INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA
CONCURSO PÚBLICO – NÍVEL MÉDIO

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO

206 – TÉCNICO EM CONTABILIDADE
INSTRUÇÕES
 Verifique atentamente se este caderno de questões corresponde ao cargo a que você concorre e se ele contém
50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada uma,
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma
divergência quanto ao cargo a que você concorre, solicite ao chefe de sala que tome as providências cabíveis,
pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
 No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você estão
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme
instruções na folha de respostas.
 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva.
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova, à identificação – que será
feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da folha de respostas.
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta
ou azul, fabricada com material transparente.
 Não é permitida, durante a realização da prova, a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas, nem a
utilização de lápis, lapiseira/grafite, borracha, réguas de cálculo, máquinas calculadoras e(ou) similares.
 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em
qualquer outro meio, que não os permitidos.
 Não é permitida a utilização de aparelho eletrônico de comunicação.
 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização.
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e
retirar-se da sala.
 Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
 Ao terminar a prova, chame o chefe de sala, devolva-lhe a sua folha de respostas devidamente assinada e
deixe o local de prova.


A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na folha de
respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

RASCUNHO

QUESTÃO 25_____________________________________
Ao tratar da
apresentação
Federal de
subjacente a
entidade
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

estrutura conceitual para a elaboração e a
das demonstrações contábeis, o Conselho
Contabilidade considera como premissa
continuidade, o que significa dizer que a

manterá o mesmo nível de atividade indefinidamente.
irá manter-se em atividade por um futuro previsível.
não está sujeita a interrupção ou suspensão de suas
operações.
com a intenção de encerrar sua atividade irá fazê-lo
por meio de uma liquidação ordenada.
não modificará as bases para elaboração de suas
demonstrações em caso de encerramento de suas
operações.

QUESTÃO 26_____________________________________
O lançamento do tipo
D bancos
D depreciação acumulada
D resultado na venda de bens
C veículos

150
300
50
500

representa uma variação
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

mista diminutiva.
quantitativa aumentativa.
qualitativa.
quantitativa diminutiva.
mista aumentativa.

QUESTÃO 27_____________________________________
A reversão da provisão para créditos de liquidação duvidosa
é uma conta
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de ativo de saldo instável.
redutora dos créditos da entidade.
que afeta negativamente o resultado do exercício.
retificadora da constituição dessa mesma provisão.
de natureza devedora, que não afeta o resultado.

QUESTÃO 28_____________________________________
De acordo com a teoria da entidade,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a entidade empresarial confunde-se com os negócios e
outros interesses pessoais dos proprietários.
a equação que melhor caracteriza a estrutura
patrimonial é ativo = passivo + patrimônio líquido.
os direitos dos sócios, em caso de liquidação, são os
de proprietários de ativos específicos.
o lucro líquido é o lucro dos sócios, a exemplo da teoria
da propriedade.
sua relevância para a consolidação das demonstrações
decorre da concepção que prioriza a entidade jurídica,
e não a econômica.

QUESTÃO 29_____________________________________
O conceito operacional corrente de lucro compreende
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a redução de capital pela retirada de sócios.
o pagamento de dividendos.
ajuste por constatação de erro em exercício anterior.
ocorrência de itens extraordinários.
os eventos controláveis pela administração, resultantes
de decisões do período corrente.
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QUESTÃO 30_____________________________________

RASCUNHO

Tendo por base a legislação contábil no que se refere às
contas, é correto afirmar que
(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

podem ser agrupadas, se forem semelhantes,
independentemente do percentual que representarem
do respectivo grupo.
saldos devedores e credores de bancos distintos serão
representados por seu valor líquido, no ativo ou no
passivo.
os saldos das contas correntes figuram, no ativo, para
as credoras e, no passivo, para as devedoras.
os saldos credores de clientes devem estar
representados no passivo.
receitas e despesas devem ser compensadas, a não
ser que se relacionem à mesma transação.

QUESTÃO 31_____________________________________
contas
vendas
despesas

ano 1
120
8

ano 2
150
12

ano 3
180
15

ano 4
200
15

Considerando que o comportamento das vendas e das
despesas de propaganda e publicidade de uma empresa
tenha evoluído da forma especificada na tabela, cujos
valores nominais estão representados em milhares de reais,
e que a inflação média, nos respectivos períodos, foi de
10%, 5% e 0, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O crescimento nominal das vendas, no período, é
superior ao das despesas.
As vendas apresentaram crescimento real em todo o
período.
Do ano 1 para o 2, caiu a participação das despesas
sobre as vendas.
Atribuindo-se o índice 100 às despesas no ano 1, o
índice que as representa no ano 2 será 125.
Tomando o ano 4 como base, as despesas
corresponderão ao índice 75 no ano 2.

QUESTÃO 32_____________________________________
Em relação ao quociente representado por exigível
total/patrimônio líquido, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

Quanto maior ele for, menor a dependência de capitais
de terceiros.
Tende a diminuir em fases de expansão dos
empreendimentos.
O quociente unitário demonstra que a proporção de
capitais próprios e de terceiros é idêntica entre os
capitais à disposição da empresa.
A retenção de lucros contribui para aumentar o valor do
quociente.
A conversão de empréstimo de sócio em capital
aumenta o valor do quociente.

QUESTÃO 33_____________________________________
Nos termos da legislação comercial, são passíveis de
avaliação pelo valor de mercado para venda pela empresa,
quando esse for o costume mercantil aceito pela técnica
contábil, os
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

bens em almoxarifado.
direitos classificados no intangível.
itens decorrentes de operações de longo prazo.
estoques de mercadorias fungíveis destinadas à
venda.
direitos classificados no imobilizado.
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QUESTÃO 34_____________________________________

RASCUNHO

A demonstração dos fluxos de caixa deverá evidenciar as
alterações ocorridas durante o exercício em, pelo menos,
três fluxos de valores, que são os fluxos
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

patrimoniais, de resultados e de compensação.
econômicos, financeiros e de disponibilidades.
integrais, diferenciais e mistos.
permutativos, modificativos e mistos.
das
operações,
dos
financiamentos
e
investimentos.

dos

QUESTÃO 35_____________________________________
De acordo com o regime tributário de transição, constante
da Lei n.º 11.941/2009, com relação às subvenções para
investimento, concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos e às doações
feitas pelo poder público, assinale a alternativa correta
quanto ao procedimento a ser adotado pela pessoa jurídica.
(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

Excluir da base de cálculo do imposto de renda o valor
de doações e subvenções reconhecido no exercício.
Manter em reserva de capital a parcela de doações e
subvenções, até o saldo do lucro líquido do exercício.
Não reconhecer, no resultado contábil do exercício, o
valor de doações e subvenções.
Distribuir o dividendo mínimo obrigatório relativo a
doações e subvenções, cuja parcela correspondente
não será tributada.
Reconhecer, no resultado contábil, em cada exercício,
a parcela correspondente à depreciação dos bens
adquiridos com recursos de doações e subvenções.

QUESTÃO 36_____________________________________
A alienação de bens imóveis constitui, para o ente que a
realizar, uma variação
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

independente da execução orçamentária.
ativa por mutação patrimonial da despesa.
passiva com mutação patrimonial caracterizada pela
desincorporação de ativo.
ativa caracterizada pelo resultado patrimonial positivo.
neutra, por não provocar alterações na composição
patrimonial.

QUESTÃO 37_____________________________________
Considere que, ao final de um exercício financeiro,
determinado ente apresenta os seguintes dados,
em milhares de reais:
Orçamento inicialmente aprovado: 1.500
Créditos suplementares por excesso de arrecadação: 300
Receita arrecadada: 1.850
Despesa empenhada: 1.650
Despesa paga: 1.600
Com base nesses dados, é correto afirmar que houve
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

superavit financeiro de R$ 50 mil.
excesso de despesa de R$ 150 mil.
superavit de R$ 200 mil na execução orçamentária.
insuficiência de R$ 150 mil na execução orçamentária.
equilíbrio na execução orçamentária.
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QUESTÃO 38_____________________________________

RASCUNHO

Considerando que, em dois exercícios sucessivos, a
situação de determinado ente apresente-se da seguinte
maneira, com valores em milhares de reais:
Exercício X2:
Receita arrecadada: 2.630
Despesa empenhada: 2.500
Despesa não paga e inscrita em restos a pagar: 350
Pagamento

de

despesa

inscrita

despesas

inscritas

em

restos

a

restos

a

pagar em X1: 180
Exercício X3:
Pagamento

de

em

pagar em X2: 270
Cancelamento de restos a pagar: 50
Assinale a alternativa correta com base nessas informações.
(A)

Em X2, houve superavit na execução financeira

(B)

No balanço financeiro ao final de X2, a receita

de R$ 300 mil.
extraorçamentária é de R$ 170 mil.
(C)

Supondo-se que o saldo inicial do disponível fosse de
R$ 650 mil, o saldo final em X2 seria de R$ 1.130 mil.

(D)

R$ 270 mil de restos a pagar de X2, pagos em X3,
constituem despesa orçamentária em X3.

(E)

Com o pagamento de restos a pagar de X2 em X3,
haverá um saldo remanescente de R$ 80 mil em X4.

QUESTÃO 39_____________________________________
Considere que determinado ente apresenta, entre outros, os
seguintes saldos, em milhares de reais, ao final do
exercício:
Ativo permanente: 1.200
Passivo financeiro: 350
Superavit financeiro do balanço patrimonial: 180
Passivo real descoberto: 230
Total geral do balanço patrimonial: 2.250
Com base nos dados acima, assinale a alternativa correta.
(A)

O ativo real é igual a R$ 1.380 mil.

(B)

O

(C)

O saldo patrimonial é positivo.

(D)

O ativo e o passivo compensados não integram o

resultado

patrimonial

do

exercício

foi

de

(R$ 230 mil).

balanço patrimonial.
(E)

O passivo permanente é igual a R$ 1.610 mil.
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QUESTÃO 40_____________________________________

QUESTÃO 43 _____________________________________

Assinale a alternativa que apresenta um fato contábil

De acordo com a doutrina contábil, as contas do Plano de

classificado como variação diminutiva do patrimônio líquido.

Contas Único do Governo Federal podem ser classificadas,
quanto à

(A)

Alienação sem lucro nem prejuízo de bens móveis.

(B)

Reavaliação de bens móveis, em virtude de sua
valorização.

(C)

Aquisição de bens móveis.

(D)

Extravio de bens móveis.

(E)

Transferência de bens móveis entre departamentos de

(A)

natureza do saldo, em unilaterais e bilaterais.

(B)

utilização, em estáticas e dinâmicas.

(C)

movimentação, em sintéticas e analíticas.

(D)

estrutura, em estáveis e instáveis.

(E)

extensão, em absolutas e relativas.

um mesmo órgão.
QUESTÃO 44 _____________________________________
QUESTÃO 41_____________________________________

De acordo com a legislação em vigor, as despesas
empenhadas e não pagas dentro do exercício financeiro a

Na estrutura utilizada para a consolidação de balanços de

que se referirem devem ser consideradas restos a pagar.

acordo com o Plano de Contas Único do Governo Federal, a

Assinale a alternativa correta em relação a esse assunto.

conta ativo compensado deve pertencer ao nível de
(A)

agregação denominado

Uma vez inscritas em restos a pagar, as despesas
somente poderão ser executadas por

(A)

autorização especial do titular do órgão.

grupo.

(B)

subgrupo.

(C)

elemento.

(D)

subelemento.

(E)

item.

meio de

(B)

A realização do empenho implica o reconhecimento,
pelo poder público, de que o fornecedor entregou o
bem ou forneceu o serviço.

(C)

Os empenhos de despesa não liquidada devem ser
obrigatoriamente anulados em 31 de dezembro e não
podem ser inscritos em restos a pagar.

(D)
QUESTÃO 42_____________________________________

Se o montante da despesa a ser realizada não puder
ser definido com exatidão, não poderá ser inscrito em
restos a pagar.

Assinale a alternativa correta em relação ao processo de

(E)

fixação e de execução da despesa pública.

Após o cancelamento da despesa inscrita em restos a
pagar, o pagamento que vier a ser reclamado poderá
ser atendido à conta de dotação destinada a despesas

(A)

A primeira etapa da fixação da despesa consiste na

de exercícios anteriores.

escolha das despesas do orçamento anterior que
devem ser mantidas, reforçadas ou excluídas.
(B)

As emendas ao projeto de lei orçamentária da União

QUESTÃO 45 _____________________________________

somente podem ser apresentadas na Comissão Mista
(C)

Permanente de Orçamento.

Considerando que o setor de contabilidade de determinado

Se o projeto de lei orçamentária for aprovado até 31 de

órgão público tenha efetuado lançamento no Sistema

dezembro, a execução da despesa nele fixada poderá
ser iniciada de imediato, no primeiro dia do exercício
Se o exercício for iniciado sem a aprovação do
orçamento

correspondente,

os

órgãos

estarão

automaticamente autorizados a executar um doze avos
(E)

um lançamento contábil a débito da conta de orçamento da
receita e a crédito da conta de receita prevista, assinale a

seguinte.
(D)

Integrado de Administração Financeira (SIAFI) que provocou

alternativa que apresenta o único fato contábil capaz de
gerar os lançamentos mencionados.
(A)

Arrecadação menor que a previsão da lei orçamentária.

da programação proposta pelo Poder Executivo.

(B)

Abertura de crédito suplementar.

Cabe exclusivamente ao controle interno fazer o

(C)

Encerramento da conta de execução da receita quando

ao Tribunal de Contas da União cabe fazer o controle

(D)

Previsão da receita na lei orçamentária anual.

depois de encerrado o exercício.

(E)

Arrecadação maior que a previsão da lei orçamentária.

acompanhamento da execução da despesa, enquanto
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QUESTÃO 46_____________________________________

QUESTÃO 49 _____________________________________

O processo de descentralização de créditos envolve

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de

lançamentos contábeis diferentes, dependendo do fato de a
transferência ser realizada dentro de um mesmo ministério

eventos, em ordem cronológica, que devem ocorrer para a

ou de um ministério para outro. Nos dois casos, porém, há

regular realização de uma licitação destinada à execução de

uma

obras públicas.

conta

que

participa

do

lançamento

tanto

na

contabilidade da unidade concedente do crédito quanto na
contabilidade da unidade recebedora. Assinale a alternativa
que apresenta a denominação dessa conta.

(A)

Execução

das

obras,

projeto

básico

e

projeto

executivo.
(A)

Créditos transferidos

(B)

Créditos recebidos

(C)

Crédito disponível

(D)

Provisão concedida

(E)

Provisão recebida

(B)

Projeto básico, projeto executivo e execução das
obras.

(C)

Projeto executivo, projeto básico e execução das
obras.

(D)

Projeto executivo, execução das obras e projeto
básico.

QUESTÃO 47_____________________________________
(E)

Projeto

básico,

execução

das

obras

e

projeto

executivo.

Assinale a alternativa correta em relação ao processo de
tomada de contas especial (TCE).
(A)

A TCE destina-se a examinar a conduta do servidor no
cumprimento das normas de disciplina administrativa.

(B)

A instauração da TCE cabe somente ao tribunal de
contas com jurisdição sobre o órgão afetado.

(C)

A respeito das alienações de bens da administração pública,

A simples omissão do dever de prestar contas já
constitui fato suficiente para a instauração de TCE.

(D)

QUESTÃO 50 _____________________________________

assinale a alternativa correta.

Os fatos relativos à TCE somente poderão ser
apurados por uma comissão de servidores criada

(A)

especialmente para esse fim.
(E)

A alienação de bens imóveis dependerá, em todos os
casos, de autorização legislativa.

A TCE deve ser realizada por meio de demonstrativo,
que depois será anexado à prestação de contas do

(B)

A alienação de títulos de crédito de propriedade da
administração pública somente pode ser feita mediante

ordenador de despesa do órgão afetado.

licitação, no mínimo pela modalidade de tomada de
preços.
QUESTÃO 48_____________________________________
(C)

administração pública a outro.

Deve(m) acompanhar o relatório resumido da execução
orçamentária

É vedada a venda de imóveis de um órgão da

(D)

A doação sem encargos de bens móveis ou imóveis da
administração pública é proibida, independentemente

(A)

o anexo de metas fiscais.

(B)

a avaliação do cumprimento das metas relativas ao
(E)

ano anterior.
(C)

os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil.

(D)

o

demonstrativo

do uso que se pretenda dar ao bem.

das

receitas

e

das

despesas

No caso de licitação para a venda de determinado bem
imóvel,

o

único

documento

obrigatório

para

a

habilitação dos interessados é o comprovante de

previdenciárias.
(E)

a estimativa do impacto orçamentário e financeiro das
despesas obrigatórias de duração continuada.
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