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Prova I – Língua Portuguesa  
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TEXTO 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

A insistência com que a presidenta fala às brasileiras, além de causar a ira do senador goiano  
Demóstenes Torres, acusando-a de fazer um governo de gênero, levando a crer que está deixando 
para um segundo plano o eleitorado masculino, atrai a curiosidade dos analistas.

Na edição de 22 de setembro de 2011, a Folha de S Paulo tem por foto principal de capa a 
abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, onde se lê na legenda: “em discurso de 25  
minutos, Dilma destacou o fato de, pela primeira vez, uma mulher abrir a Assembleia Geral”. Essa 
forma de endereçamento de sua comunicação, a partir do gênero feminino, poderia correr o risco de  
ser mal interpretada naquilo que realmente diz.

Nelson de Sá, articulista da Folha, diz referindo-se aos sites de jornais: “E o Daily Beast, site da 
Newsweek, revista que dedicou a ela a sua capa, deu como manchete ‘Dilma se bate pelas mulheres’.  
E continua: “embora tenha seguido o roteiro lulista de se apresentar como representante de um grupo 
oprimido, as mulheres, e defender a nação palestina, seu foco maior e urgente estava na deterioração 
da economia”. Em seus quatro primeiros parágrafos, a presidenta Dilma fala a partir de seu “lugar de  
fala”, presidenta do Brasil. Assim se expressa na página 16A da Folha: “Pela primeira vez, na história  
das Nações Unidas, uma voz feminina inaugura o debate geral. É a voz da democracia e da igualdade 
se ampliando nesta tribuna que tem o compromisso de ser a mais representativa do mundo. É com  
humildade  pessoal,  mas,  com  justificado  orgulho  de  mulher,  que  vivo  esse  momento  histórico. 
Divido esta emoção com mais da metade dos seres humanos deste planeta, que, como eu, nasceram 
mulher,  e que,  com tenacidade,  estão ocupando o lugar que merecem no mundo. Tenho certeza, 
senhoras e senhores, de que este será o século das mulheres. Na língua portuguesa, palavras como 
vida, alma e esperança pertencem ao gênero feminino. E são também femininas duas outras palavras 
muito especiais para mim: coragem e sinceridade. Pois é com coragem e sinceridade que quero lhes 
falar no dia de hoje”.

 Ora, este seu lugar de fala e o desejo de se comunicar com as mulheres de todo o mundo  
mostrariam um certo  partis-pris. Afinal o mundo é composto de homens e mulheres.  Caímos na 
questão das figuras de linguagem, muito comuns em discursos pomposos, como o da ONU. São 
metáforas, isto é, deslocamentos de sentidos (meta-forum = lugar além), desejo de falar para toda a 
humanidade, mas personificando-se nas mulheres. São metonímias, em que se ajusta um sentido ao 
outro,  substitui-se um sentido pelo outro,  mas mantém-se a coerência do discurso. Diria que são 
principalmente alegorias, figuras que dão ao discurso a ideia do outro (da outra), presente na raiz  
grega da palavra. Quando se fala alegoricamente, quer-se chamar a presença do outro no discurso. 
Assim, a presidenta, ao falar às mulheres, também fala ao outro. Enfaticamente deseja lembrar a 
figura da mulher, aquela que há muito, neste mundo, vem sendo subjugada, vem sendo minoria. Mas 
com isso não deseja excluir de sua fala o seu semelhante.

A presidenta Dilma, certamente por uma questão de marketing de seu governo, se permite  
dizer que este é o século das mulheres. Existe também uma visão diabólica da alegoria, que luta  
contra  a  mesmice  do  simbólico.  É  uma  questão  de  dinâmica  discursiva,  prevista  nos  jogos  de  
linguagem, feitos de consensos e discordâncias. Dilma pode ser presidenta e presidente, mas prioriza 
a  sua  interlocução  com  as  mulheres  e,  com  isso,  não  deixa  de  falar  com  os  homens.  Possui,  
certamente, um discurso afinado com a emancipação feminina, mas não faz um governo de gênero, 
como clama o senador goiano, ela discursa metafórica e alegoricamente dos lugares femininos, que 
certamente lhe dão maior sabor. Coisas e ideias de seu marqueteiro? Pode ser, mas muito mais a  
manifestação do poder retórico da linguagem.

Adaptado de: DAYRELL, Sérgio. Por que a presidenta fala às mulheres? Jornal O Povo. Disponível em: 
http://publica.opovo.com.br/page,528,109.html?i=2308414&meta_type=noticia&schema=noticia_128033434835

01. No seu discurso (linhas 14-23), a presidenta apela, como mulher, para algumas palavras como carro-chefe, 
cujos valores:

A) têm conotação positiva.
B) explicitam feminismo radical.
C) são igualitárias quanto à hierarquia.
D) evidenciam postura anti-imperalista.
E) contrariam a ordem econômica vigente.
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02. Há contradição no seguinte trecho:

A) “É a voz da democracia e da igualdade se ampliando nesta tribuna” (linhas 15-16). 
B) “É com humildade pessoal, mas, com justificado orgulho de mulher...” (linhas 16-17).
C) “E são também femininas duas outras palavras muito especiais para mim: coragem e sinceridade” 

(linhas 21-22).
D) “Mas, com isso não deseja excluir de sua fala o seu semelhante” (linhas 33-34).
E) “É uma questão de dinâmica discursiva, prevista nos jogos de linguagem, feitos de consensos e  

discordâncias” (linhas 37-38).

03. Assinale a alternativa em que há elipse de termo expresso na frase anterior.

A) “que, como eu, nasceram mulher” (linhas 18-19).
B) “Caímos na questão das figuras de linguagem” (linhas 25-26).
C) “Quando se fala alegoricamente” (linha 31).
D) “Enfaticamente deseja lembrar a figura da mulher” (linhas 32-33).
E) “Pode ser, mas muito mais a manifestação do poder retórico da linguagem” (linhas 42-43).

04. Por meio do trecho “Dilma pode ser presidenta e presidente” (linha 38), o autor:

A) menospreza qualidades retoricamente vazias.
B) mostra repúdio no tocante a questões gramaticais.
C) mostra o caráter mais gramatical que retórico do gênero.
D) indica a prevalência do gênero humano sobre o gênero sexual.
E) defende a independência da gramática em relação a assuntos políticos. 

05. “Lugar de fala” (linhas 13-14) significa:

A) o lugar de destaque ganho nas manchetes.
B) o assento ocupado pela presidenta na ONU. 
C) a interação social mantida com as mulheres. 
D) a vanguarda entre as nações emergentes na ONU.
E) o contexto sociodiscursivo representado na ONU. 

06. Assinale a alternativa em que as palavras estão ordenadas do geral para o específico, no texto.

A) mulher (linha 06) – mulher (linha 19).
B) sentido (linha 28) – sentido (linha 29).  
C) discurso (linha 31) – discurso (linha 40).  
D) gênero (linha 02) – gênero (linha 40). 
E) mulheres (linha 12) – mulheres (linha 32). 

07. Assinale a alternativa que relaciona corretamente a palavra e seu sentido no texto.

A) tenacidade (linha 19) – “firmeza”.
B) alegoricamente (linha 31) – “semanticamente”.
C) Enfaticamente (linha 32) – “enfadonhamente”.
D) diabólica (linha 36) – “maldosa”.
E) emancipação (linha 40) – “valorização”.

08. Assinale a alternativa em que as palavras pertencem ao mesmo campo semântico no texto.

A) marketing (linha 35) – metonímias (linha 28).
B) alegorias (linha 30) – metáforas (linha 27).
C) linguagem (linha 38) – tribuna (linha 16).
D) emoção (linha 18) – voz (linha 15).
E) governo (linha 02) – discurso (linha 29).

09. Assinale a alternativa cuja palavra equivale semanticamente a lulista (linha 11).

A) neolulista.
B) pós-Lula.
C) pró-Lula.
D) co-lulista.
E) arquilulista.
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10.  Assinale  a  alternativa  que  indica  corretamente  o  significado  do  sufixo  –ado,  presente  na  palavra  
eleitorado (linha 03).

A) adesão.
B) ideologia.
C) conjunto.
D) tendência. 
E) partidarismo. 

11. Existe fonema velar oclusivo surdo na palavra:

A) fala.  
B) figura.
C) gênero. 
D) coragem.
E) sinceridade.

 
12. O prefixo de interlocução (linha 39) está empregado conforme as regras do Novo Acordo Ortográfico em:

A) inter-social.
B) inter-ação.
C) interrelação.
D) interhispânico.
E) interpartidário. 

13. Assinale a alternativa em que o nome possui sufixo formador de substantivo abstrato a partir de adjetivo.

A) certeza.
B) coragem.
C) consenso.
D) eleitorado.
E) interlocução.

14. Assinale a alternativa em que a segmentação do vocábulo em seus elementos mórficos está correta.

A) prim–eir–a (linha 14).
B) dis–cur–sos (linha 26).
C) enfatic–a–mente  (linha 32).
D) e–mancipa–ção (linha 40). 
E) goia–no (linha 41). 

15. Assinale a palavra cuja variação de gênero é marcada apenas sintaticamente.

A) presidenta (linha 01).
B) brasileiras (linha 01). 
C) senador (linha 01).
D) representante (linha 11).
E) marqueteiro (linha 42).

16. Assinale a alternativa em que a palavra destacada está corretamente classificada no contexto.

A) “está deixando para um segundo plano” (linhas 02-03) – conjunção conformativa.
B) “Pela primeira vez, na história das Nações Unidas...” (linhas 14-15) – advérbio.
C) “quer-se chamar a presença do outro” (linha 31) – numeral. 
D)  “ela discursa metafórica e alegoricamente” (linha 41) – adjetivo.
E)  “que certamente lhe dão maior sabor” (linhas 41-42) – pronome relativo.

17. Assinale a alternativa cujo verbo está empregado como transitivo direto. 

A) “revista que dedicou a ela a sua capa” (linha 10). 
B) “vivo esse momento histórico” (linha 17). 
C) “que, como eu, nasceram mulher” (linhas 18-19). 
D) “quero lhes falar no dia de hoje” (linhas 22-23).
E) “Existe também uma visão diabólica” (linha 36).
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18. Assinale a alternativa que indica corretamente a função sintática do termo destacado.

A) “‘Dilma se bate pelas mulheres’” (linha 10) – objeto direto.
B) “E são também femininas duas outras palavras” (linha 21) – predicativo.
C) “figuras que dão ao discurso a ideia do outro” (linha 30) – adjunto adnominal.
D) “Possui, (...) um discurso afinado com a emancipação” (linhas 39-40) – objeto indireto.
E) “Nelson de Sá, articulista da Folha, diz referindo-se aos sites de jornais” (linha 09) – aposto.

19. A oração subordinada está corretamente analisada em:

A) “de ser mal interpretada” (linhas 07-08) – completiva nominal.
B) “de falar para toda a humanidade” (linhas 27-28) – objetiva indireta.
C) “em que se ajusta um sentido ao outro” (linhas 28-29) – adverbial conformativa.
D) “que luta contra a mesmice do simbólico” (linhas 36-37) – adverbial consecutiva.
E) “como clama o senador goiano” (linha 41) – adjetiva restritiva.

20. Assinale a alternativa que reescreve, mantendo o sentido, segundo a norma padrão, o período “Possui, 
certamente, um discurso afinado com a emancipação feminina, mas não faz um governo de gênero”  
(linhas 39-40). 

A) Certamente, faz um discurso afinado com a emancipação feminina, se bem que venha fazendo um 
governo de gênero.

B) Mesmo que tenha feito  um governo de gênero,  possui,  certamente,  um discurso afinado com a 
emancipação feminina. 

C) Embora possua, certamente, um discurso afinado com a emancipação feminina, não faz um governo 
de gênero.

D) Ao possuir um discurso afinado com a emancipação feminina, certamente, ainda assim nunca tem 
feito um governo de gênero.

E) Se possuísse um discurso afinado com a emancipação feminina, certamente faria um governo de gênero.
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Prova II – Conhecimentos Específicos    
30 questões

21. De acordo com as informações obtidas de uma empresa que produz: Cadeiras, Mesas e Armários, temos:

1. Preços de venda unitários
- Das cadeiras =  R$ 2.000,00
- Das mesas =     R$ 2.200,00
- Dos armários = R$ 4.000,00

2. Gastos diretos 
- Das cadeiras = R$ 1.440,00
- Das mesas = R$ 1.880,00
- Dos armários = R$ 3.800,00

3. Gastos indiretos = R$  5.000,00

4. Quantidade vendida
- Das cadeiras = 300 un.
- Das mesas = 600 un.
- Dos armários = 2.500 un.

Com base nas informações acima, e efetuados os devidos cálculos, pode-se afirmar corretamente em relação à 
Margem de Contribuição (MC) que o produto com maior MC unitária; o produto com maior MC total e o 
produto com maior MC percentual, calculados, alcançaram, respectivamente, os seguintes valores:

A) Mesa = R$ 320,00 – Cadeira = 168.000,00 – Mesa = 28,00%
B) Cadeira = R$ 560,00 – Armário = R$ 500.000,00 – Cadeira = 28,00%  
C) Armário = R$ 560,00 – Cadeira = R$ 168.000,00 – Armário = 28,00%
D) Cadeira = R$ 560,00 – Mesa = R$ 500.000,00 – Armário = R$ 28,00%
E) Armário = R$ 500.000,00 – Mesa = R$ 192.000,00 – Cadeira = R$ 28,00% 

22. O  Método  das  Partidas  Dobradas  é  universalmente  conhecido  e  utilizado,  tendo  como  princípio 
fundamental que não há Débito sem Crédito, nem Crédito sem Débito, correspondendo a cada débito  
invariavelmente um crédito de igual valor. Segundo esse mecanismo, aumentam os saldos das contas do 
Patrimônio Líquido, Ativo, Passivo e das Receitas, os lançamentos nelas efetuados que representem,  
respectivamente: 

A) Débito, crédito, débito e débito.
B) Débito, débito, crédito e crédito.
C) Crédito, crédito, débito e débito.  
D) Crédito, crédito, crédito e crédito.
E) Crédito, débito, crédito e crédito.

23. A representação gráfica quantitativa do patrimônio  de uma entidade se denomina Balanço Patrimonial, 
passível de variações no estado patrimonial.  Assinale a alternativa que apresenta a variação da situação  
patrimonial considerada favorável a entidade.

A) Obrigações + Bens e Direitos = Patrimônio Líquido   Situação Líquida  
Deficitária,Situação Líquida Negativa, Situação Líquida Ativa.    

B) Bens e Direitos + Patrimônio Líquido = Obrigações  Situação Líquida   
Superavitária, Situação Líquida Negativa, Situação Líquida Passiva.    

C)  Ativo Permanente + Ativo Circulante = Obrigações  Situação Líquida     
Superavitária, Situação Líquida Positiva, Situação Líquida Ativa.    

D) Bens e Direitos + Situação Líquida = Obrigações  Situação Líquida Nula

E) Bens e Direitos = Obrigações + Patrimônio Líquido  Situação Líquida     
Superavitária, Situação Líquida Positiva, Situação Líquida Ativa.    
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24.  Fatos Contábeis são acontecimentos que podem provocar alterações qualitativas e/ou quantitativas nos 
valores patrimoniais, podendo ou não alterar o Patrimônio Líquido das entidades.  Classifique o tipo de  
fato ocorrido, e o seu respectivo reflexo no Patrimônio de uma empresa que adquiriu  uma máquina (para  
integrar o Ativo Não Circulante Imobilizado de uma entidade) por R$ 1.000.000,00,  sendo 50% de 
entrada e 50% a pagar futuramente, alterando, portanto, o patrimônio  da seguinte forma: 

A) MODIFICATIVO, aumenta o Ativo em R$ 1.000.000,00.
B) MISTO, aumenta o Ativo em R$ 500.000,00 e o Passivo em R$ 1.000.000,00.
C) MISTO, aumenta o Ativo em R$ 1.000.000,00 e o Passivo em R$ 500.000,00.
D) PERMUTATIVO, aumenta o Ativo em R$ 500.000,00 e o Passivo em R$ 500.000,00.
E) MODIFICATIVO, aumenta o Ativo em R$ 1.000.000,00 e o Passivo em R$ 1.000.000,00.

25. Conforme os fundamentos da ciência contábil, é correto afirmar que:

A) nas Demonstrações Contábeis, algumas contas, apesar de terem saldo credor, figuram entre as de  
saldo devedor, reduzindo-os. 

B) a técnica de escrituração segue o método das partidas simples, ou seja, para todo débito lançado, 
haverá um ou mais créditos de valor correspondente.   

C) a obrigação de elaborar  demonstrações  contábeis  para  fins  tributários  desobriga as  empresas  de 
divulgarem demonstrações contábeis de acordo com o que dispõe a lei. 

D) as receitas representam componentes diminutivos, ou seja, acréscimos econômicos pela ocorrência 
da entrada de ativos, como a venda de produtos ou a prestação de serviços; ou aumento de passivos, 
a exemplo do perdão de dívidas contraídas.

E) a depreciação representa a deterioração e o desgaste físico do bem e a sua obsolescência. Portanto, todos 
os bens do imobilizado e utilizados na manutenção dos negócios da empresa têm uma vida útil limitada.

26. Assinale a alternativa cuja definição corrobora com o conceito contido no art. 11 da Lei nº 4.320/64, que 
dispõe sobre a classificação das Receitas Correntes. 

A) Receita de Serviços são receitas provenientes de serviços executados pelas empresas privadas.

B) Receitas de Contribuições são as provenientes de contribuições oriundas das ONGs (Organizações 
não Governamentais).

C) Patrimoniais são as rendas obtidas na exploração do patrimônio de particulares, tais como: aluguéis,  
dividendos, juros de aplicações financeiras.

D) Industriais são  receitas  que  resultam  da  exploração  direta,  por  parte  do  Estado,  de  operações 
comerciais decorrentes de atividades industriais.

E) Transferências Correntes são recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou 
privado, destinados ao atendimento de despesas de capital.

27.  Assinale  a  alternativa  que  indica  uma  fonte  de  recursos  para  investimentos  ou  inversões  financeiras 
recebidas de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em 
Despesas de Capital.

A) Transferências correntes.
B) Transferências de capital. 
C) Subvenções econômicas.
D) Transferências extraorçamentária.
E) Investimentos em regime de execução especial de despesas.

28.  Existem várias terminologias utilizadas pela Contabilidade de Custos tendo em vista estabelecer uma 
distinção técnica entre as palavras, objetivando clarear os seus significados. Assinale a alternativa que 
contém o conceito de “Gasto”.

A) Pagamento oriundo da aquisição de um bem ou serviço.
B) Bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços.
C) Saída de recursos com a principal finalidade de aumentar o Ativo.
D) Bem ou serviço consumido, direta ou indiretamente, para obtenção de receita.
E) Todas as ocorrências de pagamento ou de recebimento de Ativos, Custos e Despesas.
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29. De acordo com a Lei nº 6404/76, Art. 182, parágrafo 1º, alterado pela Lei nº 11.638/07, classifica-se 
como Reserva de Capital, a Reserva:

A) Estatuária, destinada a Investimentos.
B) de Prêmios pela Emissão de Debêntures.
C) Produto da Alienação de Bônus de Subscrição.
D) por Ajuste de Investimentos em Sociedades-Controladas.
E) de Doações e Subvenções, quando recebidas em entidades privadas. 

30. Após o encerramento do exercício, o Balanço Patrimonial de uma empresa estava assim constituído: 

Ativo Circulante..................................................... R$ 2.000
Ativo Não Circulante/ Realizável a Longo Prazo ..R$ 1.000
Ativo Não Circulante/ Imobilizado ........................R$ 5.000
Passivo Circulante .................................................R$ 1.000
Passivo Não Circulante/ Financiamento ...... ..........R$ 1.500
Patrimônio Líquido  ................................................R$ 5.500

Assinale a alternativa que contém a afirmativa correta em relação aos dados apresentados.

A) O capital próprio é de R$ 5.500,00.
B) O capital de terceiros é de R$ 1.000,00. 
C) O conjunto de bens disponíveis e realizáveis a curto prazo é de R$ 5.000,00.
D) O capital à disposição da empresa é de R$ 7.000,00.
E) Os valores que nunca circulam totalizam R$ 3.500.

31. A empresa Moderníssima Ltda. adota o sistema de inventário periódico para seu estoque de mercadorias.  
Sabendo-se que o valor do inventário final é igual a 500,00 e que os saldos abaixo foram retirados do seu 
balancete verificação final,  

Mercadorias 1.000,00
Vendas            10.000,00
Custo da venda de bens do Imobilizado 2.000,00  
Compras do período 1.000,00
Descontos incondicionais concedidos 2.000,00
ICMS sobre vendas    800,00
Receita de vendas de bens do imobilizado                 200,00
Despesas de venda    500,00
Devolução de vendas    800,00

após  apurar  o  resultado,  o  valor  do  seu  Lucro  Bruto  e  o  Resultado  Operacional  encontrados  foram 
respectivamente de:

A) 4.700,00 e 5.000,00.
B) 4.400,00 e 4.900,00.
C) 4.900,00 e 4.400,00.
D) 5.500,00 e 5.700,00.
E) 5.700,00 e 5.200,00.

32. De acordo com a Lei nº 6404/76, alterada pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09 é correto afirmar que: 

A) os empréstimos recebidos de sociedades coligadas ou controladas, vencíveis no curso do exercício 
social seguinte, serão classificados no Ativo não Circulante.

B) os  empréstimos  recebidos  de  sociedades  coligadas,  vencíveis  após  término  do  exercício  social 
seguinte, serão classificados no Passivo não Circulante.

C) os empréstimos recebidos de sociedades coligadas ou controladas, vencíveis no curso do exercício 
social seguinte, serão classificados no Ativo Circulante.

D) os  financiamentos  para  aquisição  de  bens  do  Ativo  Permanente,  vencíveis  após  o  término  do 
exercício social seguinte, serão classificados no Passivo Circulante.

E) os financiamentos para aquisição de itens para o Ativo não Circulante, vencíveis após o término do 
exercício social seguinte, são classificados no Ativo Realizável a Longo Prazo. 
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33. Sobre a Demonstração de Fluxo de Caixa, é correto afirmar que:
A) as diminuições do ativo Circulante reduzem o caixa, e, portanto, as Disponibilidades. 
B) os aumentos do Passivo Circulante aumentam as saídas de Caixa reduzindo, portanto, as Disponibilidades.
C) o maior número de Duplicatas a Receber significa retardar o recebimento do dinheiro que iria para o 

caixa e teria  algum destino.
D) quando os  clientes  antecipam o pagamento,  aumentam o montante  das  Duplicatas  a  Receber  e, 

consequentemente, diminui o caixa.
E) para que sejam calculadas as variações líquidas, basta subtrair o saldo anterior do saldo atual das  

contas do Circulante e Não Circulante (Ativo e Passivo).

34.  Em qual demonstração contábil podem-se verificar informações de natureza econômica que contêm o 
valor da riqueza gerada pela empresa e a distribuição para elementos que contribuíram para sua geração?

A) Balanço Patrimonial.
B) Demonstração do Fluxo de Caixa.
C) Demonstração do Valor Adicionado.
D) Demonstração do Resultado do Exercício.
E) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

35. Assinale a alternativa que identifica corretamente uma das mudanças introduzidas na Lei das Sociedades 
Anônimas pelos dispositivos Legais contidos nas Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09.

A) Exclusão dos grupos do Diferido e Intangível do Ativo das Empresas.
B) Eliminação  da  Demonstração  do  Valor  Adicionado  –  DVA  e  da  Demonstração  das  Origens  e 

Aplicação de Recursos – DOAR.
C) Introdução do conceito de Ajuste a Valor Presente para as operações do Ativo e Passivo direcionadas 

para as operações irrelevantes de curto prazo.
D) Exclusão das  contas  que registram Prêmio  Recebido na  Emissão de Seguros  e  Subvenção para 

Investimento, integrante do Patrimônio Líquido.
E) Eliminação  da  Reserva  de  Reavaliação,  excluindo  a  possibilidade  de  as  sociedades  por  ações 

efetuarem reavaliações espontâneas do seu Ativo Imobilizado.

36.  Observando as afirmações sobre os  registros  que são efetuados na contabilidade pública,  assinale a 
alternativa correta. 

A) Quando o Balanço Patrimonial apresentar um resultado em que o Ativo Real for menor que o Passivo 
Real, isto implicará em uma situação líquida superavitária, à qual denominamos de Ativo Real Líquido.

B) Havendo  superávit  na  previsão  da  receita,  pode-se  afirmar  que  o  orçamento  apresentará  saldo 
negativo na execução financeira, que é apurado no sistema patrimonial, quando a receita prevista é 
maior que a receita executada.

C) As contas de variação patrimonial  independentes da execução orçamentária compõem o sistema 
patrimonial  e  são  as  variações  ativas  correspondentes  às  receitas  correntes,  tais  como:  receita 
tributária, receita patrimonial, que não provocam alteração no patrimônio.

D) No Sistema Patrimonial, os lançamentos de incorporação ou desincorporação de ativos e passivos 
são feitos fechados, dentro desse sistema, mesmo que o fato venha a acarretar uma entrada ou saída  
de recurso (Sistema Financeiro).  São, portanto, contas do Ativo Permanente e do Patrimônio da  
instituição.

E) As contas de resultado da contabilidade pública pertencem ao sistema financeiro, como é o caso das  
receitas, despesas, mutações,  inscrição e baixa da dívida ativa,  superveniências e insubsistências 
ativas e passivas. Neste sistema, os lançamentos de incorporação ou desincorporação de ativos e  
passivos são feitos fechados no próprio sistema.

37. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, a receita corrente líquida corresponde ao somatório  das 
receitas  tributárias,  de  contribuições,  patrimoniais,   industriais,  agropecuárias,  de  serviços,  transferências 
correntes  e outras receitas  também correntes da União,  Estados e  Municípios.  No âmbito específico dos 
Municípios, a lei prevê a seguinte dedução:
A) a contribuição dos servidores para custeio do seu sistema de previdência e assistência social.
B) valores transferidos dos Estados aos Municípios por determinação constitucional ou legal.
C) a contribuição para o Programa de Integração Social e seguridade social da União. 
D) a contribuição do empregador e demais segurados para a seguridade social.
E) as Receitas Correntes nos casos em que não sejam consideradas “efetivas”.
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38. Sobre Restos a Pagar, é correto afirmar que:

A) para proceder à inscrição dos Restos a Pagar no exercício, é necessário efetuar o registro da despesa  
prevista, correspondendo ao reempenho da despesa.

B) o registro  contábil  dos  Restos  a  Pagar  é  feita  no  início  do  exercício  financeiro,  para  efeito  de 
encerramento e levantamento de Balanço.

C) a escrituração da baixa dos Restos a Pagar pode ocorrer pelo pagamento e transferência no caso da 
Despesa ainda não liquidada.

D) feita a inscrição da despesa em Restos a Pagar, somente no caso de possuir suficiente disponibilidade de 
caixa, haverá a possibilidade de cancelar os Restos a Pagar sem emitir novo empenho na dotação no 
exercício.

E) no exercício corrente, o cancelamento dos Restos a Pagar constituirá  Receita Orçamentária e o novo 
empenho constituirá Despesa Orçamentária, não afetando os resultados orçamentário, financeiro e 
patrimonial. 

39. Sobre os Sistemas Contábeis estabelecidos pela Lei 4.320/64, assinale a alternativa correta.

A) O resultado orçamentário pode ser Nulo, Superavitário e Deficitário. Sem dúvida, o melhor resultado 
em um sistema orçamentário é o resultado Nulo.         

B) No Sistema Financeiro, temos um Fluxo de caixa da entidade, no qual todos os recursos recebidos, 
pertencentes à entidade, são classificados como receita financeira.

C) A contabilidade pública é essencialmente uma contabilidade orçamentária, ou seja, o registro contábil da 
receita e da despesa é feito de acordo unicamente com as especificações contidas na Lei do Orçamento.

D) Como na contabilidade financeira das entidades privadas, a Contabilidade Pública, por meio do sistema 
patrimonial, faz o registro de toda a despesa que, por sua característica, produzirá benefícios no exercício 
corrente.

E) Nas contas de compensação, serão registrados os bens e os valores e obrigações e situações representadas 
nos grupos que compõem o Ativo e o Passivo Circulante, e que imediatamente possam vir a afetar o 
patrimônio.

40.  A contabilidade de Custos é um dos segmentos da ciência contábil que mais tem apresentado evoluções 
teóricas ao longo dos últimos anos. O Custo contábil refere-se ao conjunto de conceitos e técnicas voltados 
para a apuração do custo dos produtos e serviços. Tendo em vista o exposto, assinale a afirmativa correta.

A) Os custos indiretos assim como os custos fixos variam de acordo com as quantidades produzidas.
B) O custo departamental torna-se relevante quando relacionado ao rateio dos custos diretos de produção.
C) Aluguel  e  Depreciação  pelo  método  linear  são  dois  exemplos  de  custos  indiretos,  que  serão 

apropriados aos produtos através de critérios de rateio.
D) Os custos diretos são normalmente alocados aos produtos com a utilização de critérios de rateio 

previamente definidos pela administração.
E)  Se a produção for aumentada ou diminuída em 10%, os custos variáveis totais não sofrerão qualquer  

variação resultante dessa operação.

41.  Determinada empresa produtora  de veículos tinha como meta principal  obter  um Lucro no final  do 
exercício igual a R$ 90.000,00 calculado utilizando o método do custeio por absorção. Na elaboração  
dos veículos, para ter um volume de vendas de R$ 700.000,00, terá que apresentar custos variáveis  
totalizando R$ 550.000,00 e custos fixos com valor igual a R$ 150.000,00. Sabendo-se ainda que a 
relação entre os custos variáveis e as vendas é uma constante, o volume de vendas que atingirá a meta  
desejada pela empresa deve ser igual a:

A) R$ 1.142.857,00.
B) R$ 1.200.000,00.
C) R$ 1.242.000,00.
D) R$ 1.300.000,00.
E) R$ 1.500.000,00.
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42.  Uma indústria de móveis, no final do período, apresentava os seguintes custos e despesas operacionais: 
Matéria-prima R$ 300.000,00 –  Mão de obra direta R$ 200.000,00 – Custos indiretos fixos R$ 150.000,00 – 
Despesas  fixas  de  vendas  R$  21.000,00  –  Despesas  variáveis  de  venda  R$  70.000,00  –  Despesas 
Administrativas  R$ 80.000,00  –  Despesas  Comerciais  R$ 100.000,00.  Sabe-se  ainda que durante  o 
exercício a empresa fabricou 500 unidades de armários de duas portas, porém, só vendeu 300 unidades,  
ao preço unitário de R$ 500,00. O custo de produção de cada unidade, pelo custeio por absorção e pelo 
custeio variável é, respectivamente, de:

A) R$ 1.482,00 e R$ 1.140,00.
B) R$ 1.140,00 e R$ 1.482,00.
C) R$ 1.300,00 e R$ 1.000,00.
D) R$ 1.000,00 e R$ 1.300,00.
E) R$ 1.840,00 e R$ 1.500,00.

43. Suponha que uma empresa produza dois produtos A e B aos quais já tenham sido alocados os seguintes  
custos diretos para os produtos A – R$ 100.000,00 e B – R$ 250.000,00 e que foram gastos de custos 
indiretos R$ 50.000,00 pelo Departamento – 1, que consome na produção de A 250h/m e na produção de 
B 400h/m, e R$ 80.000,00 pelo Departamento – 2, que tem de consumo na produção de A 150h/m e B 200h/m. 
Dessa forma, baseado no custo departamental, o custo total dos produtos A e B é, respectivamente:

A) R$ 326.484,00 e R$ 153.516,00.
B) R$ 328.000,00 e R$ 152.000,00.
C) R$ 152.000,00 e R$ 328.000,00.
D) R$ 153.516,00 e R$ 326.484,00.
E) R$ 154.000,00 e R$ 326.000,00.

44. Uma empresa comercial, em determinado período, realizou a seguinte movimentação no seu estoque de 
mercadorias para revenda:

- em 02.02: comprou a prazo 1.000 u. pelo preço total de R$ 3.000.000,00;
- em 10.05: comprou a vista 1.500 u.; pelo preço total de R$ 7.500.000,00;
- em 15.06: vendeu a vista 4.500 u.;
- em 30.10: comprou a vista 2.000 u. pelo preço total de R$ 16.000.000,00.
- em 06.11 vendeu a prazo 1.500 u.;

Considerando-se que o saldo inicial do estoque de mercadorias para revenda era de 3.000 u. ao custo 
unitário de R$ 2.000, é correto afirmar que:

A) se o critério de avaliação dos estoques for UEPS, o lucro bruto terá o valor de R$ 12.000.000,00.
B) se o critério de avaliação dos estoques for PEPS, o custo das vendas terá o valor de R$ 20.500.000,00.
C) se o critério de avaliação dos estoques for UEPS, o estoque final terá o valor de R$ 5.000.000,00.
D) se o critério de avaliação dos estoques for PEPS, o estoque final terá o valor de R$ 10.000.000,00.
E) se o critério de avaliação dos estoques for UEPS, o custo das vendas terá o valor de R$ 20.000.000,00. 

45. De acordo com o pronunciamento da Coordenadoria Técnica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
sobre o PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 01 (R1) – REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS, que produz reflexos 
contábeis, é correto afirmar que:

A) este  Pronunciamento  Técnico  deve  ser  aplicado  na  contabilização  de  ajuste  para  perdas  por 
desvalorização de todos os ativos e passivos sem distinção.

B) este Pronunciamento Técnico define ativo passível de sua aplicação, quando o ativo está valorizado, 
ou seja, quando seu valor de venda excede ao seu valor contábil. 

C) o objetivo deste Pronunciamento Técnico é estabelecer procedimentos que a entidade deve aplicar  
para assegurar que seus passivos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus 
valores de recuperação.

D) este  Pronunciamento  Técnico  é  aplicado  a  ativos  financeiros  classificados  como  controladas, 
coligadas,  conforme definido no Pronunciamento Técnico CPC,  que trata dos  Investimentos em 
Coligadas e em Controladas. 

E) este  Pronunciamento  Técnico  deve  ser  aplicado  na  contabilização  de  ajuste  para  perdas  por 
desvalorização dos estoques, dos ativos advindos de contratos de construção, dos ativos fiscais diferidos 
e ainda de ativos advindos de planos de benefícios a empregados.
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46. Os termos técnicos abaixo estão relacionados com a elaboração e apresentação da Demonstração do Valor 
Adicionado (DVA) contidos no Pronunciamento Técnico – 09, elaborado pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). Assinale a alternativa cujo significado está correto.

A) Valor adicionado – representa a riqueza criada pela empresa, de forma geral medida pela diferença 
entre o valor das vendas e os insumos produzidos pela empresa. Inclui também o valor adicionado 
recebido em transferência, ou seja, que não foi produzido por terceiros.

B) Depreciação, amortização e exaustão – representam os valores reconhecidos em períodos anteriores 
e normalmente  não utilizados para conciliação entre o fluxo de caixa das atividades operacionais e o 
resultado líquido do exercício.

C) Receita  de  venda de mercadorias,  produtos  e  serviços  –  representa  os  valores  reconhecidos na 
contabilidade a esse título pelo regime de caixa e não incluídos na Demonstração do Resultado do 
Exercício e no Balanço Patrimonial.

D) Valor  adicionado recebido  em transferência  –  representa  a  riqueza  que  tenha  sido  criada  pela 
própria  entidade,  como os  valores  relativos  às  matérias-primas,  mercadorias,  materiais,  energia,  
serviços, etc. que tenham sido transformados em despesas do período. 

E) Outras  receitas  –  representam  os  valores  que  sejam  oriundos,  principalmente,  de  baixas  por 
alienação de ativos não circulantes, tais como resultados na venda de imobilizado, de investimentos 
e  outras  transações  incluídas  na  demonstração  do  resultado  do  exercício  que  não  configuram 
reconhecimento de transferência à entidade de riqueza criada por outras entidades.

47.  O  Comitê de Pronunciamentos Contábeis,  ao estabelecer o tratamento contábil  para mensuração dos  
estoques, proporciona orientação sobre a determinação do valor do seu custo e sobre o seu subsequente 
reconhecimento como despesa em resultado, incluindo qualquer redução ao valor realizável líquido. A 
este respeito, é correto afirmar que:

A) o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e 
outros tributos, inclusive os recuperáveis junto ao fisco, bem como os custos de transporte, seguro, 
manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços.

B) outros  custos  que  não  de  aquisição  nem de  transformação  devem ser  incluídos  nos  custos  dos 
estoques somente na medida em que sejam incorridos para colocar os estoques no seu local e na sua 
condição atual. 

C) o valor de custo do estoque deve incluir unicamente os custos de aquisição e de transformação, pois 
os custos de transformação de estoques incluem todos os custos.

D) os estoques objeto deste Pronunciamento devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor 
realizável líquido, dos dois o maior.

E) os custos de transformação de estoques incluem os custos diretamente relacionados com as unidades 
produzidas ou com as linhas de produção, exceto a mão de obra direta.

48. De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, voltadas para a Estrutura Conceitual, para a  
elaboração e a apresentação das Demonstrações Contábeis, é correto afirmar que:

A) esta  Estrutura  Conceitual  trata  das  demonstrações  contábeis  para  fins  gerais,  inclusive  das 
demonstrações contábeis consolidadas. Tais demonstrações contábeis são preparadas e apresentadas 
pelo menos anualmente  e visam atender  às  necessidades  comuns de informações de um grande 
número de usuários.

B) demonstrações  contábeis  preparadas  sob  a  égide  desta  Estrutura  Conceitual  objetivam  fornecer 
informações que sejam úteis na tomada de decisões e avaliações por parte de usuários específicos, 
tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade de determinados grupos de usuários.

C) esta Estrutura Conceitual estabelece os conceitos que fundamentam a preparação e a apresentação de  
demonstrações contábeis destinadas a usuários internos e, por isso, define normas ou procedimentos 
para qualquer questão particular sobre aspectos de mensuração ou divulgação. 

D) o conjunto completo de demonstrações contábeis inclui, na sua totalidade, o balanço patrimonial(BP), a 
demonstração  do  resultado  do  exercício(DRE),  a  demonstração  das  origens  e  aplicações  de 
recursos(DOAR), a demonstração das mutações do patrimônio líquido(DMPL) e ainda comentários e 
análises gerenciais e itens semelhantes que possam ser incluídos em um relatório anual ou financeiro.

E) esta Estrutura Conceitual se aplica às demonstrações contábeis de todas as entidades comerciais,  
industriais e outras de negócios que reportam normas, embora direcionadas apenas ao setor privado.
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49. As Demonstrações Contábeis são sempre elaboradas tendo em vista atender aos seus usuários e por isso  
mesmo  precisam  estar  revestidas  de  uma  série  de  características  qualitativas.  Sobre  características 
qualitativas das Demonstrações Contábeis, é correto afirmar que:

A) para serem úteis, as informações devem retratar todos os fatos ocorridos na entidade, mesmo que não 
tenham influência na tomada de decisões por parte do usuário e por isso mesmo sejam consideradas 
relevantes.

B) as características qualitativas são os atributos que tornam as demonstrações contábeis úteis para os  
usuários.  As  quatro  principais  características  qualitativas  são:  compreensibilidade,  relevância,  
confiabilidade e comparabilidade.

C) uma informação é material se a sua omissão ou distorção não puder influenciar as decisões econômicas 
dos usuários, tomadas com base nas demonstrações contábeis. A materialidade não depende do tamanho 
do item ou do erro, julgado nas circunstâncias específicas de sua omissão ou distorção. 

D) poucas informações contábeis estão  sujeitas a algum risco de não ser uma representação fiel daquilo 
que se propõem a retratar. Isso pode decorrer devido à facilidade no uso de técnicas inerentes à  
identificação  das  transações  ou  à  identificação  e  aplicação  de  mensuração  e  apresentação  que 
possam transmitir, adequadamente, informações que correspondam a tais transações e eventos.

E) uma qualidade essencial das informações apresentadas nas demonstrações contábeis é que elas sejam 
prontamente entendidas pelos usuários. Por esse motivo, informações sobre assuntos complexos que 
devam ser incluídas nas demonstrações contábeis por causa da sua relevância para as necessidades  
de tomada de decisão pelos usuários devem ser excluídas, sob o pretexto de que seria difícil para 
certos usuários as entenderem.

50. O Departamento de Custos da empresa Fino Trato Ltda.  em seu relatório anual, chegou aos seguintes 
dados dos Custos de produção para o ano de 2010:

Estoques em 01/01/2010
• Matéria-prima................................. R$ 3.000,00
• Produtos em processo..................... R$ 2.000,00
• Produtos acabados............. ............. R$ 1.500,00

Estoques em 31/12/2010
• Matéria-prima................................. R$ 2.000,00
• Produtos em processo.................... R$ 5.000,00
• Produtos acabados........... ............. R$ 0,00

OBS  – Matéria-prima comprada  no período............ R$ 4.000,00
          – Custo da mão de obra direta do período........ R$ 8.000,00
          – Custos indiretos de fabricação do período..... R$ 3.000,00

Com base nas informações acima, os custos de produção do período, custos dos produtos fabricados e o 
custo dos produtos acabados, do período, são, respectivamente:

A) R$ 20.000,00 R$ 18.000,00 R$ 17.000,00.
B) R$ 18.500,00 R$17.000, 00R$ 20.000,00.
C) R$ 17.000,00 R$ 20.000,00 R$ 18.500,00. 
D) R$ 16.000,00, R$ 13.000,00 R$ 14.500,00.
E) R$ 5.000,00 R$ 17.000,00 R$ 18.500,00.
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