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Analista Administrativo – Contabilidade  
 

Data e horário da prova: Domingo, 11/5/2014, às 8h3 0 

 
INSTRUÇÕES 
 
• Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões  da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas  ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões  e a codificação do cartão de respostas ótico estão 

corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES , no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas , 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 
 

A vida é um palco que não admite ensaios. 
 
 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. 
Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões  da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da sala. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas  devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta  ou azul , fabricada de material 

transparente . 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman; 
aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop; 
régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES . 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.  
 
INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA 

 
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas . Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) 

a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas . 
• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas  ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas  é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta  ou azul , 

o espaço a ela correspondente.  
 

• Marque as respostas assim: 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 26 a 50 

 

QUESTÃO 26 _______________________  
 
Assinale a alternativa em que todos os fatos listados são 
permutativos. 
 
(A) Aumento de capital em bens, aumento de capital em 

dinheiro e aplicação financeira. 
(B) Depósito em banco, rendimento creditado  

de aplicação financeira e compra  
de mercadorias. 

(C) Pagamento de despesas em dinheiro, compra de 
mercadorias a prazo e venda à vista. 

(D) Compra de mercadorias a prazo, pagamento de 
fornecedor e depósito em banco. 

(E) Pagamento de fornecedor, compra de material de 
limpeza e aumento de capital em dinheiro. 
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QUESTÃO 27 ______________________  
 
Acerca dos lançamentos a débito e a crédito nas contas 
contábeis, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Contas retificadoras do ativo têm saldo de natureza 

devedora. 
(B) Contas do ativo transferem o saldo do exercício 

para o exercício seguinte, por isso, jamais podem 
ter saldo inicial igual a zero. 

(C) As contas de despesa têm natureza devedora, por 
isso, nunca recebem lançamento a crédito. 

(D) Em um lançamento de primeira fórmula, todas as 
contas envolvidas têm seu saldo aumentado. 

(E) Um lançamento a crédito pode aumentar ou 
diminuir o saldo de uma conta. 

 

QUESTÃO 28 ______________________  
 
Uma firma iniciou suas atividades em 20X1 com um capital 
totalmente integralizado de $ 85.000. Ao levantar o balanço 
patrimonial no final do exercício, apurou um ativo total de  
$ 187.300. Sabendo que no exercício a firma acumulou 
prejuízo de $ 26.400, é correto afirmar que o montante de 
capital de terceiros empregado foi de 
 
(A) $ 128.700. 
(B) $ 87.100. 
(C) $ 97.600. 
(D) $ 58.600. 
(E) $ 187.300. 

 

QUESTÃO 29 ______________________  
 
Uma duplicata no valor de $ 1.000, com vencimento em 
31/01/20X2, foi descontada em 31/12/20X1. Pela operação, o 
banco cobrou juros no valor de $ 100. Com base nessas 
informações, assinale a alternativa que classifica corretamente 
as contas envolvidas no lançamento contábil efetuado em 
31/12/20X1. 
 
(A) Debitou – Ativo. 

Debitou – Despesa. 
Creditou – Ativo. 
 

(B) Debitou – Ativo circulante. 
Debitou – Despesa. 
Creditou – Retificadora do ativo. 
 

(C) Debitou – Ativo circulante. 
Debitou – Ativo circulante. 
Creditou – Retificadora do ativo ou passivo 
circulante. 
 

(D) Debitou – Ativo circulante. 
Debitou – Despesa. 
Creditou – Passivo circulante. 
 

(E) Debitou – Ativo circulante. 
Debitou – Ativo circulante. 
Creditou – Ativo circulante. 

 
 

Texto 3 para responder as questões 30 e 31. 
 
Em 1o de novembro de 20X1, uma empresa adquiriu material 
de limpeza para consumo no valor de $ 18.600, para ser pago 
em três parcelas iguais, em 30, 60 e 90 dias. Sabe-se que, no 
próprio exercício, só foi consumido material de limpeza 
equivalente a $ 5.200. 
 

QUESTÃO 30 _______________________  
 
Com base apenas nas informações apresentadas, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A despesa com material de limpeza no exercício 

20X1 foi de $ 18.600. 
(B) No balanço patrimonial de 20X1, constará no ativo 

material de limpeza, no montante de $ 13.400. 
(C) Pelo regime de competência, as disponibilidades 

foram creditadas em 20X1, no montante de $ 
18.600. 

(D) Pelo regime de competência, a despesa com 
material de limpeza no exercício 20X1 foi de $ 
12.400. 

(E) No balanço patrimonial de 20X1, constará no 
passivo uma obrigação referente à aquisição de 
material de limpeza no montante de $ 13.400. 

 

QUESTÃO 31 _______________________  
 
Assinale a alternativa que corresponde ao lançamento contábil 
efetuado no momento da aquisição do material de limpeza. 
 
(A) D – Material de limpeza (ativo). 

C – Duplicatas a pagar (passivo) $ 18.600. 
(B) D – Despesa com material de limpeza (despesa). 

C – Disponibilidades (ativo) $ 18.600. 
(C) D – Despesa com material de limpeza (despesa). 

C – Material de limpeza (ativo) $ 18.600. 
(D) D – Duplicatas a pagar (passivo). 

C – Despesa com material de limpeza (despesa)  
$ 18.600. 

(E) D – Duplicatas a pagar (passivo). 
C – Disponibilidades (ativo) $18.600. 

 

QUESTÃO 32 _______________________  
 
Define-se lançamento contábil como o ato de escrituração de 
cada fato administrativo ocorrido na entidade. Acerca dos 
elementos intrínsecos de um lançamento, assinale a alternativa 
que apresenta a ordem correta em que eles devem ser 
apresentados no diário. 
 
(A) Data, conta creditada, conta debitada, histórico e 

valor. 
(B) Conta debitada, conta creditada, histórico, valor e 

data. 
(C) Valor, conta debitada, conta creditada, histórico e 

data. 
(D) Data, histórico, conta debitada, conta creditada e 

valor. 
(E) Data, conta debitada, conta creditada, histórico e 

valor. 
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QUESTÃO 33 ______________________  
 
Assinale a alternativa cujo registro do fato contábil só admite 
um único lançamento de primeira fórmula. 
 
(A) Compra de mercadorias. 
(B) Venda de mercadorias. 
(C) Depósito no banco de cheque recebido na empresa. 
(D) Integralização de capital. 
(E) Pagamento de duplicatas. 

 

QUESTÃO 34 ______________________  
 
Acerca do conceito de depreciação, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O valor depreciável do bem corresponde ao seu 

valor de aquisição independentemente do valor 
residual. 

(B) A depreciação não está sujeita ao princípio da 
competência, devendo ser reconhecida 
integralmente somente no momento da baixa do 
bem do ativo. 

(C) Quanto maior a vida útil estimada do bem, maior 
será a taxa de depreciação. 

(D) A conta depreciação acumulada aumenta o valor do 
ativo. 

(E) Do ponto de vista contábil, a depreciação é uma 
despesa. 

 

QUESTÃO 35 ______________________  
 

Caixa 12.700 
Bancos 9.500 
Aplicações financeiras 7.000 
Clientes 12.100 
Mercadorias 19.000 
Móveis e utensílios 12.700 
Máquinas e equipamentos 16.000 
Veículos 15.000 
Imóveis 20.000 
Fornecedores 16.400 
Salários a pagar 8.500 
Encargos sociais a recolher 6.000 
Empréstimos e financiamentos 20.700 
Capital social 51.700 
Lucros acumulados 2.000 
Receita de vendas 21.000 
Receita de serviços 13.000 
Juros ativos 1.800 
Juros passivos 2.500 
Salários 12.000 
Despesas administrativas 7.000 
Depreciação – veículos 3.000 
Títulos descontados 5.000 
Juros a vencer 600 
Depreciação – despesas 3.000 

 
A partir dos saldos descritos no quadro apresentado, foi 
levantado o balancete de verificação do período. Em relação à 
soma dos saldos credores, é correto afirmar que esta totalizou  
 
(A) $ 110.300. 
(B) $ 121.600. 
(C) $ 130.800. 
(D) $ 146.100. 
(E) $ 135.700. 

QUESTÃO 36  ______________________  
 
O patrimônio líquido de uma firma permaneceu constante nos 
balanços patrimoniais de 20X1 e 20X2. Considerando essas 
informações, assinale a alternativa que corresponde aos 
movimentos observados, respectivamente, no ativo total e no 
passivo exigível. 
 
(A) Diminuiu e não variou. 
(B) Diminuiu e diminuiu. 
(C) Diminuiu e aumentou. 
(D) Não variou e aumentou. 
(E) Aumentou e diminuiu. 

 

QUESTÃO 37 _______________________  
 
Quanto à receita operacional líquida apurada na demonstração 
de resultado do exercício (DRE), é correto afirmar que ela 
resulta da diferença entre a (o) 
 
(A) receita bruta e o custo das mercadorias vendidas ou 

dos serviços prestados. 
(B) lucro bruto e as despesas operacionais. 
(C) lucro operacional e as despesas e receitas 

financeiras. 
(D) receita bruta e as deduções (tributos incidentes, 

abatimentos e devoluções). 
(E) receita bruta e as participações (debêntures, 

empregados e administradores). 
 

QUESTÃO 38 _______________________  
 
Os dados a seguir foram extraídos da demonstração de 
resultado do exercício (DRE) de uma determinada companhia 
e são referentes ao exercício 20X1. 
 

Lucro operacional antes dos resultados financeiros $ 15.400 

Despesas operacionais $ 12.400 

Despesas financeiras $ 4.300 

Receitas financeiras $ 2.800 
 
Com base apenas nas informações apresentadas, é correto 
afirmar que o lucro bruto da companhia no exercício totalizou 
 
(A) $ 27.800. 
(B) $ 16.900. 
(C) $ 13.900. 
(D) $ 29.300. 
(E) $ 32.100. 

 

QUESTÃO 39 _______________________  
 
Uma determinada companhia obteve no exercício receitas no 
total de $ 145.000 e adquiriu insumos de terceiros no valor de 
$ 98.600. Sabendo que o valor adicionado recebido em 
transferência foi $ 23.100 e as retenções referentes à 
depreciação e à amortização totalizaram $ 12.700, é correto 
afirmar que o valor adicionado produzido pela empresa foi 
 
(A) $ 10.600. 
(B) $ 46.400. 
(C) $ 35.800. 
(D) $ 33.700. 
(E) $ 56.800. 
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QUESTÃO 40 ______________________  
 
Acerca da demonstração dos fluxos de caixa, introduzida pela 
Lei no 11.638/2007, que alterou a Lei das Sociedades por 
Ações, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Evidencia a movimentação da conta caixa e dos 

equivalentes de caixa, não levando em 
consideração a movimentação da conta bancos. 

(B) Segrega os fluxos de caixa por tipo de atividade.  
(C) Substitui a demonstração de lucros e prejuízos 

acumulados. 
(D) É obrigatória apenas para as companhias abertas. 
(E) É obrigatória para todas as sociedades por ações.  

 

QUESTÃO 41 ______________________  
 
Considere que uma entidade adquiriu por $ 800.000 um 
imóvel avaliado no mercado por $ 1.000.000, para pagamento 
somente no exercício seguinte. De acordo com os princípios 
orçamentários, assinale a alternativa correta. 
 
(A) De acordo com o princípio do registro pelo valor 

original, o bem deverá ser registrado pelo valor de 
aquisição. 

(B) Conforme o princípio da competência, o bem 
deverá ser registrado pelo valor efetivamente pago. 

(C) Segundo o princípio da prudência, o bem deverá ser 
registrado no mesmo exercício em que foi 
adquirido. 

(D) Com base no princípio da atualização monetária, o 
bem deverá ser registrado pelo valor de mercado. 

(E) Em consonância com o princípio da continuidade, 
o bem deverá ser registrado pelo valor original da 
transação, no mesmo exercício em que foi 
adquirido. 

 

QUESTÃO 42  ______________________  
 
Acerca da estrutura do balanço patrimonial, assinale a 
alternativa correta de acordo com o que estabelece a Lei  
no 6.404/1976 e alterações posteriores.  
 
(A) O ativo compõe-se de circulante, não circulante e 

imobilizado. 
(B) O passivo circulante registra as obrigações que 

vencem até o final do exercício social corrente. 
(C) Empresas constituídas na forma de sociedade por 

ações não podem manter saldo na conta lucros 
acumulados. 

(D) O ativo não circulante subdivide-se em 
investimentos, imobilizado e intangível.  

(E) Despesas do exercício seguinte são classificadas no 
passivo não circulante. 

 

QUESTÃO 43  ______________________  
 
A receita pública decorrente do aluguel de um imóvel 
pertencente ao ente público classifica-se como 
 
(A) receita extraorçamentária. 
(B) receita patrimonial. 
(C) receita de serviços. 
(D) receita de capital. 
(E) outras receitas de capital. 

QUESTÃO 44  ______________________  
 
Acerca dos balanços e das demonstrações exigidos pela Lei  
no 4.320/1964, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Há excesso de arrecadação quando a receita 

arrecadada é maior que a despesa executada. 
(B) Ocorre déficit orçamentário quando a receita 

arrecadada é menor que a receita prevista. 
(C) Se o ativo real for menor que o passivo real, tem-se 

um passivo real a descoberto. 
(D) O superávit financeiro do exercício é apurado no 

balanço financeiro. 
(E) O resultado financeiro do exercício resulta da 

diferença entre as receitas orçamentárias e as 
despesas orçamentárias. 

 

QUESTÃO 45  ______________________  
 
Acerca do processo orçamentário brasileiro, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Em observância ao princípio da legalidade, o 

Legislativo deverá aprovar uma lei específica para 
cada orçamento: fiscal, de investimento das 
empresas estatais e da seguridade social. 

(B) Cada Poder elabora sua própria proposta 
orçamentária, que posteriormente será consolidada 
pelo Poder Executivo e enviada para aprovação do 
Poder Legislativo. 

(C) A lei orçamentária terá validade para o período 
coincidente com o mandado presidencial. 

(D) A lei orçamentária é de iniciativa privativa do 
Poder Legislativo. 

(E) A lei orçamentária orientará a elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 

 

QUESTÃO 46  ______________________  
 
Acerca da despesa extraorçamentária, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Independe de autorização legislativa para sua 

realização. 
(B) Deve obrigatoriamente constar na Lei 

Orçamentária Anual. 
(C) Engloba todas as operações de crédito, inclusive as 

operações por antecipação de receita. 
(D) Refere-se especificamente às despesas decorrentes 

dos créditos adicionais abertos durante o exercício 
financeiro. 

(E) Classifica-se em despesa extraorçamentária 
corrente e de capital. 

 

QUESTÃO 47  ______________________  
 
O tipo de licitação adotado na modalidade pregão é 
 
(A) tomada de preço. 
(B) técnica e preço. 
(C) melhor técnica. 
(D) menor lance. 
(E) menor preço. 
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QUESTÃO 48  ______________________  
 

Considerando uma despesa empenhada e não paga em 20X0, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A despesa somente poderá ser inscrita em restos a 

pagar se já tiver sido liquidada.  
(B) Se a despesa não for paga até 31/12/20X1, poderá 

ser reinscrita em restos a pagar para o exercício 
seguinte. 

(C) A despesa já liquidada inscrita em restos a pagar, no 
exercício 20X0, deverá ser paga até 31/12/20X2, 
quando então será cancelada automaticamente. 

(D) Se a despesa não for paga até o final do exercício 
seguinte (20X1), mas ainda persistir o direito do 
credor, a despesa poderá ser paga em 20X2, à conta 
de despesas de exercícios anteriores. 

(E) A despesa será inscrita como restos a pagar 
processados independentemente do fornecimento 
do material ou da prestação do serviço. 

 

QUESTÃO 49  ______________________  
 

A Lei no 8.666/1993 determina que as compras efetuadas pela 
Administração Pública devem, sempre que possível, ser 
processadas por meio do sistema de registro de preços. Acerca 
desse assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O sistema de registro de preços é considerado uma 

modalidade de licitação. 
(B) Uma das vantagens do sistema de registro de preços 

é que ele permite a formação de estoques para a 
Administração.  

(C) A utilização do sistema de registro de preços 
dispensa a realização de licitação. 

(D) As compras de bens e a contratação de serviços 
efetuados pelo sistema de registro de preços 
somente poderão ser realizadas por meio de 
licitação na modalidade concorrência. 

(E) Qualquer órgão ou entidade da Administração, 
mesmo que não tenha participado da licitação, 
poderá utilizar a ata de registro de preços para 
aquisição dos bens e serviços nas condições 
estabelecidas. 

 

QUESTÃO 50  ______________________  
 

Acerca da Conta Única do Tesouro Nacional operacionalizada 
por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira 
(Siafi), assinale a alternativa correta. 
 

(A) O agente financeiro responsável por efetuar os 
pagamentos e os recebimentos é o Banco Central do 
Brasil. 

(B) É mantida no Banco do Brasil e utilizada para 
registrar a movimentação dos recursos financeiros. 

(C) O Banco do Brasil é o único agente financeiro 
autorizado a movimentar a Conta Única do Tesouro 
Nacional. 

(D) A operacionalização da Conta Única do Tesouro 
Nacional é efetuada por meio de documentos 
registrados no Siafi, de acordo com a respectiva 
finalidade. 

(E) O DARF é o documento utilizado para 
recolhimento das receitas da Previdência Social à 
Conta Única do Tesouro Nacional. 

Área Livre 
 


