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Concurso Público Federal
Edital 09/2014
PROVA
CONTADOR

Nome do candidato: ____________________________________ CPF: _________________-_____

INSTRUÇÕES
1º) Verifique se este caderno corresponde à sua
opção de cargo e se contém 30 questões, numeradas
de 1 a 30. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala
outro caderno. Não serão aceitas reclamações
posteriores.

7º) É proibido fazer anotação de informações
relativas às suas respostas no comprovante de
inscrição ou em qualquer outro meio, que não os
permitidos, assim como recusar-se a entregar o
material da prova ao término do tempo destinado
para a sua realização.

2º) A prova é composta por 30 (trinta) questões
objetivas, de múltipla escolha, sendo apenas uma 8º) O candidato deverá preencher a caneta o
resposta a correta.
Cartão de Respostas, escolhendo dentre as
alternativas A, B, C, D e E, preenchendo
3º) O tempo de duração da prova é de 3 (três) horas.
totalmente a célula correspondente à alternativa
4º) Não é permitida consulta a qualquer material, e os escolhida, sendo desconsiderada a resposta se
candidatos não poderão conversar entre si, nem não for atendido o referido critério de
manter contato de espécie alguma.
preenchimento. Rasuras e a informação de mais
5º) Os telefones celulares e similares não podem ser de uma alternativa na mesma questão anulará a
manipulados e devem permanecer desligados resposta, bem como o preenchimento a grafite.
durante o período em que o candidato se encontrar Responda a todas as questões. Os rascunhos não
na sala, bem como os pertences não utilizados para a serão considerados em nenhuma hipótese.
prova deverão estar embaixo da carteira, ficando 9º) Não haverá substituição do Cartão de
automaticamente excluído o candidato que for Respostas por erro do candidato.
surpreendido contrariando essas orientações.
10º) O candidato poderá levar consigo o caderno
6º) O candidato só poderá deixar a sala da prova de provas após decorridas duas horas do início da
após 1 (uma) hora do início da prova, exceto os três prova. Não será oferecido outro momento para a
últimos candidatos, os quais só poderão deixar o retirada do mesmo.
local quando todos terminarem a prova.
11º) É proibida a divulgação ou impressão parcial
ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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1.

a)

O SIAFI é o principal instrumento utilizado
para registro, acompanhamento e controle da
execução
orçamentária,
financeira
e
patrimonial do Governo Federal. Assinale a
alternativa INCORRETA em relação aos
objetivos do SIAFI:

proporcionar a transparência dos gastos do
Governo Federal.

c)

gerenciar e operacionalizar o funcionamento
sistemático das atividades do SISG, com a
utilização dos subsistemas Catálogo de Materiais
- CATMAT, Catálogo de Serviços - CATSER,
Sistema de Divulgação Eletrônica de Compras SIDEC, Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, Sistema de Preços
Praticados - SISPP, Sistema de Minuta de
Empenho - SISME, Sistema de Gestão de
Contratos – SICON.

d)

permitir que a contabilidade pública seja fonte
segura e tempestiva de informações gerenciais
destinadas a todos os níveis da Administração
Pública Federal.

e)

permitir o registro contábil dos balancetes dos
estados e municípios e de suas supervisionadas.

(
) É vedado consignar na LOA crédito com
finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
(
) A LOA não conterá dispositivo estranho à
fixação da receita e à previsão da despesa, não se
incluindo na proibição a autorização para abertura de
créditos extraordinários e contratação de operações
de crédito, ainda que por antecipação de receita.
(
) A LOA compreenderá o orçamento da
seguridade social, abrangendo todas as entidades e
órgãos a ela vinculados, da administração direta ou
indireta, bem como os fundos e fundações instituídos
e mantidos pelo Poder Público.
(
) Deverão integrar a LOA quadro discriminativo
da receita por função e respectiva legislação.
(
) A LOA compreenderá o orçamento fiscal
referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos
e entidades da administração direta e indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público.
Assinale a sequência correta, de cima para baixo.

(
) A LDO deve tratar entre outros temas, das
diretrizes, objetivos e metas da administração pública
federal.
(
) A LDO deve dispor sobre o equilíbrio entre
receitas e despesas.
(
) A LDO deve dispor sobre normas relativas ao
controle de custos e sobre condições e exigências
para a transferência de recursos a entidades públicas
e privadas.

c)

F, F, V, V, F.

F, V, F, V, F, V, F.

b)

V, V, V, F, F, F, V.

c)

V, F, F, V, V, F, F.

d)

F, V, V, F, V, V, V.

e)

F, V, V, F, V, F, V.

I - Abrangerá todos os Poderes e o Ministério
Público, será publicado até trinta dias após o
encerramento de cada bimestre.

Assinale a sequência correta, de cima para baixo.
F, F, V, F, F.

a)

_______________________________________
4. Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal,
Lei Complementar nº 101 de 2000, analise as
alternativas abaixo sobre o Relatório
Resumido da Execução Orçamentária:

(
) Integrará o projeto da LDO o Anexo de Riscos
Fiscais em que se estabelecem metas anuais para o
resultado nominal e primário.

b)

V, V, V, V, F.

(
) O projeto de lei orçamentária será
acompanhado de demonstrativo regionalizado do
efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios
de natureza financeira, tributária e creditícia.

(
) Lei de iniciativa do Poder Legislativo deve
estabelecer o LDO para o próximo exercício
financeiro, servindo de indicador para a elaboração
da Lei Orçamentária Anual.

V, F, V, F, V.

e)

(
) A LOA deve conter reserva de contingência,
cuja forma de utilização e montante, definido com
base na receita corrente líquida, serão estabelecidos
no Plano Plurianual.

__________________________________________
2. Sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO),
julgue
as
alternativas
abaixo
assinalando V quando Verdadeira e F quando
Falsa.

a)

F, F, F, V, V.

_______________________________________
3. Sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA), julgue
as alternativas abaixo assinalando V quando
Verdadeira e F quando Falsa:

padronizar métodos e rotinas de trabalho
relativas à gestão dos recursos públicos, sem
implicar rigidez ou restrição a essa atividade, uma
vez que ele permanece sob total controle do
ordenador de despesa de cada unidade gestora.

b)

d)

II - Deve apresentar informações sobre as medidas
corretivas adotadas, ou a adotar, se ultrapassado
qualquer dos limites previstos para o período.
2
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III - Deve ser composto pelo Balanço Orçamentário
que especificará a receitas por fonte, informando as
realizadas e a realizar, bem como a previsão
atualizada.

material de consumo, serviços de terceiros prestados
sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e
instalações, equipamentos e material permanente,
auxílios, amortização e outros que a administração
pública utiliza para a consecução de seus fins.

IV – Deve estar acompanhado de Demonstrativos
que apresentem a receita corrente líquida, receitas e
despesas previdenciárias, receita e despesas com
juros da dívida pública e o montante da dívida
consolidada e mobiliária.

IV - O orçamento Federal está organizado em
funções, a partir das quais são relacionadas às
ações sob a forma de atividades, projetos ou
operações especiais, especificando os respectivos
valores e metas e as unidades orçamentárias
responsáveis pela realização da ação.

Assinale a alternativa que contém as afirmativas
CORRETAS.
a)

Apensas I e II.

b)

Apenas I, II e IV.

c)

Apenas II, III e IV.

d)

Apenas I e III.

e)

Apenas II e IV.

V - A função é representada pelos dois primeiros
dígitos da classificação funcional e pode ser
traduzida como o maior nível de agregação das
diversas áreas de atuação do setor público. A função
quase sempre se relaciona com a missão
institucional do órgão, por exemplo, cultura,
educação, saúde, defesa, que, na União, de modo
geral, guarda relação com os respectivos Ministérios.

__________________________________________
5.

a)

b)

Não são admitidas as que visem a conceder
dotação para reservas de contingência, exceto
em momentos de crise financeira.
Não são admitidas as que visem a conceder
dotação para o início de obra cujo projeto não
esteja aprovado pelos órgãos competentes.

c)

Não são admitidas as que visem a conceder
dotação para instalação ou funcionamento de
serviço que não esteja anteriormente criado.

d)

Não são admitidas as que visem a conceder
dotação para reservas de contingência em
momentos de crise.

e)

Assinale a alternativa que contém as afirmativas
CORRETAS.

Assinale a alternativa INCORRETA em
relação às emendas não admitidas ao Projeto
de Lei Orçamentária:

Apenas I, II, III, e V.

b)

Apenas I, II, III e IV.

c)

Apenas I, II e IV.

d)

Apenas II, III e IV.

e)

Apenas III e IV.

__________________________________________
7.

Julgue as alternativas abaixo assinalando V
quando Verdadeiro e F quando Falso, em
relação às Unidades Contábeis no Setor
Público e suas divisões.

(
) Unidade contábil originária é aquela representa
a soma ou a agregação do patrimônio de duas ou
mais Unidades Contábeis Descentralizadas.

Não são admitidas as que visem a alterar a
dotação solicitada para despesa de custeio, salvo
quando provada, nesse ponto, a inexatidão da
proposta;

(
) Unidade contábil consolidada representa a
soma ou a agregação do patrimônio de duas ou mais
Unidades Contábeis Originárias.

__________________________________________
6.

a)

(
) A soma, agregação ou divisão de patrimônio de
uma ou mais entidades do setor público resultará em
novas unidades contábeis.

Com relação à classificação da despesa
orçamentária, analise as afirmativas abaixo.

I - A classificação institucional reflete a estrutura de
alocação dos créditos orçamentários e está
estruturada em dois níveis hierárquicos: órgão
orçamentário e unidade orçamentária.

(
) Unidade Contábil Unificada representa o
patrimônio das entidades do setor público na
condição de pessoas jurídicas.

II - A classificação funcional é representada por cinco
dígitos. Os dois primeiros referem-se à função,
enquanto que os três últimos dígitos representam a
subfunção, que podem ser traduzidos como
agregadores das diversas áreas de atuação do setor
público, nas esferas legislativa, executiva e judiciária.

Assinale a sequência CORRETA, de cima para
baixo.

III - O elemento de despesa tem por finalidade
identificar os objetos de gasto, tais como
vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias,
3

a)

V, F, F, V.

b)

F, V, V, V.

c)

V, F, V, V.

d)

F, V, V, F.

e)

F, V, F, V.
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8.

Com relação aos subsistemas contábeis,
classifique as afirmativas abaixo como
verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a
alternativa que apresenta a sequência
CORRETA, de cima para baixo.

Assinale a sequência CORRETA de cima para
baixo:

(
) Devem subsidiar a administração pública sobre
avaliação dos riscos e contingências.
(
) Devem subsidiar a tomada de decisão e facilitar
a instrumentalização do controle social, de modo a
permitir que se conheçam o conteúdo, a execução e
a avaliação do planejamento das entidades do setor
público.

a)

F, V, V, V, V.

b)

V, V, F, F, F.

c)

F, V, V, F, V.

d)

V, F, V, V, V.

e)

V, V, V, V. F.

__________________________________________
10. Quanto aos registros e transações no setor
público, assinale a alternativa INCORRETA.

(
) Devem subsidiar a administração pública sobre
avaliação das metas estabelecidas no planejamento.

a)

O patrimônio das entidades do setor público, o
orçamento, a execução orçamentária e financeira
e os atos administrativos que provoquem efeitos
de caráter econômico e financeiro no patrimônio
da entidade devem ser mensurados ou avaliados
monetariamente e registrados pela contabilidade.

b)

As transações no setor público devem ser
reconhecidas e registradas integralmente no
momento em que ocorrerem.

c)

Os registros da entidade, desde que estimáveis
tecnicamente, devem ser efetuados, mesmo na
hipótese de existir razoável certeza de sua
ocorrência.

d)

Os registros contábeis das transações das
entidades do setor público devem ser efetuados,
considerando as relações jurídicas, econômicas e
patrimoniais, prevalecendo nos conflitos entre
elas a forma sobre a essência.

e)

Os registros contábeis devem ser realizados e
os seus efeitos evidenciados nas demonstrações
contábeis do período com os quais se
relacionam, reconhecidos, portanto, pelos
respectivos fatos geradores, independentemente
do momento da execução orçamentária.

(
) Devem subsidiar a administração pública sobre
o conhecimento da composição patrimonial.
(
) Devem subsidiar a administração pública sobre
avaliação dos resultados obtidos na execução das
ações do setor público com relação
à
economicidade, eficácia e eficiência.
a)

V, V, F, V, F.

b)

V, F, V, V, V.

c)

V, F, V, F, V.

d)

F, F, V, V, V.

e)

V, V, F, F, F.

__________________________________________
9.

As entidades do setor público devem manter
sistema de informação contábil refletido em
um plano de contas. Com relação ao plano de
contas e suas especificações, classifique as
afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou
falsas (F):

(
) Deve compreender a tabela de codificação de
registros que identifique o tipo de receita e despesa e
a natureza da transação e a conta contábil utilizada.

__________________________________________
11. Assinale a alternativa que NÃO REPRESENTA
demonstração contábil no campo de alcance
da Contabilidade Aplicada ao Setor Público:

(
) Deve compreender a terminologia de todas as
contas e sua adequada codificação.
(
) Deve compreender a identificação do
subsistema a que pertence, a natureza e o grau de
desdobramento, possibilitando os registros de
valores e a integração dos subsistemas.
(
) Deve compreender a função atribuída a cada
uma das contas.
(
) Deve compreender o funcionamento das
contas.

a)

Balanço Orçamentário.

b)

Balanço Financeiro.

c)

Demonstração dos Fluxos de Caixa.

d)

Demonstração das Variações Patrimoniais.

e)

Demonstração do Resultado Econômico.

__________________________________________
12. Em relação à depreciação, exaustão e
amortização no setor público, assinale a
alternativa INCORRETA.

(
) Deve compreender a utilização do método das
partidas dobradas em todos os registros dos atos e
dos fatos que afetam ou possam vir a afetar o
patrimônio das entidades do setor público, de acordo
com sua natureza de informação.

a)

4

A depreciação, a amortização e a exaustão
devem ser reconhecidas até que o valor líquido
contábil do ativo seja igual ao valor residual.
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b)

O valor depreciado, amortizado ou exaurido,
apurado mensalmente, deve ser reconhecido nas
contas de resultado do exercício.

c)

A depreciação e a amortização não cessam
quando o ativo torna-se obsoleto ou é retirado
temporariamente de operação.

d)

A depreciação, a amortização ou a exaustão de
um ativo começa quando o item tiver entrado em
utilização efetiva.

e)

Os seguintes fatores devem ser considerados ao
se estimar a vida útil econômica de um ativo: a
capacidade de geração de benefícios futuros, o
desgaste
físico
decorrente
de
fatores
operacionais ou não e a obsolescência
tecnológica.

14. Em relação ao Subsistema de Informação de
Custos do Setor Público (SICSP) julgue as
alternativas abaixo, assinalando V quando
Verdadeiras e F quando Falsas:
(
) O SICSP é obrigatório em todas as entidades
do setor público.
(
) O SICSP registra, processa e evidencia os
custos de bens e serviços e outros objetos de custos,
produzidos e oferecidos à sociedade pela entidade
pública.
(
) O SICSP é apoiado em quatro elementos:
Sistema de acumulação, Sistema de custeio, Método
de custeio e Critério de rateio.
(
) A entidade pública deve evidenciar ou
apresentar, em notas explicativas, os objetos de
custos definidos previamente.
(
) Na geração de informação de custo, é
obrigatória a adoção dos princípios de contabilidade
em especial o da competência.

_________________________________________
13. Diante das informações abaixo, sobre a
arrecadação da receita de um Órgão Público
Federal, assinale a alternativa CORRETA.
Receita de multas e juros de mora: R$ 850.000,00;
Receita de indústria mineral: R$ 2.000.000,00;
Receita de dívida ativa não tributária:R$ 600.000,00
Receita da dívida ativa tributária: R$ 400.000,00.
Receita de taxas: R$ 1.200.000,00;
Receita de operação de crédito internas: R$
2.100.000,00;
Receita de produção vegetal: R$ 300.000,00;
Receitas da exploração de bens públicos: R$
1.700.000,00;
Receita de contribuições sociais: R$ 250.000,00;
Receita de transferências de pessoas: R$
3.200.000,00;
Operação de crédito por antecipação da receita
orçamentária – ARO: R$ 1.600.000,00;
Receita de impostos: R$ 15.000.000,00;
Receitas de indenizações e restituições: R$
100.000,00;
Receita de alienação de Bens Móveis: R$
1.500.000,00;
Receita de Serviços: R$ 3.000.000,00;
Receita da alienação de bens imóveis: R$
4.500.000,00.
a)

O total das Receitas Correntes arrecadadas no
período foi de R$ 26.500.000,00.

b)

O total das Outras Receitas Correntes
arrecadadas no período foi de R$ 1.950.000,00.

c)

O total das Receitas Patrimoniais arrecadadas
no período foi de R$ 17.650.000,00.

d)

O total das Receitas de Capital arrecadadas no
período foi de R$ 9.800.000,00.

e)

O total das Outras Receitas de
arrecadadas foi de R$ 3.700.000,00.

Assinale a sequência CORRETA de cima para
baixo:
a)

F, V, F, V, F.

b)

F, F, V, F, F.

c)

V, F, V, V, V.

d)

F, F, V, V, V.

e)

V, V, F, F. F.

__________________________________________
15. Em relação aos dispositivos constantes na
Lei de Licitação, Lei 8.666, de 1993, assinale a
alternativa INCORRETA.

Capital

5

a)

A critério da autoridade competente, em cada
caso, e desde que prevista no instrumento
convocatório, poderá ser exigida prestação de
garantia nas contratações de obras, serviços e
compras.

b)

São modalidades de garantia contratual caução
em dinheiro, seguro garantia e fiança bancária.

c)

Os contratos necessariamente devem conter
cláusula que estabeleça o regime de execução
ou a forma de fornecimento.

d)

Os contratos necessariamente devem conter
cláusula que estabeleça o crédito pelo qual
correrá a despesa, com a indicação da
classificação orçamentária com o elemento e
subelemento da despesa.

e)

Os contratos de aluguel de equipamentos e de
utilização de programas de informática podem ter
duração estendida até 48 (quarenta e oito) meses
após o início da vigência do contrato.

IFRS – Concurso Público Edital 09/2014 – Caderno de Provas – Contador

16. Estão corretas as alternativas abaixo sobre
notas explicativas, conforme a lei 6.404 de
1976, EXCETO:
a)

As notas explicativas devem divulgar as
informações exigidas pelas práticas contábeis
adotadas
no
Brasil
que
não
estejam
apresentadas em nenhuma outra parte das
demonstrações financeiras.

b)

As notas explicativas devem indicar os principais
critérios de avaliação dos elementos patrimoniais,
especialmente estoques, dos cálculos de
depreciação, amortização e exaustão, de
constituição de provisões para encargos ou
riscos, e dos ajustes para atender a perdas
prováveis na realização de elementos do ativo.

c)

As
notas
explicativas
devem
fornecer
informações adicionais que foram indicadas nas
próprias demonstrações financeiras.

d)

As notas explicativas devem indicar os ônus
reais constituídos sobre elementos do ativo, as
garantias prestadas a terceiros e outras
responsabilidades eventuais ou contingentes.

e)

As notas explicativas devem apresentar
informações sobre a base de preparação das
demonstrações financeiras e das práticas
contábeis específicas selecionadas e aplicadas
para negócios e eventos significativos.

exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo
de comércio adquirido.
__________________________________________
18. O Contador da empresa Porto Alegre Ltda.
resolveu realizar a escrituração da empresa
pelo Regime de Caixa no ano de 2013. Marque
a alternativa correta de acordo com os fatos
abaixo, conforme o Regime de Caixa em 2013.
- Pagamento de energia elétrica no valor de R$
1.229,00 em dezembro de 2013.
- Pagamento de salários de funcionários no valor de
R$1.553,00 em Janeiro de 2014, referente a
dezembro de 2013.
- Vendas efetuadas e recebidas em dezembro de
2013 no valor de 10.501,00
- Vendas efetuadas em novembro de 2013 com
prazo de recebimento para janeiro de 2014 no valor
de R$13.334,00
- Compras de mercadorias no valor de R$ 5.552,00
em dezembro de 2013 e paga em dezembro de
2013.
- Compra de material de expediente no valor de
R$17,00 no mês de dezembro de 2013 a ser pago
em Janeiro de 2014.
- Pagamento em janeiro de 2014 de taxas
administrativas no valor de R$ 83,00 referente ao
ano de 2013.

__________________________________________
17. Todas
as
alternativas
abaixo,
sobre
classificação de contas, estão corretas,
EXCETO:

a)

Resultado positivo de R$ 3.703,00.

b)

Resultado positivo de R$ 3.720,00.

a)

c)

Resultado positivo de R$ 2.150,00.

d)

Resultado positivo de R$ 17.054,00.

e)

Resultado positivo de R$ 3.704,00.

b)

São classificadas em investimentos as
participações permanentes em outras sociedades
e os direitos de qualquer natureza, não
classificáveis no ativo circulante, e que não se
destinem à manutenção da atividade da
companhia ou da empresa.
Na companhia em que o ciclo operacional da
empresa tiver duração maior que o exercício
social, a classificação no circulante ou longo
prazo terá por base o prazo desse ciclo.

c)

A conta do capital social discriminará o montante
subscrito e, por dedução, a parcela ainda não
realizada.

d)

São classificados no ativo realizável a longo
prazo: os direitos realizáveis após o término do
exercício seguinte, assim como os derivados de
vendas, adiantamentos ou empréstimos a
sociedades coligadas ou controladas, diretores,
acionistas ou participantes no lucro da
companhia, que não constituírem negócios
usuais na exploração do objeto da companhia.

e)

__________________________________________
19. São demonstrações contábeis obrigatórias
para as Sociedades Anônimas de Capital
Fechado, conforme a lei 6.404 de 1976:

No Ativo intangível são registrados os direitos
que tenham por objeto bens corpóreos
destinados à manutenção da companhia ou
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a)

Balanço Patrimonial, Demonstração dos Fluxos
de Caixa (exceto se tiver patrimônio inferior a 2
milhões de reais), Demonstração dos Lucros e
Prejuízos Acumulados e Demonstração do
Resultado do Exercício.

b)

Demonstração do Resultado do Exercício,
Balanço Patrimonial, Demonstração das Origens
e Aplicações de Recursos e Demonstração dos
Fluxos de Caixa.

c)

Balanço Patrimonial, Demonstração do Valor
Adicionado, Demonstração do Resultado do
Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa
(exceto se tiver patrimônio inferior a 2 milhões de
reais) e Demonstração dos Lucros e Prejuízos
Acumulados.
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d)

e)

Os dados abaixo servem como base às questões
22, 23 e 24.

Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros
e Prejuízos Acumulados e Demonstração do
Resultado do Exercício e Demonstração do Valor
Adicionado.

- Compras de mercadorias: R$ 18.501,08.
- Estoque inicial de mercadorias: R$ 14.537,41.
- ICMS sobre compras de mercadorias: R$ 5.802,00.
- Vendas de mercadorias: R$ 36.555,00.
- Estoque final de mercadorias: R$ 20.342,00.
- Salários: R$ 12.750,00.
- Contribuições a recolher: R$ 1.458,00.
- ICMS a recolher: R$ 2.355,30.
- ICMS sobre vendas: R$ 6.214,35.
__________________________________________
22. Assinale o valor do Custo das Mercadorias
Vendidas que deve ficar registrado na
Demonstração do Resultado do Exercício:

Balanço Patrimonial, Demonstração dos Fluxos
de Caixa (exceto se tiver patrimônio inferior a 20
milhões), Demonstração dos Lucros e Prejuízos
Acumulados e Demonstração do Resultado do
Exercício.

__________________________________________
20. Analise as informações a seguir.
I - O Princípio da Entidade reconhece o patrimônio
como objeto da contabilidade e afirma a autonomia
patrimonial, a necessidade da diferenciação de um
patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma
pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou
instituição de qualquer natureza ou finalidade, com
ou sem fins lucrativos.
II - O Princípio da Continuidade pressupõe que a
entidade continuará em operação no futuro e,
portanto, a mensuração e a apresentação dos
componentes do patrimônio levam em conta esta
circunstância.
III - O Princípio da Atualização Monetária foi
incorporado ao Princípio da Oportunidade.
IV - O Princípio da Oportunidade refere-se ao
processo de mensuração e apresentação dos
componentes patrimoniais para produzir informações
íntegras e tempestivas.

a)

R$ 36.355,00.

b)

R$ 12.696,49.

c)

R$ 12.694,49.

d)

R$ 18.498,49.

e)

R$ 6.894,49.

__________________________________________
23. Assinale o valor da Receita Líquida que deve
ficar registrado na Demonstração do
Resultado do Exercício:

Estão corretas:

a)

R$ 23.536,16.

b)

R$ 10.786,16.

c)

R$ 30.340,65.

d)

R$ 36.555,00.

e)

R$ 32.695,95.

a)

Apenas I, III e IV.

b)

Apenas I, II e IV.

c)

Apenas I e II.

d)

Apenas I, II e III.

__________________________________________
24. Assinale o valor do Lucro Bruto que deve
ficar registrado na Demonstração do
Resultado do Exercício:

e)

I, II, III e IV.

a)

R$ 9.328,16.

b)

R$ 10.786,16.

c)

R$ 30.340,65.

d)

R$ 23.446,16.

e)

R$ 19.999,46.

__________________________________________
21. O contador de uma empresa registrou o
seguinte fato: pagamento, em dinheiro, de
uma duplicata com juros. O registro foi
mediante dois débitos e um crédito. Foram
debitadas as contas DUPLICATAS A PAGAR e
JUROS PASSIVOS, e foi creditada a conta
CAIXA. Neste caso, o lançamento é de:
a)

Terceira Fórmula.

b)

Segunda Fórmula.

c)

Quarta Fórmula.

d)

Primeira Fórmula.

e)

Todas as alternativas anteriores estão corretas.

__________________________________________
25. Um bem tem custo de aquisição de R$
88.500,00, valor residual de R$ 12.000,00 e tem
como vida útil 5 anos. Este bem foi adquirido
e colocado em uso no dia 01/01/2012. Calcule
o valor da depreciação acumulada pelo
método linear em 31/12/2013 e assinale a
alternativa que corresponda corretamente ao
cálculo.
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a)

R$ 30.400,00.

b)

R$ 35.600,00.

c)

R$ 35.400,00.

d)

R$ 35.500,00.

e)

R$ 30.600,00.

Demonstração do Valor Adicionado e a
Demonstração das Mutações do Patrimônio
Liquido:
I - A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) pode
ser elaborada pelo método direto ou pelo método
indireto. A DFC deve evidenciar os fluxos de caixa
das atividades operacionais, de financiamento e de
investimentos.
II - Na Demonstração do Valor Adicionado é
classificado o valor da riqueza gerada pela
companhia, a sua distribuição entre os elementos
que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais
como: empregados, financiadores, acionistas, com
exceção do governo.
III - A Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido é a demonstração destinada a evidenciar as
mudanças de natureza e de valor, ocorridas no
Patrimônio Líquido referente apenas à conta lucros
ou prejuízos acumulados.

__________________________________________
26. Assinale a alternativa correta, de acordo com
os enunciados abaixo, a respeito das contas
que compõem o Balanço Patrimonial.
I - No ativo circulante são classificadas as
disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do
exercício social subsequente e as aplicações de
recursos em despesas do exercício seguinte.
II - As disponibilidades são os elementos do ativo
que representam dinheiro ou que nele possam ser
convertidos imediatamente. Como, por exemplo,
caixa, bancos, aplicações e duplicatas descontadas.
III - A conta encargos financeiros a transcorrer, de
natureza devedora, é retificadora de empréstimos e
financiamentos apenas no passivo circulante, mas
não no passivo não circulante.
IV - No passivo, as obrigações em moeda
estrangeira, com cláusula de paridade cambial, serão
convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio em
vigor na data do balanço;

A(s) afirmação(ões)
alternativa:

Agora assinale se:
a)

Estão corretos apenas: I e IV.

b)

Estão corretos apenas: I e II.

c)

Estão corretos apenas: I, III e IV.

d)

Estão corretos apenas: I, II e III.

e)

Todos estão corretos.

a)

O Arrendamento Mercantil Operacional é uma
compra parcelada do bem. Portanto, aplica-se o
princípio da primazia da essência sobre a forma.

b)

O Arrendamento Mercantil Financeiro é uma
compra parcelada do bem. Portanto, aplica-se o
princípio da primazia da essência sobre a forma.

c)

No Arrendamento Mercantil Financeiro o
arrendatário contabiliza o gasto do bem como
despesa.

e)

No Arrendamento Mercantil Operacional
arrendatário contabiliza o bem como ativo.

Apenas III.

b)

Apenas I e II.

c)

Apenas II e III.

d)

Apenas I e III.

e)

I, II e III

está(ão)

na

__________________________________________
29. Assinale a alternativa adequada de acordo
com os enunciados abaixo.
I - Custos Diretos são aqueles que podem ser
diretamente apropriados aos produtos.
II - Os Custos Variáveis variam conforme o volume
de produção.
III - Custos Fixos são aqueles que não sofrem
variação em função da quantidade produzida.
IV - O Método de Custeio por Absorção consiste na
apropriação de todos os custos incorridos, sejam
fixos, variáveis, diretos ou indiretos, aos produtos
fabricados.
V - No Método de Custeio Direto, os custos variáveis
são atribuídos aos produtos acompanhados dos
custos fixos.

__________________________________________
27. Em relação ao Arrendamento Mercantil, é
correto afirmar:

d)

a)

ERRADA(S)

Estão corretas:

o

Todas as alternativas anteriores estão erradas.

__________________________________________
28. Analise as afirmações abaixo sobre a
Demonstração do Fluxo de Caixa, a
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a)

Apenas I e II.

b)

Apenas I, II e III.

c)

Apenas I, II, IV e V.

d)

Apenas I, II, III e IV.

e)

I, II, III, IV e V.
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30. Na análise das demonstrações contábeis há
diversas maneiras do usuário extrair
informações importantes sobre a empresa.
Assinale a alternativa correta a respeito do
processo que analisa percentualmente cada
componente em relação ao total de que ele faz
parte em uma demonstração contábil.
a)

Análise Horizontal.

b)

Análise Financeira.

c)

Análise Vertical.

d)

Análise de Solvência.

e)

Análise de Estrutura.

__________________________________________
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