
CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2013
TECNICO EM CONTABILIDADE
LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO

ESPECÍFICA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.

Antes de começar a fazer as provas:

Verifique se este caderno contém •	
três provas: de Língua Portuguesa/ 
Legislação, com 15 questões; e  
Específica do Cargo, com 30 questões, 
com 4 (quatro) alternativas, cada uma 
dessas questões, sequencialmente 
numeradas de 1 a 45.

Caso haja algum problema, solicite a 
substituição do seu caderno de provas.

Na Folha de Respostas:
Confira seu nome e número de inscrição.•	

Assine, •	 A TINTA, no espaço indicado.

Ao transferir as respostas para a Folha de 
Respostas:

Use somente caneta azul•	  ou preta e 
aplique traços firmes dentro da área 
reservada à letra correspondente a cada 
resposta, conforme o modelo:

Sua resposta NÃO será computada, se houver 
marcação de mais de uma alternativa.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM 
RESPOSTA.

A Folha de Respostas não deve ser dobrada, 
amassada ou rasurada. 

Para entregar sua prova, somente após o 
Período de Sigilo, levante o braço para 
chamar o fiscal.

O candidato deverá aguardar o fiscal se 
aproximar para, então, entregar o Caderno 
de Provas e as Folhas de Respostas.

O candidato NÃO poderá levar consigo o 
Caderno de Provas.

O rascunho de gabarito, localizado ao 
final do Caderno de Provas, só poderá 

ser destacado pelo fiscal.

Recolha seus objetos, deixe a sala e, em 
seguida, o prédio. A partir do momento em 
que sair da sala e até a saída do prédio, 
continuam válidas as proibições ao uso 
de aparelhos eletrônicos e celulares, bem 
como não lhe é mais permitido o uso dos 
sanitários.

Duração total das provas,  
incluindo transcrição da  

FOLHA DE RESPOSTAS:
QUATRO HORAS

            A       B       C       D
00 -         

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO

INSTRUÇÃO: As questões de 1 a 10 referem-se ao TEXTO 1. Leia-o 
atentamente antes de respondê-las.

TEXTO 1

SORRIA

A substituição do homem pela máquina segue em ritmo acelerado. 
São máquinas que atendem ao telefone de muitas empresas. Isto é 
melhor para o cliente? Nem sempre. É mais barato para a empresa? 
Provavelmente sim. O que é certo é que elimina empregos de atendentes 
ao mesmo tempo em que gera empregos técnicos. Produz as adoradas 
estatísticas, que regem o mundo corporativo, sejam sensatas ou não. 

Hoje ouvimos uma frase onipresente: “Para sua segurança esta 
ligação poderá ser gravada”. É uma versão rústica de outra mensagem 
frequente nos EUA: “Para controle de qualidade do nosso atendimento 
esta ligação poderá ser monitorada”. 

Por que gravam nossas ligações? De que segurança estão falando? 
Estão querendo nos proteger ou proteger a eles mesmos? Se é para 
nos proteger, por que não facilitam o nosso acesso a tais gravações? 

O paralelo mais óbvio às gravações de voz são as câmeras de 
segurança. No mundo da espionagem institucionalizada, a comunicação 
evoluiu para algo mais simpático e menos ameaçador. “Sorria. Você 
está sendo filmado.” 

As câmeras são instaladas para flagrar furtos, roubos e outros 
crimes. Mas, ao ler essa frase, o cidadão pode se sentir um ator de 
cinema e realmente sorrir, esquecendo um instante que o motivo da 
filmagem é desconfiança e repressão. 

Nas últimas semanas, um colégio tradicional paulistano instalou 
câmeras dentro de salas de aula. Não, não eram berçários dos quais 
pais aflitos, desconfiados ou culpados vigiam bebês e profissionais 
à distância. Era uma escola de elite que num só dia suspendeu 107 
alunos do ensino médio que resolveram protestar quando descobriram 
as câmeras.
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Questionada, a direção da escola alegou razões de segurança e 
disciplina. O fato de já haver câmeras em laboratórios [...] fez com que a 
escola não se preocupasse em discutir o tema com pais e alunos antes 
de instalar os olhos de vidro em todas as salas de aula. 

Parte dos pais aprovou a medida, mas especialistas levantaram 
a voz para questionar que tipo de educação se desenvolve com base 
em desconfiança mútua. Outros questionaram o direito de uma escola 
filmar menores sem aval dos pais. 

A ideia é do final do século 18 e foi concebida pelo filósofo e 
jurista inglês Jeremy Bentham. Ganhou o nome de poder panóptico: a 
consciência da permanente visibilidade asseguraria o funcionamento de 
um poder autoritário, como uma prisão, um manicômio, uma empresa 
ou uma escola. A única novidade é a banalização do instrumento. 

Panopticon é o nome de uma estrutura arquitetônica concebida para 
permitir a observação de tudo o que se passa num edifício sem que as 
pessoas a serem observadas saibam se estão sendo vigiadas. A simples 
possibilidade de estarem sendo vigiadas regularia o comportamento 
delas. O desenho consiste numa estrutura circular com uma torre de 
inspeção no centro, de onde o inspetor oculto poderia avistar todos os 
que estiverem no perímetro do edifício. Ele descreveu o projeto como um 
novo modo de obter poder da mente sobre a mente, numa quantidade 
até então sem paralelo. 

STRECKER, Marion. Folha de S.Paulo. São Paulo, 15 out.2012. TEC, F8.[Fragmento]

QUESTÃO 01

O objetivo principal do texto é

A) evidenciar razões não explicitadas que existem por trás da utilização 
das máquinas.

B) demonstrar a importância e a urgência em se substituir o homem 
pela máquina.

C) apresentar paralelo entre a confiabilidade das máquinas e o 
descrédito do homem.

D) exemplificar a variedade de possibilidades de proteção oferecida 
pelas máquinas.
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QUESTÃO 02

Para confirmar a existência do “poder panóptico”, o autor afirma que as 
máquinas

A) regulam o comportamento das pessoas que estão sendo vigiadas.  

B) atendem o telefone ou gravam ligações em empresas privadas. 

C) eliminam empregos de atendentes e geram empregos técnicos. 

D) são as responsáveis pelas estatísticas no mundo coorporativo.

QUESTÃO 03

O título faz menção

I. a uma frase intimidadora, mas agradável. 

II. à existência de câmeras de segurança instaladas.

III. ao mundo da espionagem.

IV. ao fato de a sociedade não se acostumar com as câmeras de 
segurança.

V. à ameaça sugerida quando alguém está sendo filmado.

As afirmativas CORRETAS são

A)  I e III, apenas.

B) II e IV, apenas.

C) II, IV e V, apenas.

D) I, II e V, apenas.
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QUESTÃO 04

Quanto aos recursos linguísticos empregados, é CORRETO afirmar que

A) são adicionadas expressões coloquiais para revelar que a opinião 
do autor é compartilhada pelos leitores do texto.

B) são usadas aspas antes e depois de uma citação textual para 
introduzir uma frase e indicar mudança de foco no texto.

C) são elaboradas perguntas, nem sempre respondidas pelo autor, 
para levar o leitor a refletir sobre o tema abordado.

D) é utilizado um conceito para explicitar o significado inadequado de 
um termo empregado pelo autor em seu texto.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa em que o fragmento do texto NÃO apresenta 
opinião do autor.

A) Produz as adoradas estatísticas, que regem o mundo corporativo, 
sejam sensatas ou não.

B) É uma versão rústica de outra mensagem frequente nos EUA: [...]

C) O paralelo mais óbvio às gravações de voz são as câmeras de 
segurança.

D) Questionada, a direção da escola alegou razões de segurança e 
disciplina.
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QUESTÃO 06

Leia estas afirmativas e assinale (V) para as verdadeiras e (F) para as 
falsas. 

I. (     ) Em “Isto é melhor para o cliente?”, o termo sublinhado refere-se 
à substituição do homem pela máquina.

II. (     ) A pergunta “De que segurança estão falando?” remete à 
frase “Para controle de qualidade do nosso atendimento esta 
ligação poderá ser monitorada”. 

III. (     ) A frase “Sorria. Você está sendo filmado.” apresenta, como 
mensagem subliminar, uma intimidação. 

IV. (     ) Em “Se é para nos proteger, por que não facilitam o nosso 
acesso a tais gravações?”, o termo sublinhado remete ao 
registro feito nas ligações telefônicas.

A sequência CORRETA é

A) V, F, V, F.

B) F, F, V, V.

C) V, V, F, F.

D) F, V, F, V.
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QUESTÃO 07

Assinale a alternativa que ULTRAPASSA as informações do texto.

A) Embora as câmeras sejam instaladas para surpreender ladrões e 
criminosos, levam o cidadão a se sentir confiante com a presença 
delas. 

B) As gravações de voz assim como as filmagens em câmeras 
de segurança são procedimentos antigos que tem origem na 
espionagem.

C) O motivo da filmagem em câmeras de segurança é suspeição 
e coação, mas, no geral, as pessoas comuns não se sentem 
ameaçadas. 

D) A ideia de se alcançar poder da mente sobre a mente fundamenta-se 
na necessidade da manutenção de domínio pela vigilância.

QUESTÃO 08

Em relação ao caso da instalação de câmeras nas salas de aula de um 
colégio, é INCORRETO inferir que

A) a presença de câmeras, nos berçários, se justifica na medida em 
que isso pode tranquilizar os pais.

B) o fato de os profissionais que cuidam de bebês serem monitorados 
à distância tem se tornado comum.

C) as escolas tradicionais prezam pela segurança dos alunos e 
possuem mais autoridade que os pais.

D) as escolas não têm autonomia para filmar menores de idade sem a 
devida autorização dos pais.
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QUESTÃO 09

Quando uma chamada para uma central de atendimento é efetuada 
e ouve-se a mensagem “Para sua segurança esta ligação poderá ser 
gravada” tem-se a

A) garantia de que o diálogo entre os interlocutores estará disponível.

B) incerteza de que a gravação será acessada por qualquer pessoa. 

C) proteção de que o diálogo gravado durante a ligação será 
confirmado.

D) pressuposição de que se pode comprovar o que foi dito na ligação.



9CONCURSO PÚBLICO UFMG/2013 PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA/LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 10

Leia estes depoimentos, extraídos do http://www.diariodasaude.com.br/ 
publicado em 14 de abril de 2012.

I. “É lógico, quando um ladrão aparece assaltando um banco com a 
cara limpa, é moleza. Mas basta um capuz, um boné, ou pior, uma 
máscara, para tornar as coisas muito mais complicadas”. 

II. “Se, há 15 anos, se falava de ‘revolução’ das câmeras de segurança 
na Inglaterra, país campeão do mundo na disciplina (um transeunte 
londrino é filmado em média 300 vezes por dia), as câmeras de hoje 
fazem parte da paisagem”. 

III. “Quando vejo o número de empresas ou bancos com câmeras que 
são assaltados do mesmo jeito, fico achando que talvez não seja o 
melhor instrumento dissuasivo”. 

IV. “No caso da pequena delinquência de rua, se os delinquentes 
somem quando as câmeras são instaladas, eles não demoram muito 
a voltar. E quando veem que nada acontece, tudo recomeça como 
antes”. 

V. “As câmeras ajudam a fazer um diagnóstico à distância para 
desenvolver uma estratégia. Mas não adianta nada colocá-las em 
toda parte, porque elas acabam nos deixando cegos com uma 
quantidade enorme de informação a ser tratada.” 

É CORRETO afirmar que os depoimentos

A) II, III e IV tratam da banalização das câmeras de segurança.

B) I e II tratam da impunidade, apesar da presença de câmeras.

C) III e IV tratam da eficácia do uso das câmeras de segurança.

D) I e V tratam da importância da utilização de muitas câmeras.
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QUESTÃO 11

Leia estes textos.

Placa 1

Disponível em: http://www.encartale.com.br/novo/components/com_virtuemart/
shop_image/product/Sorria__Voc___Es_4e25f4cd2a5db.jpg. Acesso em 9 

mar.2013.

Placa 2

Disponível em: http://www.solostocks.com.br/img/placa-sinalizadora-sorria-voce-esta-
sendo-filmado-sinalize-1243858z0.jpg. Acesso em 9 mar.2013.
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Placa 3

Disponível em: http://www.superplacas.com/media/catalog/product/cache/1/
image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/v/aviso_camera.jpg. Acesso 

em 9 mar.2013.

A respeito desses textos, assinale a alternativa CORRETA.

A) Na placa 2, é incorreto o emprego da vírgula que deve ser substituída 
por um ponto de exclamação: “Sorria! Você está sendo filmado”.

B) Na placa 3, há uma relação de causalidade entre “O ambiente está 
sendo filmado” e  “As imagens são confidenciais e protegidas nos 
termos da lei.”

C) Na placa 1, não se empregou vírgula para se separar um termo de 
natureza adverbial. A vírgula é obrigatória em “Para sua segurança, 
este local está sendo filmado”. 

D) Nas placas 1, 2 e 3, os períodos são compostos por coordenação e 
as orações são coordenadas sindéticas e assindéticas.
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QUESTÃO 12

As orações em destaque foram classificadas corretamente, EXCETO.

A) São máquinas que atendem ao telefone de muitas empresas. 
(Oração subordinada substantiva completiva nominal)

B) O que é certo é que elimina empregos de atendentes. (Oração 
subordinada substantiva predicativa)

C) O cidadão se esquece de que o motivo da filmagem é desconfiança.
(Oração subordinada substantiva objetiva indireta)

D) Especialistas levantaram a voz para questionar que tipo de educação 
é essa. (Oração subordinada substantiva objetiva direta)
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Analise e responda as questões numeradas de 13 a 15, de acordo 
com Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e suas alterações.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa INCORRETA.

A) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento 
efetivo ficará sujeito a estágio probatório.

B) Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente 
ocupado.

C) A vacância do cargo público decorrerá da redistribuição. 

D) Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 
(setenta) anos de idade.

QUESTÃO 14

Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço

A) por 15 quinze) dias consecutivos em razão de casamento.

B) por 15 (quinze) dias consecutivos em razão de falecimento do 
cônjuge.

C) por 2 (dois) dias, para doação de sangue.

D) por 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor.
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QUESTÃO 15

Remoção é

A) o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago 
no âmbito do quadro geral de pessoal.

B) o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do 
mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 

C) o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, entre quadros 
diferentes, com mudança de sede.

D) o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago 
no âmbito do quadro de pessoal do mesmo órgão.
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PROVA ESPECÍFICA

QUESTÃO 16

A empresa HGL Comercial de Alimentos Ltda. adquiriu um veículo em 1º 
de janeiro de 2010, o qual foi registrado contabilmente por R$30.000,00. 
A vida útil do ativo foi estimada em cinco anos, sendo que, ao final de 
cinco anos, espera-se vender o bem por R$10.000,00. Utilizando-se o 
método linear para cálculo da depreciação e supondo-se que não houve 
modificação na vida útil estimada e nem no valor residual, ao final do 
ano de 2012, o valor da depreciação acumulada e o valor contábil do 
ativo líquido é de

A) R$18.000,00 e R$12.000,00.

B) R$8.000,00 e R$12.000,00.

C) R$12.000,00 e R$18.000,00.

D) R$12.000,00 e R$8.000,00.

QUESTÃO 17

A opção que apresenta apenas contas pertencentes ao grupo do Ativo 
Intangível é

A) Direitos Autorais Adquiridos, Pesquisa e Desenvolvimento e 
Patentes.

B) Direitos Autorais Adquiridos, Marcas e Patentes, Estoques.

C) Patentes, Marcas, Imóveis e Goodwill.

D) Softwares, Ações de Outras Empresas e Capital Intelectual.
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QUESTÃO 18

A indústria de Transformadores Queen Ltda. adquiriu em 31/12/2011 um 
equipamento para corte e um torno de chapas de aço necessários para 
a fabricação das caixas transformadoras por meio de arrendamento 
mercantil, assumindo os riscos e os benefícios inerentes à transação. A 
opção que apresenta os grupos corretos nos quais deve ser efetuada a 
contabilização do equipamento adquirido é

A) Débito: Imobilizado e crédito de Passivo.

B) Débito de Despesas e crédito de Passivo.

C) Débito de Despesa e crédito de Caixa.

D) Débito de Investimento e crédito de Passivo.
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QUESTÃO 19

Considere as afirmativas a seguir:

I. O Balanço Patrimonial apresenta os elementos relacionados com a 
mensuração da posição patrimonial e financeira: ativos, passivos e 
patrimônio líquido.

II. A Demonstração dos Fluxos de Caixa contempla o valor do caixa 
gerado ou consumido pelas atividades operacionais da companhia, 
não sendo adequada para mensurar o caixa gerado pelas atividades 
de financiamento e investimento.

III. A Demonstração do Resultado Abrangente compreende itens de 
receita e despesa que não são reconhecidos na Demonstração do 
Resultado do Exercício.

IV. A Demonstração do Valor Adicionado proporciona aos usuários das 
demonstrações contábeis informações relativas à riqueza criada 
pela entidade e à forma como tais riquezas foram distribuídas em 
determinado período.

Com base nas afirmativas,  conclui-se que

A) todas as afirmativas são verdadeiras.

B) I e IV são verdadeiras.

C) II e III são verdadeiras.

D) I, III e IV são verdadeiras.
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QUESTÃO 20

A empresa Lua Nova Cosméticos e Perfumaria Ltda., no encerramento 
do exercício de 2012, obteve as seguintes informações:

- Adiantamento de Clientes: R$5.000,00

- Duplicatas a Receber: R$20.000,00

- Máquinas e Equipamentos: R$25.000,00

- Capital Social: R$30.000,00

- Duplicatas a Pagar: R$20.000,00

- Depreciação Acumulada: R$3.000,00

- Despesas de Aluguel Antecipadas: R$4.000,00

- Financiamentos de Longo Prazo: R$ 12.000,00

- Disponibilidades: R$1.000,00

- Reserva de Lucros: R$2.000,00

- Estoque de Mercadorias: R$20.000,00

- Realizável a Longo Prazo: R$2.000,00

O valor total do Ativo Circulante e do Passivo Circulante no Balanço 
Patrimonial é, respectivamente,

A) R$50.000,00 e R$20.000,00.

B) R$45.000,00 e R$25.000,00.

C) R$47.000,00 e R$37.000,00.

D) R$69.000,00 e R$32.000,00.
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QUESTÃO 21

Considere as afirmativas a seguir:

I. As Notas Explicativas devem conter a declaração de conformidade, 
ou não conformidade, com as normas, interpretações e comunicados 
técnicos do CFC.

II. As Notas Explicativas devem apresentar a informação acerca da 
base para elaboração das demonstrações contábeis e das políticas 
contábeis específicas.

III. Outras divulgações obrigatórias em Notas Explicativas são passivos 
contingentes, compromissos contratuais não reconhecidos e 
divulgações não financeiras.

IV. A entidade deve divulgar em Notas Explicativas informação acerca 
dos principais pressupostos relativos ao futuro e outras fontes de 
incerteza, em escalas, de acordo com o nível do risco ao qual a 
empresa está exposta.

Com base nessas afirmativas e considerando-se o conteúdo das Notas 
Explicativas, de acordo com a NBC TG 26 (Resoluções CFC 1273/2010 
e 1376/2011) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, é 
CORRETO concluir que

A) I, II e III são verdadeiras.

B) I e IV são verdadeiras.

C) II e III são verdadeiras.

D) todas as alternativas são verdadeiras.
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QUESTÃO 22

A Companhia de Distribuição de Medicamentos BCG S/A apresentou, 
em 31.12.2012, os seguintes saldos de contas:

CONTAS DEVEDOR CREDOR
Aplicações Financeiras com 
Resgate Imediato R$ 360.000,00  

Bancos Conta Movimento R$ 124.000,00  
Caixa R$ 234.000,00  
Capital Social  R$ 700.000,00
CSLL a Pagar  R$ 6.430,00
Depreciação Acumulada 
Equipamentos  R$ 8.540,00

Depreciação Acumulada 
Móveis Utensílios  R$ 36.000,00

Duplicatas a Receber em 2013 R$ 780.000,00  
Equipamentos R$ 250.000,00  
Empréstimos Bancários com 
vencimento em 2013  R$ 338.000,00

Provisão para Créditos de 
Liquidação Duvidosa  R$ 8.380,00

Despesas Antecipadas R$ 190.000,00  
Estoque de Mercadorias R$ 250.000,00  
Fornecedores com vencimento 
em 2013  R$ 455.000,00

ICMS a Recuperar R$ 32.800,00  
IPI a Recolher  R$ 43.000,00
IRPJ a Pagar  R$ 24.800,00
Móveis e Utensílios R$ 76.000,00  
Provisões para Riscos 
Trabalhistas (Longo Prazo)  R$ 286.000,00

Reserva Legal  R$ 70.000,00
Reservas de Lucros  R$ 320.650,00
Totais R$ 2.296.800,00 R$ 2.296.800,00
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O valor total do Ativo Circulante e do Ativo Não Circulante no Balanço 
Patrimonial é, respectivamente, de

A) R$1.772.420,00 e R$281.450,00.

B) R$1.780.800,00 e R$1.153.230,00.

C) R$1.962.420,00 e R$281.450,00.

D) R$1.970.800,00 e R$1.153.230,00.
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QUESTÃO 23

A Companhia de Distribuição de Medicamentos BCG S/A apresentou, 
em 31.12.2012, os seguintes saldos de contas:

Balancete de Verificação em 31.12.2012 

CONTAS
SALDOS

DEVEDOR CREDOR
Ações em Tesouraria R$6.000,00
Bancos Conta Movimento R$18.000,00
Caixa R$28.000,00
Capital Social R$80.000,00
Clientes R$85.000,00
Contas a Pagar R$25.000,00
Depreciação Acumulada de 
Equipamentos

R$14.000,00

Encargos Sociais a Recolher R$4.000,00
Equipamentos R$30.000,00  
Estoques R$80.000,00  
Financiamentos Bancários  R$50.000,00
Fornecedores  R$23.000,00
Impostos a Recolher  R$12.000,00
Reserva de Lucros  R$18.000,00
Salários a Pagar R$8.000,00  
Total R$235.000,00 R$246.000,00

O valor total correto da soma dos débitos deste Balancete de Verificação 
após o ajuste na classificação da natureza das contas, em 31.12.2012 
é de:

A) R$234.000,00.

B) R$235.000,00.

C) R$246.000,00.

D) R$257.000,00.
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QUESTÃO 24

Sabendo-se que o caixa gerado pelas atividades operacionais 
da empresa KEE Prestação de Serviços de Informática Ltda., em 
31.12.2012, foi de R$ 48.000,00; o caixa consumido pelas suas 
atividades de investimento foi de R$ 15.000,00; e o caixa gerado 
pelas atividades de financiamento foi de R$ 80.000,00, tem-se que 
a empresa possuía, respectivamente, em 31.12.2011 e 31.12.2012, 
saldo de caixa e equivalentes de caixa na ordem de

A) R$880.000,00 e R$767.000,00.

B) R$253.000,00 e R$396.000,00.

C) R$600.000,00 e R$553.000,00.

D) R$767.000,00 e R$880.000,00.

QUESTÃO 25

A Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro (Resolução CFC 1374/2011) define as 
características da informação contábil em

A) características qualitativas da informação contábil 
(compreensibilidade, comparabilidade, relevância e materialidade).

B) princípios fundamentais (entidade, continuidade, objetividade, 
prudência, registro pelo valor original e competência contábil).

C) princípios de contabilidade (entidade, continuidade, objetividade, 
prudência, registro pelo valor original e competência 
contábil) e características qualitativas da informação contábil 
(compreensibilidade, comparabilidade, relevância e materialidade).

D) características qualitativas fundamentais (relevância e  
representação fidedigna) e características qualitativas de 
melhoria (comparabilidade, tempestividade, verificabilidade e 
compreensibilidade).
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QUESTÃO 26

Considere as afirmativas a seguir:

I. Os materiais diretos que serão utilizados na fabricação de produtos, 
quando adquiridos em grandes quantidades e estocados, são 
classificados como investimentos.

II. A máquina provoca um gasto quando de sua entrada, tornando-
se um investimento e, parceladamente, transforma-se em custo, 
através da depreciação, à medida que é utilizada no processo de 
fabricação.

III. A energia elétrica utilizada no processo de fabricação é um gasto, 
no ato da aquisição, que passa imediatamente a despesa (por sua 
utilização) e a fazer parte do valor do custo do produto com ela 
elaborado.

Com base nas afirmativas, conclui-se que

A) I e III são verdadeiras.

B) I e II são verdadeiras.

C) somente a III é verdadeira.

D) todas as afirmativas são verdadeiras.
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QUESTÃO 27

A seguir são apresentados os dados relativos à produção de um 
determinado mês da Industrial Nova Lima. Com base nesses dados, 
marque a alternativa que contém, respectivamente, o custo da produção 
acabada e o valor do estoque final de produtos acabados:

DADOS R$
Estoque Inicial de Materiais Diretos R$  8.000,00
Estoque Inicial de Produtos em Elaboração R$26.000,00
Estoque Inicial de Produtos Acabados R$17.000,00
Compra de Materiais Diretos R$62.000,00
Mão-de-obra Direta (MOD) R$35.000,00
Custos Indiretos de Produção (CIPs) R$  9.000,00
Estoque Final de Materiais Diretos R$12.000,00
Estoque Final de Produtos em Elaboração R$31.000,00
Custos dos Produtos Vendidos (CPV) R$94.000,00

A) R$102.000,00 e R$20.000,00.

B) R$97.000,0 e R$20.000,00.

C) R$20.000,00 e R$97.000,00.

D) R$97.000,00 e R$102.000,00.
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QUESTÃO 28

A Industrial Contagem produz e comercializa o produto Alfa. No mês de 
maio, obteve um lucro de R$35.700,00. O preço de venda do produto 
é de R$15,50 a unidade; seu custo variável é de R$5,70 a unidade; 
e a despesa variável é de R$2,80 a unidade. Os custos fixos e as 
despesas fixas incorridas no mês foram, respectivamente, R$35.600,00 
e R$13.400,00. A quantidade de produtos que a empresa vendeu acima 
do seu ponto de equilíbrio corresponde a

A) 5.100 unidades.

B) 12.100 unidades.

C) 8.600 unidades.

D) 7.000 unidades.

QUESTÃO 29

A Industrial Pedro Leopoldo, que adota o custo padrão, determinou que 
gastaria 4 kg de matéria-prima, a um custo de R$8,00/kg para produzir 
uma unidade de determinado produto. Ao final do período, verificou que, 
embora tivesse economizado 10% no preço da matéria-prima, havia 
gasto 10% a mais de matéria-prima que o previsto.

A variação entre o custo real e o custo padrão é de

A) R$0,32 Desfavorável.

B) R$0,40 Desfavorável.

C) R$0,80 Favorável.

D) R$0,32 Favorável.
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QUESTÃO 30

Considere as afirmativas a seguir.

I. No Custeio Base em Atividade (ABC), o objetivo é rastrear em 
quais atividades da empresa estão seus recursos. Os custos 
são direcionados para as atividades e, dessas, para os bens 
produzidos.

II. O Custeio Baseado em Atividades (ABC) pode ser aplicado à mão-
de-obra direta. Nesse caso, não haverá diferenças significativas 
em relação aos chamados “sistemas tradicionais”. A diferença 
fundamental está no tratamento dado aos custos indiretos.

III. Atividade é uma ação que utiliza recursos humanos, materiais,  
tecnológicos e financeiros para se produzirem bens ou serviços. 
É composta por um conjunto de processos necessários ao seu 
desempenho.

Com base nas afirmativas, conclui-se que

A) I e III são verdadeiras.

B) II e III são verdadeiras.

C) I e II são verdadeiras.

D) todas as afirmativas são verdadeiras.
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QUESTÃO 31

Considere as afirmativas a seguir:

I. Na análise vertical da demonstração do resultado, todos os itens são 
apresentados como percentual da receita bruta de vendas.

II. A análise vertical mostra a composição detalhada dos recursos 
tomados pela empresa, a participação dos capitais próprios e de 
terceiros, a participação de cada um dos itens e o percentual de 
capitais de terceiros a curto e longo prazo.

III. Na maioria das vezes, o método de análise horizontal e vertical, em 
vez de esclarecer os fatores que afetaram a performance e a saúde 
financeira de uma empresa, indica a necessidade de o analista 
buscar outras fontes de informações que possam explicar a mudança 
na tendência dos números.

Com base nas afirmativas,  conclui-se que

A) I e II são verdadeiras.

B) I e III são verdadeiras.

C) II e III são verdadeiras.

D) todas as afirmativas são verdadeiras.

QUESTÃO 32

A Comercial Betim Ltda., cujo capital circulante líquido é positivo, efetuou 
compras de mercadorias para revenda a vista. É CORRETO afirmar 
que essa operação

A) reduz o índice de Liquidez Seca.

B) aumenta o índice de Liquidez Corrente.

C) reduz o Índice de Liquidez Geral.

D) aumenta o valor do Capital Circulante Líquido.
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QUESTÃO 33

Os índices de retorno, também conhecidos por índices de lucratividade ou 
mesmo de rentabilidade, indicam qual o retorno que o empreendimento 
está proporcionando.

Todos os índices a seguir são utilizados na análise da lucratividade e 
desempenho, EXCETO:

A) Giro do ativo (GA).

B) Retorno sobre vendas (RSV).

C) Retorno sobre ativo (RSA).

D) Composição do endividamento (CE).

QUESTÃO 34

Considere as afirmativas a seguir:

I. O índice de composição do endividamento (CE) mostra as 
características do endividamento, quanto ao vencimento das 
dívidas.

II. A interpretação do índice de participação de capitais de terceiros 
isoladamente, cujo objetivo é avaliar o risco da empresa, é de que, 
quanto maior, pior, se mantidos constantes os demais fatores.

III. O índice de imobilização do patrimônio líquido (IPL) indica quanto do 
patrimônio líquido da empresa está aplicado no ativo circulante.

Com base nas afirmativas, conclui-se que

A) I e II são verdadeiras.

B) I e III são verdadeiras.

C) II e III são verdadeiras.

D) todas as afirmativas são verdadeiras.
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QUESTÃO 35

Os prazos de rotação constituem-se em uma categoria de elevada 
importância para o analista. A empresa, em suas operações, compra, 
fabrica, estoca, vende, paga e recebe, num processo dinâmico e 
contínuo.

Todos os índices a seguir são utilizados na análise dos ciclos financeiro 
e operacional, EXCETO:

A) Retorno sobre vendas (RSV).

B) Prazo médio de rotação de estoques (PMRE).

C) Prazo médio de recebimento das vendas (PMRV).

D) Prazo médio de pagamento das compras (PMPC).

QUESTÃO 36

São Princípios Orçamentários integrantes do MCASP – Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, EXCETO:

A) Integridade.

B) Exclusividade.

C) Não-vinculação (não-afetação) da Receita de Impostos.

D) Publicidade.

QUESTÃO 37

Fazem parte do detalhamento das classificações orçamentárias da 
Receita, no âmbito da União, os seguintes critérios, EXCETO:

A) Natureza.

B) Derivadas/Originárias.

C) Fonte/Destinação de Recursos.

D) Indicador de Resultado Primário.
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QUESTÃO 38

O registro da transação proveniente da Remuneração de Depósitos 
Bancários, decorrente da aplicação financeira de disponibilidades de 
uma entidade do setor público, será realizado na conta de

A) Receitas Correntes – Outras Receitas Correntes.

B) Receitas de Capital – Operações de Crédito.

C) Receitas Correntes – Receita Patrimonial.

D) Receitas de Capital – Outras Receitas de Capital.

QUESTÃO 39

Os estágios da realização da Receita Orçamentária acontecem na 
seguinte ordem:

A) Arrecadação – Recolhimento – Lançamento.

B) Previsão – Arrecadação – Lançamento.

C) Previsão – Recolhimento – Lançamento.

D) Lançamento – Arrecadação – Recolhimento.

QUESTÃO 40

A classificação funcional da Despesa Orçamentária é apresentada na 
seguinte ordem:

A) Função – Subfunção – Programa – Ação.

B) Função – Programa – Subprograma – Atividade.

C) Função – Subfunção – Programa – Subprograma.

D) Função – Programa - Atividade –  Projeto.
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QUESTÃO 41

São características do registro e da informação contábil, EXCETO:

A) Funcionalidade.

B) Confiabilidade.

C) Tempestividade.

D) Comparabilidade.

QUESTÃO 42

Todas as alternativas traduzem corretamente conceitos da Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, EXCETO:

A) Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de 
eventos passados e do qual se espera que resultem para a entidade 
benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

B) Patrimônio Líquido, Saldo Patrimonial ou Situação Líquida 
Patrimonial é o valor residual dos ativos da entidade, depois de 
deduzidos todos os seus passivos.

C) Variações Patrimoniais são as transações orçamentárias que 
promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do 
setor público, mesmo em caráter compensatório, afetando, ou não, 
o seu resultado.

D) Passivos são obrigações presentes da entidade, derivadas de 
eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem 
para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios 
econômicos ou potencial de serviços.
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QUESTÃO 43

São informações financeiras presentes nos Balanços Orçamentários, 
EXCETO:

A) Receitas Orçamentárias – Receitas Realizadas.

B) Despesas Orçamentárias – Despesas liquidadas.

C) Despesas Orçamentárias - Saldo da dotação.

D) Receitas Orçamentárias – Dotação Inicial.

QUESTÃO 44

As contas abaixo integram a demonstração de um  Balanço Financeiro, 
EXCETO:

A) Receita Orçamentária Ordinária.

B) Restos a Pagar Cancelados no Exercício.

C) Despesa Orçamentária Vinculada.

D) Restos a Pagar Inscritos no Exercício.
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QUESTÃO 45

A opção que define, INCORRETAMENTE, o conceito presente na NBC 
T 16.1, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC é

A) Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens,  tangíveis,  
onerados,  adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos 
ou utilizados pelas entidades  do setor público, que seja  portador 
ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente 
à prestação de serviços públicos ou à exploração  econômica por 
entidades do setor público e suas obrigações.

B) Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o ramo da ciência contábil 
que aplica, no processo gerador de informações, os Princípios  
Fundamentais de Contabilidade e as normas contábeis direcionados 
ao controle patrimonial de entidades do setor público.

C) O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o patrimônio 
público.

D) A Unidade Contábil é classificada em: ORIGINÁRIA – representa o 
patrimônio das entidades do setor público na condição de pessoa 
jurídica; DESCENTRALIZADA – representa parcela do patrimônio 
de Unidade Contábil Originária; UNIFICADA – representa a soma 
ou a agregação do patrimônio de duas ou mais Unidades Contábeis 
Descentralizadas; CONSOLIDADA – representa a soma ou a 
agregação do patrimônio de duas ou mais Unidades Contábeis  
Originárias.
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