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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31

QUESTÃO 33

Uma empresa, que fabrica um único produto, produziu
durante determinado período, 2.000 unidades para atender a 100
pedidos.
Os custos indiretos dessa entidade, nesse período, foram
provenientes de três departamentos, conforme o quadro a seguir:
custos indiretos
fábrica

R$ 600.000

venda

R$ 200.000

administração

R$ 100.000

(R$)
produto alfa
despesa variável unitária

65,00

custo variável unitário

140,00

preço de venda unitário

320,00

linha de produção
gasto fixo no período
depreciação de máquinas no período

11.500,00
1.150,00

empresa Alfa

Para fins de tomada de decisão, o gerente da empresa
identificou os centros de custos A e B, sendo o primeiro
relacionado com o número de unidades e o segundo, com o número
de pedidos. Após levantamento da distribuição dos custos indiretos
pelas atividades, foi elaborada a seguinte tabela, que relaciona os
recursos consumidos aos centros de custos.
A

B

custos indiretos de fabricação

70%

30%

custos indiretos de vendas

45%

55%

custos indiretos administrativos

20%

80%

Considerando essas informações, assinale a opção correta.
A O custo indireto por pedido atribuído ao centro de custo A, no
período, é igual a R$ 265,00.
B No primeiro estágio de alocação dos custos indiretos, atribui-se
valor inferior a R$ 450.000,00 ao centro de custo A.
C No primeiro estágio de alocação dos custos indiretos, atribui-se
valor total de R$ 290.000,00 ao centro de custo B.
D A taxa de atividade do centro de custo B, no período, é igual
a R$ 3.700,00.
E A taxa de atividade do centro de custo A, no período, é igual
a R$ 530.000,00.

lucro desejado para o período

6.900,00

A tabela acima apresenta dados relacionados à empresa Alfa, que
fabrica, unicamente, o produto alfa. Com base nessas informações,
assinale a opção correta em relação à análise de custo-volumelucro.
A Se forem vendidas 100 unidades do produto alfa, a empresa
alcançará o ponto de equilíbrio contábil em quantidade.
B Para atingir o ponto de equilíbrio contábil em valores, é
necessário que a receita de venda alcance R$ 28.800,00.
C O cálculo do ponto de equilíbrio financeiro em valor do
produto alfa resultará em um montante de R$ 35.200,00.
D A margem de contribuição representa aproximadamente 64%
do preço de venda.
E O ponto de equilíbrio econômico em quantidade do produto
alfa será alcançado após a venda de 90 unidades.
RASCUNHO

QUESTÃO 32

Considerando as disposições do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) a respeito de estoques, assinale a opção correta.
A Quando utilizado o custo médio ponderado na avaliação dos
estoques, pode-se determinar a média em base periódica ou à
medida que cada lote seja recebido, a critério da entidade.
B Se o estoque for avaliado pelo valor realizável líquido, a
premissa da continuidade deixará de existir.
C Se o estoque for adquirido de fornecedor estrangeiro, o
eventual imposto de importação não deverá ser alocado ao
custo do estoque.
D Em caso de estoque produzido pela entidade, qualquer valor
que corresponda a desperdícios do produto, eventuais ou não,
deverá ser alocado ao custo.
E Devem-se incluir, no custo dos estoques de prestador de
serviço, as margens de lucro e outros gastos que são
frequentemente incluídos nos preços cobrados aos clientes.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 37

Em relação a custos, sistemas de custos e informações gerenciais,
assinale a opção correta.
A Custo-meta é o processo de determinação do custo mínimo
admissível de um novo produto, seguido do desenvolvimento
de um protótipo que possa ser lucrativamente construído para
esse custo mínimo.
B Enquanto o custo variável escalonado aumenta ou diminui em
resposta a variações relativamente grandes no nível de
atividades, o custo discricionário mantém-se constante,
qualquer que seja a decisão dos gestores da empresa.
C Custo de qualidade refere-se ao custo marginal incorrido
quando a empresa prefere matérias-primas que apresentem
maior valor no mercado.
D Os custos irrecuperáveis não podem ser modificados por
qualquer decisão, haja vista não serem custos diferenciais e,
por isso, não devem ser ignorados na tomada de decisão.
E No sistema de custeio por ordem, quando o custo indireto for
estabelecido a menos do que deveria e for subaplicado, os
estoques deverão ser ajustados para mais.
QUESTÃO 35

Determinada empresa comercial verificou que o valor do estoque
inicial avaliado pela média ponderada móvel foi subestimado em
R$ 32.000,00 e que o valor do estoque final foi superestimado em
R$ 80.000,00. Nessa situação, o custo das mercadorias vendidas no
período foi
A
B
C
D
E

superestimado em R$ 112.000,00.
subestimado em R$ 48.000,00.
subestimado em R$ 112.000,00.
superestimado em R$ 32.000,00.
superestimado em R$ 48.000,00.

Em uma reestruturação societária, a Cia. Sigma será incorporada
pela Cia. Ômega. No protocolo de incorporação, estabeleceu-se que
seria mantido o mesmo patrimônio que os acionistas da Cia. Sigma
tinham antes da operação, quando as ações dessas companhias
apresentavam os seguintes valores.
Cia. Sigma

Cia. Ômega

valor nominal da ação

R$ 5,00

R$ 2,00

valor patrimonial contábil da ação

R$ 6,30

R$ 2,25

valor patrimonial de mercado da ação

R$ 8,00

R$ 2,50

cotação média das ações (bolsa)

R$ 9,40

R$ 3,00

Para se manter o patrimônio aos acionistas da Cia. Sigma,
A cada ação da Cia. Sigma deve ser substituída por 4,00 ações da
Cia. Ômega, se a relação de substituição for estabelecida com
base no valor de mercado.
B o acionista que detém 50 ações da Cia. Sigma deve receber
mais de 170 ações da Cia. Ômega, se a relação de substituição
for embasada no valor patrimonial contábil.
C cada ação da Cia. Sigma deve ser substituída por 4,05 ações da
Cia. Ômega, se a relação de substituição for embasada no valor
médio do preço cotado em bolsa.
D cada ação da Cia. Sigma deve ser substituída por 2,50 ações da
Cia. Ômega, se a relação de substituição for embasada no valor
patrimonial contábil.
E o acionista que detém 50 ações da Cia. Sigma receberá mais de
150 ações da Cia. Ômega, se a relação de substituição for
estabelecida com base no valor médio do preço cotado em
bolsa.
RASCUNHO

QUESTÃO 36

Determinada empresa adota o sistema de inventário permanente
para controlar seu estoque. No início de outubro de 2013, o estoque
inicial era constituído de 7 unidades, com valor unitário de
R$ 310,00. Durante aquele mês foram realizadas as seguintes
operações com mercadorias.
data

operação

valor total

4/10/2013

compra de 20 unidades

R$ 6.300,00

15/10/2013

venda de 18 unidades

R$ 12.600,00

21/10/2013

compra de 30 unidades

R$ 9.900,00

28/10/2013

venda de 20 unidades

R$ 10.500,00

Obs.: os valores das compras estão líquidos de ICMS

Nessa situação, o valor do custo da mercadoria vendida em outubro
de 2013, avaliado pelo método primeiro que entra, primeiro que sai
(PEPS), foi igual a
A
B
C
D
E

R$ 12.100,00.
R$ 6.199,00.
R$ 23.100,00.
R$ 16.200,00.
R$ 12.171,00.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 40

Considere as seguintes informações referentes às máquinas que
compõem o imobilizado da empresa Santo Espírito Ltda., no final
do exercício de 2012.
aquisição
data

valor (R$)

valor contábil líquido em
31/12/2011 (R$)

máquina 1

1/2/2006

93.960

38.367

máquina 2

2/4/2006

85.200

36.210

máquina 3

1/10/2010

134.400

113.400

Se a empresa adotar o método linear para calcular a depreciação de
todo o imobilizado e se, na data da aquisição, as máquinas
estiverem prontas para uso, a conta depreciação acumulada das
máquinas no final do exercício de 2012 deverá registrar saldo de
A
B
C
D
E

R$ 153.261,00.
R$ 160.299,00.
R$ 34.719,00.
R$ 35.916,00.
R$ 125.583,00.

Texto para as questões 39 e 40
Uma empresa levantou os dados do balanço patrimonial no final do
exercício, conforme mostra a tabela a seguir.
contas
caixa e equivalentes de caixa

2.000
35.000

clientes

36.000

24.000

fornecedores

27.000

máquinas e equipamentos

42.000

mercadorias

30.000

salários a pagar

R$ 7.000,00 e R$ 68.000,00.
R$ 1.000,00 e R$ 38.000,00.
R$ 5.000,00 e R$ 38.000,00.
R$ 5.000,00 e R$ 62.000,00.
R$ 6.000,00 e R$ 67.000,00.

QUESTÃO 41

Em relação aos componentes da análise econômico-financeira,
assinale a opção correta.
A O índice de lucratividade de um projeto indica, em termos de
valor presente, quanto o projeto oferece de retorno para cada
unidade monetária investida. Caso esse índice seja igual a zero,
o projeto deverá ser aceito.
B A partir da análise vertical do balanço patrimonial, é possível
identificar a evolução percentual dos itens que compõem a
demonstração financeira de um período para outro, mostrando
se houve crescimento, ou não, desses itens.
C O retorno sobre o ativo é calculado dividindo-se o total do
patrimônio líquido pelo ativo total.
D O retorno sobre o patrimônio líquido indica o número de vezes
que o capital de terceiros girou em determinado exercício.
E Os indicadores de rentabilidade das vendas são calculados por
meio da análise vertical da demonstração de resultado.
RASCUNHO

(13.000)

empréstimo bancário (180 dias)

reservas de lucros

A
B
C
D
E

R$ (mil)

capital social realizado

depreciação acumulada

O capital circulante líquido e o capital de terceiros são,
respectivamente, iguais a

3.000
11.000

títulos a pagar (longo prazo)

5.000

títulos a receber (longo prazo)

8.000

QUESTÃO 39

Assinale a opção correta a respeito do índice de liquidez geral
(ILG) e do índice de liquidez imediata (ILI).
A
B
C
D
E

1,16 < ILG < 1,27 e 0,017 < ILI < 0,021.
1,27 < ILG < 1,31 e 0,015 < ILI < 0,017.
ILG > 1,31 e ILI < 0,015.
ILG < 1,14 e ILI > 0,03.
1,14 < ILG < 1,16 e 0,021 < ILI < 0,03.
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QUESTÃO 42

Conforme o pronunciamento técnico CPC 3 (R2), assinale a opção
correta acerca dos aspectos de elaboração e evidenciação da
demonstração do fluxo de caixa.
A Os juros pagos e recebidos, os dividendos e os juros sobre o
capital próprio recebidos somente poderão ser classificados
como fluxos de caixa operacionais, porque eles entram na
determinação do lucro líquido ou prejuízo.
B Se, durante o exercício, houver mudança no percentual de
participação em controlada que não resultou em perda de
controle, os fluxos de caixa daí decorrentes devem ser
classificados como fluxos de caixa das atividades de
financiamento.
C Os fluxos de caixa advindos de transações em moeda
estrangeira devem ser registrados na moeda funcional da
entidade, aplicando-se ao valor em moeda estrangeira a taxa de
câmbio entre a moeda funcional e a moeda estrangeira na data
da transação.

QUESTÃO 44

Uma empresa controladora vendeu para sua controlada,
por R$ 250.000,00, mercadorias que haviam custado
R$ 185.000,00 e, no mesmo exercício, a controlada vendeu
parte dessas mercadorias por R$ 215.000,00, restando em seu
estoque 2/5 do que havia comprado da controladora.
Para efeitos de consolidação dos balanços, assinale a opção que
apresenta o registro contábil de eliminação dessa transação.

A

B

C

D Os recebimentos de caixa decorrentes de royalties e os
pagamentos de caixa a fornecedores de serviços são exemplos
de fluxos de caixa decorrentes das atividades de financiamento.
E Se a entidade utilizar o método direto para apurar o fluxo
líquido das atividades operacionais, não será necessário
conciliar o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das
atividades operacionais.
QUESTÃO 43

Na avaliação e na contabilização de itens patrimoniais e de
resultado de investimentos societários no país,

D

E

débito

custo da mercadoria vendida . . . 150.000,00

débito

estoque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000,00

crédito

receita de vendas . . . . . . . . . . . . 215.000,00

débito

receita de vendas . . . . . . . . . . . . 250.000,00

crédito

custo da mercadoria vendida . . . 224.000,00

crédito

estoque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.000,00

débito

receita de vendas . . . . . . . . . . . . 250.000,00

crédito

custo da mercadoria vendida . . . 215.000,00

crédito

estoque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000,00

débito

receita de vendas . . . . . . . . . . . . 250.000,00

crédito

custo da mercadoria vendida . . . 185.000,00

crédito

estoque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000,00

débito

estoque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000,00

débito

custo da mercadoria vendida . . . 185.000,00

crédito

receita de vendas . . . . . . . . . . . . 250.000,00

RASCUNHO

A se um ágio fundamentado em rentabilidade futura de uma
coligada tiver sido reconhecido pela empresa investidora, o
valor reconhecido deverá ser amortizado nas avaliações
subsequentes.
B os resultados decorrentes de transações descendentes entre a
controladora e a controlada devem ser reconhecidos nas
demonstrações contábeis individuais da controladora enquanto
os ativos transacionados estiverem no balanço de adquirente
pertencente ao mesmo grupo econômico.
C os potenciais direitos de voto prontamente exercíveis não
devem ser considerados para avaliar se a entidade possui, ou
não, influência significativa ou controle.
D o investimento em coligada avaliado pelo método da
equivalência patrimonial, no balanço individual da
controladora, deve ser inicialmente reconhecido pelo custo.
E se o investidor mantiver 10% ou mais do poder de voto da
investida, presume-se que ele terá influência significativa, a
menos que possa ser claramente demonstrado o contrário.
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RASCUNHO

QUESTÃO 45

Um plano de contas, que utiliza classificação numérica em quatro
níveis, apresenta, entre outros, os seguintes títulos: amortização
acumulada, ativo, ativo não circulante, depreciação acumulada,
imobilizado, intangível, máquina e marca. Em relação a essas
contas, é correto afirmar que
A três dessas contas são analíticas e as demais são sintéticas.
B duas dessas contas são de resultado e as demais, patrimoniais.
C uma dessas contas é sintética e as demais, analíticas.
D cinco dessas contas aumentam o saldo com lançamentos a
débito.
E quatro dessas contas recebem lançamentos contábeis e as
demais não.
QUESTÃO 46

Considere o seguinte balanço patrimonial da Cia. Spirits para os
exercícios de 2011 e de 2012.

balanço patrimonial (em R$ mil)
2012

2011

caixa e equivalentes de caixa

11.000

10.000

clientes

76.000

70.000

mercadorias

94.000

90.000

despesas antecipadas

15.000

20.000

veículos

45.000

0

depreciação acumulada

(5.000)

0

ativo

236.000

190.000

fornecedores

47.000

35.000

empréstimos longo prazo

42.000

17.000

130.000

130.000

17.000

8.000

236.000

190.000

capital social
reserva de lucros
passivo + patrimônio líquido

Com base nessas informações e considerando que a companhia
reteve todo o lucro de 2012, é correto afirmar que o caixa líquido
gerado pelas atividades operacionais da Cia. Spirits em 2012 foi de
A R$ 16.000,00.
B R$ 21.000,00.
C R$ 1.000,00.
D R$ 6.000,00.
E R$ 11.000,00.
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QUESTÃO 47

QUESTÃO 49

Determinada empresa comercial levantou as seguintes informações,
para subsidiar a elaboração da demonstração do valor adicionado.

constituição de provisão para créditos de liquidação

R$ 11.000

duvidosa
custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços
vendidos

R$ 246.000

depreciação, amortização e exaustão

R$ 38.000

materiais, energia e serviços adquiridos de terceiros

R$ 82.000

resultado positivo de equivalência patrimonial
vendas de mercadorias, produtos e serviços

R$ 7.500
R$ 443.000

Em 1.º/1/2010, uma empresa construtora iniciou um
projeto avaliado em dez milhões de reais. Os recursos necessários
foram captados na mesma data por meio de emissão de ações
preferenciais — R$ 4 milhões — e de debêntures — R$ 6 milhões.
Os custos associados à emissão das ações foram de R$ 300 mil e os
custos para lançamento das debêntures foram de R$ 200 mil.
Estima-se em 10% ao ano o custo de oportunidade dos
acionistas preferenciais, ao passo que os novos debenturistas têm
direito apenas de resgatar os papéis em 31/12/2013 — mesma data
prevista para a conclusão do projeto —, que serão remunerados à
taxa de juros anual de 7%.
Considerando que a construção levará um período substancial de
tempo para ser concluída e que, por isso, enquadra-se como ativo
qualificado de acordo com os padrões do CPC, o valor dos custos
de empréstimos que serão capitalizados durante o ano de 2013 será
igual a

Com base nessas informações, a demonstração do valor adicionado
dessa empresa evidenciará
A R$ 73.500,00 como o total do valor adicionado a distribuir.
B R$ 66.000,00 como o valor adicionado após o resultado de
equivalência patrimonial.

A
B
C
D
E

R$ 1.020 mil.
R$ 420 mil.
R$ 470 mil.
R$ 620 mil.
R$ 820 mil.

RASCUNHO

C R$ 54.000,00 como o valor adicionado bruto após a
depreciação, amortização e exaustão.
D R$ 246.000,00 como o total de insumos adquiridos de
terceiros.
E R$ 186.000,00 como o total do valor adicionado bruto.
QUESTÃO 48

O estatuto de uma empresa é omisso quanto à distribuição
de dividendos. Então, na ocorrência de lucros, a empresa é obrigada
a distribuir os dividendos mínimos de acordo com a legislação
societária.
No encerramento do exercício de 2012, antes da apuração
do lucro, essa empresa apresentava o seguinte patrimônio líquido:
capital social ― R$ 5.000.000; reserva de capital ―
R$ 100.000,00; e reserva legal ― R$ 400.000. Naquele exercício,
a empresa apurou um lucro de R$ 600.000, do qual apenas 30%
havia sido realizado.
Nessa situação, os valores a serem destinados à reserva legal e à
reserva de lucros não realizados são, respectivamente,
A R$ 37.500,00 e R$ 37.500,00.
B R$ 37.500,00 e R$ 105.000,00.
C R$ 30.000,00 e R$ 105.000,00.
D R$ 30.000,00 e R$ 180.000,00.
E R$ 105.000,00 e R$ 37.500,00.
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QUESTÃO 50

QUESTÃO 51

Uma empresa varejista permite que o pagamento de seus clientes

Com base nos dados da tabela apresentada, assinale a opção correta.

cadastrados seja feito em até três parcelas iguais. Porém, quando

A O patrimônio líquido representa 85% do capital à disposição
da entidade.
B O valor do patrimônio líquido é R$ 10.000.000,00 superior ao
valor do passivo exigível.
C As contas do passivo circulante somam R$ 51.000.000,00.
D O total do patrimônio líquido é igual a R$ 78.000.000,00.
E O valor do passivo não circulante é igual a R$ 37.000.000,00.

opta pelo parcelamento, o cliente deve pagar a primeira parcela no
momento da compra. No mês de outubro de 2013, a empresa
realizou as seguintes vendas:

à vista

R$ 83.000,00;

2 parcelas

R$ 139.000,00;

3 parcelas

R$ 204.000,00.

QUESTÃO 52

Ainda com base nos dados da tabela, assinale a opção
correspondente ao valor total do ativo.

Com base nessas informações, é correto afirmar que, no referido
mês, a receita que deve ser reconhecida pela empresa é de
A R$ 220.500,00
B R$ 260.000,00.

A
B
C
D
E

R$ 136.700 mil
R$ 136.000 mil
R$ 130.000 mil
R$ 124.000 mil
R$ 162.000 mil

RASCUNHO

C R$ 426.000,00.
D R$ 83.000,00.
E R$ 142.000,00.
Texto para as questões 51 e 52
No final do exercício, determinada entidade contábil levantou os
seguintes saldos e estimativas (em R$ mil) para elaborar as
demonstrações contábeis:

caixa e equivalentes de caixa

500

provisão para crédito de liquidação duvidosa

700

reserva de capital

2.000

impostos passivos diferidos

3.000

despesas antecipadas

6.000

provisão pendências judiciais (trabalhista)

7.000

ações em tesouraria

8.000

receitas antecipadas

9.000

passivo contingente (pendências judiciais)

10.000

amortização acumulada

10.300

fornecedores

14.000

mercadorias

14.500

depreciação acumulada

21.000

marcas e patentes

22.000

clientes

24.000

financiamento longo prazo

27.000

participações permanentes em coligadas

33.000

máquinas e equipamentos

62.000

capital social

76.000
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QUESTÃO 53

QUESTÃO 55

Com relação à Lei n.º 4.320/1964 e suas alterações, assinale a
opção correta.

Com relação às variações patrimoniais, assinale a opção correta.

A A programação da despesa orçamentária considera os créditos
adicionais suplementares e especiais, mas não os créditos
extraordinários, pois estes são operações de natureza
extraorçamentária urgente.
B O orçamento público é aprovado pelo Poder Legislativo, sendo
constituído pelo sumário geral da receita por fontes e da
despesa por funções do governo, pelos quadros demonstrativos
da receita e planos de aplicação dos fundos especiais e pelos
anexos de metas e riscos fiscais.
C A lei orçamentária prevê, obrigatoriamente, a autorização do
Executivo para abertura de créditos suplementares até o limite
do superávit financeiro apurado no balanço financeiro do
exercício imediatamente anterior e na programação financeira
de desembolso.
D O excesso de arrecadação no orçamento é dado pelo saldo
positivo das diferenças acumuladas entre a receita prevista mês
a mês do exercício corrente e do exercício imediatamente
anterior.
E No que se refere à despesa pública, a aquisição de material e
o fornecimento e a adjudicação de obras e serviços são
regulados em lei, respeitando-se o princípio da concorrência,
não sendo concedido adiantamento a servidor em alcance ou
responsável por dois adiantamentos.

A A compra de um bem a prazo é um evento que provoca

QUESTÃO 54

A respeito do conceito, do objeto, do objetivo e da atuação da
contabilidade governamental e dos sistemas de contas, assinale a
opção correta.
A As estatais dependentes que não constam do orçamento de
investimentos, do orçamento fiscal e do orçamento da
seguridade social estão relacionadas ao campo de aplicação da
contabilidade pública, sujeitando-se às normas previstas nas
Leis n.º 4.320/1964 e n.º 6.404/1976.
B O subsistema de custos contém conta contábil destinada ao
controle e ao acompanhamento do custo de cada ação
desenvolvida pela administração direta e indireta, pelos órgãos
dos Poderes Legislativo e Judiciário e pelo Ministério Público.
C A contabilidade aplicada ao setor público é um ramo
independente da ciência contábil, norteado pelos princípios
orçamentários, cujos atos e fatos são registrados a partir do
orçamento público.
D O sistema contábil, que contém as movimentações patrimoniais
e financeiras realizadas pela entidade pública, é estruturado
junto com os subsistemas de informação de orçamento, de
custos, de compensação e patrimonial.
E O objeto de estudo da contabilidade pública é o patrimônio das
entidades públicas ou privadas que recebem recursos da
fazenda pública para efeito de investimentos. Esses recursos
deverão ser convertidos em direitos e bens tangíveis
mensuráveis, mas não os intangíveis devido à impossibilidade
de mensuração.

alteração quantitativa no patrimônio da entidade, porque
impacta um item do ativo e um item do passivo.
B A interferência ativa extraorçamentária representa a redução ou
o aumento do ativo, em decorrência do recebimento ou da
doação a terceiros de bens submetidos à transferência
intragovernamental.
C A doação de bens a terceiros é um fato contábil que provoca
alterações quantitativas no patrimônio, porque reduz o saldo do
patrimônio líquido em contrapartida de um aumento do ativo.
D Os eventos contábeis resultantes da destinação de resultado
acumulado para reservas de lucro são considerados fatos
permutativos que alteram a qualidade dos elementos do
patrimônio líquido.
E As contas contábeis de despesa corrente e despesa de capital
são contas de despesa orçamentária que representam a
desincorporação de dinheiro do ativo, quando à vista, ou a
incorporação de compromissos no passivo, quando a prazo.
QUESTÃO 56

Com relação ao plano de contas aplicado ao setor público, assinale
a opção correta.
A As contas contábeis denominadas unilaterais são aquelas
utilizadas somente para lançamentos a débito ou a crédito e as
bilaterais são aquelas utilizadas para lançamentos a débito e a
crédito indiscriminadamente.
B A estrutura do plano de contas aplicado ao setor público prevê
a relação de contas desdobradas em até quatro níveis, sendo o
último nível a finalidade de abrir o grupo de contas.
C O objetivo do plano de contas do setor público é auxiliar a
elaboração das tabelas de eventos, de forma que o gestor
manipulador dos dados no sistema SIAFI possa identificar e
analisar todas as contas contábeis sem conhecimento da
característica essencial do evento.
D O funcionamento de uma conta contábil pode ser
compreendido pela descrição da natureza dos atos e fatos
registráveis, que explica, de forma clara e objetiva, o papel
desempenhado pela conta no reconhecimento do evento.
E Um mesmo lançamento contábil pode ter uma conta contábil
debitada no sistema patrimonial e outra conta creditada no
sistema orçamentário, o que promove a interação entre os
subsistemas.
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QUESTÃO 57

QUESTÃO 59

Com relação às demonstrações contábeis e ao balancete, assinale a

Assinale a opção correta a respeito da elaboração, acompanhamento

opção correta.

e fiscalização do orçamento público.

A O balanço patrimonial, cuja parte integrante é o demonstrativo

A Os relatores setoriais serão indicados dentre os membros das

da apuração do superávit/déficit orçamentário, evidencia os
ativos e passivos circulantes e não circulantes e o patrimônio
líquido.
B O balancete deve atender a uma série de procedimentos de
regra de integridade, tais como estar certificado pelo contador

comissões permanentes de acordo com suas áreas temáticas de
atuação; notória atuação parlamentar nas respectivas políticas
públicas e terá um exercício vigente de até quatro anos.
B Os recursos orçamentários são distribuídos, entre as regiões
macroeconômicas, em razão proporcional ao índice de
desenvolvimento humano.

e evidenciar a equivalência de saldos devedores e credores no

C A proposta orçamentária deve conter o demonstrativo da

âmbito da mesma natureza de informação, nos níveis de classe,

renúncia de receita e da margem de expansão das despesas

grupo e subgrupo.

obrigatórias de caráter continuado.

C O balanço orçamentário destina-se a evidenciar a receita

D A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

arrecadada e a despesa prevista, bem como as respectivas

Fiscalização (CMO), cujos objetivos são examinar e emitir

execuções, o que permite a apuração do resultado da variação

parecer sobre o projeto de lei orçamentária federal, é

patrimonial.

constituída por vereadores, deputados e senadores.

D A anulação de uma dotação afeta apenas a coluna previsão
atualizada no balanço orçamentário.
E O anexo da demonstração das variações patrimoniais deve
evidenciar as metas de risco para o exercício corrente.

E As leis de diretrizes orçamentárias devem dispor sobre as
normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos
resultados dos programas financiados com recursos dos
orçamentos.
QUESTÃO 60

QUESTÃO 58

A respeito dos créditos adicionais, assinale a opção correta.
Acerca das demonstrações contábeis, assinale a opção correta.
A Os créditos adicionais suplementares, extraordinários e
A No balanço patrimonial, o ativo financeiro abrange os créditos
e valores realizáveis, independentemente de autorização
orçamentária, e os valores numerários.

especiais são destinados a reforçar os créditos orçamentários
existentes para os quais haja dotações específicas.
B Os créditos suplementares incorporam à lei orçamentária

B As variações patrimoniais aumentativas contribuem para a

importâncias de pequeno vulto, portanto podem ser

obtenção de superávit primário e as variações patrimoniais

dispensados da exigibilidade de apresentação ou indicação dos

diminutivas, para o superávit nominal.

recursos disponíveis.

C O resultado patrimonial do exercício deve compor o
patrimônio líquido, sendo destacado na conta ajuste de
variação patrimonial.
D O balanço patrimonial deve evidenciar os ativos e passivos
circulantes e não circulantes, mas não as contas de
compensação, pois estas são demonstradas no balanço
orçamentário.

C Os créditos adicionais extraordinários configuram novas
dotações à lei orçamentária, assim, devido a sua natureza de
urgência, eles devem ser autorizados por lei e abertos por
decreto do presidente da República.
D Os recursos sem despesas correspondentes, em decorrência de
veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária,
podem ser utilizados para abertura de créditos adicionais
suplementares e especiais.

E Somente serão classificados no grupo do ativo circulante os

E Os créditos adicionais são autorizações de despesas não

itens que se encontram disponíveis para realização imediata ou

computadas ou insuficientes, dotadas na proposta da lei de

os que forem pagos a terceiros até o término do exercício

orçamento, que visam o redimensionamento do planejamento

seguinte.

para o exercício seguinte.
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QUESTÃO 61

QUESTÃO 63

Assinale a opção correta a respeito do plano plurianual (PPA).

Com relação aos princípios orçamentários, assinale a opção correta.

A O projeto de lei do PPA é encaminhado anualmente, pelo
Poder Executivo, ao Congresso Nacional, até quatro meses
antes do encerramento do exercício e deve ser devolvido para
sanção até o encerramento da sessão legislativa do exercício
corrente.
B O período de vigência do PPA corresponde ao período entre o
início do segundo ano do mandato presidencial e o final do
primeiro ano do exercício do mandato subsequente.
C A regionalização, estabelecida no PPA para as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública federal, consiste na
distribuição do planejamento e da programação conforme a
concentração de municípios de cada unidade da Federação.
D O PPA abrange as despesas de capital para efeito de um
planejamento amplo, entretanto não prioriza as despesas
correntes porque estas compreendem as inversões financeiras.
E Os programas de duração continuada referem-se aos projetos
e às operações especiais desenvolvidos pela gestão pública e
contidos no PPA para um período de quatro anos.

A O princípio da não afetação da receita vincula as receitas a
partir da aplicação dos mecanismos de desvinculação das
receitas da União (DRU).
B De acordo com o princípio da periodicidade, as previsões de
receitas e despesas referem-se a um período determinado de
tempo (quatro anos), conforme o PPA.
C O princípio da legalidade indica que as ferramentas de
planejamento orçamentário dos entes federativos, para
apresentarem eficácia e legitimidade, requerem formalidade
legal.
D De acordo com o princípio da totalidade, a lei orçamentária
deve conter três orçamentos independentes entre si: o fiscal,
o da seguridade social e o dos investimentos em empresas
estatais.
E O princípio do orçamento bruto estabelece que todas as
receitas previstas e as despesas fixadas das entidades da
administração direta e indireta de um ente federativo, inclusive
as entidades não dependentes, devem estar contidas em uma só
lei orçamentária.

QUESTÃO 62

QUESTÃO 64

No que se refere à proposta orçamentária, assinale a opção em que
são apresentados apenas requisitos para a organização do projeto de
Lei Orçamentária (PLOA).

A finalidade e a abrangência da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) consiste em

A mensagem com exposição circunstanciada da situação
econômico-financeira / tabelas explicativas, com as estimativas
de receita e despesas com informações adicionais / descrição
sucinta das principais finalidades de cada unidade
administrativa, com indicação da respectiva legislação / projeto
de Lei do Orçamento / especificação dos programas especiais
de trabalho custeados por dotações globais
B projeto de Lei do Orçamento / tabelas explicativas, com as
estimativas de receita e despesas / anexos das metas fiscais /
relatório de avaliação do cumprimento das metas relativas ao
ano anterior
C mensagem com exposição circunstanciada da situação
econômico-financeira / projeto de Lei do Orçamento /
especificação dos programas especiais de trabalho custeados
por dotações globais / anexos de riscos fiscais / programação
financeira de desembolso
D relatório de avaliação da situação financeira e atuarial /
mensagem com exposição circunstanciada da situação
econômico-financeira / projeto de Lei do Orçamento /
demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de
receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de
caráter continuado
E mensagem com exposição circunstanciada da situação
econômico-financeira / anexos das metas fiscais / programação
financeira de desembolso / descrição sucinta das principais
finalidades de cada unidade administrativa, com indicação da
respectiva legislação / projeto de Lei do Orçamento /
especificação dos programas especiais de trabalho custeados
por dotações globais

A expor a situação econômico-financeira da máquina pública, em
função da dívida funda e flutuante; compreender as metas e
prioridades da administração pública federal, incluindo-se as
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente e
desenvolver a análise pormenorizada do projeto de lei do
orçamento.
B orientar a elaboração de lei orçamentária anual; dispor sobre
alterações na legislação tributária; estabelecer a política de
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento; definir
as metas e prioridades da administração pública federal,
incluindo-se as despesas de capital para o exercício financeiro
subsequente.
C orientar a elaboração de lei orçamentária anual; definir as
metas e prioridades da administração pública federal,
incluindo-se as despesas de capital para o exercício financeiro
subsequente; detalhar e mensurar os programas anuais de
trabalho do governo e definir a programação do fluxo de caixa
do Tesouro.
D expor a situação econômico-financeira da máquina pública em
função da dívida fundada e flutuante; definir as metas e
prioridades da administração pública federal, incluindo-se as
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente;
orientar a elaboração de lei orçamentária anual; dispor sobre
alterações na legislação tributária.
E orientar a elaboração de lei orçamentária anual; dispor sobre
alterações na legislação tributária; estabelecer a política de
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento; definir
de forma sucinta as principais finalidades de cada unidade
administrativa, com indicação da respectiva legislação.
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QUESTÃO 65

Sob o enfoque orçamentário, integram parte da receita pública

QUESTÃO 68

A origem dos ingressos financeiros no patrimônio público pode ser
orçamentária ou extraorçamentária. No que se refere a esse assunto,

A as contribuições de melhorias e a prestação de serviços e

assinale a opção correta.

aluguéis de imóveis públicos.
B as vendas de edificações e os impostos e taxas.
C as transferências correntes e a amortização de empréstimos e
de juros das dívidas.
D os impostos, as contribuições de melhorias e a amortização de
empréstimos.
E a obtenção de empréstimos e as vendas de produtos
industrializados e agrícolas.

A Os ingressos extraorçamentários têm caráter permanente, são
registrados como receita orçamentária corrente ou de capital e
financiam a despesa orçamentária.
B Os desembolsos orçamentários não se submetem aos estágios
da despesa, seguem classificação contábil, têm caráter
temporário e pertencem a terceiros.
C Os ingressos orçamentários são registrados como receita
orçamentária corrente ou de capital, geram desembolsos

QUESTÃO 66

Ainda sob o enfoque orçamentário, integram parte dos dispêndios
financeiros extraorçamentários

orçamentários futuros e não financiam a despesa orçamentária.
D Os ingressos extraorçamentários não se submetem aos estágios
da receita pública, geram desembolsos extraorçamentários e
têm caráter temporário.

A a devolução de cauções em dinheiro, a devolução de depósito
de terceiros e a quitação de restos a pagar.
B as despesas de amortização da dívida, a devolução de caução
em dinheiro e a quitação de retenções.
C a despesa de pessoal, a devolução de depósitos de terceiros e
a quitação de restos a pagar.
D as despesas de amortização da dívida, a devolução de caução

E Os ingressos orçamentários submetem-se aos estágios de
previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, seguem a
classificação econômica, institucional e por fonte de recursos
e geram desembolsos extraorçamentários.
QUESTÃO 69

A respeito da Conta Única do Tesouro Nacional, assinale a opção
correta.

em dinheiro e as despesas de encargos sociais.
E a devolução de caução em dinheiro, as despesas de serviços de
terceiros e a quitação de consignações.
QUESTÃO 67

A As autarquias, fundos, fundações públicas e órgãos da
administração pública federal direta não poderão efetuar
aplicações financeiras na Conta Única do Tesouro Nacional
nas modalidades de prazo fixo e diárias, sem a autorização

As despesas orçamentárias podem ser classificadas em despesas
efetivas e despesas não efetivas. Com relação a essas modalidades
de despesas, assinale a opção correta.
A As despesas não efetivas são oriundas de fatos permutativos,
produzem mutações patrimoniais e não alteram o patrimônio
líquido.
B As despesas não efetivas alteram o patrimônio líquido, sendo
oriundas de fatos modificativos diminutivos.
C As despesas não efetivas são oriundas de fatos permutativos e,

legislativa específica.
B As contas de fomentos são aquelas utilizadas exclusivamente
para movimentação de recursos destinados à execução de
programas sociais do governo federal.
C As contas de suprimento de fundos quando não movimentadas
por mais de dois meses deverão ter o saldo transferido para
aplicações financeiras diárias.
D Nos casos específicos em que os recursos não possam ser
movimentados diretamente na Conta Única do Tesouro
Nacional poderão ser abertas contas especiais que são

por não produzirem mutações patrimoniais, são consideradas

utilizadas para movimentação das disponibilidades financeiras

como despesas no conceito contábil.

das unidades gestoras que operam com cartão de crédito

D As despesas efetivas são oriundas de fatos permutativos,
produzem mutações patrimoniais e não alteram o patrimônio
líquido.
E As despesas efetivas são consideradas fatos modificativos
diminutivos que não alteram o patrimônio líquido.

corporativo na modalidade off line.
E A Conta Única do Tesouro Nacional é operacionalizada por
intermédio do Banco do Brasil e tem por finalidade acolher as
disponibilidades financeiras da União a serem movimentadas
pelas unidades gestoras da administração pública federal.
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QUESTÃO 70

Com relação aos suprimentos de fundos, assinale a opção correta.
A Há somente uma hipótese para servidor em alcance, ou seja,
aquela em que suas contas foram recusadas ou impugnadas em
virtude de desvio, desfalque, falta ou má aplicação de bens ou
valores.
B O regime de adiantamento em suprimentos de fundos, aplicável
aos casos de despesas expressamente definidas em lei, consiste
na entrega de disponibilidades financeiras a servidor, sempre
precedida de empenho na dotação própria.
C O suprimento de fundos é uma modalidade de despesas que
deve ser executada via regime diferenciado de licitações e
contratos para maior celeridade na ação a ser desempenhada
pelo servidor beneficiado.
D Nos casos de despesas de caráter secreto ou sigiloso, não é
possível a atualização de suprimentos de fundos pela sua
natureza de elevada transparência e rigor para a prestação de
contas.
E O suprimento de fundos é contabilizado e incluído nas contas
do ordenador, no momento da concessão, como direito contra

QUESTÃO 72

Os objetivos do processo de tomadas de contas especiais incluem

A auditar as contas públicas, identificar fraudes e sentenciar os
culpados.
B apurar quanto foi o prejuízo ao erário, identificar os
responsáveis e apurar o fato ocorrido.
C apurar os fatos, quantificar os danos e sentenciar os
responsáveis.
D apurar os fatos, sentenciar os responsáveis e recuperar os
valores desviados.
E apurar quanto foi o prejuízo ao erário, identificar os
responsáveis e recuperar os valores desviados.
QUESTÃO 73

O Poder Legislativo e o sistema de controle interno de cada poder
e do Ministério Público devem fiscalizar o cumprimento das normas
estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), com ênfase

o servidor que o tiver recebido.
no que se refere à (ao)
QUESTÃO 71

A respeito das despesas de exercícios anteriores e dos restos a
pagar, assinale a opção correta.
A As despesas empenhadas, liquidadas e pagas até o final do
exercício financeiro deverão ser registradas na conta contábil
inscrição dos restos a pagar processados.
B O conhecimento e o entendimento dos estágios da despesa
pública é essencial à compreensão e à distinção dos restos a
pagar processados dos não processados.
C Na hipótese de uma despesa empenhada e liquidada até maio

A alcance das metas estabelecidas na LDO, ao cumprimento do
limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando
houver, e aos limites e às condições para realização de
operações de crédito e inscrição em restos a pagar.
B estudo e pesquisa concernente ao desenvolvimento e ao
aperfeiçoamento do processo orçamentário federal e às
medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal
ao respectivo limite.

de 20XX não ter sido paga até o final do exercício, deve-se, em

C destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, haja

31 de dezembro, registrar contabilmente o passivo e, em

vista as restrições constitucionais e aquelas previstas na LRF,

seguida, a inscrição do valor não pago na conta restos a pagar
processados no subsistema de informações orçamentárias.
D As despesas de restos a pagar com prescrição interrompida,

e ao estabelecimento de normas necessárias à elaboração e à
implementação dos orçamentos federais.

desde que o crédito respectivo não tenha sido convertido em

D medida de aperfeiçoamento do Sistema de Planejamento e de

renda, poderá ser paga por dotações de despesas de exercícios

Orçamento Federal e aos limites e condições para realização de

anteriores.
E Caso uma despesa não tenha sido inscrita em restos a pagar até
o final do exercício, a dívida correspondente não poderá ser

operações de crédito e inscrição em restos a pagar.
E coordenação, consolidação, supervisão e elaboração da LDO

paga à conta de dotação consignada no orçamento do exercício

e da proposta orçamentária da União, em articulação com a

seguinte.

Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos.
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QUESTÃO 74

RASCUNHO

A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em
cada ente da Federação, não pode exceder os percentuais da receita
corrente líquida. Desse modo, a LRF estabelece percentuais dessa
despesa para a União, para os estados e para os municípios, que
correspondem, respectivamente, a

A 50%; 60% e 60%.
B 40%; 50% e 60%.
C 60%; 60% e 50%.
D 60%; 50% e 60%.
E 60%; 50% e 40%.
Texto para as questões 75 e 76

Uma pessoa aplicou determinado capital durante cinco
meses à taxa de juros simples de 4% ao mês, para saldar uma dívida
de R$ 12.000,00, quatro meses antes do seu vencimento, à taxa de
desconto comercial simples de 5% ao mês.
QUESTÃO 75

Se o montante auferido pela aplicação corresponder ao valor atual
da dívida na data de seu pagamento — valor descontado —, então
o capital inicial aplicado terá sido

A superior a R$ 5.500 e inferior a R$ 6.500.
B superior a R$ 6.500 e inferior a R$ 7.500.
C superior a R$ 7.500 e inferior a R$ 8.500.
D superior a R$ 8.500.
E inferior a R$ 5.500.
QUESTÃO 76

Nessa situação, a taxa mensal efetiva para o desconto comercial foi
de

A 6%.
B 6,25%.
C 5%.
D 5,5%.
E 5,85%.
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QUESTÃO 77

RASCUNHO

Em um tribunal, 20 auditores igualmente eficientes, trabalhando
durante 30 dias, emitem 42 pareceres. Se mais 5 auditores, com a
mesma eficiência, se juntarem à equipe inicial, essa nova equipe
emitirá, em 40 dias,
A 70 pareceres.
B 80 pareceres.
C 90 pareceres.
D 50 pareceres.
E 60 pareceres.
QUESTÃO 78

Um banco faz empréstimos à taxa de 27% ao ano, embora adote
capitalização mensal. Considerando-se 1,14 como valor aproximado
para 1,02256, é correto afirmar que a taxa efetiva anual cobrada
pelo banco é
A superior a 25% e inferior a 28%.
B superior a 28% e inferior a 31%.
C superior a 31% e inferior a 33%.
D superior a 33%.
E inferior a 25%.
Texto para as questões 79 e 80
Um empréstimo de R$ 20.000,00, entregues no ato, sem
prazo de carência, deverá ser quitado pelo SAC em 4 parcelas
anuais. O custo da operação será constituído de juros de 10% ao
ano e de taxa de 0,5% ao final de cada ano, incidente sobre o saldo
devedor, a título de cobrir despesas administrativas de concessão de
crédito.
QUESTÃO 79

Na quitação do empréstimo, o valor da segunda prestação será
A superior a R$ 6.500 e inferior a R$ 7.000.
B superior a R$ 7.000.
C inferior a R$ 5.500.
D superior a R$ 5.500 e inferior a R$ 6.000.
E superior a R$ 6.000 e inferior a R$ 6.500.
QUESTÃO 80

De taxa de administração, o tomador de empréstimo pagará
A mais de R$ 170 e menos de R$ 240.
B mais de R$ 240 e menos de R$ 310.
C mais de R$ 310.
D menos de R$ 100.
E mais de R$ 100 e menos de R$ 170.
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