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Concurso Público Federal
Edital 38/2018
PROVA
QUESTÕES OBJETIVAS

Contabilidade

Legislação
Conhecimentos Específicos

01 a 10
11 a 40

Nome do candidato:_________________________________ Nº de Inscrição: _________________

INSTRUÇÕES
1) Verifique se este caderno corresponde à sua
opção de cargo e se contém 40 questões, numeradas
de 1 a 40. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala
outro caderno. Não serão aceitas reclamações
posteriores.

7) O candidato poderá levar consigo o caderno de
provas após decorridos 120min (cento e vinte
minutos) do início da prova. Não será oferecido
outro momento para a retirada do mesmo.

8) É proibido fazer anotação de informações
2) A prova é composta por 40 questões objetivas, de relativas às suas respostas no comprovante de
múltipla escolha, sendo apenas uma resposta a inscrição ou em qualquer outro meio, que não os
correta.
permitidos, assim como recusar-se a entregar o
material da prova ao término do tempo destinado
3) O tempo de duração da prova é de 3h30min(três
para a sua realização.
horas e trinta minutos).
9) O candidato deverá preencher a caneta a Folha
4) Não é permitida consulta a qualquer material e os
de Respostas, preenchendo totalmente a célula
candidatos não poderão conversar entre si, nem
correspondente à alternativa escolhida, sendo
manter contato de espécie alguma.
desconsiderada a resposta se não for atendido o
5) Os telefones celulares e similares não podem ser referido critério de preenchimento. O candidato
manipulados e devem permanecer desligados deverá responder a todas as questões. Os
durante o período em que o candidato se encontrar rascunhos não serão considerados em nenhuma
na sala, e devem permanecer em local designado hipótese.
pelo fiscal. Os pertences não utilizados para a prova 10) Não haverá substituição da Folha de
deverão estar embaixo da carteira, ficando Respostas em caso de erro do candidato.
automaticamente excluído
o candidato
que
11) É proibida a divulgação ou impressão parcial
descumprir essas orientações.
ou total da presente prova. Direitos Reservados.
6) O candidato só poderá deixar o local após 90min
(noventa minutos) do início da prova, exceto os três
últimos candidatos, os quais só poderão deixar o
local quando todos terminarem a prova.
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2. Tendo como base a Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União,
das autarquias e fundações públicas federais,
analise as afirmações abaixo, assinalando, a
seguir a alternativa CORRETA:

LEGISLAÇÃO
1. Luiz Antonio é Doutor em Filosofia e
Professor do quadro de pessoal ativo
permanente do IFRS, posicionado na Classe D III
da Carreira do Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, contando com 6 (seis)
anos de efetivo exercício na Instituição. A par das
informações, com base na Lei de criação dos
Institutos Federais nº 11.892/2008, assinale a
alternativa CORRETA:

( ) Servidor lotado e em exercício no Campus
Rio Grande do IFRS pretende, por diversas
razões, passar a ser lotado e ter exercício no
Campus Caxias do Sul, também do IFRS.
Deverá, então, requerer a sua remoção.

a) Considerando que ainda não alcançou a Classe
DIV da Carreira do Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, Luiz Antonio não está
apto a candidatar-se ao cargo de Reitor.

( ) Servidor lotado e em exercício no Campus
Sertão do IFRS pretende, por diversas razões,
passar a ser lotado e ter exercício no Campus
Taguatinga do Instituto Federal Brasília. Deverá,
nessa situação, requerer a sua redistribuição.

b) Luiz Antonio preenche o(s) requisito(s) legal(is)
para candidatar-se ao cargo de Reitor do IFRS.

( ) Determinada servidora do Campus Ibirubá
do IFRS foi nomeada para exercer Cargo de
Direção na Reitoria do IFRS. Assim, fará jus ao
pagamento de ajuda de custo, que será paga
mensalmente enquanto não retornar à sua
Unidade de origem.

c) Luiz Antonio não poderá candidatar-se ao cargo
em razão de ainda não ter alcançado a Classe
DV da Carreira do Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico.
d) Muito embora atenda aos requisitos de titulação e
posicionamento na carreira, Luiz Antonio ainda
não possui o tempo mínimo de efetivo exercício
necessário à candidatura.

( ) Caso um servidor trabalhe em horário
considerado pela lei como noturno, terá direito ao
pagamento
do
respectivo
adicional,
correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o
valor-hora.

e) Para candidatar-se ao cargo de Reitor, Luiz
Antonio deverá atender cumulativamente a dois
requisitos: possuir o título de Doutor e estar
posicionado na Classe DIV da Carreira do
Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico.

( ) Caso um servidor do IFRS venha
desempenhar mandato eletivo municipal nas
próximas eleições, seu afastamento do cargo na
autarquia será considerado como efetivo
exercício.
a) F – F – F – V – V.
b) V – F – V – F – F.
c) V – V – V – F – F.
d) V – V – F – F – V.
e) F – V – F – V – V.

2

IFRS – Concurso Público Edital 38/2018 – Caderno de Provas – Área: Contabilidade

3. Renato,
professor
contratado
temporariamente pelo IFRS, retirou de sua
repartição, sem autorização, um notebook e
diversos livros, para utilizar em outra instituição
de ensino onde ministra aulas. Analisando tal
conduta à luz do Código de Ética do Servidor
Público Federal, considere as assertivas a seguir:
I.

Tendo em vista Renato não ostentar
condição de servidor público em razão
possuir
contrato
temporário
com
Administração, não estará sujeito
disposições do Código de Ética.

4. Em relação ao benefício de pensão por morte,
previsto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, analise as afirmativas abaixo.

a
de
a
às

II.

Renato praticou conduta antiética ao retirar os
bens da repartição pública sem autorização
legal.

III.

A conduta praticada por Renato é punível
com a penalidade de suspensão, com
possibilidade de conversão em multa, quando
houver conveniência para o serviço.

IV.

A pena aplicável à Renato pela Comissão de
Ética é a de censura.

Assinale a alternativa que contém a(s) afirmativa(s)
CORRETA(S):

I.

Tícia era divorciada de um Servidor Público
Federal e dele recebia pensão alimentícia
fixada judicialmente. Com o falecimento
desse Servidor, Tícia será considerada como
beneficiária da pensão por morte.

II.

Determinado Servidor Público Federal faleceu
em janeiro de 2018. Seu filho, que, na data do
óbito tinha 10 (dez) anos de idade e não é
inválido, não tem deficiência grave e não tem
deficiência intelectual ou mental, receberá
pensão por morte até os 24 (vinte e quatro)
anos de idade.

III.

Mévio era Servidor Público Federal há dez
anos e, nas suas férias, em março de 2018,
veio a falecer. Mévio estava casado há um
ano e tinha 40 (quarenta) anos de idade.
Assim, a viúva, que, na data do óbito do
marido também tinha 40 (quarenta) anos de
idade, terá direito a receber a pensão por
morte vitalícia.

IV.

Determinada Servidora Pública Federal
convivia em união estável, devidamente
registrada, tinha dois filhos menores de idade,
e, ainda, sustentava seus pais, ambos com
80 (oitenta) anos de idade. Tendo ocorrido o
falecimento dessa servidora, os pais, embora
dependentes economicamente da filha, não
terão direito ao benefício de pensão por
morte.

V.

Havendo o falecimento de um servidor
público federal, os beneficiários terão o prazo
de até 5 (cinco) anos, contado da data do
óbito, para requerer a concessão de pensão
por morte, sob pena de perda desse direito.

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas II e IV.
e) Apenas II, III.

Assinale a alternativa que contém as afirmativas
CORRETAS:
a) Apenas I e IV.
b) Apenas III e IV.
c) Apenas I, II e IV.
d) Apenas I, III e V.
e) Apenas II, III e V.
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5. Considerando as disposições contidas no
Estatuto do IFRS sobre o Conselho Superior,
assinale a alternativa que apresenta a afirmação
CORRETA:

7. Analise abaixo as assertivas relacionadas à
Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/1996,
assinalando, a seguir, a alternativa que contém a
sequência CORRETA de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo:

a) Os Pró-reitores fazem parte da composição do
Conselho Superior.

( ) É incumbência da União baixar normas
gerais sobre cursos de graduação e pósgraduação.

b) Os mandatos dos membros do Conselho terão
duração de 3 (anos) anos, permitida uma
recondução para o período imediatamente
subsequente.

( ) Os currículos do ensino médio incluirão,
obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e
poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em
caráter optativo, preferencialmente o espanhol,
de acordo com a disponibilidade de oferta, locais
e horários definidos pelos sistemas de ensino.

c) Os membros que compõe o Conselho na
condição de representantes da sociedade civil
serão designados por ato do Reitor.
d) O Conselho Superior não possui competência
legal para deliberar sobre taxas, emolumentos e
contribuições por prestação de serviços em geral
a serem cobrados pelo IFRS.

( ) Além dos seus cursos regulares, as
instituições
de
educação
profissional
e
tecnológica oferecerão cursos especiais, abertos
à comunidade, ficando a matrícula condicionada
ao nível de escolaridade do cidadão.

e) Dentre as competências atribuídas pelo Estatuto
ao Conselho Superior está a de autorizar a
criação, alteração curricular e extinção de cursos
no âmbito do Instituto Federal, bem como o
registro de diplomas.

( ) A formação docente, exceto para a
educação superior, incluirá prática de ensino de,
no mínimo, trezentas horas.
( ) Qualquer cidadão habilitado com a titulação
própria poderá exigir a abertura de concurso
público de provas e títulos para cargo de docente
de instituição pública de ensino que estiver sendo
ocupado por professor não concursado, por mais
de 4 (quatro) anos.

__________________________________________
6. Com base na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de
1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal,
assinale abaixo a alternativa CORRETA:
a) Considera-se entidade a unidade de atuação
integrante da estrutura da Administração direta e
da estrutura da Administração indireta.

a) F – F – F – F – V.

b) Havendo a necessidade de manifestação do
órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no
prazo máximo de dez dias, salvo norma especial
ou comprovada necessidade de maior prazo.

c) V – V – V – F – F.

b) V – V – F – V – F.
d) V – F – F – F – F.
e) V – F – V – V – V.

c) Os atos que apresentem defeitos sanáveis
podem ser objeto de convalidação pela própria
Administração, desde que não acarretem lesão
ao interesse público, nem prejuízo a terceiros.
d) Os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos terão
prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou
instância, nos procedimentos administrativos em
que figure como partes ou interessados.
e) Os atos de delegação de competência são
irrevogáveis.
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8. Com relação aos Cursos Técnicos de Nível
Médio elencados na Organização Didática do
IFRS, assinale abaixo a alternativa que contém a
sequência CORRETA de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo:

9. Em relação ao regime de trabalho do Plano
de Carreiras e Cargos de Magistério Federal,
previsto na Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de
2012, assinale a alternativa INCORRETA:

4. Cursos Técnicos Concomitantes

a) As Instituições Federais de Ensino poderão, de
forma excepcional, e desde que aprovado pelo
órgão colegiado superior competente, admitir a
adoção do regime de 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho, em tempo integral,
observando-se dois turnos diários completos,
sem dedicação exclusiva, para áreas com
características específicas.

( ) Destinados aos estudantes que estão
cursando o Ensino Médio, podendo ser
oferecidos na modalidade presencial ou de
educação a distância.

b) No regime de dedicação exclusiva, será admitida,
observadas as condições da regulamentação
própria de cada Instituição Federal de Ensino, a
percepção de remuneração de cargos de direção
ou funções de confiança.

( ) Destinados aos portadores de certificado de
conclusão do Ensino Fundamental, com idade
mínima de 18 (dezoito) anos e oferecidos
somente na modalidade presencial.

c) Os professores, em especial aqueles submetidos
ao regime de dedicação exclusiva, não poderão
ocupar cargo de dirigente máximo de fundação
de apoio.

( ) Destinados aos portadores de certificado de
conclusão do Ensino Fundamental e oferecidos
somente na modalidade presencial.

d) Se um professor tiver se afastado sem prejuízo
de sua remuneração, eventual solicitação de
alteração de regime de trabalho somente será
autorizada após o decurso de prazo igual ao do
afastamento concedido.

1. Cursos Técnicos Integrados
2. Cursos Técnicos Integrados à Educação
Profissional na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (EJA)
3. Cursos Técnicos Subsequentes

( ) Destinados aos portadores de certificado de
conclusão do Ensino Médio, podendo ser
oferecidos na modalidade presencial ou de
educação a distância.

e) O professor de uma Instituição Federal de
Ensino, ocupante de cargo efetivo do Plano de
Carreiras e Cargos de Magistério Federal, poderá
ser submetido ao regime de tempo parcial de 20
(vinte) horas semanais de trabalho.

a) 4 – 2 – 1 – 3.

__________________________________________
10. De acordo com as disposições do Regimento
Geral do IFRS, NÃO é competência do Diretorgeral de Campus:

b) 4 – 2 – 3 – 1.
c) 3 – 4 – 2 – 1.
d) 3 – 1 – 4 – 2.
e) 2 – 4 – 3 – 1.

a) Autorizar viagens a serviço no território nacional
de servidores sob sua direção.
b) Ordenar despesas e praticar todos os atos de
gestão orçamentária e financeira, no âmbito de
suas respectivas unidades.
c) Promover ações com vistas à captação de
recursos para o financiamento de projetos, com
recursos orçamentários próprios regulamentados
internamente e junto a entidades e organizações
públicas e privadas.
d) Presidir o Conselho do Campus, incluindo a
posse dos seus membros, convocação e
presidência das sessões, com direito a voto de
qualidade, além do voto comum.
e) Planejar, executar, coordenar e supervisionar as
políticas de ensino, pesquisa, extensão e
administração do campus, em articulação com as
Pró-reitorias.
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12. Analise as afirmativas identificando “V” às
VERDADEIRAS e com “F” às FALSAS,
assinalando a seguir a alternativa CORRETA, na
sequência de cima para baixo:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Assinale a alternativa em que todas as
afirmativas estão CORRETAS:
I.

II.

III.

IV.

V.

A palavra débito, na linguagem comum,
significa situação negativa, desfavorável ou
saldo negativo na conta corrente bancária; já
na terminologia contábil, essa palavra poderá
ter esses mesmos significados, podendo
assumir uma situação positiva.

( ) Patrimônio é um conjunto de Bens, Direitos
e Obrigações de uma pessoa ou empresa, com
valor econômico.
( ) Os Bens podem ser classificados de várias
maneiras, eles podem ser divididos em bens
materiais e imateriais.

A contabilidade é uma ciência que, por meio
de suas técnicas, possibilita o controle
permanente do patrimônio das empresas,
tendo por objetivo o estudo das variações
quantitativas e qualitativas ocorridas no
patrimônio.

( ) Os Bens materiais, são bens corpóreos e
podem ser divididos em bens móveis e imóveis.
( ) Os Bens imateriais são os que não possuem
corpo, matéria. Porém, não podem ser
considerados intangíveis, como por exemplo,
marcas e patentes e fundo de comércio.

A principal finalidade da contabilidade é
fornecer as informações sobre os clientes e
fornecedores, de ordem orçamentária e
contábil.

( ) É comum as empresas efetuarem vendas de
mercadorias a prazo, quando isso ocorre ela não
recebe o dinheiro no momento da venda. Na
contabilidade isso deve ser registrado na conta
de Fornecedores, ou Contas a Pagar.

A escrituração contábil é uma técnica
utilizada pela contabilidade, consistindo nos
registros
em
livros
próprios,
dos
acontecimentos que possam provocar
modificações no patrimônio da empresa.

a) V – V – F – F – V.

O campo de aplicação da contabilidade
abrange todas as entidades econômicoadministrativas, exceto as de direito público,
como a União, os Estados, os Municípios e as
Autarquias.

b) V – F – V – V – F.
c) F – V – V – F – V.
d) V – V – V – F – F.
e) F – F – V – V – F.
__________________________________________
13. Indique a natureza das contas, colocando “D”
para as DEVEDORAS e “C” para as CREDORAS,
assinalando a sequência que ilustra o
preenchimento correto dos parênteses, de cima
para baixo:

a) Apenas II e III.
b) Apenas I, II e III.
c) Apenas I, II e IV.
d) Apenas II, IV e V.
e) I, II, III, IV e V.

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Caixa.
Estoque de Mercadorias.
Fornecedores.
Veículos.
Clientes.
Impostos a Pagar.
Duplicatas Descontadas.

a) C – C – D – C – C – D – D.
b) C – C – D – C – C – D – C.
c) D – D – C – D – C – C – D.
d) D – D – C – D – D – C – D.
e) D – D – C – D – D – C – C.
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15. A empresa fictícia “MEU NEGÓCIO LTDA.”
iniciou suas atividades no mês de setembro de
2017 com as seguintes transações:

14. Em relação aos Atos e Fatos Administrativos,
assinale a afirmativa CORRETA:
a) Fatos Administrativos são os acontecimentos que
provocam variações no patrimônio, podendo ou
não alterar o Patrimônio Líquido. São também
conhecidos como Fatos Contábeis.
b) Os Fatos Administrativos podem ser classificados
em três grupos: permutativos, modificativos e
compostos.
c) Os Atos Administrativos são acontecimentos que
ocorrem na empresa e que provocam alterações
no Patrimônio e nunca poderão provocar
alterações no patrimônio líquido.
d) Os Fatos Permutativos são os que acarretam
alterações, para mais ou para menos, no
Patrimônio Líquido. São também denominados
Fatos Quantitativos.
e) Os Fatos Modificativos são aqueles que
provocam alterações entre os elementos
componentes do Ativo e do Passivo, sem
modificar o valor do Patrimônio Líquido.

I.

Em 01/09/2017: subscrição do Capital no
valor de R$ 150.000,00, sendo que R$
140.000,00 foi depositado na conta Bancária
da empresa e R$ 10.000,00 foi entregue em
dinheiro.

II.

Em 08/09/2017: aquisição de mobiliário no
valor de R$ 30.000,00, sendo pagos 30% em
cheques e o restante a prazo, com duplicatas.

III.

Em
12/09/2017:
foram
adquiridas
mercadorias para revenda no valor de R$
50.000,00, sendo pagas 10% à vista e o
restante a prazo, com Nota Promissória.

IV.

Em 21/09/2017: foi adquirido um veículo para
uso da empresa no valor de R$ 40.000,00,
sendo pagos 30% a vista, com cheque da
conta Bancária da empresa, e 70% financiado
pelo banco.

V.

Em 20/10/2017: foi adquirido um imóvel com
uma sala, no valor de R$ 180.000,00, sendo
que 10% de entrada, pagos em cheque, da
conta bancária da empresa, e o restante por
meio de financiamento obtido em uma
instituição financeira.

Em 31/12/2017 no Balanço Patrimonial da empresa
“MEU NEGÓCIO LTDA.” os valores do ATIVO,
PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO foram,
respectivamente:
a) R$ 226.000,00, R$ 66.000,00 e R$ 150.000,00.
b) R$ 226.000,00, R$ 406.000,00 e R$ 150.000,00.
c) R$ 256.000,00, R$ 150.000,00 e R$ 406.000,00.
d) R$ 406.000,00, R$ 150.000,00 e R$ 256.000,00.
e) R$ 406.000,00, R$ 256.000,00 e R$ 150.000,00.
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16. Considerando o saldo das contas abaixo, os
valores do PATRIMÔNIO LÍQUIDO e do ATIVO são
respectivamente:

CONTAS
Banco Conta Movimento
Capital Social

18. Se o estoque inicial for subavaliado:

Valor em R$
80.000,00
220.000,00

Contas a Pagar

70.000,00

Duplicatas Descontadas

30.000,00

Estoques de Mercadorias

110.000,00

Duplicatas a Receber

100.000,00

Fornecedores

140.000,00

I.

O custo da mercadoria vendida diminui.

II.

O lucro da empresa diminui.

III.

O custo da mercadoria vendida aumenta.

IV.

O lucro da empresa aumenta.

V.

O valor do custo da mercadoria vendida e o
lucro da empresa permanecem o mesmo.

Assinale a alternativa em que toda(s) a(s) afirmativa
está (ão) CORRETA(S):
a) Apenas V.

Impostos a Pagar

50.000,00

b) Apenas I e II.

Impostos a Recuperar

25.000,00

c) Apenas I e IV.

220.000,00

d) Apenas II e III.

Veículos
Reservas de Lucros
Depreciação Acumulada

5.000,00

e) Apenas III e IV.

20.000,00

__________________________________________
19. Saldo das contas da Empresa ABC Ltda,
extraído do balancete em 31 de dezembro de x1:

a) R$ 225.000,00 e R$ 485.000,00.
b) R$ 260.000,00 e R$ 485.000,00.
c) R$ 260.000,00 e R$ 585.000,00.

Custo das Mercadorias Vendidas.....R$ 10.000,00.

d) R$ 485.000,00 e R$ 225.000,00.

Vendas de Mercadorias......................R$ 200.000,00.

e) R$ 485.000,00 e R$ 260.000,00.

Estoque Inicial......................................R$ 50.000,00.

__________________________________________
17. Com relação aos métodos de escrituração e
aos livros contábeis, assinale a alternativa
CORRETA:

Compra de mercadorias.....................R$ 40.000,00.

a) A escrituração é um método de registro, onde são
apontados os Atos Administrativos através do
método de partidas simples.

a) R$ 10.000,00.

Considerando unicamente as informações acima, o
valor do estoque final foi de:

b) R$ 30.000,00.
c) R$ 60.000,00.

b) O livro Razão permite o controle do movimento
de cada conta, separadamente. É considerado o
livro mais importante para a Contabilidade.

d) R$ 70.000,00.
e) R$ 80.000,00.

c) O livro Contas-Correntes é utilizado para
controlar somente as obrigações da empresa,
não permitindo, porém, o controle individual de
cada fornecedor.
d) O livro Diário controla as entradas e saídas de
dinheiro e deve ser escriturado diariamente, onde
são registrados todos os Fatos e Atos
Administrativos, sem envolver entradas e saídas
de numerários.
e) O livro Caixa não é considerado um livro auxiliar,
nele são registrados todas as obrigações e
direitos.
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20. Em relação aos tipos de inventários e os
critérios de valorização dos Estoques. Assinale a
alternativa INCORRETA:

21. Assinale a sequência que ilustra o
preenchimento correto dos parênteses, de cima
para baixo:

a) A legislação do Imposto de Renda aceita o UEPS
como critério de valorização dos estoques. Além
disso, normalmente o lucro é menor que o PEPS.

1. Método Indireto.
2. Atividades Operacionais.
3. Atividades de financiamento.

b) Pelo PEPS os estoques são valorizados pelas
últimas entradas remanescentes.

4. Método Direto.

c) Pelo critério do preço médio o estoque é
valorizado pelo preço médio de mercado.

5. Atividades de Investimento.

d) O Inventário Periódico é levantado no fim de cada
período contábil.

( ) Incluem a captação de recursos dos
acionistas ou cotistas e seu retorno em forma de
Lucros ou Dividendos, a captação de
empréstimos ou outros recursos, sua amortização
e remuneração.

e) O
Inventário
permanente
se
conhece
permanentemente a quantidade e o valor dos
estoques.

( ) Os recursos derivados das atividades
operacionais são demonstrados a partir do Lucro
Líquido do Exercício, ajustado pela adição das
Despesas e exclusão da Receitas que não
afetaram o Caixa da Empresa.
( ) Transações com os ativos financeiros, as
aquisições de ativos utilizados na produção de
bens ou nas prestações de serviços ligados ao
objeto social da empresa.
( ) Os Recursos das Operações são indicados
a partir dos recebimentos e pagamentos
decorrentes das operações normais da empresa
ao decorrer do exercício social.
( ) Compreendem as transações que envolvem
para consecução do objeto social da entidade.
a) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
b) 2 – 1 – 3 – 4 – 5.
c) 3 – 1 – 2 – 5 – 4.
d) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.
e) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.
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22. Em relação ao Balanço Patrimonial, das
alternativas abaixo, todas estão corretas
EXCETO:

24. Analise as afirmativas identificando com “V”
as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS
assinalando a seguir a alternativa CORRETA, na
sequência de cima para baixo:

a) No Ativo Circulante estão posicionados, após o
disponível, os bens e direitos que se converterão
em dinheiro mais rapidamente, ou seja, até o final
do exercício seguinte.

( ) As aplicações financeiras que sejam de
liquidez imediata, conforme a Lei nº 11.638/2007
determina a utilização do critério de avaliação
pelo seu valor líquido de realização, ou seja, o
valor de venda no mercado menos os encargos
tributários e as despesas relacionadas.

b) O Ativo Não Circulante é composto por ativo
realizável a longo prazo, investimentos e
imobilizado.

( ) Os estoques devem ser avaliados pelo custo
de aquisição ou valor de mercado, dos dois o
maior.

c) O Patrimônio Líquido está dividido em capital
social, reservas de capital, ajuste de avaliação
patrimonial, reservas de lucros, ações em
tesouraria e prejuízos acumulados

( ) Valores a receber, por força de lei ou
contrato, tenham cláusula de correção monetária
ou cambial, devem ser atualizados até a data do
encerramento do contrato, utilizando-se a taxa de
câmbio ou o índice determinado por lei ou
contrato, contabilizando tal variação como
despesa financeira.

d) O Passivo Circulante são as obrigações que
deverão ser liquidadas até o final do exercício
seguinte.
e) Passivo Não Circulante são as obrigações que
deverão ser liquidadas após o próximo exercício
social.

( ) As ações das empresas controladas devem
ser avaliadas pelo método de custo.

__________________________________________
23. Em relação à Demonstração do Resultado do
Exercício, das alternativas abaixo, assinale
alternativa INCORRETA:

( ) Os valores obtidos com empréstimo deverão
ser avaliados, calculando-se os juros incorridos
até a data do encerramento do balanço.

a) A DRE (demonstração do resultado do exercício)
contém a informação do lucro ou prejuízo líquido
do exercício e o seu montante por ação do capital
social.

a) V – F – F – F – V.

b) A demonstração do Resultado do Exercício traz a
informação sobre o lucro ou prejuízo operacional,
as outras receitas e as outras despesas.

d) F – V – V – F – V.

c) A demonstração do Resultado do Exercício
demonstra a receita bruta de vendas e serviços,
os abatimentos e os impostos, mas não as
deduções de vendas.

__________________________________________
25. Em relação à depreciação, amortização e
exaustão. Assinale a alternativa CORRETA:

d) Essa demonstração discrimina as despesas com
vendas, as despesas financeiras, deduzidas das
receitas, as despesas gerais e administrativas, e
outras despesas operacionais.

a) No critério da depreciação decrescente, supõe-se
que o desgaste dos bens é muito maior nos
últimos anos do que nos primeiros, criando-se
taxas de depreciação maiores nos últimos anos.

e) Esta demonstração discrimina o resultado do
exercício antes do Imposto sobre a Renda e a
provisão para o imposto.

b) O ativo intangível deve ser
inicialmente pelo valor de mercado.

b) F – F – V – V – F.
c) V – V – V – F – F.
e) F – V – F – V – F.

reconhecido

c) O critério das quotas constantes, as taxas de
depreciação anuais são determinadas em função
da vida útil estimada dos bens.
d) Os gastos com a fase da pesquisa devem fazer
parte do custo do intangível.
e) Um ativo intangível de vida útil indefinida deve
ser amortizado e não tem a necessidade de
aplicar o teste do impairment.
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26. Assinale alternativa INCORRETA em relação
ao cálculo e a contabilização da folha de
Pagamento.
a) Ao final de cada exercício se faz uma
averiguação entre o valor provisionado e o valor
efetivamente pago de férias e 13º salário para
acerto de diferenças.
b) Os encargos sociais devem ser contabilizados
pelo regime de competência.
c) Os reajustes salariais devem ser considerados no
cálculo da provisão mensal de férias e 13º salário
a partir do momento que estes reajustes entram
em vigor.
d) O valor de 13º salário e férias deve ser
contabilizado pelo regime de Caixa.
e) Os valores de Imposto de renda retido na fonte e
do INSS do próprio funcionário não são
contabilizados como despesa operacional da
empresa.

27. Em caso de cisão, uma das situações que dá
direito de retirada ao acionista dissidente,
conforme artigo 137 da Lei 6.404/76, citado por
Martins et al. (2013), é:
a) Caso em que ação de espécie ou classe tenha
liquidez e dispersão no mercado.
b) Se houver versão de todo o patrimônio da
Companhia cindida.
c) Quando
a
combinação
for
efetivada
fundamentalmente pela transferência de ativos e
assunção de passivos.
d) Em caso de grupos de sociedade que não
tenham convenções pelas quais se obriguem a
combinar recursos ou esforços para realização
dos respectivos objetivos.
e) Mudança de objeto social. Nesse caso o direito é
válido desde que o patrimônio cindido não resulte
em nova sociedade cuja atividade coincida de
forma preponderante com a atividade decorrente
do objeto social da sociedade cindida.

________________________________________________________________________________________
28. A Cia Omega é subsidiária integral da Cia Beta. Em uma combinação de negócio, a empresa Beta
incorporou a Cia Omega. No ativo da Cia Beta existia, antes da incorporação, investimentos na Cia
Omega avaliados por equivalência patrimonial, com saldo total de R$ 22.000,00, sendo que nesse
valor, está incluso R$ 4.000,00 de saldo remanescente de goodwill reconhecido na ocasião da
obtenção do controle. Assim, com base nas informações apresentadas, e considerando as normas
vigentes citadas por Martins et al. (2013), o lançamento contábil por ocasião da incorporação relativo
especificamente ao goodwill na empresa incorporadora será:
a) D - Ágio por Rentabilidade Futura (goodwill)
C – Investimento na Controlada Omega.............................. R$ 4.000,00
b) D – Conta de Incorporação
C – Investimento na Controlada Beta .................................R$ 22.000,00
c) D - Investimento na Controlada Omega
C – Ágio por Rentabilidade Futura (goodwill) ...................... R$ 4.000,00
d) D - Conta de Incorporação Controladora Omega
C - Ágio por Rentabilidade Futura (goodwill) ....................... R$ 4.000,00
e) D – Patrimônio Líquido
C – Investimento na Controladora Omega .........................R$ 22.000,00
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29. A Cia Saturno apurou em determinado
exercício social, Lucro antes da provisão para
Imposto de Renda no valor de R$ 30.000,00
provisão para Imposto de Renda no valor de R$
2.000,00. Além disso, o saldo na conta Prejuízos
Acumulados, antes do encerramento do
resultado e transferência do lucro era de R$
8.000,00. O estatuto social da Cia Saturno
estabelece
as
seguintes
participações:
Debenturistas 4%; Partes Beneficiárias 1%;
Administradores 10%; e Empregados 5%.
Considerando-se as informações apresentadas e
a legislação vigente citada por Martins et al.
(2013), as bases de cálculo das participações dos
Administradores e Partes Beneficiárias serão
respectivamente:

30. Considerando a legislação vigente citada por
Martins et al. (2013), relativa as Reservas de
Lucro a Realizar, analise as afirmativas
apresentadas a seguir:
I.

Tem por finalidade compensar a redução de
dividendos em períodos futuros em que não
haverá realização de lucros.

II.

O objetivo é a não distribuição de dividendos
obrigatórios sobre a parcela de lucros não
realizados financeiramente.

III.

Considera-se como realizado o lucro líquido
do exercício até o limite do lucro, rendimento
ou ganhos líquidos na realização de ativos
pelo valor de mercado, desde que sua
realização ocorra após o término do exercício
social seguinte.

IV.

A constituição dessa reserva é obrigatória
sempre que os dividendos obrigatórios
ultrapassarem a parcela de lucro realizado.

V.

A assembleia geral, poderá por proposta dos
órgãos de administração, constituir a Reserva
de Lucros a Realizar no exercício em que o
montante
dos
dividendos
obrigatórios
ultrapassar a parcela realizada de lucro
líquido do exercício.

a) R$ 18.057,60 e R$ 20.000,00.
b) R$ 18.240,00 e R$ 16.416,00.
c) R$ 19.200,00 e R$ 16.416,00.
d) R$ 20.064,00 e R$ 18.057,60.
e) R$ 25.536,00 e R$ 22.982,40.

Assim, a alternativa em que todas as afirmativas
estão CORRETAS é:
a) Apenas II e IV.
b) Apenas II e V.
c) Apenas III e IV.
d) Apenas I, II e V.
e) I, II, III, IV e V.
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31. No final do exercício social a Cia Capitalista
apurou Lucro Líquido de R$ 90.000,00 e
apresentou, antes das constituições das
reservas, os seguintes saldos contábeis:
Capital social ................................... R$ 50.000,00 C
Capital a Realizar ............................. R$ 10.000,00 D
Reserva de Capital ............................ R$ 9.000,00 C
Reserva Legal .................................... R$ 5.000,00 C
Reserva de Lucros a Realizar ............ R$ 2.000,00 C

32. A empresa Ordem Certa trabalha com
encomendas de longa duração (mais de um ano)
e utiliza custeio por ordem. Uma determinada
ordem foi contratada por um cliente pelo valor
total de R$ 30.000,00 e a empresa tem estimativa
de custo total para essa mesma ordem de R$
22.000,00. No primeiro ano de execução da ordem
a empresa incorreu no custo total de R$ 6.600,00
e recebeu do cliente R$ 10.000,00 referente a
parte do valor contratado pela ordem.
Considerando-se que a empresa adota o critério
da proporcionalidade do custo total para
apropriar a receita do período, é CORRETO
afirmar:

De acordo com a legislação vigente, citada por
Martins et al. (2013), e sabendo-se que trata-se de
uma Cia aberta, com relação à constituição da
Reserva Legal, é CORRETO afirmar:

a) A receita será de R$ 7.300,00 e o excedente de
R$ 2.700,00 deverá ser contabilizada no Passivo
Circulante, em conta de Serviços a Executar.

a) Não precisa destinar nenhum valor para
constituição da Reserva Legal porque o limite
facultativo já foi atingido.

b) A receita do ano corresponde a R$ 9.000,00 e o
excedente de R$ 1.000,00 recebido será
contabilizado no Passivo Circulante, em conta de
Serviços a Executar.

b) O valor máximo que deverá ser destinado para
constituição da Reserva Legal é R$ 1.000,00.

c) A receita do ano corresponde ao valor total
recebido, ou seja, R$ 10.000,00.

c) Poderá destinar R$ 1.000,00 para constituição da
Reserva Legal, atendendo assim ao limite
facultativo.

d) A receita do ano será de R$ 12.000,00, sendo
que o valor, R$ 2.000,00 terá como contrapartida
a conta de Ativo Circulante denominada Contas a
Receber.

d) Deverá destinar R$ 3.000,00 para constituição da
Reserva Legal, tendo em vista que não poderá,
em hipótese nenhuma, deixar de atender o limite
obrigatório.
e) Poderá destinar R$ 4.500,00 para a constituição
da Reserva Legal.

e) Tendo em vista que a ordem ainda não foi
encerrada, nenhum valor de receita será
reconhecido no exercício, ficando o valor total de
R$ 10.000,00 em conta de Passivo Circulante
denominada de Adiantamento de Clientes.
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33. Analise as afirmativas apresentadas a seguir,
conforme o entendimento de Martins (2010)
relacionados aos direcionadores de custo no
custeio ABC.
I.

Os direcionadores de custos de atividades
identificam a maneira como os produtos
consomem atividades e servem para custear
produtos.

II.

O primeiro estágio dos direcionadores de
custo é chamado de direcionadores de
Custos de Atividade.

III.

Os direcionadores de custo de recursos
identificam a maneira como as atividades
consomem recursos e servem para custear
atividades.

IV.

Caracteriza-se pela ação que utiliza recursos
humanos, materiais tecnológicos e financeiros
para produzir bens e serviços.

V.

Os direcionadores de primeiro estágio são
chamados de direcionadores de Custo de
Recursos e os de segundo estágio de
direcionadores de Custo de Atividades.

Assinale a alternativa em que toda(s) a(s) afirmativa
está (ão) CORRETA(S):
a) Apenas V.
b) Apenas I e V.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I, III e V.

34. De acordo com Martins (2010), custo-padrão
é uma ferramenta de controle e planejamento
bastante eficaz. Assim, conforme o referido autor,
é CORRETO afirmar:
a) Custo-padrão estimado é o custo que deverá ser
e o custo-padrão corrente é o custo que deveria
ser.
b) No custo-padrão estimado a empresa faz uma
averiguação da produtividade de cada máquina,
que será em síntese, utilizada para as
estimativas.
c) O custo-padrão corrente só admite a inclusão de
ineficiências que, comprovadamente, de forma
científica, não podem ser eliminados.
d) O custo-padrão ideal é uma meta de curto e
médio prazo.
e) O custo-padrão ideal é levantado com base em
pesquisas e testes práticos, portanto fixa metas
para a empresa.
__________________________________________
35. A empresa Fabrica Lunar produz um único
produto em processo de produção contínua e
utiliza o custeio por absorção. Os dados
referentes à produção no mês de setembro do
ano X1 foram:
- Custo de produção do período ........... R$ 50.000,00.
- Unidades novas iniciadas no mês ..............7.400 un.
- Unidades em processo no final do mês, estágio de
1/5 de completude ........................................3.000 un.

e) Apenas II, III e IV.
A empresa não tinha estoque inicial de unidades
prontas nem em processo no início do mês de
setembro.
Considerando-se os
CORRETO afirmar:

dados

apresentados,

é

a) O custo unitário dos produtos prontos é de R$
4,80/un.
b) O custo unitário dos produtos acabados é de R$
5,40/un.
c) O custo unitário da produção acabada é de R$
10,00/un.
d) O equivalente total de produção é de 10.400 un.
e) O custo total dos produtos em processo é de R$
10.000,00.
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36. De acordo com as normas vigentes e citadas
por Martins et. al (2013), com relação aos
dividendos, é CORRETO afirmar:

38. Com relação aos créditos adicionais, assinale
a sequência que ilustra o preenchimento
CORRETO dos parênteses, de cima para baixo:

a) Caso os Dividendos Obrigatórios excedam o
valor dos Dividendos Adicionais Propostos,
ambos deverão configurar no Passivo Circulante.

1. Suplementares
2. Especiais
3. Extraordinários

b) Dividendo Adicional Proposto é o valor dos
dividendos propostos pela administração que
excederem o valor dos dividendos mínimos
obrigatórios e devem figurar no Patrimônio
Líquido até que a assembleia defina o destino
dos mesmos.

( ) São destinados a despesas para as quais
não haja dotação orçamentária específica.
Autorizados por lei específica e abertos por
decreto do Executivo. A vigência do crédito é no
exercício em que forem autorizados, salvo se o
ato autorizativo for promulgado nos últimos
quatro meses do referido exercício.

c) O estabelecimento no estatuto social do
Dividendo
Mínimo
Obrigatório,
independentemente da situação, não representa
um compromisso contratual.

( ) Destinam-se ao reforço de dotações
orçamentárias, desde que haja dotação
orçamentária
específica.
São
autorizados
previamente por lei, podendo essa autorização
legislativa constar da própria lei orçamentária, e
abertos por decreto do Poder Executivo.

d) Os dois tipos de dividendos, Adicionais Propostos
e Dividendos Obrigatórios, devem configurar no
Passivo Circulante até que a assembleia defina o
destino dos mesmos.
e) Quando o estatuto da companhia for omisso em
relação aos dividendos, esse deverá ser
estabelecido tendo como base o Lucro Líquido
acrescido do saldo da Reserva Legal.

( ) Destinam-se a despesas urgentes e
imprevistas, como em caso de guerra ou
calamidade pública. São destinados a atender a
despesas imprevisíveis e urgentes e possuem
vigência dentro do exercício financeiro em que
foram abertos, salvo se o ato da autorização
ocorrer nos últimos quatro meses daquele
exercício, hipótese que poderão ser reabertos,
dentro dos limites de seus saldos, incorporandose ao orçamento do exercício seguinte.

__________________________________________
37. Assinale alternativa CORRETA em relação
aos Restos a Pagar:
a) As despesas empenhadas cujo serviço ou
material contratado tenha sido prestado ou
entregue e que se encontre, em 31 de dezembro
de cada exercício financeiro em fase de
verificação do direito adquirido pelo credor
devem, ser inscritas em restos a pagar
processados.
b) As despesas empenhadas que no final do
exercício, o prazo para cumprimento da
obrigação assumida pelo credor estiver vigente
devem ser inscritas como Restos a Pagar
Processados.

a) 1 – 2 – 3.
b) 2 – 3 – 1.
c) 3 – 2 – 1.
d) 1 – 3 – 2.
e) 2 – 1 – 3.

c) É vedado nos dois últimos quadrimestres do
mandato, o titular de poder ou órgão contrair
obrigações a serem pagas no exercício seguinte
sem que haja disponibilidade de caixa para este
efeito.
d) Os restos a pagar processados prescrevem após
dois anos de sua inscrição.
e) Serão inscritos em Restos a Pagar não
Processados em liquidação as despesas
liquidadas e não pagas no exercício financeiro.
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39. Em relação aos princípios orçamentários,
assinale a sequência que ilustra o preenchimento
CORRETO dos parênteses, de cima para baixo:

40. De acordo com a Contabilidade Pública,
tratando-se
de
procedimentos
contábeis
orçamentários e financeiros, marque a alternativa
INCORRETA.

1. Princípio da Unidade
2. Princípio da Programação
3. Princípio da Anualidade
4. Princípio da Exclusividade
5. Princípio do Equilíbrio
( ) Os orçamentos de todos os órgãos
autônomos que constituem o setor público devem
se motivar em uma singular política orçamentária
estruturada uniformemente e que ajuste a um
método único.
( ) Deverão ser incluídos no orçamento,
unicamente,
assuntos
que
lhe
sejam
relacionados, deve-se evitar que se incluam-na
lei do orçamento normas relativas a outros
campos jurídicos, estranhos à previsão da receita
e fixação da despesa.
( ) No orçamento devem ser selecionados
objetivos
que
se
procuram
alcançar,
determinando ações que permitam atingir tais
fins. O orçamento deve ter o conteúdo e a forma
de planejamento.

a) No Brasil, a partir de 2009, o Setor Público passa
a adotar o regime de caixa, tanto para despesas
como para receitas, sendo as receitas e
despesas reconhecidas por esse critério.
b) O recebimento de dívida ativa corresponde a uma
receita, pela ótica orçamentária, com simultânea
baixa contábil do crédito registrado anteriormente
no ativo, sob a ótica patrimonial.
c) Pertencem ao exercício financeiro, as receitas
nele arrecadadas e as despesas nele legalmente
empenhadas.
d) Segundo a Lei 4.320/1964, o exercício financeiro
coincidirá com o ano civil, ou seja, de 1º de
janeiro a 31 de dezembro de cada ano.
e) Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao
Setor Público, são considerados princípios
orçamentários:
unidade,
universalidade,
anualidade, exclusividade, orçamento bruto,
legalidade, publicidade, transparência e nãovinculação da receita de impostos.

( ) Deve ser adotado o período de um ano para
o orçamento, sendo considerado a melhor forma,
uma vez que é o critério adotado pela maioria das
empresas privadas.
( ) O orçamento público deverá manter
estabilidade, do ponto de vista financeiro, entre
os valores de receitas e despesas, procurando
consolidar uma política econômico-financeira que
produza a igualdade entre os valores de receita e
despesa.
a) 1 – 2 – 4 – 3 – 5.
b) 2 – 1 – 4 – 5 – 3.
c) 2 – 3 – 5 – 1 – 4.
d) 1 – 4 – 2 – 3 – 5.
e) 3 – 4 – 2 – 1 – 5.
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