tipo 
de lançamento na escrituração das entidades que 
formam a unidade contábil. 

III. As razões pelas quais os componentes patrimoniais 
de uma ou mais entidades do setor público não 
foram avaliados pelos mesmos critérios devem 
constar em notas explicativas. 

IV. As demonstrações consolidadas devem abranger as 
transações contábeis de todas as unidades 
contábeis incluídas na consolidação. 

V. As demonstrações contábeis das entidades do setor 
público, para fins de consolidação, devem ser 
levantadas na mesma data, não se admitindo 
defasagem em nenhuma hipótese. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e IV, apenas. 
(B) II, III e V, apenas. 
(C) III, IV e V, apenas. 
(D) I, III e V, apenas. 
(E) II, III e IV, apenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

71. O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(MCASP) está dividido em partes. Uma das partes foi 
criada pela necessidade de melhor evidenciação dos 
fenômenos patrimoniais e a busca por um tratamento 
contábil padronizado dos atos e fatos administrativos no 
âmbito do setor público, onde são estabelecidos conceitos 
básicos, regras para registro dos atos e fatos e estrutura 
contábil padronizada, de modo a atender a todos os entes 
da Federação e aos demais usuários da informação 
contábil, permitindo a geração de base de dados 
consistente para compilação de estatísticas e finanças 
públicas. É correto afirmar que a descrição refere-se à 

 
(A) Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários. 
(B) Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais. 
(C) Parte III – Procedimentos Contábeis Específicos. 

(D) Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público. 

(E) Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao 
Setor Público. 

 
 

72. Assinale a alternativa que representa o princípio 
orçamentário da Exclusividade. 

 
(A) Todas as receitas previstas e despesas fixadas, em 

cada exercício financeiro, devem integrar um único 
documento legal dentro de cada esfera federativa. 

(B) A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo 
estranho à previsão da receita e à fixação da 
despesa. Ressalvam-se dessa proibição a 
autorização para abertura de crédito suplementar e a 
contratação de operações de crédito, nos termos da 
lei. 

(C) Determina existência de orçamento único para cada 
um dos entes federados – União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios – com a finalidade de se 
evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da 
mesma pessoa política. 

(D) A Lei Orçamentária Anual de cada ente federado 
deverá conter todas as receitas e despesas de todos 
os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público. 

(E) O exercício financeiro coincidirá com o ano civil, ou 
seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada 
ano. 

 
 

73. Assinale a alternativa que não corresponde às atribuições 
das diretrizes orçamentárias da União para 2013.  

 
(A) As metas e prioridades da Administração Pública 

Federal. 

(B) As disposições relativas às despesas com pessoal e 
encargos sociais e benefícios aos servidores, 
empregados e seus dependentes. 

(C) As orientações para a elaboração do Plano 
Plurianual. 

(D) A política de aplicação dos recursos das agências 
financeiras oficiais de fomento. 

(E) As disposições relativas à dívida pública federal. 
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74. Em relação às categorias econômicas conforme definidas 
na Lei nº 4.320/1964, são Receitas Orçamentárias de 
Capital: 

 
(A) Transferências Correntes e Amortização de 

Empréstimos. 
(B) Alienação de Bens e Receita de Serviços. 
(C) Alienação de Bens e Operações de Créditos. 
(D) Amortização de Empréstimos e Receita Tributária. 
(E) Transferências Correntes e Operações de Créditos. 

 
 

75. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público, as receitas públicas orçamentárias são 
classificadas segundo os seguintes critérios: 

 
(A) Natureza, Fonte/ Destinação de Recursos e 

Indicador de Resultado Primário. 
(B) Natureza, Origem e Espécie. 

(C) Origem, Fonte/ Destinação de Recursos e Indicador 
de Resultado Primário. 

(D) Natureza, Fonte/ Destinação de Recursos e Espécie. 

(E) Natureza, Espécie e Indicador de Resultado 
Primário. 

 
 

76. Em relação aos estágios, assinale a alternativa que 
apresenta a ordem correta das etapas da Receita Pública 
Orçamentária. 

 
(A) Arrecadação/ Lançamento/ Previsão/ Recolhimento. 
(B) Previsão/ Arrecadação/ Recolhimento/ Lançamento. 
(C) Previsão/ Arrecadação/ Lançamento/ Recolhimento. 
(D) Previsão/ Lançamento/ Arrecadação/ Recolhimento. 
(E) Arrecadação/ Previsão/ Recolhimento/ Lançamento. 

 
 

77. Modalidade de licitação é a forma específica de conduzir o 
procedimento licitatório, a partir de critérios definidos em 
lei. No setor público, são admitidas algumas modalidades 
de licitação, exceto 

 
(A) leilão. 
(B) convite. 
(C) concurso. 
(D) competição. 
(E) pregão. 

 
 

78. De acordo com a Lei nº 11.079/2004, que institui normas 
gerais para licitação e contratação de parceria público-
privada no âmbito da administração, assinale a alternativa 
que não faz parte das diretrizes a serem observadas na 
contratação de parceria público-privada. 

 
(A) Respeito aos interesses e direitos dos destinatários 

dos serviços e dos entes privados incumbidos da 
sua execução. 

(B) Transparência dos procedimentos e das decisões. 

(C) Responsabilidade fiscal na celebração e execução 
das parcerias. 

(D) Contratação de seguro-garantia. 

(E) Sustentabilidade financeira e vantagens 
socioeconômicas dos projetos de parceria. 

79. Para os efeitos da Lei Complementar de Responsabilidade 
Fiscal, são adotadas as definições, no Capítulo VII – Da 
Dívida e do Endividamento, Seção I. Analise as definições 
abaixo, correlacione as colunas A e B e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
 Coluna A 
 

1. Dívida pública consolidada ou fundada. 
2. Dívida pública mobiliária. 
3. Operação de crédito. 
4. Concessão de garantia. 

 
 Coluna B 
 

(   ) Compromisso financeiro assumido em razão de 
mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de 
título, aquisição financiada de bens, recebimento 
antecipado de valores provenientes da venda a 
termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e 
outras operações assemelhadas, inclusive com o 
uso de derivativos financeiros. 

(   ) Dívida pública representada por títulos emitidos pela 
União, inclusive os do Banco Central do Brasil, 
Estados e Municípios. 

(   ) Montante total, apurado sem duplicidade, das 
obrigações financeiras do ente da Federação, 
assumidas em virtude de leis, contratos, convênios 
ou tratados e da realização de operações de crédito, 
para amortização em prazo superior a doze meses. 

(   ) Compromisso de adimplência de obrigação 
financeira ou contratual assumida por ente da 
Federação ou entidade a ele vinculada. 

 
(A) 3/ 2/ 1/ 4 
(B) 3/ 1/ 2/ 4 
(C) 4/ 2/ 1/ 3 
(D) 4/ 1/ 2/ 3 
(E) 3/ 2/ 4/ 1 

 
 

80. Considere um financiamento de R$300.000,00, que será 
pago em parcelas mensais e quitado ao final de 5 meses à 
taxa mensal de 4%, e o valor do pagamento da primeira 
parcela pelo Sistema Francês de Amortização (Price), que 
é de R$67.388,13. Logo, o valor do pagamento da 
primeira parcela pelo Sistema de Amortização Misto 
(SAM) será de  

 
(A) R$72.000,00. 
(B) R$69.694,06. 
(C) R$69.600,00. 
(D) R$68.494,07. 
(E) R$67.388,13. 

 
 

81. Se 20 homens trabalhando 8 horas por dia executam uma 
atividade em 24 dias, 32 homens trabalhando 6 horas por 
dia executarão a mesma atividade em 

 
(A) 10 dias. 
(B) 12 dias. 
(C) 15 dias. 
(D) 20 dias. 
(E) 24 dias. 
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82. Um investidor aplica 40% de seu capital, à taxa de juros 
simples de 10% ao ano, durante 30 meses. O restante do 
capital, ele aplica à taxa de juros simples de 15% ao ano, 
durante 24 meses. Se a soma dos montantes das duas 
aplicações é igual a R$192.000,00, então o valor total do 
capital inicial aplicado é de 

 
(A) R$100.000,00. 
(B) R$115.000,00. 
(C) R$145.000,00. 
(D) R$150.000,00. 
(E) R$155.000,00. 

 
 

83. Em relação às Taxas de Juros, leia o texto abaixo e, em 
seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente 
a lacuna. 

 
 Taxa ______________ é a taxa de juros em que a 

unidade referencial de seu tempo não coincide com a 
unidade de tempo dos períodos de capitalização. É 
sempre fornecida em termos anuais, e os períodos de 
capitalização podem ser semestrais, trimestrais, mensais 
ou diários. Exemplos: 12% ao ano, capitalizados 
mensalmente; 24% ao ano, capitalizados semestralmente; 
10% ao ano, capitalizados trimestralmente; 18% ao ano, 
capitalizados diariamente. Essa taxa traz em seu 
enunciado uma taxa efetiva implícita, que é a taxa de juros 
a ser aplicada em cada período de capitalização. Essa 
taxa efetiva implícita é sempre calculada de forma 
proporcional, no regime de juros simples.  

 
(A) nominal 
(B) equivalente 
(C) real 
(D) aparente 
(E) proporcional 

 
 

84. Em relação à Taxa Interna de Retorno (TIR), analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. A TIR de um investimento é a taxa exigida de 

retorno que, quando utilizada como taxa de 
desconto, resulta em Valor Presente Líquido (VPL) 
igual a zero. 

II. Um investimento deve ser considerado viável 
quando sua TIR for menor que a taxa de retorno 
exigida pelo investidor. 

III. Quando um projeto apresenta mais de uma 
mudança de sinais no seu fluxo de caixa, este 
projeto poderá ter mais de uma TIR. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, apenas. 
(E) II e III, apenas. 

 
 
 

85. Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – 
DIRF – é a declaração feita pela Fonte Pagadora, com o 
objetivo de passar informações à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. Assinale a alternativa cuja informação 
não seja pertinente à declaração. 

 
(A) Os rendimentos pagos a pessoas físicas 

domiciliadas no País, inclusive os isentos e não 
tributáveis nas condições em que a legislação 
especifica. 

(B) O valor do imposto sobre a renda e/ou contribuições 
retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou 
creditados para seus beneficiários. 

(C) O pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa 
a residentes ou domiciliados no exterior, ainda que 
não tenha havido a retenção do imposto, inclusive 
nos casos de isenção ou alíquota zero. 

(D) Os pagamentos a plano de previdência privada – 
coletivo empresarial. 

(E) Os pagamentos a plano de assistência à saúde – 
coletivo empresarial. 

 
 

86. Considere as legendas: SEFIP – Sistema Empresa de 
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 
Social; GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social. Em relação ao 
GFIP/SEFIP, analise as assertivas abaixo. 

 
I. Relação de Estabelecimentos Centralizados – REC 

e Comprovante/ Protocolo de Solicitação de 
Exclusão são alguns dos documentos que compõem 
a GFIP/ SEFIP para a Previdência Social. 

II. O segurado facultativo não deve recolher e informar 
a GFIP/ SEFIP. 

III. O recolhimento das contribuições previdenciárias 
deve ser quitado até o dia 7 (sete) de cada mês, em 
relação à remuneração do mês anterior. Se não 
houver expediente bancário no dia 7 (sete), o prazo 
para recolhimento sem acréscimos legais, é o dia útil 
imediatamente anterior. 

IV. Receita de espetáculos desportivos/ patrocínio é 
base de incidência do FGTS e das contribuições 
previdenciárias. 

V. Pagamento à cooperativa de trabalho não é base de 
incidência das contribuições previdenciárias. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e IV, apenas. 
(B) II, III e V, apenas. 
(C) III, IV e V, apenas. 
(D) I, III e V, apenas. 
(E) II, III e IV, apenas. 
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87. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita 
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar 
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma de 
duas condições. Diante do exposto, analise as assertivas 
abaixo.  

 
I. Estar acompanhada de estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro no exercício em que deva 
entrar em vigor e nos dois subsequentes. 

II. Estar acompanhada de medidas de compensação, 
no período mencionado, por meio do aumento de 
receita, proveniente da elevação de alíquotas, 
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação 
de tributo ou contribuição. 

III. Estar acompanhada de demonstração de que os 
limites e condições guardam coerência com as 
normas estabelecidas nesta Lei Complementar e 
com os objetivos da política fiscal. 

IV. Estar acompanhada de estimativas do impacto da 
aplicação dos limites a cada uma das três esferas de 
governo. 

V. Demonstração pelo proponente de que a renúncia 
foi considerada na estimativa de receita da Lei 
Orçamentária, na forma do artigo 12 desta lei, e de 
que não afetará as metas de resultados fiscais 
previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

 
 É correto afirmar que correspondem às duas condições 

citadas o que está contido em 
 

(A) I e III, apenas. 
(B) II e IV, apenas. 
(C) IV e V, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) II e V, apenas. 

 
 

88. Em relação a Restos a Pagar em Orçamento Público, 
assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Os restos a pagar não processados são aqueles em 

que a despesa orçamentária percorreu os estágios 
de empenho e liquidação, restando pendente 
apenas o estágio do pagamento. 

(B) Os restos a pagar processados são classificados em 
Destinação Vinculada e Destinação Ordinária. 

(C) Se, no momento do pagamento de restos a pagar 
referente à despesa empenhada pelo valor 
estimado, o valor real for inferior ao valor inscrito, o 
saldo existente será transferido para outro resto a 
pagar de valor real superior ao valor inscrito. 

(D) Embora a Lei de Responsabilidade Fiscal não 
aborde o mérito do que pode ou não ser inscrito em 
restos a pagar, veda contrair obrigação no último 
trimestre do mandato do governante sem que exista 
a respectiva cobertura financeira, eliminando desta 
forma as heranças fiscais. 

(E) Os restos a pagar processados serão inscritos como 
despesas liquidadas, e os restos a pagar não 
processados serão inscritos como despesas não 
liquidadas. 

89. São dispensados de qualquer apresentação da 
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 
(DCTF), ainda que se encontrem inscritas no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou que tenham seus 
atos constitutivos registrados em Cartório ou Juntas 
Comerciais, exceto  

 
(A) os condomínios edilícios. 
(B) as representações permanentes de organizações 

internacionais. 

(C) as empresas, fundações ou associações 
domiciliadas no exterior que possuam no Brasil bens 
e direitos sujeitos a registro de propriedade ou posse 
perante órgãos públicos, localizados ou utilizados no 
Brasil. 

(D) os consórcios que realizem negócios jurídicos em 
nome próprio e não tenham débitos a declarar. 

(E) as Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno 
Porte (EPP) enquadradas no Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). 

 
 

90. Sobre Escrituração, marque V para verdadeiro ou F para 
falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta.  

 
(   ) Erros ocorridos durante a escrituração contábil 

podem ser corrigidos somente por ressalvas, 
estorno, complementação e retificação.  

(   ) O método das partidas dobradas permite quatro 
fórmulas para lançamentos dos fatos contábeis. 

(   ) Formalidades relativas à aparência ou apresentação 
dos livros devem ser observadas durante o processo 
de escrituração. 

(   ) As contas podem ser divididas em: de resultado, 
patrimoniais e de compensação. Quanto à natureza 
do saldo, as contas podem ser devedoras, credoras 
e redutoras. Quanto à movimentação, classificam-se 
em unilaterais e multilaterais. Em relação ao 
desdobramento das contas, podem ser analíticas e 
sintéticas. Por fim, quanto à natureza, os saldos se 
distribuem em estáveis, instáveis ou mistos.  

 
(A) V/ V/ V/ F 
(B) V/ V/ F/ F 
(C) F/ V/ V/ F 
(D) F/ F/ F/ V 
(E) V/ F/ V/ F 
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91. Sobre Patrimônio, marque V para verdadeiro ou F para 
falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta.  

 
(   ) O funcionamento da conta representa a mecânica de 

débito e crédito que determina o acréscimo ou 
redução do seu saldo, além de indicar a sua 
categoria como item patrimonial ou de resultado. 

(   ) A conta tem a função de representar, através do 
registro e da escrituração, elementos patrimoniais, 
de resultado e a situação líquida.  

(   ) As funções do lançamento no registro dos fatos 
contábeis são: descritiva ou histórica, qualitativa, 
monetária e temporal-geográfica. 

 
(A) V/ V/ F 
(B) F/ F/ V 
(C) F/ V/ F 
(D) V/ F/ V 
(E) F/ V/ V 

 
 

92. A empresa concessionária de distribuição da eletricidade 
encaminhou à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) nota fiscal/ fatura de consumo de energia 
elétrica do mês de abril/2013 a ser paga no montante de 
R$125.000,00. Segundo a IN RFB nº 1.234/2012, a 
retenção de tributos foi no valor de 

 
(A) R$7.312,50. 
(B) R$6.112,50. 
(C) R$5.812,50. 
(D) R$11.812,50. 
(E) R$8.812,50. 

 
 

93. A Anvisa recebeu de seus fornecedores e prestadores de 
serviços as seguintes notas fiscais/ faturas: 

 

Serviços de Abastecimento de Água R$45.000,00 

Correios e Telégrafos R$6.500,00 

Serviços de Vigilância R$32.500,00 

Serviços de Limpeza R$25.000,00 

 
 De acordo com a IN RFB nº 1.234/2012, os valores 

líquidos pagos a cada um foram, respectivamente,  
 

(A) R$40.747,50/ R$6.041,75/ R$30.598,75/ 
R$23.777,50. 

(B) R$40.907,50/ R$5.885,75/ R$30.910,75/ 
R$23.237,50. 

(C) R$41.827,50/ R$6.041,75/ R$30.208,75/ 
R$23.237,50. 

(D) R$44.442,00/ R$6.357,00/ R$31.395,00/ 
R$24.150,00. 

(E) R$44.747,50/ R$5.885,75/ R$29.428,75/ 
R$22.637,50. 

 
 
 
 
 
 

94. Em relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISS, de acordo com a Lei nº 116/2003, marque 
V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) O ISS não incide sobre a prestação de serviços dos 

diretores e membros de conselho consultivo ou de 
conselho fiscal de sociedades e fundações. 

(   ) Não se incluem na base de cálculo do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza o valor dos 
materiais fornecidos pelo prestador dos serviços de 
exploração de rodovia mediante cobrança de preço 
ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de 
serviços de conservação, manutenção, 
melhoramentos para adequação de capacidade e 
segurança de trânsito, operação, monitoração, 
assistência aos usuários e outros serviços definidos 
em contratos, atos de concessão ou de permissão 
ou em normas oficiais. 

(   ) Contribuinte é o tomador ou intermediário do serviço. 
Já a base de cálculo do imposto é o preço bruto do 
serviço prestado cuja alíquota máxima prevista de 
cobrança do ISS é de 5% (cinco por cento).  

(   ) O ISS incide sobre toda exportação de serviços para 
o exterior do Brasil. 

(   ) O ISS não incide sobre o serviço proveniente do 
exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado 
no exterior do Brasil. 

 
(A) V/ V/ V/ V/ F 
(B) V/ F/ F/ F/ F 
(C) F/ V/ V/ V/ V 
(D) V/ F/ F/ V/ F 
(E) F/ F/ V/ V/ F 

 
 

95. O hospital público federal Boa Saúde mantém contrato 
com a empresa VIGILANTES S/A para serviços contínuos 
de vigilância de suas instalações. O contrato prevê a 
prestação de serviços mediante cessão de mão de obra. 
No mês de abril de 2013, a empresa contratada 
encaminhou nota fiscal/ fatura com a seguinte 
discriminação: 

 

Valor da Prestação de Serviços R$30.000,00 

Valor do ISS R$600,00 

 
 De acordo com a IN RFB nº 971/2009, a empresa 

contratante, no caso o hospital Boa Saúde, terá que 
adotar a seguinte providência em relação à contribuição 
previdenciária sobre esse tipo de serviço por cessão de 
mão de obra: 

 
(A) reter o valor de R$2.700,00. 
(B) não efetuar retenção alguma. 
(C) reter o valor de R$2.400,00. 
(D) reter o valor de R$3.300,00. 
(E) reter o valor de R$6.000,00. 
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96. Assinale a alternativa que apresenta uma das 
características qualitativas de melhoria da informação 
contábil-financeira. 

 
(A) Materialidade. 
(B) Utilidade. 
(C) Fidedignidade. 
(D) Compreensibilidade. 
(E) Relevância. 

 
 

97. A isenção das contribuições à entidade beneficente de 
assistência social certificada na forma da Lei 
nº 12.101/2009, será concedida desde que obedeça a 
alguns requisitos cumulativamente. Quanto a esses 
requisitos, marque V para verdadeiro ou F para falso e, 
em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
(   ) Manter em boa ordem e à disposição da RFB, pelo 

prazo de 30 (trinta) anos, contados da data de início 
das atividades da entidade, documentos que 
comprovem a origem e a aplicação de seus recursos 
e os relativos a atos ou operações que impliquem 
modificação da situação patrimonial. 

(   ) Destinar parte de suas rendas, recursos e superávit, 
no montante mínimo de 80% para o 
desenvolvimento e a manutenção dos objetivos 
institucionais da entidade beneficente de assistência 
social. 

(   ) Manter em boa ordem e à disposição da RFB as 
demonstrações contábeis e financeiras devidamente 
auditadas por auditor independente habilitado nos 
Conselhos Regionais de Contabilidade, quando a 
receita bruta anual auferida for superior ao limite 
máximo estabelecido pelo inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 2006. 

(   ) Manter escrituração contábil regular de receitas, 
despesas e aplicação de recursos em gratuidade de 
forma segregada, em consonância com as normas 
do Conselho Federal de Contabilidade. 

 
(A) F/ V/ F/ V 
(B) F/ V/ F/ F 
(C) V/ F/ F/ V 
(D) V/ V/ V/ F 
(E) F/ F/ V/ V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98. No que diz respeito às retenções de tributos federais nos 
pagamentos realizados pelas entidades da Administração 
Pública federal, conforme a IN RBF nº 1.234/2012, analise 
as assertivas abaixo. 

 
I. O prazo final de recolhimento ao Tesouro Nacional 

dos valores retidos pelos órgãos da administração 
pública federal direta, autarquias e fundações 
federais é de até o 5º (quinto) dia do mês seguinte 
àquele em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa 
jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do 
serviço.  

II. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção 
deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária do 
pagamento, comprovante anual de retenção, até o 
último dia útil do mês de fevereiro do ano seguinte, 
contendo informações discriminadas por cada mês 
relativas a pagamento, códigos de retenção, valores 
pagos e valores retidos. 

III. Os órgãos ou as entidades que efetuarem a 
retenção de que trata a IN RBF nº 1.234/2012 não 
estão obrigados a apresentar a Declaração do 
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) 
perante a Receita Federal do Brasil (RFB). Tal 
obrigatoriedade só se aplica às pessoas jurídicas 
beneficiárias, as quais anualmente, até o último dia 
útil de fevereiro do ano subsequente, deverão 
prestar de maneira discriminada, mensalmente, o 
somatório dos valores recebidos e o total retido, por 
órgão público e por código de recolhimento em 
razão da entrega da DIRF junto à RFB. 

IV. Sob nenhuma hipótese os valores retidos por órgãos 
ou entidades públicas, nos termos da IN RFB nº 
1234/2012, poderão ser deduzidos pelo prestador do 
serviço ou fornecedor que sofreu a retenção. Tais 
valores apenas serão informados anualmente na 
DIRF para efeito de acompanhamento, controle e 
fiscalização tributária no âmbito da RFB. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) II, apenas. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) IV, apenas. 
(D) I e IV, apenas. 
(E) III, apenas. 

 
 

99. Uma empresa detém R$3.900.000,00 como valor total do 

ativo. Sabe-se que o patrimônio líquido representa 
4

3  do 

valor das exigibilidades. É correto afirmar que o valor do 
patrimônio líquido é de 

 
(A) R$2.925.000,00. 
(B) R$2.228.571,43. 
(C) R$975.000,00. 
(D) R$3.120.000,00. 
(E) R$1.671.428,57. 
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100. Sobre Finanças Públicas, correlacione as colunas e, em 
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 
 Coluna 1 
 

1. Política Distributiva. 
2. Política Alocativa. 
3. Política Estabilizadora. 

 
 Coluna 2 
 

(   ) Nessa perspectiva, o Estado desenvolve políticas 
nas quais atua como intermediário das relações 
econômicas, adotando políticas que possibilitem a 
ampliação de mercados, aumento de produtividade e 
a satisfação de demandas da sociedade. 

(   ) Com o conjunto dessas políticas, o Estado pode 
utilizar instrumentos tributários para incentivar a 
produção de alimentos que objetivem aumentar a 
qualidade dos produtos de subsistência da 
população de baixa renda. Também, nesse tipo de 
política, é possível inclusive isentar a tributação 
sobre bens e serviços que possam suprir as 
necessidades da população carente. Outra medida 
que pode ser contemplada nesse tipo de política é a 
adoção de incentivos a alguns produtos, visando 
proporcionar o aumento da competitividade e 
consolidar a concorrência de mercado. 

(   ) Como a economia pode estar sujeita a flutuações 
significativas como períodos de desemprego ou 
inflação, o Estado se utiliza de instrumentos da 
política macroeconômica, como a política fiscal, no 
intuito de assegurar a estabilidade econômica do 
país.  

 
(A) 1/ 2/ 3 
(B) 2/ 1/ 3 
(C) 3/ 2/ 1 
(D) 2/ 3/ 1 
(E) 1/ 3/ 2 

 
 

101. Uma empresa possui lançados em sua folha de 
pagamento no mês de fevereiro/ 20x3 os seguintes 
valores: 

 
Salários e Ordenados R$200.000,00 
Horas Extras R$25.000,00 
Insalubridade R$30.000,00 
Periculosidade R$20.000,00 
Imposto de Renda Retido na Fonte – Empregados R$12.000,00 
INSS patronal à alíquota de 21% 
FGTS do segurado à alíquota de 8% 
INSS do segurado à alíquota de 11% 

 
 É correto afirmar que o valor da folha de pagamentos 

provocou uma despesa para a empresa no valor total de  
 

(A) R$354.750,00. 
(B) R$366.750,00. 
(C) R$342.750,00. 
(D) R$393.772,50. 
(E) R$381.772,50. 

 

102. Em relação aos serviços de cessão de mão de obra ou 
empreitada previstos na IN RFB nº 971/2009, marque V 
para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Os serviços de vigilância prestados através de 

monitoramento eletrônico estão sujeitos à retenção 
de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal/ fatura. 

(   ) A contratante fica dispensada de efetuar a retenção 
quando a contratada não possuir empregados, o 
serviço for prestado pessoalmente pelo titular ou 
sócio e o seu faturamento do mês anterior for igual 
ou inferior a 2 (duas) vezes o limite máximo do 
salário de contribuição, cumulativamente. 

(   ) Quando a contratação envolver somente serviços 
profissionais relativos ao exercício de profissão 
regulamentada por legislação federal, (contabilistas, 
administradores, advogados etc.) ou serviços de 
treinamento e ensino que visem à instrução e à 
capacitação de pessoas, desde que prestados 
pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de 
empregados ou de outros contribuintes individuais, 
será dispensada a retenção de 11% sobre o valor da 
nota fiscal fatura.  

(   ) Não é permitida a dedução de valores referentes a 
quaisquer materiais utilizados na prestação de 
serviços por cessão de mão de obra. Assim, a 
contratante deve efetuar sempre a retenção de 11% 
do valor bruto da nota fiscal/ fatura. 

 
(A) F/ F/ V/ V 
(B) V/ F/ F/ V 
(C) F/ V/ V/ F 
(D) V/ V/ V/ F 
(E) F/ F/ F/ F 

 
 

103. De acordo com a Resolução nº 750/1993 e alterações 
posteriores, emitida pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, analise as assertivas abaixo. 

 
I. As mudanças no poder aquisitivo da moeda devem 

ser reconhecidas nos registros contábeis mediante a 
atualização monetária de valores dos itens do 
patrimônio. 

II. O Princípio da Oportunidade pressupõe o exercício 
dos julgamentos necessários às estimativas em 
certas condições de incerteza, no sentido de que 
passivos e despesas não sejam superestimados, e 
que ativos e receitas não sejam subestimados. 

III. A falta de integridade e a intempestividade na 
geração e divulgação da informação contábil pode 
ocasionar a perda de sua relevância e, com isso, 
gerar um conflito na relação entre oportunidade e 
confiabilidade da informação. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) III, apenas. 
(B) I, apenas. 
(C) II, apenas. 
(D) I e III, apenas 
(E) I e II, apenas. 
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104. No que diz respeito à Estrutura Conceitual para 
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, 
marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Receitas são aumentos nos benefícios econômicos, 

como entrada de recursos, aumento de ativos ou 
diminuição de passivos e a contribuição dos 
detentores dos instrumentos patrimoniais. Esses 
fatos promovem acréscimos no patrimônio líquido.  

(   ) Passivo compromisso presente da entidade também 
em razão de eventos passados. Ao ser liquidado, 
espera-se que o resultado do fluxo da saída desses 
recursos gerem benefícios econômicos.  

(   ) Patrimônio líquido resíduo depois de confrontado o 
ativo com a totalidade dos passivos da entidade.  

(   ) Despesas são decréscimos nos benefícios 
econômicos, como a saída de recursos ou da 
redução de ativos ou a ascensão de passivos, como 
também as distribuições aos detentores dos 
instrumentos patrimoniais. Tais eventos produzem 
decréscimos do patrimônio líquido. 

 
(A) F/ V/ V/ V 
(B) F/ V/ V/ F 
(C) V/ V/ F/ F 
(D) V/ F/ V/ V 
(E) F/ V/ F/ F 

 
 

105. Em uma indústria de produtos químicos, um dos 
funcionários possui lançados em seu contracheque os 
seguintes valores: 

 
Salários e Ordenados: R$5.000,00. 
20 horas extras (acréscimo de 50% no valor da hora). 
Imposto de Renda Retido na Fonte: R$150,00. 
INSS patronal à alíquota de 20%. 
FGTS à alíquota de 8%. 
Insalubridade: 40% do salário mínimo. 
Periculosidade: 10% do salário mínimo. 

 
Notas: 
O salário mínimo possui, então, o valor de R$678,00. 
O mês é composto por 220 horas. 

 
 É correto afirmar que a remuneração líquida que o 

funcionário receberá será o valor de 
 

(A) R$5.339,00. 
(B) R$6.020,82. 
(C) R$5.793,55. 
(D) R$6.270,82. 
(E) R$5.870,82. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

106. Em relação aos critérios de avaliação instituídos pela 
Resolução nº 750/1993 e alterações emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), correlacione as 
colunas e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 

 Coluna 1 
 

1. Valor justo. 
2. Custo histórico. 
3. Valor presente. 
4. Valor realizável. 
5. Custo corrente. 

 

 Coluna 2 
 

(   ) Os ativos são registrados pelos montantes ou 
equivalentes de caixa pagos ou pelo valor justo de 
recursos para adquiri-los na data da aquisição. 

(   ) Representa o preço pelo qual, por exemplo, bens 
são comutados e obrigações liquidadas entre 
interessados cujo negócio não gera favorecimentos.  

(   ) Os passivos são reconhecidos pelos montantes em 
Caixa ou equivalentes de Caixa não descontados, 
que se estima serem necessários para liquidar a 
obrigação na data do balanço.  

(   ) Os ativos são mantidos pelos montantes em Caixa 
ou equivalentes de Caixa que poderiam ser obtidos 
pela sua venda de maneira ordenada. 

(   ) Os passivos são mantidos pelo valor presente, 
descontado dos fluxos futuros de saídas líquidas de 
caixa que se estima serem necessários para liquidar 
o passivo no curso normal das operações da 
entidade.  

 

(A) 2/ 1/ 5/ 4/ 3 
(B) 2/ 5/ 1/ 3/ 4 
(C) 5/ 1/ 4/ 2/ 3 
(D) 4/ 1/ 2/ 3/ 5 
(E) 5/ 1/ 2/ 4/ 3 

 
 

107. A Anvisa mantém contrato com a empresa LIMPA-LIMPA 
para serviços contínuos de limpeza, conservação, 
higienização e zeladoria do prédio e instalações da 
Agência. O contrato prevê a prestação de serviços com o 
fornecimento de materiais, entretanto, sem a 
discriminação de valores. No mês de fevereiro de 2013, a 
empresa contratada encaminhou nota fiscal/fatura com as 
seguintes discriminações: 

 

Valor Bruto da Nota Fiscal         R$75.850,00 
Valor de Materiais 

Empregados na Prestação de 
Serviços 

R$ 37.000,00 

Valor do ISS        R$3.792,50 
 

 De acordo com as Instruções Normativas nº 971/2009 e nº 
1.234/2012 da RFB, os valores a título de contribuição 
previdenciária sobre esse tipo de serviço por cessão de 
mão de obra e as retenções na fonte de tributos federais 
por ocasião do pagamento efetuado pela ANVISA à 
empresa contratada foram, respectivamente,  

 

(A) R$3.754,58/ R$4.437,23. 
(B) R$4.273,50/ R$4.437,23. 
(C) R$4.171,75/ R$4.215,36. 
(D) R$3.856,33/ R$4.437,23. 
(E) R$3.856,33/ R$4.215,36. 
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108. Com base nas contas abaixo, assinale a alternativa que 
apresenta o valor da Situação Líquida. 

 
CONTAS VALOR (R$) 

Clientes 11.000 

Fornecedores 26.000 

Impostos a Recuperar 15.000 

Adiantamentos de Clientes 50.000 

Adiantamentos a 
Fornecedores 

68.000 

Outros Créditos 24.000 

Outros Débitos 22.000 

Notas Promissórias 
Emitidas por Terceiros 

32.500 

Veículos 65.000 

Financiamentos Bancários 42.700 

Marcas e Patentes 77.300 

 
(A) R$209.100. 
(B) R$109.100. 
(C) R$126.100. 
(D) R$174.100. 
(E) R$152.100. 

 
 

109. Com base nas contas abaixo, assinale a alternativa que 
apresenta o valor correto para a conta Empréstimos 
Obtidos. 

 
CONTAS VALOR (R$) 

Notas Promissórias 
Emitidas pela Empresa 

39.500 

Empréstimos Concedidos 65.700 

Receitas a Vencer 12.200 

Juros Ativos a Vencer 8.750 

Seguros a Apropriar 13.110 

Semoventes 89.500 

Juros a Vencer 10.850 

Encargos Financeiros a 
Transcorrer 

9.550 

Créditos de Funcionamento 22.590 

Débitos de Financiamento 35.500 

Concessões Obtidas de 
Serviços Públicos 

95.000 

Empréstimos Obtidos ? 

Situação Líquida (120.000) 

 
(A) R$311.250. 
(B) R$308.650. 
(C) R$330.350. 
(D) R$356.170. 
(E) R$409.350. 

 
 

110. Observe o quadro abaixo. 
 

CONTAS VALOR 
Capital Social 110.000 

Contas a Receber 32.000 
Adiantamentos de Clientes 12.000 

Capital a Integralizar 11.000 
Receita de Serviços 72.000 
Comissões Ativas 3.750 

Empréstimos de Clientes 6.500 
Empréstimos Bancários 1.500 

Despesas Administrativas 28.650 
Impostos a Recuperar 13.850 

Fornecedores 25.750 
Descontos Concedidos 1.250 

Reserva Legal 4.500 
Móveis e Utensílios 19.950 

Abatimentos Obtidos 400 
Estoques de Material de Uso 8.350 

Edifícios 27.150 
Provisão para 13º 13.550 

Custo dos Serviços Vendidos 33.750 
Créditos 4.250 

 
 Ao classificar corretamente as contas acima de acordo 

com a sua natureza contábil, é correto afirmar que será 
identificado(a) 

 
(A) uma diferença de R$62.700 credora. 
(B) uma diferença de R$29.250 devedora. 

(C) o saldo de R$181.200 nas contas de natureza 
devedora. 

(D) o saldo de R$249.950 nas contas de natureza 
credora. 

(E) a diferença entre o saldo devedor e o credor, igual 
ao valor da conta Receita de Serviços. 

 
 

111. Sobre Patrimônio, correspondem a obrigações 
 

I. débitos de financiamento, decorrentes de operações 
de crédito contraídas pela entidade. 

II. créditos de funcionamento por conta das atividades 
operacionais da entidade. 

III. débitos de funcionamento em razão das atividades 
normais da entidade. 

IV. créditos de financiamento em função de operações 
de crédito concedidas pela entidade. 

V. débitos de terceiros junto à entidade. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II, III, IV e V.  
(B) II e V, apenas. 
(C) IV, apenas. 
(D) I, II e V, apenas. 
(E) I e III, apenas. 
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 Observe as contas do balancete de verificação da “Cia 
XYZ”, abaixo, para responder às questões 112 e 113. 

 

CONTAS 
SALDO 

DEVEDOR CREDOR 

Capital Social 170.000 

Comissões Ativas 4.300 

Duplicatas a Receber 65.000 

Devoluções de Vendas 1.100 

Receita de Vendas 95.000 

CMV 32.500 

Duplicatas Descontadas 3.500 

Despesas Gerais 12.500 

Capital a Integralizar 35.000 

Bancos Conta Vinculada 22.000 

Empréstimos a Clientes 2.000 

Impostos a Recolher 14.500 

Descontos Obtidos 1.500 

Provisão p/ Devedores 
Duvidosos 6.500 

Abatimentos Concedidos 500 

Estoques 11.500 

Instalações 35.000 

Provisão para Férias 4.500 

PIS sobre Faturamento 1.350 

Terrenos 15.450 

Variações Cambiais Passivas 6.550 

Valores Mobiliários 7.250 

Provisão p/ CSLL 4.650 

Vendas Canceladas 1.650 

Juros Passivos 1.150 

Títulos a Pagar 22.500 

Juros Passivos a Vencer 2.850 

Máquinas e Equipamentos 41.150 

Variações Monetárias Passivas 3.450 

Participações em Outras 
Sociedades 16.950 

Juros Ativos 2.350 

Receitas de Comissões a 
Vencer 3.150 

Salários e Ordenados 9.450 

Juros a Vencer 1.200 

Despesas com Depreciação 4.000 

Provisão p/ IRPJ 3.250 

Descontos Financeiros 
Concedidos 2.350 

Clientes 3.800 

TOTAL 293.050 376.000 
 
 
 
 
 
 
 

112. Corrigindo-se a classificação das contas no balancete de 
verificação da “Cia XYZ”, é correto afirmar que  

 
(A) o saldo total das contas credoras é de R$305.700. 
(B) as contas Duplicatas Descontadas, Descontos 

Obtidos e Despesas Gerais estão com saldos 
classificados de forma incorreta. 

(C) existem 13 contas com saldos credores e 25 contas 
devedoras. 

(D) as contas PIS sobre Faturamento, Comissões Ativas 
e Receitas de Comissões a Vencer possuem seus 
saldos corretamente classificados. 

(E) há 20 contas patrimoniais e 18 contas de resultado. 

 
 

113. Ainda em relação à classificação das contas no balancete 
de verificação corrigido da “Cia XYZ”, é correto afirmar 
que  

 
(A) há 11 contas de resultado que possuem natureza 

credora. 

(B) existem 13 contas patrimoniais que possuem 
natureza devedora. 

(C) Duplicatas Descontadas, Provisão p/ Devedores 
Duvidosos e Provisão para Férias são contas 
retificadoras do ativo. 

(D) existem 3 contas retificadoras do passivo. 
(E) há 13 contas bilaterais. 

 
 

114. Observe, abaixo, a representação patrimonial nos dois 
períodos seguidos e consecutivos:  

 
31/01/20x3 

ATIVO R$ PASSIVO R$ 
Banco Conta 
Movimento 

2.000 Imposto a 
Recolher 

2.500 

Contas a 
Receber 

3.000 Títulos a Pagar 8.500 

Estoques de 
Mercadorias 

10.000 Outras Obrigações 1.500 

Imóveis 15.000 Patrimônio Líquido 17.500 
TOTAL 30.000 TOTAL 30.000 

 
28/02/20x3 

ATIVO R$ PASSIVO R$ 
Banco Conta 
Movimento 

950 Impostos a 
Receber 

1.500 

Contas a 
Receber 

3.000 Títulos a Pagar 8.500 

Estoques de 
Mercadorias 

10.000 Outras Obrigações 1.500 

Imóveis 15.000 Patrimônio Líquido 17.450 

TOTAL 28.950 TOTAL 28.950 

 
 É correto afirmar que o fato contábil ocorrido entre 

31/01/20x3 e 28/02/20x3 foi 
 

(A) Modificativo. 
(B) Modificativo Diminutivo. 
(C) Permutativo e Modificativo Aumentativo. 
(D) Misto Aumentativo. 
(E) Permutativo. 
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115. Observe as tabelas abaixo, que constituem a 
representação gráfica do patrimônio da empresa “ZZZ”. 

 
20x4 

ATIVO R$ PASSIVO R$ 
Caixa 5.000 Salários a Pagar 4.600 

Impostos a 
Recuperar 

2.500 Outras Contas a 
Pagar 

8.500 

Títulos a 
Receber 

25.000 Financiamentos 29.900 

Instalações 47.000 Patrimônio Líquido 36.500 
TOTAL 79.500 TOTAL 79.500 

 
20x5 

ATIVO R$ PASSIVO R$ 
Caixa 10.500 Salários a Pagar 4.600 

Impostos a 
Recuperar 

2.500 Outras Contas a 
Pagar 

8.500 

Títulos a 
Receber 

20.000 Financiamentos 29.900 

Instalações 47.000 Patrimônio Líquido 37.000 
TOTAL 80.000 TOTAL 80.000 

 
 A representação gráfica do patrimônio da empresa “ZZZ” 

acima revela que ocorreu, entre 20x4 e 20x5, 
 

(A) fato misto aumentativo com lançamento contábil de 
quarta fórmula. 

(B) fato modificativo aumentativo com lançamento 
contábil de segunda fórmula. 

(C) fato permutativo e modificativo aumentativo com 
lançamento contábil de terceira fórmula. 

(D) fato misto com lançamento contábil de terceira 
fórmula. 

(E) fato misto aumentativo com lançamento contábil de 
segunda fórmula. 

 
 

116. A empresa “123” descontou uma de suas duplicatas no 
banco “ZZZ”. O valor da duplicata é de R$36.000,00. Na 
data do vencimento a duplicata foi liquidada pelo sacado e 
a empresa “123” foi informada pelo banco. O registro que 
representa essa transação é 

 
(A) Bancos conta Movimento  

a Duplicatas a Receber 36.000,00 
 

(B) Bancos conta Movimento  

a Duplicatas Descontadas 36.000,00 
 

(C) Duplicatas a Receber  

 a Duplicatas Descontadas 36.000,00 
 

(D) Duplicatas Descontadas  

a Duplicatas a Receber 36.000,00 
 

(E) Descontos Obtidos  

a Duplicatas Descontadas 36.000,00 

 
 
 
 
 

117. A empresa “123”, no mês de março/20x3, apurou o valor 
total de R$50.000,00 de salários dos empregados. 
Supondo que os encargos previdenciários foram 
calculados a 11% como parcela que cabe ao segurado, e 
22% à obrigação patronal, é correto afirmar que a folha de 
pagamentos gerará o seguinte registro contábil: 

 
(A)    Salários   
 a Salários a Pagar  50.000,00 
    Salários a Pagar   
 a Previdência Social a  

   Recolher 
5.500,00  

    Previdência Social   
 a Previdência Social a 

   Recolher 
16.500,00  

 

(B)    Salários   
 a Salários a Pagar  50.000,00 
    Salários a Pagar   
 a Previdência Social a  

   Recolher 
5.500,00  

    Previdência Social   
 a Previdência Social a 

   Recolher 
11.000,00  

 

(C)    Salários   
 a Salários a Pagar  44.500,00 
    Salários a Pagar   
 a Previdência Social a  

   Recolher 
5.500,00  

    Previdência Social   
 a Previdência Social a 

   Recolher 
16.500,00  

 

(D)    Salários   
 a Salários a Pagar  44.500,00 
    Salários a Pagar   
 a Previdência Social a  

   Recolher 
5.500,00  

    Previdência Social   
 a Previdência Social a 

   Recolher 
11.000,00  

 

(E)    Salários   
 a Salários a Pagar  39.000,00 
    Salários a Pagar   
 a Previdência Social a  

   Recolher 
5.500,00  

    Previdência Social   
 a Previdência Social a 

   Recolher 
16.500,00  
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118. No Brasil, o processo de convergência contábil às normas 
internacionais geralmente aceitas teve como uma das 
principais medidas a criação do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Em relação a esse 
organismo, é correto afirmar que 

 
(A) o CPC como órgão deliberativo tem autonomia legal, 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-
pedagógica e disciplinar para emitir normas, 
pronunciamentos, orientações e interpretações 
técnicas, inclusive com plenos poderes para revisá-
las. Cabe também à estrutura desse órgão a 
fiscalização dos entes de direito público e privado e 
das entidades que o compõem quanto ao 
cumprimento das normas emitidas pelo CPC. 

(B) as entidades-membro do CPC como, por exemplo: 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Banco 
Central (BACEN), Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) entre outras, ao aprovar a emissão, 
alteração ou revisão de um pronunciamento técnico, 
confere-lhe simultaneamente o caráter de norma na 
esfera de sua atuação legal. Assim, não há a 
necessidade de trâmite do pronunciamento no 
âmbito interno da entidade-membro, uma vez que já 
fora aprovado pelo CPC. Dessa maneira, dispensa-
se a necessidade de emitir ato administrativo que o 
aprove e torne seus efeitos legítimos. 

(C) o CPC não possui atribuições de órgão fiscalizador, 
inclusive sem responsabilidade para aplicar multas, 
punições, sanções ou outras penalidades 
provenientes do desrespeito aos pronunciamentos 
emitidos; como também não detém a competência 
como órgão ou instância administrativa de recursos 
contra decisão ou pena aplicada por agente público 
a quaisquer entes ou organizações. 

(D) a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 
Atuariais e Financeiras (FIPECAFI) o International 
Accounting Standards Board (IASB) e o Financial 
Accounting Standards Board (FASB) são membros 
eméritos e consultivos do CPC e possuem, entre 
outras atribuições, orientar e assessorar a tradução, 
adaptação e posterior adoção pelo Brasil das 
normas de contabilidade internacionalmente aceitas. 

(E) entre as atribuições do CPC, está a emissão de 
pronunciamentos, interpretações e orientações 
técnicas. Esses documentos servem para 
estabelecer conceitos doutrinários, procedimentos, 
esclarecer e informar respeito da adoção dos 
pronunciamentos técnicos, além de prever sanções 
e penalidades pela não observância e 
descumprimento de tais normas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119. Uma empresa pecuária do ramo de produção de laticínios, 
em dezembro de 2012, obtém o nascimento de 250 
bezerros que serão destinados à venda em período 
oportuno. A seguir são apresentadas novas informações: 

 
Custo unitário do gado leiteiro R$2.500,00 

Despesa unitária de venda do bezerro 
recém-nascido 

R$300,00 

Valor de Mercado do gado leiteiro R$3.200,00 

Valor Justo do bezerro recém-nascido R$850,00 

Despesa unitária de venda do gado leiteiro R$450,00 

 
 O correto registro contábil desse novo ativo biológico é 
 

(A) D – estoques de bezerros  
 C – Receitas de valorização  

       de estoques 137.500,00 
 

(B) D – estoques de bezerros  
 C – Ajustes de Avaliação Patrimonial 212.500,00 

 
(C) D – intangível - bezerros  
 C – Reservas de lucros a realizar 175.000,00 

 
(D) D – investimentos - bezerros  
 C – Ajustes de Avaliação Patrimonial 62.500,00 

 
(E) D – estoques fungíveis - bezerros  
 C – Receitas a apropriar com 

       valorização de estoques 100.500,00 
 

 

120. Em uma indústria farmacêutica, há um ativo registrado no 
imobilizado pelo valor de $4.000,00, sendo que $4.400,00 
representam os fluxos de caixa não descontados desse 
bem. Os gastos para vender esse ativo somam $200,00, 
enquanto o valor justo representa $3.400,00. Apurou-se o 
valor de uso desse ativo em $3.600,00. Dessa forma, é 
correto afirmar que 

 
(A) não haverá registro de provisão para perdas, uma 

vez que o valor justo do bem supera a diferença 
entre o valor dos fluxos de caixas não descontados e 
o valor de uso. 

(B) na análise do teste de impairment identifica-se que 
deverá ser feito um ajuste no ativo com provisão 
para perdas no valor de $200,00. 

(C) de acordo com o atual pronunciamento do CPC 
nº 01, em razão da diferença entre o valor justo do 
bem e o valor de uso, dever-se-á efetuar o registro 
da provisão para perdas no montante de $600,00. 

(D) ao valor do bem registrado no imobilizado deverá ser 
acrescido no valor de $400,00 em razão da sua 
comprovada capacidade adicional de gerar 
benefícios futuros. 

(E) o ajuste deverá ser feito com o registro de provisão 
para perdas no ativo no montante de $400,00, que 
representa a diferença entre o valor justo deduzido 
dos gastos para vender o bem e o respectivo valor 
em uso.  


