Comissão de Concurso Público – Portaria 1250/2012
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CADERNO

DE

QUESTÕES

Cargo: CONTADOR
NOME: ___________________________________________________________________________
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ______________________ CPF: _______________________________
CAMPUS PARA O QUAL O CANDIDATO SE INSCREVEU: _________________________________
Leia atentamente as instruções:
1. Aguarde a ordem do fiscal para iniciar a prova.
2. Preencha as informações solicitadas na capa do Caderno de Questões com letra legível.
3. O Caderno de Questões contém 60 (sessenta) questões objetivas. Certifique-se de que o Caderno
de Questões possui 18 páginas numeradas de 1/18 até 18/18.
4. A duração total da prova é de 4 (quatro) horas.
5. O candidato deverá permanecer no local de realização da prova durante, no mínimo, 1 (uma) hora
após o início da prova. O candidato que desejar levar o caderno de provas deverá permanecer na
sala de provas, no mínimo, 2 (duas) horas após o início da prova.
6. Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a
prova, só podendo dela se retirar simultaneamente, e após assinatura do Relatório de Aplicação de
Provas.
7. Ao receber a Folha de Respostas Definitiva, verifique se os dados impressos estão corretos. Caso
contrário, notifique o Fiscal imediatamente.
8. Cada questão contém cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma atende às
condições do enunciado. Transcreva as respostas das questões na Folha de Respostas Definitiva
utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, conforme o exemplo a seguir:

9. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão ANULADAS. Não
dobre nem amasse a Folha de Respostas Definitiva; preencha-a cuidadosamente, pois não será
permitida a sua substituição.
10. Não será permitida qualquer forma de consulta, nem a utilização de qualquer tipo de instrumento
de cálculo.
11. É proibido o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle
de alarme de carro e equipamentos afins, óculos escuros, protetor auricular, ou quaisquer acessórios
de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, régua, esquadro, transferidor, compasso
ou similares, corretivo líquido e outros materiais estranhos à prova.
12. O candidato será sumariamente eliminado do presente concurso público se, durante a realização
da prova, for surpreendido comunicando-se ou tentando se comunicar com outro candidato.
13. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala a FOLHA DE RESPOSTAS e o CADERNO DE
QUESTÕES e certifique-se de ter assinado a lista de presença.
BOA PROVA!
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1. Uma empresa industrial adquiriu um novo equipamento para a sua linha de produção. O valor de
aquisição foi negociado em $3.500.000 + 12% de IPI. Foram atribuídos também a essa aquisição custos
de instalação e montagem do equipamento, no montante de $280.000, e custos de transporte no valor
de $150.000. Considerando-se que (1) o IPI sobre o valor do equipamento não é recuperável segundo a
legislação tributária, (2) o ICMS destacado pelo fabricante do equipamento foi de $630.000 e, (3) a
alíquota de ICMS sobre os custos de transporte foi de 12%, qual o custo contábil de aquisição a ser
contabilizado pela empresa?
a) $3.720.000.
b) $3.702.000.
c) $3.282.000.
d) $4.350.000.
e) $3.930.000.

2. A Indústria Monforte S/A efetua a apuração do custo dos produtos vendidos pelo método do inventário
periódico. Ao final do mês de outubro de 2011, a contabilidade da empresa apurou um montante total de
custos de produção em $2.580.000. Com base nesta informação e nas informações complementares
destacadas no quadro a seguir, indique a alternativa que representa o valor do CPV da Monforte S/A
para o período.
Estoque em $
Inicial

Final

Produtos em Processo

340.000

470.000

Produtos Acabados

890.000

510.000

a) $2.960.000.
b) $2.540.000.
c) $2.720.000.
d) $2.830.000.
e) $2.670.000.

3. Assinale a alternativa correta em relação às normas de apresentação do Balanço Patrimonial,
segundo o pronunciamento CPC 26.
a) Serão classificadas no Ativo Circulante as obrigações da empresa vencíveis no decorrer do exercício
seguinte ao do encerramento do balanço.
b) As depreciações acumuladas são contas redutoras do Realizável a Longo Prazo.
c) Os ajustes de avaliação patrimonial representam os valores resultantes de avaliações de ativos e
passivos a valor de mercado, e serão demonstrados em contas específicas de Patrimônio Líquido.
d) Os estoques de matérias primas são demonstrados no Ativo Diferido.
e) As marcas e patentes da empresa são considerados como investimentos de curto prazo.
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4. Considerando os dados constantes do Balanço Patrimonial a seguir demonstrado, calcule os índices
de liquidez corrente, geral e seca.

Ativo

Passivo

Caixa

100

Fornecedores

800

Contas a Receber

4,800

Empréstimos CP

1,500

Estoques

1,300

Contas a Pagar

500

Empréstimos LP

2,400

Patrimônio Liquido

5,500

Realizavel a LP
Imobilizado

700
3,800
10,700

10,700

Assinale a alternativa correta.
a) LC = 2,21 / LG = 1,33 / LS = 1,75.
b) LC = 2,49 / LG = 1,49 / LS = 1,80.
c) LC = 2,21 / LG = 1,25 / LS = 1,69.
d) LC = 2,32 / LG = 1,33 / LS = 1,72.
e) LC = 2,49 / LG = 1,45 / LS = 1,75.
5. Em relação à avaliação dos estoques pelo método PEPS, assinale a alternativa correta.
a) Os estoques são valorizados pelo custo médio ponderado das compras de produtos.
b) Os estoques são valorizados pelo preço das compras mais recentes.
c) Os estoques são valorizados pelo preço das compras mais antigas.
d) Os estoques são valorizados pelo preço de venda de mercado.
e) Os estoques são valorizados pelo custo médio mensal das vendas efetuadas.
6. As informações a seguir foram extraídas da contabilidade da Aços Piratininga S/A: (1) Despesas
Operacionais: $1.850, (2) Receitas Financeiras: $440, (3) CPV: $2.990, (4) Impostos sobre Vendas:
$1.780, (5) Ganho em Equivalência Patrimonial: $870, (6) Receita Bruta de Vendas: $8.900, (7) Imposto
de Renda: $930. Com base nas informações apresentadas, qual é o lucro liquido do período?
a) $2.850.
b) $2.740.
c) $2.550.
d) $2.380.
e) $2.660.
7. A controladora Invest S/A possui 4.000.000 de ações do capital da controlada X, cujo patrimônio
líquido em 31/12/10 era de $12.800.000. Durante o ano de 2011, a controlada X apurou lucro líquido no
montante de $1.700.000. O capital da controlada X é formado por 5.000.000 de ações. Qual o valor do
investimento e do resultado da equivalência patrimonial a ser informado nos demonstrativos da Invest
S/A em 31/12/11?
a) Investimento: $12.800.000 e Ganho em equivalência patrimonial: $1.360.000
b) Investimento: $14.500.000 e Perda em equivalência patrimonial: $1.700.000
c) Investimento: $11.600.000 e Ganho em equivalência patrimonial: $1.360.000
d) Investimento: $14.500.000 e Ganho em equivalência patrimonial: $1.540.000
e) Investimento: $11.600.000 e Perda em equivalência patrimonial: $1.360.000.
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8. Assinale a alternativa correta com referência à elaboração da Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido (DMPL), de acordo com o pronunciamento CPC 26.
a) A estrutura básica da DMPL é formada por dois conjuntos de valores: transações de capital com os
sócios e lucro líquido proveniente das operações.
b) O resultado abrangente total é composto por três fatores: lucro líquido do exercício, outros resultados
abrangentes e reclassificações de outros resultados abrangentes para o resultado do exercício.
c) Os outros resultados abrangentes representam os ganhos ou perdas apurados na venda de ativos
imobilizados.
d) Aumentos de capital por incorporação de reservas são operações que modificam o valor do
Patrimônio Líquido.
e) A participação dos sócios não controladores não integra a DMPL.

9. O custo dos produtos vendidos apurado por uma empresa nos últimos 12 meses totalizou
$34.800.000. O estoque médio mantido pela empresa no mesmo período foi calculado em $5.800.000.
Considerando que a cada renovação do estoque a empresa obtém um lucro líquido estimado da ordem
de $480.000, qual a previsão para o resultado a ser obtido pela empresa no período informado?
a) $2.790.000.
b) $1.560.000.
c) $1.940.000.
d) $2.880.000.
e) $2.670.000.

10. Considere as seguintes informações: (1) Lucro Líquido do exercício: $19.520, (2) Ganho em
equivalência patrimonial: $3.420, (3) Depreciação no período: $1.760, (4) Provisão para contingências
trabalhistas: $870, (5) Provisão para créditos de liquidação duvidosa: $1.200, (6) Receita de juros sobre
aplicações financeiras de longo prazo: $770, (7) Juros sobre empréstimos bancários: $1.460. De acordo
com o método indireto para a elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa, o lucro líquido
proveniente das operações é de:
a) $20.620.
b) $24.280.
c) $21.430.
d) $22.590.
e) $23.370.

11. Segundo a Resolução CFC 750/93, atualizada pela Resolução CFC 1.210/10, as receitas e despesas
devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente
quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Esta definição
estabelece o princípio contábil da:
a) Prudência.
b) Oportunidade.
c) Continuidade.
d) Entidade.
e) Competência.
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12. O departamento financeiro da Oxford S/A obteve as seguintes informações junto a área contábil da
empresa, relativas aos últimos 12 meses de operações (valores em $mil): (1) receita bruta de vendas:
$14.400, (2) saldo médio mantido em contas a receber no período: $2.000, (3) compras efetuadas no
período: $5.400 e (4) saldo médio de dívidas mantidas com fornecedores no período: $600. Com base
nas informações obtidas, quais foram os prazos médios de recebimento e de pagamento apurados pelo
departamento financeiro? (considere um ano de 360 dias)
a) PMR = 60 dias e PMP = 40 dias.
b) PMR = 50 dias e PMP = 42 dias.
c) PMR = 50 dias e PMP = 40 dias.
d) PMR = 60 dias e PMP = 42 dias.
e) PMR = 50 dias e PMP = 43 dias.
13. A empresa Brasil Motors S/A efetuou em 31/12/11 o primeiro teste de impairment sobre um
equipamento adquirido em julho/09, cujo custo de aquisição contabilizado na época foi de $4.800.000. O
prazo de vida útil desse ativo foi estimado em 5 anos, e a depreciação vem sendo contabilizada de
acordo com o método linear. Conforme pesquisa realizada pela empresa, o valor de mercado para a
venda do ativo, líquido das despesas correspondentes, foi calculado em $1.900.000. De acordo com as
informações apresentadas, qual foi o ajuste contábil efetuado pela Brasil Motors S/A, na apuração do
resultado do período encerrado em 31/12/11, proveniente do impairment realizado?
a) Aumento no resultado em $600.000 (valor de mercado > valor contábil do ativo).
b) Diminuição do resultado em $700.000 (valor de mercado < valor contábil do ativo).
c) Diminuição do resultado em $500.000 (valor de mercado > valor contábil do ativo).
d) Aumento no resultado em $700.000 (valor de mercado < valor contábil do ativo).
e) Diminuição do resultado em $500.000 (valor de mercado < valor contábil do ativo).

14. Assinale a alternativa correta no tocante aos aspectos relacionados com a aplicação do método de
ajuste a valor presente (AVP), conforme procedimentos constantes do pronunciamento CPC 12.
a) O AVP deve ser aplicado exclusivamente para ativos e passivos financeiros decorrentes de operações
de curto prazo.
b) Os valores correspondentes a empréstimos e financiamentos de longo prazo para a aquisição de
ativos imobilizados devem ser ajustados a valor presente por ocasião do encerramento do balanço
patrimonial.
c) Aplica-se o método do AVP nos saldos de adiantamentos em dinheiro para recebimento ou
pagamento de bens e serviços.
d) O objetivo principal da adoção do AVP é o de ajustar os ativos e passivos financeiros decorrentes de
operações de longo prazo, sendo também aplicado às operações de curto prazo, se os valores forem
relevantes.
e) O AVP não poderá ser aplicado no caso de ativos e passivos financeiros que identifiquem a existência
de uma operação de financiamento.
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15. Assinale a alternativa que define de forma correta os ativos financeiros classificados na categoria de
mantidos até o vencimento, de acordo com o pronunciamento CPC 38.
a) Ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, e com vencimentos
definidos.
b) Ativos financeiros adquiridos ou originados principalmente com a finalidade de venda ou de recompra
no curto prazo.
c) Ativos financeiros que a empresa tem a intenção de vender antes do vencimento.
d) Ativos financeiros não derivativos, com pagamento fixos ou determináveis, e que não são cotados em
um mercado ativo.
e) Ativos financeiros não derivativos, originados de operações de arrendamento mercantil.

16. A Lei nº 11.638/07 criou um novo grupo de contas no Patrimônio Líquido, denominado de Ajustes de
Avaliação Patrimonial. De acordo com essa nova configuração deverão ser classificados nesse grupo:
a) os valores decorrentes de reavaliações expontâneas de itens do ativo imobilizado.
b) os valores decorrentes de aumentos ou diminuições de ativos ou passivos avaliados a valor justo ou
de mercado.
c) os valores decorrentes de ágio recebidos por ocasião da venda de títulos de dívida.
d) os valores decorrentes de ganhos ou perdas por equivalência patrimonial.
e) os valores decorrentes de lucros não realizados originados de operações intercompanhias.

17. A empresa Brasil Invest S/A possui participação de 60% no capital da American Corporation. O valor
contábil desse investimento, na data de 31/12/10, correspondia ao valor de US$3.000.000, convertidos
para R$ pela taxa cambial de $1,80. Durante o ano de 2011, a American obteve um lucro líquido de
US$1.000.000 e, em 31/12/11, a taxa cambial era de $2,00. Com base nas informações apresentadas,
apure quais os efeitos a serem reconhecidos no Balanço Patrimonial (BP) e no Demonstrativo de
Resultados (DRE) da Brasil Invest S/A, na data de 31/12/11.
a) BP = valor contábil do investimento atualizado para $7.200.000 / DRE = ganho em equivalência
patrimonial de $1.800.000.
b) BP = valor contábil do investimento atualizado para $6.000.000 e aumento do PL em $800.000 pela
variação cambial do valor do investimento / DRE = ganho em equivalência patrimonial de $1.200.000.
c) BP = valor contábil do investimento atualizado para $7.200.000 e aumento do PL em $600.000 pela
variação cambial do valor do investimento / DRE = ganho em equivalência patrimonial de $1.200.000.
d) BP = valor contábil do investimento atualizado para $6.000.000 / DRE = ganho em equivalência
patrimonial de $1.800.000.
e) BP = valor contábil do investimento atualizado para $7.200.000 e aumento do PL em $600.000 pela
variação cambial do valor do investimento / DRE = ganho em equivalência patrimonial de $1.800.000.

18. Um ativo imobilizado é adquirido em Abr/09 pelo valor de $6.300.000, com vida útil estimada em 7
anos. O valor residual estimado para esse ativo ao final de sua vida útil foi estabelecido em $840.000.
Considerando-se que o método de depreciação adotado foi o linear, qual será o valor da depreciação
acumulada desse ativo em 31/12/12?
a) $2.355.000.
b) $2.725.000.
c) $2.695.000.
d) $2.485.000.
e) $2.145.000.
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19. A apuração do CMV ou do CPV através do sistema de inventário periódico é aplicada para as
empresas que:
a) não possuem o sistema de custos integrado com a contabilidade.
b) realizam o inventário do estoque somente ao final do exercício social.
c) participam de um grupo de empresas sob o comando de uma holding.
d) publicam seus demonstrativos financeiros trimestralmente.
e) foram constituídas por quotas de responsabilidade limitada.

20. Uma empresa contraiu uma dívida em Set/10 para ser paga em 46 parcelas de $50.000.
Considerando que, de acordo com o histórico da empresa, a mesma não costuma deixar nenhum
passivo em atraso, qual será o valor dessa dívida a ser demonstrada no Passivo Não Circulante no
encerramento do Balanço Patrimonial de 31/12/12?
a) $700.000.
b) $650.000.
c) $550.000.
d) $450.000.
e) $600.000.

21. O Balanço Patrimonial de uma empresa levantado em 31/12/11 apresentava um ativo circulante de
$5.000.000 e um passivo circulante de $3.000.000. De acordo com esses números, o índice de liquidez
corrente da empresa era de 1,67. Qual evento faria com que o índice de liquidez corrente fosse igual a
2?
a) Aumento de capital em dinheiro no montante de $500.000.
b) Declaração de dividendos a pagar no valor de $700.000.
c) Compra de estoque a prazo no valor de $600.000.
d) Aquisição de imobilizado à vista por $1.200.000.
e) Pagamento de dívidas de curto prazo no valor de $1.000.000.

22. A legislação tributária brasileira não admite a apuração do custo das mercadorias vendidas ou do
custo dos produtos vendidos para uma empresa que adota como controle dos seus estoques o método:
a) Média Ponderada Móvel.
b) UEPS.
c) PEPS.
d) Média Ponderada Fixa.
e) Inventário Permanente.
23. No tocante ao novo modelo de apresentação da DRE, de acordo com o pronunciamento CPC 26,
não existe mais o destaque do grupo de receitas e despesas:
a) Não Operacionais.
b) Administrativas.
c) Comerciais.
d) Financeiras.
e) Equivalência Patrimonial.
7/18
CONCURSO PÚBLICO IFSP EDITAL 146/2012
CONTADOR

24. A seguir informações para o reconhecimento do resultado em equivalência patrimonial na data de
31/12/11: (1) Valor do PL da coligada A: $8.000.000, (2) Participação da investidora: 30%, (3) Valor
contábil do investimento de acordo com os registros contábeis da investidora: $1.500.000 e (4) Lucros
não realizados decorrentes de vendas da coligada para a investidora: $250.000. Assinale a alternativa
que corresponde ao valor a ser reconhecido no resultado da investidora, a título de equivalência
patrimonial.
a) Perda de $650.000.
b) Ganho de $900.000.
c) Ganho de $650.000.
d) Perda de $900.000.
e) Ganho de $850.000.

25. Assinale a alternativa que contém um conjunto de transações que não afetam o valor do PL, para fins
da elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.
a) Aumento de capital em $ / dividendos declarados.
b) Apuração do lucro líquido do exercício / compensação de prejuízos.
c) Resultados abrangentes sobre PL de controlada / integralização de capital em $
d) Aumento de capital por incorporação de reservas / constituição da reserva legal.
e) Impostos diferidos sobre outros resultados abrangentes / compra de ações em tesouraria.

26. No quadro a seguir são demonstradas algumas informações de empresas pertencentes ao mesmo
ramo de atividade. Com base nos dados informados, qual é o prazo médio de renovação dos estoques
para o setor?
$ CPV

$ Estoque Médio

Últimos 12 Meses

Últimos 12 Meses

A

16.800.000

3.500.000

B

12.100.000

2.400.000

C

10.700.000

1.800.000

D

20.400.000

7.300.000

Empresa

a) 80 dias.
b) 90 dias.
c) 70 dias.
d) 60 dias.
e) 50 dias.
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27. Com base nas informações apresentadas no quadro a seguir, apure o valor referente ao caixa
gerado pelas atividades operacionais, para fins da elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa,
conforme o método direto.
Atividades no Período

$ mil

Aumento de Capital em $

4.500

Recebimento de Clientes

13.500

Pagamento de Impostos

800

Empréstimos Bancários Obtidos

5.000

Aquisição de Participação Societária

3.400

Pagamentos a Fornecedores

7.600

Aquisição de Imobilizado

3.200

Amortização de Empréstimos Bancários

1.400

Pagamento de Contas a Pagar Diversas

2.500

Pagamento de Salários

1.800

Venda de Ativo Imobilizado

500

a) $700.
b) $900.
c) $500.
d) $800.
e) $600.

28. O artigo 10 da Resolução CFC 750/93 pressupõe o emprego de certo grau de precaução no
exercício dos julgamentos necessários às estimativas em condições de incerteza, no sentido de que
ativos e receitas não sejam superestimados e que passivos e despesas não sejam subestimados,
determinando que as estimativas de valores para ativos e receitas sejam feitas adotando-se o menor
valor, e para os passivos e despesas adotando-se o maior valor. Esta definição refere-se ao princípio
contábil:
a) do registro pelo valor original.
b) da atualização monetária.
c) da competência de exercícios.
d) da oportunidade.
e) da prudência.
29. O prazo médio de recebimento de uma empresa foi calculado em 74 dias, sendo que o prazo médio
de faturamento aplicado pela empresa nas suas vendas à prazo é de 60 dias. Para efeitos comparativos,
o prazo médio de recebimento de outras empresas do mesmo setor de atividade é de 62 dias. Assinale a
alternativa correta que corresponda a uma tomada de posição a ser adotada pela empresa, com base
nos dados apresentados.
a) A empresa não deverá adotar nenhuma medida corretiva.
b) Reduzir o prazo médio de faturamento em 10 dias.
c) Aumentar a eficiência na cobrança junto aos seus clientes.
d) Aumentar o prazo médio de pagamento em 15 dias.
e) Reduzir o prazo de renovação dos seus estoques.
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30. A redução do valor contábil de um ativo ao seu valor recuperável é necessária quando:
a) o ativo estiver avaliado contábilmente por um valor maior do que o valor de mercado.
b) o prazo de vida útil do ativo atingir o período final.
c) o valor contábil do ativo for registrado através de reavaliação espontânea.
d) o ativo estiver valorizado contábilmente por um valor menor do que o valor de mercado.
e) o ativo estiver classificado no grupo do realizável a longo prazo.

31. De acordo com o pronunciamento CPC 12, que trata do Ajuste a Valor Presente, os ativos e passivos
financeiros devem ser avaliados a valor justo na data da operação. Assinale a alternativa que define
corretamente o significado da expressão “valor justo”.
a) Valor de aquisição de ativos financeiros negociados em bolsas de valores ou na bolsa mercantil e
futuros.
b) Valor estimado de venda de um ativo imobilizado ao final do prazo de sua vida útil.
c) Valor de mercado para aquisição à vista, negociado entre compradores e vendedores em um mercado
ativo.
d) Valor de aquisição dos estoques de materiais que serão consumidos no processo de produção.
e) O valor do capital social integralizado pelos sócios.

32. Os ativos financeiros classificados como disponíveis para a venda deverão ser avaliados (CPC 38):
a) pelo valor justo com efeitos no resultado, acrescido dos juros.
b) pelo custo acrescido dos juros.
c) pelo custo deduzido dos encargos embutidos na operação.
d) pelo valor justo com efeitos no resultado, deduzido dos encargos embutidos na operação.
e) pelo valor justo com efeitos no Patrimônio Líquido, acrescido dos juros.

33. A Lei nº 11.638/07 modificou alguns aspectos da Lei nº 6.404/76 no tocante a apresentação das
demonstrações financeiras. Com referência a essas modificações, a nova estrutura do Patrimônio
Líquido é composta pelos seguintes grupos de contas:
a) Capital Social, Reservas de Capital, Reservas de Lucros, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Prejuízos
Acumulados e Ações em Tesouraria.
b) Capital Social, Reservas de Capital, Reservas de Lucros, Lucros Acumulados e Ações em Tesouraria.
c) Capital Social, Reservas de Capital, Reservas de Lucros, Reservas de Contingências, Lucros
(Prejuízos) Acumulados e Ações em Tesouraria.
d) Capital Social, Reservas de Capital, Reservas de Reavaliação, Prejuízos Acumulados e Ações em
Tesouraria.
e) Capital Social, Reservas de Lucros, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Lucros (Prejuízos) Acumulados
e Ações em Tesouraria.
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34. Assinale a alternativa correta no tocante a conceitos definidos no pronunciamento CPC 02 – Efeitos
das Mudanças nas Taxas de Câmbio.
a) Taxa de fechamento é a relação de troca entre duas moedas.
b) Variação cambial é a diferença resultante da conversão de um número específico de unidades em
uma moeda para outra moeda, a diferentes taxas cambiais.
c) Moeda estrangeira é a moeda do ambiente econômico principal no qual a empresa opera.
d) Moeda funcional é qualquer moeda diferente da moeda estrangeira.
e) Investimento líquido em entidade no exterior representa a entidade controladora do grupo.

35. Um ativo imobilizado foi adquirido por $1.000.000, e o seu prazo de vida útil foi estimado em 4 anos.
Considerando-se que a empresa adotou o método da soma dos dígitos para a depreciação desse ativo,
qual o saldo da depreciação acumulada ao final do terceiro ano de vida útil?
a) $750.000.
b) $300.000.
c) $450.000.
d) $600.000.
e) $800.000.

36. Restos a Pagar não processados representam:
a) as despesas ainda não empenhadas.
b) as despesas cujo empenho foi legalmente emitido, mas que dependem ainda da fase de liquidação.
c) as despesas liquidadas mas ainda não pagas.
d) as despesas pagas no exercício mas diferidas para o exercício seguinte.
e) as despesas correspondentes a contratos de prestação de serviços com data de encerramento no
exercício seguinte.

37. Assinale a alternativa correta.
a) A despesa pública classifica-se em dois grupos: despesa orçamentária e despesa financeira.
b) Dívida ativa tributária representa os impostos não recolhidos pelas empresas públicas.
c) As despesas com salários de servidores públicos fazem parte das despesas de capital.
d) As receitas correntes são compostas pelos rendimentos das aplicações em títulos do Governo.
e) A receita pública é representada por todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos.

38. Após a aprovação do orçamento público, uma despesa é reconhecida através da indicação do
credor, da especificação da despesa e do valor a ser pago, mediante redução da dotação orçamentária.
O registro deste fato é determinação pela emissão da:
a) Nota de Lançamento.
b) Nota de Crédito.
c) Nota de Empenho.
d) Nota de Dotação.
e) Ordem Bancária.
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39. Na contabilidade pública adotada no Brasil é correto afirmar que:
a) as receitas devem ser reconhecidas quando forem efetivamente arrecadadas no exercício.
b) pertencem ao exercício financeiro as despesas legalmente empenhadas e pagas.
c) o campo de atuação restringe-se apenas para as empresas públicas com fins lucrativos.
d) o sistema orçamentário engloba todas as operações de natureza financeira.
e) exercício financeiro é um período não coincidente com o ano civil.

40. A metodologia estabelecida para a atuação da contabilidade pública brasileira determina que a
escrituração dos atos praticados pelas entidades de direito público seja estruturada pelos seguintes
sistemas contábeis:
a) Financeiro, Patrimonial e Compensação.
b) Orçamentário, Patrimonial e Compensação.
c) Financeiro e Patrimonial.
d) Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Compensação.
e) Orçamentário, Financeiro e Patrimonial.

41. O total das despesas empenhadas por uma instituição pública para o ano de 2011, foi de
$19.760.000. Em 31/12/11 o balanço da instituição apresentou o montante de $3.580.000 relativo a
notas de empenho ainda não liquidadas, e também o valor de $1.190.000 relativo a passivos
efetivamente devidos por prestações de serviços e entrega de produtos já realizados. Com base nas
informações descritas assinale a alternativa correta que apresenta o valor correspondente as despesas
pagas no exercício e o saldo de restos a pagar não processados.
a) Despesas Pagas: $16.180.000 / RP Não Processados: $3.580.000.
b) Despesas Pagas: $14.990.000 / RP Não Processados: $1.190.000.
c) Despesas Pagas: $14.990.000 / RP Não Processados: $3.580.000.
d) Despesas Pagas: $16.180.000 / RP Não Processados: $1.190.000.
e) Despesas Pagas: $18.370.000 / RP Não Processados: $3.580.000.

42. São considerados como estágios da despesa pública, pela ordem, conforme Lei 4.320/64:
a) Licitação, Empenho e Pagamento.
b) Empenho, Liquidação e Pagamento.
c) Licitação, Liquidação e Pagamento.
d) Empenho, Licitação e Pagamento.
e) Licitação, Empenho e Liquidação.
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43. Assinale a alternativa correta com relação aos tipos de empenho.
a) Empenho global: utilizado nos casos em que não se possa determinar o montante exato da despesa.
b) Empenho ordinário: utilizado para os casos de despesas contratuais e outras sujeitas a parcelamento.
c) Empenho estimativa: utilizado para as despesas normais onde são conhecidos os valores exatos das
despesas.
d) Empenho global: utilizado para os casos de despesas contratuais e outras sujeitas a parcelamento.
e) Empenho ordinário: utilizado nos casos em que não se possa determinar o montante exato da
despesa.

44. São considerados como estágios da receita pública, pela ordem, segundo a Lei nº 4.320/64:
a) fixação, lançamento e arrecadação.
b) previsão, fixação e arrecadação.
c) lançamento, fixação e arrecadação.
d) fixação, previsão e lançamento.
e) previsão, lançamento e arrecadação.

45. Uma instituição pública emitiu em 10/01/11 uma nota de empenho destinada ao pagamento de
despesas com telefonia fixa local e longa distância, previstas para o ano. O valor total da nota de
empenho foi de $400.000, conforme orçamento aprovado. Durante o período de janeiro a novembro de
2011 foram liquidadas, contra a nota de empenho emitida, despesas no montante de $374.500,
permanecendo o saldo de $25.500 para a cobertura das despesas relativas ao mês de dezembro/11.
Este saldo foi inscrito em Restos a Pagar na data de 31/12/11. Em janeiro/12, verificou-se que a conta de
telefone, de competência de dezembro/11, apresentou o valor de $30.000. Qual deverá ser o
procedimento a ser adotado pela instituição em 2012, para que seja efetuado o pagamento dessa
importância?
a) O valor de $25.500 será liquidado contra a NE emitida em 2011, e a diferença de $4.500 será paga
mediante a emissão de uma nova NE em 2012, por conta de pagamento de despesas de exercícios
anteriores.
b) O valor de $25.500 será liquidado contra a NE emitida em 2011 e a diferença de $4.500 ficará
pendente de pagamento.
c) O valor de $30.000 será liquidado totalmente contra a NE emitida em 2011, pois trata-se de despesa
desse exercício.
d) O valor de $25.500 será liquidado contra a NE emitida em 2011 e a diferença de $4.500 poderá ser
paga com saldo não utilizado de recursos destinados ao pagamento de despesas através de suprimento
de fundos.
e) O saldo de $25.500 será reinscrito em restos a pagar, com a emissão de uma NE complementar
datada de 31.12.11, para que a despesa possa ser liquidada totalmente dentro do exercício de
competência.
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46. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, é
correto afirmar que:
a) a moralidade da Administração Pública se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser
acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. A legalidade, na conduta do servidor público, é
que deverá consolidar a moralidade do ato administrativo.
b) a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos,
até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre
no Direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como
consequência em fator de legalidade.
c) em qualquer caso, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e
moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a
negar.
d) toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, mas deve sempre
considerar que o interesse público deve prevalecer. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre
o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão, ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a
dignidade humana quanto mais a de uma nação.
e) a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de
cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada não
poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.

47. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, é
correto afirmar que:
a) a Comissão de Ética de um órgão ou entidade pública pode aplicar, dependendo do caso em que o
servidor público estiver envolvido, pena de censura ou de suspensão de atividades e sua fundamentação
constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes.
b) a pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética do seu órgão ou entidade é a de censura
e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com
ciência do faltoso.
c) a Comissão de Ética de um órgão ou entidade pública deve, após a análise de caso em que o servidor
público for considerado como autor de falta, instituir sindicância e notificar a chefia imediata do mesmo
através de relatório assinado por todos os seus integrantes.
d) a pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética do seu órgão ou entidade deve ser
informada à chefia imediata do mesmo, através de relatório assinado por todos os seus integrantes, para
que esta sancione a sua aplicação.
e) a Comissão de Ética de um órgão ou entidade pública pode e deve aplicar o tipo de pena que couber
a qualquer servidor público, após a análise do caso em que o mesmo for considerado culpado, através
de relatório assinado por todos os seus integrantes e com ciência do faltoso.
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48. De acordo com o art. 8º da Lei nº 8.112, de 11/12/1990, algumas das formas de provimento de cargo
público federal, são:
I – transferência, II – readaptação, III – reversão, IV – reintegração, V – recondução.
Associe cada uma das frases a seguir a uma das formas de provimento de cargo público e assinale a
alternativa que contenha as associações corretas.
1. Retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez ou no interesse da administração.
2. Retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.
3. Reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de
sua transformação quando invalidada a sua demissão.
4. Investidura do servidor em cargo compatível com a limitação que tenha sofrido.
5. Revogado pela lei nº 9.527 de 10/12/1997.
a) I – 5; II – 3; III – 1; IV – 2; V – 4.
b) I – 2; II – 1; III – 5; IV – 4; V – 3.
c) I – 1; II – 2; III – 3; IV – 4; V – 5.
d) I – 5; II – 4; III – 1; IV – 3; V – 2.
e) I – 3; II – 5; III – 2; IV – 1; V – 4.

49. O servidor público federal, como concessão, pode se ausentar do serviço, sem qualquer prejuízo
por:
a) 1 (um) dia para doação de sangue e 1 (um) dia para se alistar como eleitor.
b) 3 (três) dias consecutivos em razão de casamento ou de falecimento do cônjuge, companheiro,
pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.
c) 8 (oito) dias consecutivos em razão de casamento ou de falecimento do cônjuge, companheiro,
pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.
d) 2 (dois) dias para doação de sangue e 2 (dois) dias para se alistar como eleitor.
e) 5 (cinco) dias consecutivos em razão de casamento ou de falecimento do cônjuge, companheiro,
pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.

50. Dentre os deveres fundamentais do servidor público federal estão:
I - Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que
visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais,
ilegais ou aéticas e denunciá-las.
II - Abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao
interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação
expressa à lei.
III - Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações
individuais de todos os usuários do serviço público, dar atendimento prioritário aos brasileiros natos, sem
qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, cor, idade, religião, cunho político e posição
social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmação I está correta.
b) Somente a afirmação II está correta.
c) Somente a afirmação III está correta.
d) Somente as afirmações I e II estão corretas.
e) Somente as afirmações I e III estão corretas.
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51. O servidor público federal será aposentado compulsoriamente aos:
a) 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta) se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço.
b) 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
c) 70 (setenta) anos de idade, com proventos integrais.
d) 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta) se mulher, com proventos integrais.
e) 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta) se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço.

52. Um estrangeiro que não tenha adquirido a nacionalidade brasileira pode ocupar cargo no serviço
público federal?
a) Não, pois um cargo público federal só pode ser ocupado por brasileiro nato ou naturalizado.
b) Não, por ser cláusula pétrea da Constituição Federal do Brasil.
c) Sim, desde que tenha sido aprovado em concurso público.
d) Sim, desde que os requisitos estabelecidos em lei sejam atendidos.
e) Sim, desde que residente a mais de dez anos no Brasil e tenha sido aprovado em concurso público.

53. É vedado ao servidor público, sob qualquer condição, retirar da repartição pública, qualquer
documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público.
PORQUE
É vedado ao servidor público fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu
serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.
Analisando as afirmações, conclui-se que:
a) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
b) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.
c) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
d) a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.
e) as duas afirmações são falsas.

54. O Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, determina que a Comissão de Ética seja instituída no
âmbito:
a) do Poder Executivo, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e
indireta e seja integrada por 3 (três) servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego
permanente com seus respectivos suplentes.
b) do Poder Executivo, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e seja
integrada por 6 (seis) servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente com
seus respectivos suplentes.
c) dos 3 (três) poderes, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e seja
integrada por 3 (três) servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente com
seus respectivos suplentes.
d) dos 3 (três) poderes, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e
indireta e seja integrada por 6 (seis) servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego
permanente com seus respectivos suplentes.
e) dos Poderes Executivo e Legislativo, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública
Federal direta e indireta e seja integrada por 6 (seis) servidores ou empregados titulares de cargo efetivo
ou emprego permanente com seus respectivos suplentes.
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55. O prazo de validade de um concurso público de provas ou de provas e títulos é:
a) de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por mais 2 (dois) anos.
b) de 3 (três) anos, podendo ser prorrogado por mais 3 (três) anos.
c) o fixado em edital, sendo que a validade poderá ser de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogada uma
única vez, por 1 (um) ano.
d) o fixado em edital, sendo que a validade poderá ser de até 3 (três) anos, podendo ser prorrogada uma
única vez, por igual período.
e) o fixado em edital, sendo que a validade poderá ser de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogada uma
única vez, por igual período.

56. Assinale a alternativa correta.
a) Uma pessoa que ingressou em órgão publico federal por concurso como técnico e, mais tarde, se
tornou engenheiro, ocupará automaticamente o cargo de engenheiro, caso houver cargo de engenheiro
vago.
b) Uma pessoa aprovada em concurso público federal e que tomou posse por reversão, depois de
permanecer no cargo por 35 (trinta e cinco) anos, pode se aposentar com proventos integrais.
c) Uma pessoa pode tomar posse como servidor público federal, em caso de provimento do cargo por
indicação, mesmo sem ter passado por concurso público federal.
d) Uma pessoa pode se tornar servidor público federal em caso de provimento por nomeação somente
após ter passado por concurso público federal.
e) Uma pessoa pode tomar posse como servidor público federal no caso de provimento por nomeação,
mesmo sem ter passado por concurso público federal.

57. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou
disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito.
PORQUE
O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto
nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial.
Analisando as afirmações, conclui-se que:
a) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
b) a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.
c) as duas afirmações são falsas.
d) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
e) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.
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58. Algumas condições para o servidor atuar na atividade política são:
I – O servidor investido no mandato de prefeito será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela
sua remuneração.
II – O servidor investido no mandato de vereador será afastado do cargo, sem prejuízo da remuneração
do cargo efetivo.
III – O servidor terá direito a licença, com remuneração, durante o período entre a sua escolha em
convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura
perante a Justiça Eleitoral.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmação I está correta.
b) Somente a afirmação II está correta.
c) Somente a afirmação III está correta.
d) Somente as afirmações I e II estão corretas.
e) Somente as afirmações I e III estão corretas.

59. De acordo com a Lei nº 8.112, de 11/12/1990, assinale a alternativa correta.
a) O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% (um por cento) por ano de serviço público
efetivo, incidente sobre o vencimento.
b) Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento.
c) Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 3 (três) meses de licença, a título
de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo.
d) A posse em cargo público ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do ato de provimento,
prorrogável por mais 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado.
e) Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais,
dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva a suas expensas e conste do
seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial.

60. Alguns dos requisitos básicos para investidura em cargo público são:
a) a nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e
eleitorais; o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; a idade mínima de 18 (dezoito)
anos.
b) aptidão física e mental; o gozo dos direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e
eleitorais; o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; a idade mínima de 21 (vinte e um)
anos.
c) a nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e
eleitorais; o nível básico de escolaridade; a idade mínima de 21 (vinte e um) anos.
d) a nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e
eleitorais; o nível básico de escolaridade; a idade mínima de 18 (dezoito anos).
e) aptidão física e mental; o gozo dos direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e
eleitorais; o nível superior de escolaridade; a idade mínima de 21 (vinte e um) anos.
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