
Boa prova!

Missão: Desenvolver pessoas para o aperfeiçoamento da gestão
das  finanças públicas e a promoção da cidadania.

Fundação 
Nacional
do Índio

ESAF
Escola de Administração Fazendária

CONCURSO PÚBLICO - 2016
(Edital ESAF nº. 24, de 20/4/2016)

ConheCimentos
esPeCÍFiCos

2Prova Objetiva

INSTRUÇÕES

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

 Nome:______________________________________________________Nº de Inscrição____________________
2. O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS não poderá ser 

substituído, portanto não o rasure nem o amasse.

3. Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra legível, para posterior 
exame grafológico:

   “Não tropeçamos nas grandes montanhas mas nas pequenas pedras.”
4. DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.

5. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e. 

6. No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 
Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta) fabricada em material 
transparente, toda a área correspondente à  opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas.

7. Será anulada a  questão cuja  resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada 
mais de uma opção. Evite deixar questão sem resposta.

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação sobre 
o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,  tampouco 
será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

10. Por motivo de segurança, somente durante os 30 (trinta) minutos que antecederem o término da prova poderão 
ser copiados seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 10.7 do edital regulador do 
concurso.

11. A saída da sala só poderá ocorrer  depois de decorrida 1 (uma)  hora  do  início  da  prova. A não observância dessa 
exigência acarretará sua exclusão do concurso. 

12. Ao sair da sala, entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala.

ContADoR
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CONTABILIDADE
01.  Acerca das receitas públicas, assinale a opção 

correta.

a)   Receitas extraorçamentárias são ingressos de 
recursos financeiros que não se incorporam 
definitivamente ao patrimônio, pois não 
pertencem à entidade que os recebe, transitando 
apenas momentaneamente pelo patrimônio 
para serem restituídos oportunamente ao seu 
proprietário.

b)   Receitas orçamentárias são ingressos de 
recursos financeiros que se incorporam 
definitivamente ao patrimônio público, pois 
pertencem à entidade que os recebe. Também 
são chamadas de receitas efetivas.

c)   As Antecipações de Receitas Orçamentárias 
(AROs) são receitas orçamentárias.

d)   O superávit financeiro apurado no balanço 
patrimonial do exercício anterior é considerado 
receita orçamentária, uma vez que com ele 
podem ser realizadas despesas por meio dos 
créditos adicionais.

e)   Receitas derivadas são aquelas oriundas da 
atividade empreendedora do Estado, ou seja, 
receitas de economia privada ou de Direito 
Privado como alugueis ou receitas de produção 
industrial.

02.  Quanto à classificação das despesas públicas, 
assinale a opção incorreta.

a)   Classificam-se como despesas de capital 
aquelas despesas que contribuem, diretamente, 
para a formação ou aquisição de um bem de 
capital.

b)   As despesas correntes podem ser subdivididas, 
segundo sua natureza, em: “Pessoal e Encargos 
Sociais”, “Juros e Encargos da Dívida”, e 
“Outras Despesas Correntes”.

c)   Uma despesa pública efetiva é aquela que, no 
momento da sua realização, reduz a situação 
líquida patrimonial da entidade. Logo, constitui 
fato contábil modificativo, seja ela uma despesa 
de capital ou corrente.

d)   Aquisições de títulos representativos do capital 
de empresas são inversões financeiras. Porém, 
o aumento de capital de empresas comerciais é 
considerado um investimento.

e)  Despesas com terceirização de mão de obra 
para substituição de servidores e empregados 
públicos são classificadas como “Outras 
Despesas Correntes”.

03.  Tendo por fundamento a Resolução CFC nº. 750/93, 
de 29 de dezembro de 1993, e suas alterações 
posteriores, bem como a essência de cada um dos 
princípios de Contabilidade, é incorreto afirmar que:

a)   pelo princípio da competência, as receitas 
são consideradas realizadas nas transações 
no momento da ocorrência do fato gerador, 
independentemente do efetivo recebimento.

b)   de acordo com o princípio do registro pelo 
valor original, a avaliação dos componentes 
patrimoniais deve ser feita com base nos 
valores de entrada, considerando-se como tais 
os resultantes do consenso com os agentes 
externos ou de imposição destes. Porém, isso 
não impede a variação do custo histórico em 
função de alguns fatores como custo corrente 
ou valor presente por exemplo.

c)   o princípio da oportunidade determina que 
os registros contábeis sejam feitos com 
tempestividade, no momento em que o fato 
ocorra, e com integridade, pelo seu valor 
completo.

d)   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.

e)   o princípio da prudência impõe a escolha da 
hipótese de que resulte maior patrimônio líquido, 
quando se apresentarem opções igualmente 
aceitáveis diante dos demais princípios.
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04.  De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público – 6ª edição, publicada pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, é correto afirmar 
que:

a)   o atual Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público está estruturado em quatro subsistemas 
contábeis: orçamentário, financeiro, patrimonial 
e de compensação.

b)   a metodologia utilizada para a estruturação do 
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público foi a 
segregação das contas contábeis em grandes 
grupos de acordo com as características dos 
atos e fatos nelas registrados. Esses grupos 
definem a natureza das informações, sendo os 
seguintes: natureza de informação orçamen-
tária, natureza de informação patrimonial, 
natureza de informação de controle.

c)   o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 
possui seis classes de contas, uma vez que 
cada sistema de informação possui uma classe 
de contas devedoras e uma classe de contas 
credoras.

d)   o registro contábil deve ser feito pelo método das 
partidas dobradas, podendo os lançamentos 
creditarem contas de natureza patrimonial e 
debitarem contas de natureza orçamentária, e 
vice-versa, mas os lançamentos em contas de 
controle somente podem ter contrapartida em 
outras contas de controle.

e)   um lançamento orçamentário poderá não 
implicar em um lançamento patrimonial, como 
é o caso da previsão orçamentária, mas um 
lançamento patrimonial sempre implicará em 
um lançamento orçamentário a ele relacionado.

05.  A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como 
objetivo fornecer aos seus usuários informações 
sobre os resultados alcançados e outros dados de 
natureza orçamentária, econômica, patrimonial e 
financeira das entidades do setor público, em apoio 
ao processo de tomada de decisão, à adequada 
prestação de contas, à transparência da gestão 
fiscal e à instrumentalização do controle social. Para 
esse fim, a Lei nº. 4.320/1964 definiu, e a Secretaria 
do Tesouro Nacional atualizou, as chamadas 
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público. No que se refere a essas demonstrações, 
é incorreto afirmar:

a)   o Balanço Orçamentário demonstrará as 
despesas por categoria econômica e grupo 
de natureza da despesa, discriminando a 
dotação inicial, a dotação atualizada para 
o exercício, as despesas empenhadas, as 
despesas liquidadas, as despesas pagas e o 
saldo da dotação. Nesse demonstrativo não 
estão incluídas as despesas realizadas por 
meio de créditos adicionais quando a fonte de 
recursos for o superávit financeiro apurado no 
Balanço Patrimonial do exercício anterior, uma 
vez que não haverá receitas orçamentárias 
correspondentes. A inclusão de tais despesas 
violaria o princípio do equilíbrio orçamentário.

b)   o Balanço Financeiro é composto por um único 
quadro que evidencia a movimentação finan-
ceira das entidades do setor público, mostrando 
as receitas e despesas orçamentárias, bem como 
os ingressos e dispêndios extraorçamentários, 
conjugados com os saldos de caixa do exercício 
anterior e os que se transferem para o início do 
exercício seguinte.

c)   o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil 
que evidencia, qualitativa e quantitativamente, 
a situação patrimonial da entidade pública por 
meio de contas representativas do patrimônio 
público. Não obstante, nele também estão 
incluídos os atos potenciais, que são registrados 
em contas de compensação (natureza de 
informação de controle), ainda que essas 
contas não tenham natureza patrimonial.

d)   é possível dizer que a Demonstração das 
Variações Patrimoniais tem função semelhante 
à Demonstração do Resultado do Exercício 
(DRE) do setor privado. Contudo, é importante 
ressaltar que a DRE apura o resultado em 
termos de lucro ou prejuízo líquido, como um 
dos principais indicadores de desempenho 
da entidade. Já no setor público, o resultado 
patrimonial não é um indicador de desempenho, 
mas um medidor do quanto o serviço público 
ofertado promoveu alterações quantitativas dos 
elementos patrimoniais.

e)   o Balanço Orçamentário contém dois quadros 
auxiliares nos quais deverão ser informados os 
restos a pagar processados e não processados, 
um para cada categoria, inscritos até o exercício 
anterior e suas respectivas fases de execução.  
No quadro dos restos a pagar processados 
deverão ser informados, também, os restos a 
pagar inscritos na condição de não processados 
que tenham sido liquidados em exercício 
anterior.
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06.  No que se refere às etapas da receita orçamentária 
e da despesa orçamentária, assinale a opção 
correta.

a)   A receita orçamentária possui três etapas: 
planejamento, previsão e execução. A etapa 
da execução ainda pode ser dividida em dois 
estágios: lançamento e arrecadação.

b)   O lançamento, como estágio da execução da 
receita orçamentária, é o ato da repartição 
competente, que verifica a procedência do 
crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora 
e inscreve o débito desta. Todas as receitas 
orçamentárias devem passar pelo estágio do 
lançamento.

c)   A liquidação da despesa consiste na verificação 
do direito adquirido pelo credor tendo por base 
os títulos e documentos comprobatórios do 
respectivo crédito, visando apurar a origem e 
o objeto do que se deve pagar, a importância 
exata a pagar, e a quem se deve pagar a 
importância, para extinguir a obrigação.

d)   Entre os estágios da execução orçamentária 
da despesa, pode ser citado o empenho. O 
empenho cria para o Estado obrigação de 
pagamento pendente ou não de implemento 
de condição, sendo que, em condições 
especiais definidas em lei, o empenho pode ser 
dispensado.

e)   O empenho global é o tipo de empenho utilizado 
para as despesas cujo montante não se pode 
determinar previamente, tais como serviços 
de fornecimento de água e energia elétrica, 
aquisição de combustíveis e lubrificantes e 
outros.

07.  Acerca da Conta Única do Tesouro Nacional e das 
disponibilidades financeiras do Governo Federal, 
assinale a opção incorreta.

a)   As disponibilidades de caixa da União serão 
depositadas no Banco Central do Brasil, e não 
mais no Banco do Brasil. Este último funcionará 
somente como intermediário financeiro da 
União.

b)   O Banco Central do Brasil paga remuneração 
sobre o saldo diário da Conta Única, remu-
neração esta que corresponde à taxa média 
aritmética ponderada da rentabilidade intrín-
seca dos títulos da Dívida Pública Mobiliária 
Federal em poder do próprio Banco Central.

c)   Para atender aos casos em que os recursos 
não possam ser sacados diretamente da 
Conta Única, como no caso de contas em 
moeda estrangeira, os órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal integrantes 
do orçamento fiscal e da seguridade social 
excepcionalmente poderão movimentar recur-
sos financeiros em contas correntes bancárias 
mantidas junto ao Banco do Brasil, ou outros 
agentes financeiros autorizados pelo Ministério 
da Fazenda.

d)   A conciliação da Conta Única é a compa-
tibilização dos seus saldos no Banco Central 
e no Siafi. A conciliação é feita por iniciativa 
do Tesouro Nacional ou do Banco Central, no 
momento em que estes agentes entenderem 
necessário.

e)   Os recursos destinados ao Regime Geral da 
Previdência Social, antes geridos em conta 
específica do Instituto Nacional do Seguro 
Social, após a edição da Medida Provisória 
nº. 1.782/1998, passaram a ser mantidos na 
Conta Única do Tesouro Nacional, compondo 
atualmente uma subconta, dentro da Conta 
Única, específica para a Previdência.
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08.  O Siafi é o Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal que consiste 
no principal instrumento utilizado para registro, 
acompanhamento e controle da execução orça-
mentária, financeira e patrimonial do Governo 
Federal.  A seu respeito, é correto afirmar que:

a)   é um dos objetivos do Siafi proporcionar 
transparência dos gastos dos governos Federal, 
Estaduais, Distrital e Municipais.

b)   a tabela de eventos é o instrumento utilizado 
pelas unidades gestoras no preenchimento 
das telas e/ou documentos de entrada no Siafi 
para transformar os atos e fatos administrativos 
rotineiros em registros contábeis automáticos.

c)   a conformidade contábil consiste na certificação 
da existência de documento hábil que comprove 
a operação e retrate a transação efetuada 
dentro do Siafi.

d)   a Guia de Recolhimento da União (GRU) 
é o documento do Siafi hábil para realizar 
o recolhimento à Conta Única das receitas 
administradas pela Receita Federal do Brasil.

e)   as entidades que utilizam o Siafi na modalidade 
de uso parcial fazem a execução dos recursos 
previstos no Orçamento Geral da União por 
meio deste sistema, obrigatoriamente, porém, 
a gestão dos seus recursos próprios pelo Siafi 
é opcional.

09.  No que se refere a suprimento de fundos, também 
chamado de regime de adiantamento de numerário, 
assinale a opção incorreta.

a)   O regime de adiantamento é aplicável aos casos 
de despesas expressamente definidos em lei e 
consiste na entrega de numerário a servidor, 
sempre precedida de empenho na dotação 
própria para o fim de realizar despesas, que 
não possam subordinar-se ao processo normal 
de aplicação.

b)   Não se fará adiantamento a servidor em alcance 
nem a responsável por dois adiantamentos.

c)   Despesas de caráter sigiloso e despesas de 
pequeno vulto, conforme limite estabelecido 
pelo Ministério da Fazenda, são exemplos de 
despesas que podem ser executadas por meio 
de suprimento de fundos.

d)   Os órgãos do Poder Executivo Federal 
não utilizam mais contas bancárias para 
movimentação de suprimento de fundos, 
devendo fazer uso somente do Cartão de 
Crédito Corporativo.

e)   Não será concedido suprimento de fundos a 
servidor em estágio probatório.

10.  Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o ramo 
da ciência contábil que aplica, no processo gerador 
de informações, os Princípios de Contabilidade 
e as normas contábeis direcionados ao controle 
patrimonial de entidades do setor público. Acerca 
deste ramo da Ciência Contábil, assinale a opção 
correta.

a)   O objetivo da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público é fornecer aos usuários informações 
sobre a execução orçamentária da entidade 
do setor público e sua evolução, em apoio ao 
processo de tomada de decisão, e o necessário 
suporte para a instrumentalização dos controles 
interno e externo.

b)   O patrimônio público é o conjunto de direitos e 
bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, 
adquiridos, formados, produzidos, recebidos, 
mantidos ou utilizados pelas entidades do 
setor público, que seja portador ou represente 
um fluxo de benefícios, presente ou futuro, 
inerente à prestação de serviços públicos ou à 
exploração econômica por entidades do setor 
público e suas obrigações.

c)   O campo de aplicação da Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público abrange todas as entidades 
governamentais, assim entendidas aquelas 
constituídas sob a égide do Direito Público, as 
empresas estatais dependentes, os serviços 
sociais e os conselhos profissionais, e não se 
aplica às empresas estatais independentes.

d)   O regime de competência não se aplica 
integralmente ao setor público, uma vez 
que a Lei nº. 4.320/1964 determinou que as 
receitas, sob o enfoque patrimonial, devem ser 
reconhecidas no momento da sua arrecadação.

e)  Os objetos da Contabilidade Aplicada ao setor 
Público são o patrimônio e o orçamento públicos.
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11.  Acerca do Patrimônio Líquido, indique a opção 
correta.

a)   São classificadas como reservas de capital 
a contribuição do subscritor de ações que 
ultrapassar o valor nominal e a parte do preço 
de emissão das ações sem valor nominal 
que ultrapassar a importância destinada à 
formação do capital social, exceto nos casos de 
conversão em ações de debêntures ou partes 
beneficiárias.

b)   O produto da alienação de partes beneficiárias 
e de bônus de subscrição constitui reservas de 
lucros.

c)   O Capital Social consiste no total de recursos 
a serem aplicados na entidade por seus sócios 
ou proprietários, em função do que dispõe o 
ato constitutivo da entidade (contrato social 
ou estatuto). A lei permite expressamente, 
somente para as sociedades por ações, a 
integralização de parte desse valor em bens, 
sendo silente em relação às sociedades de 
pessoas.

d)   As ações em tesouraria resultam de uma 
operação de compra das próprias ações por uma 
companhia. Elas serão registradas em conta 
específica do Patrimônio Líquido, intitulada 
“ações em tesouraria”, a qual irá aumentar a 
situação líquida patrimonial da companhia, 
uma vez que mais títulos patrimoniais foram 
adquiridos.

e)   A conta Ajuste de Avaliação Patrimonial é uma 
conta de resultado que registra, como receita 
ou despesa, as contrapartidas de aumentos ou 
diminuições de valores atribuídos a elementos 
do ativo ou do passivo, em obediência ou 
regime de competência.

12.  No que se refere às alterações do patrimônio 
público, é incorreto afirmar que:

a)   as variações patrimoniais são transações 
que promovem alterações nos elementos 
patrimoniais da entidade do setor público, 
mesmo em caráter compensatório, afetando 
ou não o seu resultado. Quando qualitativas, 
decorrem de transações no setor público 
que alteram a composição dos elementos 
patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. 
Quando quantitativas, decorrem de transações 
no setor público que aumentam ou diminuem o 
patrimônio líquido.

b)   o reconhecimento de uma variação patri-
monial aumentativa pode ocorrer antes do 
reconhecimento orçamentário da receita pú-
blica. Um exemplo disso seria a ocorrência do 
fato gerador do Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana (IPTU) no dia 
1º de janeiro de cada ano. Nesse caso, o 
reconhecimento do direito e da VPA deve 
ser feito no momento do fato gerador e não 
no momento da arrecadação, que ocorrerá 
futuramente.

c)   assim como para as variações patrimoniais 
aumentativas, também as variações patri-
moniais diminutivas (despesas patrimoniais) 
podem ter seu reconhecimento antes da 
despesa orçamentária, ou seja, podem impactar 
o patrimônio líquido antes mesmo do empenho 
ser realizado.

d)   existem variações patrimoniais, aumentativas 
ou diminutivas, que não implicam em quaisquer 
lançamentos nas contas com natureza de 
informação orçamentária, ou seja, não causam 
nenhum impacto na execução orçamentária da 
receita ou da despesa pública.

e)  quando houver o recebimento antecipado de 
um tributo, haverá o concomitante lançamento 
de uma variação patrimonial aumentativa e 
o reconhecimento da receita orçamentária 
correspondente. Na ocorrência do fato gerador, 
será dada baixa na obrigação do contribuinte.
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13.  Na análise das demonstrações contábeis, supondo 
a existência de saldos em todos os grupos de 
contas do ativo e do passivo, se uma determinada 
empresa apresenta

a)  índice de liquidez seca de 1,00, significa que 
ela, em uma determinada data, possui dinheiro 
em caixa e em equivalentes de caixa suficiente 
para pagar o total de suas dívidas de curto e 
longo prazos.

b)  índice de rentabilidade do ativo de 30%, significa 
que, a cada R$ 100,00 investidos em ativo total, 
ela obteve R$ 30,00 de receita bruta de vendas 
no período.

c)  percentual de 55% para o patrimônio líquido na 
análise horizontal em uma determinada data, 
significa que ela tem mais capital próprio do que 
de terceiros nesta data.

d)  índice de liquidez corrente de 1,2, isso indica 
que, em uma determinada data, para cada 
R$ 1,00 de dívida total, ela  possui R$ 1,20 de 
ativos que já são dinheiro ou se transformarão 
em dinheiro no curto prazo.

e)  percentual de 25% para o ativo circulante na 
análise vertical em uma determinada data, 
significa que o ativo não circulante é maior do 
que o ativo circulante nesta data. 

14.  Uma empresa pública produz 90.000 peças de 
um dos seus produtos por ano, cujo custo de 
produção total para as 90.000 unidades, em reais, 
foi determinado como segue:

Materiais diretos 400.000,00
Mão de obra direta variável 290.000,00
Custos indiretos variáveis 120.000,00
Custos indiretos fixos 315.000,00
Total 1.125.000,00

Um fornecedor externo ofereceu vender a peça 
por R$ 10,00 a unidade. Caso a empresa pública 
decida comprar do fornecedor externo ao invés de 
fabricar a peça, ela conseguirá eliminar somente 
custos variáveis. Supondo que ela decida comprar 
50.000 unidades de peça do fornecedor e continuar 
produzindo as outras 40.000 unidades, o impacto 
no resultado operacional, em reais, será
a)   uma redução de 50.000,00.
b)   um aumento de 50.000,00.
c)   uma redução de 125.000,00.
d)   um aumento de 125.000,00.
e)   um aumento de 310.000,00.

15.  Considere as informações da Cia. Gama, a seguir, 
referentes à produção de dois tipos de caderno no 
mês de maio de 2016: 

ITENS Capa 
Dura Espiral

Quantidade produzida (em 
unidades) 50.000 70.000

Quantidade vendida (em 
unidades) 40.000 60.000

Preço de venda bruto (por 
unidade) R$ 8,00 R$ 6,00

Matéria-prima (por unidade 
produzida) R$ 2,00 R$ 1,80

Mão de obra direta (por unidade 
produzida) R$ 0,50 R$ 0,50 

Comissões sobre o preço bruto 
de vendas 4% 4%

Tributos sobre vendas 18% 18%

No início do mês de maio de 2016, não havia 
estoques iniciais de produtos acabados e em 
elaboração e, no final deste mês, não havia 
estoques de produtos em elaboração. Os custos 
fixos indiretos e as despesas fixas indiretas 
mensais são, respectivamente, R$ 270.000,00 e 
R$ 90.000,00. 
Considerando que a empresa utiliza como critério 
de rateio o custo total de mão de obra direta da 
produção do período, os valores dos estoques finais 
de Cadernos Capa Dura e Cadernos Espiral em 
31/05/2016, pelo método de custeio por absorção 
são, respectivamente, em reais,
a)   47.500,00 e 45.500,00.
b)   52.000,00 e 50.000,00.
c)   25.000,00 e 23.000,00.
d)   28.200,00 e 25.400,00.
e)   55.000,00 e 53.000,00.
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16.  A empresa Examina Ltda. pretende abrir uma filial 
para realizar um dos exames de diagnóstico por 
imagem. Para isso, elaborou duas propostas de 
orçamento, com equipamentos distintos, que são 
apresentadas a seguir:

Orçamento 1 % Orçamento 2 %
Receita Líquida de Vendas 10.000.000,00 100 9.000.000,00 100
(-) Custos e Despesas Variáveis 6.000.000,00 60 4.500.000,00 50
(=) Margem de Contribuição 4.000.000,00 40 4.500.000,00 50
(-) Custos e Despesas Fixos 2.500.000,00 25 2.880.000,00 32
(=) Lucro Operacional 1.500.000,00 15 1.620.000,00 18

Os valores do Ponto de Equilíbrio Contábil (PEC) 
do Orçamento 1 e do Orçamento 2 em valores de 
receita líquida, são, respectivamente, em reais,
a)   2.500.000,00 e 2.880.000,00.
b)   6.250.000,00 e 5.760.000,00.
c)   8.500.000,00 e 7.380.000,00.
d)   4.166.666,67 e 5.760.000,00.
e)   6.500.000,00 e 7.380.000,00.

17.  Uma empresa comercial realizou as seguintes 
operações durante o mês de maio de 2016:

Data Operação Quantidade 
(em unidades)

Preço de compra 
unitário (em R$)

Preço de venda 
unitário (em R$)

02/05 Compra 200 40,00
06/05 Venda 150 - 45,00
14/05 Compra 200 60,00
19/05 Venda 180 72,00
25/05 Compra 80 63,50
31/05 Venda 100 - 73,00

Sabendo que a empresa não apresentava estoque 
inicial e que adota o critério PEPS para avaliação 
dos estoques, o custo das mercadorias vendidas 
no mês de maio de 2016 foi, em reais, de
a)   22.080,00.
b)   22.467,50.
c)   21.905,00.
d)   27.010,00.
e)   23.080,00.
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18.  São itens classificados como Ativo Circulante, Ativo 
Intangível e Patrimônio Líquido, respectivamente,

a)   caixa; investimentos em ações para negociação 
futura; dividendos a pagar.

b)   aplicações financeiras com vencimento em 60 
dias; direito de uso de uma marca; ações em 
tesouraria.

c)   adiantamento de clientes; direitos de exploração 
de rodovias; reserva legal.

d)   valores a receber de clientes; investimento em 
controladas; capital social.

e)   seguros pagos antecipadamente; benfeitorias 
em imóveis de terceiros; dividendos a receber.

19.  Em 02/05/2016, a empresa Alpha adquiriu um  lote 
de mercadorias para revenda e incorreu nos se-
guintes gastos: preço de compra das mercadorias – 
R$ 100.000,00; frete sobre compras – R$15.000,00; 
seguros sobre compras – R$ 6.000,00. Nos gastos 
realizados pela empresa, estavam inclusos im-
postos não recuperáveis de R$5.000,00 e impostos 
recuperáveis de R$12.000,00. Em 31/05/2016, 
a empresa vendeu, à vista, 60% deste lote de 
mercadorias por R$90.000,00, valor este líquido 
de tributos, e pagou comissões de R$2.700,00 e 
fretes sobre vendas de R$5.400,00. Com base 
nestas informações, o lucro bruto com a venda de 
mercadorias referente a maio de 2016 foi, em reais, 
de

a)   17.400,00.
b)   24.600,00.
c)   16.500,00.
d)   37.200,00.
e)   19.500,00.

20.  Considere os dados extraídos das demonstrações 
contábeis da empresa Cidadã S.A. referente ao 
exercício financeiro de 2015:

Descrição R$ (mil)
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL  
   Com Reservas de Lucros  40.000
   Por integralização em dinheiro  90.000
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 
(devedora) 12.000
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 85.000 
DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO:  
   Transferências para reservas  
      Reserva Legal     4.250
      Reserva Estatutária            17.000
      Reserva para Contingências            25.500
      Dividendos Adicionais Propostos          10.625
Dividendo Mínimo Obrigatório 27.625

Com base nestas informações, o aumento no saldo 
do Patrimônio Líquido em 2015 foi, em milhares de 
reais, de
a)   164.750,00.
b)   78.000,00.
c)   159.375,00.
d)   124.750,00.
e)   135.375,00.

21.  Um equipamento foi adquirido, em 01/01/2014, por 
R$1.600.000,00 à vista para ser utilizado na atividade 
de uma empresa. Na data de aquisição, a empresa 
definiu que a vida útil do equipamento era 7 anos e 
o valor residual para este equipamento no final da 
vida útil definida era R$200.000,00. Em 01/01/2015, 
a empresa reavaliou a vida útil remanescente do 
equipamento para 4 anos e manteve o valor residual 
esperado. Em 30/06/2015, a empresa vendeu este 
equipamento por R$1.200.000,00 à vista. Sabendo 
que a empresa calcula a despesa de depreciação 
pelo método das cotas constantes, o resultado 
evidenciado na Demonstração de Resultados de 
2015, correspondente à venda do equipamento foi, 
em reais, de

a)   lucro na venda no valor de 150.000,00. 
b)   prejuízo na venda no valor de 50.000,00.
c)   lucro na venda no valor de 300.000,00.
d)   lucro na venda no valor de 100.000,00.
e)   lucro na venda no valor de 20.000,00
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22.  A Cia. de Comércio Marítimo S.A. apresentou as 
seguintes demonstrações contábeis:

 
Balanço Patrimonial               (em reais) 

Ativo 31/12/14 31/12/15 Passivo 31/12/14 31/12/15
Ativo Circulante 200.000 300.000 Passivo Circulante 105.000 65.000

Disponível 110.000 215.000 Fornecedores 70.000 21.000 
Duplicatas a Receber 50.000 60.000 Imposto de Renda e CSLL a Pagar 20.000 10.000 
Estoques 40.000 25.000 Dividendos a Pagar 15.000 34.000 
      

Passivo Não Circulante 100.000 115.000
Empréstimos 100.000 115.000

Ativo Não Circulante 300.000 270.000    
Imobilizado   Patrimônio Líquido 295.000 390.000
  Equipamentos 300.000 300.000 Capital Social 250.000 250.000 
  Depreciação 
Acumulada 

-  (30.000) Reservas de Lucro 45.000 140.000 

Total do Ativo 500.000 570.000 Total do Passivo + PL 500.000 570.000

Demonstração do Resultado 
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015   (em reais) 

     Receita Líquida de Vendas 735.000 

(-) Custo dos Produtos Vendidos (404.000) 

(=) Lucro Bruto 331.000

(-) Despesas Operacionais  

      Despesas de salários (90.000) 

      Despesa de Seguros (22.000) 

      Despesa de depreciação (30.000) 

(=) Resultado antes do Resultado Financeiro 189.000

(-) Despesa financeira (juros) (15.000) 

(=) Resultado antes do Imposto de Renda e CSLL 174.000

(-) Despesa com Imposto de Renda e CSLL (45.000) 

(=) Lucro Líquido 129.000
 
  De acordo com as demonstrações contábeis acima e 

sabendo-se que os juros não foram pagos, o fluxo de 
caixa gerado pelas Atividades Operacionais no ano de 
2015 foi, em reais, de

a)   129.000,00.
b)   174.000,00.
c)   105.000,00.
d)   120.000,00.
e)   139.000.00.
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23.  A Cia. Endividada obteve, em 01/12/2015, um 
empréstimo bancário para financiar suas atividades. 
O valor do empréstimo obtido foi R$ 10.000.000,00, 
para pagamento integral (principal e juros) em 
01/12/2016 e a taxa de juros compostos contratada 
foi 15% ao ano. Os custos de transação incorridos 
e pagos, em 01/12/2015, para a obtenção deste 
empréstimo, foram R$180.000,00. Ao reconhecer 
este empréstimo, em 01/12/2015, a Cia. Endividada 
aumentou, em reais, o

a)   passivo total em 9.820.000,00.
b)   passivo total em 10.000.000,00.
c)   ativo total em 10.000.000,00.
d)   passivo total em 10.000.000,00 e reconheceu 

despesa financeira de 180.000,00.
e)   ativo total em 9.820.000,00 e reconheceu 

despesa financeira de 180.000,00.

24.  A empresa comercial Gera Valor S.A. apresentou 
as seguintes informações referentes ao ano de 
2015 (valores em reais):

Receita Bruta de Vendas  1.500.000
(-) Impostos sobre vendas  (225.000)
(=) Receita Líquida de Vendas 1.275.000
(-) Custo das Mercadorias Vendidas  (775.000)
(=) Lucro Bruto     500.000
(-) Despesas operacionais
Despesa de depreciação  (50.000)
Despesa com salários   (40.000)
Despesa financeira  (30.000)
(=) Lucro antes do IR e CSLL  380.000
(-) Despesa de IR e CSLL   (57.000)
(=) Lucro Líquido    323.000

Sabendo que o valor dos tributos recuperáveis 
referentes aos produtos comercializados no ano de 
2015 foi R$75.000,00, o Valor Adicionado Total a 
Distribuir gerado pela empresa Gera Valor S.A. no 
ano de 2015 foi, em reais, de
a)  1.500.000,00.
b)     650.000,00.
c)     725.000.00.
d)     323.000,00.
e)     600.000,00.

25.  A Cia. de Minérios S.A. possuía, em 31/12/2015, 
um ativo intangível com vida útil indefinida – ágio 
derivado da expectativa de rentabilidade futura, 
cujo valor contábil era composto por:

Valor de custo: R$750.000,00
Perda por impairment (reconhecida em 2014): 
R$275.000,00 
Para elaborar as suas demonstrações contábeis 
de 2015, a empresa realizou o Teste de 
Recuperabilidade do Ativo em 31/12/2015 e obteve 
as seguintes informações:
Valor em uso: R$525.000,00
Valor justo líquido das despesas de venda: 
R$440.000,00
Com base nas informações acima, o valor contábil 
apresentado no Balanço Patrimonial da Cia. de 
Minérios S.A., em 31/12/2015, referente a este 
ativo foi, em reais, de
a)   525.000,00.
b)   440.000,00.
c)   475.000,00.
d)   750.000,00.
e)   390.000,00.
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26.  A empresa Vende Tudo S.A. adquiriu, em 
31/01/2015, um lote de produtos para serem 
comercializados no valor de R$510.000,00, a prazo. 
Em função de sua situação financeira, a empresa 
negociou com seu fornecedor para que pudesse 
pagar estes produtos em 15/05/2016. Sabe-se que, 
se a empresa Vende Tudo S.A. tivesse adquirido 
estes produtos à vista, teria pago R$380.000,00. 
Em 03/02/2015, a empresa vendeu 60% deste 
lote de produtos por R$444.000,00, para serem 
recebidos integralmente em 15/06/2016. Sabe-se 
que, se a venda tivesse sido à vista, a empresa 
Vende Tudo S.A. teria recebido R$377.000,00. 
Com base nestas informações, é correto afirmar 
que a empresa Vende Tudo S.A. reconheceu, em 
reais, 

a)   Estoques no valor de 510.000,00, na data da 
aquisição.

b)   Receita de Vendas no valor de 444.000,00, na 
data da venda.

c)   Receita de Vendas no valor de 377.000,00 e 
Custo das Mercadorias Vendidas no valor de 
228.000,00, na data da venda.

d)   Receita de Vendas no valor de 377.000,00 e 
Custo das Mercadorias Vendidas no valor de 
306.000,00, na data da venda.

e)   Receita de Vendas no valor de 444.000,00 e 
Custo das Mercadorias Vendidas no valor de 
228.000,00, na data da venda.

27. Em 31/12/2014, a Cia. Paulista adquiriu 80% das 
ações da Cia. América por R$6.000.000,00 à vista. 
Este valor era igual ao valor justo líquido dos ativos 
e passivos identificáveis na data da aquisição. 
Em 2015, a Cia. América apurou prejuízo de 
R$100.000,00 e distribuiu dividendos no valor de 
R$50.000,00 em função de lucros passados.Com 
base nestas informações, a Cia. Paulista reconheceu, 
em reais, em sua Demonstração de Resultados de 
2015, referente a este investimento: 

a)   receita de dividendos de 40.000,00.
b)   resultado de equivalência patrimonial de 

40.000,00, positivo.
c)   resultado de equivalência patrimonial de 

80.000,00, positivo.
d)   resultado de equivalência patrimonial de 

80.000,00, negativo.
e)   resultado de equivalência patrimonial de 

80.000,00, negativo, e receita de dividendos de 
40.000,00.

28.  A Cia. Rio Branco é uma empresa comercial e 
possuía, em 30/11/2015, a seguinte situação 
patrimonial:

Disponível: R$70.000,00
Duplicatas a Receber de Clientes: R$40.000,00
Estimativa para Perdas com Crédito de Liquidação 
Duvidosa: R$2.000,00
Fornecedores: R$25.000,00
Adiantamento de Clientes (Cliente João): R$18.000,00
Capital Social: R$65.000,00
Durante o mês de dezembro de 2015, a Cia. Rio 
Branco realizou as seguintes operações:

Data Operação
01/12/15 Aquisição de Estoques no valor de 

R$42.000,00, a prazo, sem juros.
04/12/15 Entrega das mercadorias ao cliente João, cujo 

recebimento havia sido em novembro. O cus-
to das mercadorias entregues foi R$7.000,00.

07/12/15 Pagamento de R$12.000,00 a Fornecedores.
13/12/15 Recebimento de R$25.000,00 de Duplicatas a 

Receber de Clientes.
13/12/15 Realização de Venda no valor de R$45.000,00, 

à vista. O custo das mercadorias vendidas foi 
de R$19.000,00.

20/12/15 Reconhecimento de uma perda com 
Duplicatas a Receber de Clientes no valor de 
R$3.000,00, pois um cliente foi considerado 
incobrável.

27/12/15 Reconhecimento de uma Provisão, em fun-
ção de um processo tributário no valor de 
R$20.000,00.

29/12/15 Pagamento antecipado ao Fornecedor 
NAVES, no valor de R$15.000,00, cujas mer-
cadorias serão entregues em fevereiro de 
2016.

Após o registro das operações acima, o total do 
Ativo da Cia. Rio Branco, em 31/12/15, era

a)   R$156.000,00.
b)   R$136.000,00.
c)   R$141.000,00.
d)   R$174.000,00.
e)   R$154.000,00.
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29.  Sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade, 
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade 
– CFC, é correto afirmar que: 

a)   o princípio da Oportunidade 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, indepen-
dentemente de pertencer a uma pessoa, a um 
conjunto de pessoas, a uma sociedade ou a 
instituição de qualquer natureza ou finalidade, 
com ou sem fins lucrativos. Por consequência, 
nesta acepção, o Patrimônio não se confunde 
com aqueles dos seus sócios ou proprietários, 
no caso de sociedade ou instituição. 

b)   o princípio da Entidade 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. 

c)   o princípio da Continuidade refere-se ao 
processo de mensuração e apresentação 
dos componentes patrimoniais para produzir 
informações íntegras e tempestivas. 

d)   o princípio da Prudência determina a adoção 
do maior valor para os componentes do Ativo 
e do menor para os do Passivo, sempre que 
se apresentem alternativas igualmente válidas 
para a quantificação das mutações patrimoniais 
que alterem o patrimônio líquido.

e)   o princípio do Registro pelo Valor Original 
determina que os componentes do patrimônio 
devem ser inicialmente registrados pelos 
valores originais das transações, expressos em 
moeda nacional. 

30.  A empresa Pé Grande Sapatos Ltda. antecipou o 
pagamento de uma conta no valor de R$ 16.000,00, 
obtendo um desconto de 5%. Assinale a opção com 
a forma correta do registro contábil a ser lançado:
a)   Caixa, a débito R$ 16.000,00 

Contas a pagar, a crédito R$ 15.200,00 
Receita, a crédito R$ 800,00

b)   Contas a pagar, a débito R$ 16.000,00 
Caixa, a crédito R$ 15.200,00 
 Descontos concedidos, a crédito R$ 800,00

c)   Contas a pagar, a débito R$ 16.000,00 
Caixa, a crédito R$ 15.200,00 
Receita, a crédito R$ 800,00

d)   Caixa, a débito R$ 15.200,00 
Receita, a débito R$ 800,00  
Contas a pagar, a crédito R$ 16.000,00

e)   Caixa, a débito R$ 15.200,00 
Descontos concedidos, a débito R$ 800,00  
Contas a pagar, a crédito R$ 16.000,00

31. Segundo a Lei nº. 4.320/1964, o ato emanado de 
autoridade competente que cria para o Estado 
obrigação de pagamento, pendente ou não de 
implemento de condição, é denominado:

a)   pagamento.
b)   recolhimento.
c)   liquidação.
d)   arrecadação.
e)   empenho.

32.  O documento de entrada do Sistema Integrado 
de Administração Financeira (Siafi) que tem 
a finalidade de registrar o pagamento de 
compromissos, bem como a transferência 
de recursos entre Unidades Gestoras (UG), 
liberação de recursos para fins de adiantamento, 
Suprimento de Fundos, Repasse, Sub-repasse, é 
denominado:

a)   Nota de Lançamento – NL.
b)   Nota de Movimentação de Crédito – NC.
c)   Ordem Bancária – OB.
d)   Nota de Programação Financeira – PF.
e)   Nota de Empenho – NE.
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Dados para a resolução das questões de nos 33 e 34.

A empresa Alpha Ltda. realizou as seguintes 
operações no exercício de 2015, envolvendo o seu 
estoque de uma mercadoria, que estava vazio:
- Adquiriu 100 peças, a custo de R$ 10,00 a unidade, 
em 31 de março;
- Efetuou baixa no estoque de 50 peças, vendidas 
a R$ 20,00 a unidade, em 30 de abril; 
- Adquiriu 150 peças, a custo de R$ 12,00 a unidade, 
adquirida em 31 de maio;
- Efetuou baixa no estoque de 150 peças, vendidas 
a R$ 24,00 a unidade, em 30 de junho; 
- Adquiriu 250 peças, a custo de R$ 10,00 a unidade, 
adquirida em 31 de julho; e 
- Efetuou baixa no estoque de 100 peças, vendidas 
a R$ 20,00 a unidade, em 31 de agosto.
As compras das peças foram feitas com frete grátis. 
As compras e as vendas das mercadorias foram 
tributadas com ICMS à alíquota de 18% (dezoito 
por cento). Não incidiu IPI sobre as operações. Não 
houve descontos, nem devolução nas vendas. 
Considerando as informações supracitadas e o uso 
do método PEPS, assinale a opção correta.

33.  O Custo das Mercadorias Vendidas foi de:

a)   R$ 2.346,00.
b)   R$ 1.300,00.
c)   R$ 2.706,00.
d)   R$ 3.300,00.
e)   R$ 594,00.

34.  As vendas proporcionaram um lucro bruto de:

a)   R$ 4.254,00.
b)   R$ 5.412,00.
c)   R$ 3.066,00.
d)   R$ 6.600,00.
e)   R$ 4.458,00.

Analise o quadro abaixo para responder às questões 
de nos 35 e 36.

Contas do balanço patrimonial da empresa XYZW 
Ltda.:

Aplicações Financeiras 10.000
Capital Social 48.000
Debêntures 48.000
Disponibilidades 48.000
Duplicatas Descontadas 15.200
Estoques 32.000
Financiamentos 20.800
Fornecedores 10.000
Imobilizado 32.000
Intangível 14.000
Investimentos 8.000
Realizável a Longo Prazo 52.000
Reserva de Lucros 14.000

35. Com base nas informações das contas acima, é 
correto afirmar que:

a)   o passivo circulante é de 48.000.
b)   o ativo circulante é de 62.000.
c)   o patrimônio líquido é de 90.000.
d)   o ativo não circulante é de 106.000 .
e)   o passivo não circulante é de 46.000.

36.  Analise as contas acima e assinale a opção correta.

O índice de liquidez seca é:
a)   1,96.
b)   1,26.
c)   1,51.
d)   1,04.
e)   1,71.
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37. Ao final do exercício de 2015, foram obtidas as 
seguintes informações sobre o orçamento do 
Município W naquele exercício, em R$ milhões:

Receita corrente prevista 1.000
Receita corrente arrecadada 1.100
Receita de capital prevista 1.000
Receita de capital arrecadada 950
Despesa corrente fixada 900
Despesa corrente empenhada 950
Despesa de capital fixada 1.100
Despesa de capital empenhada 1.050

a)   O superávit orçamentário foi de R$ 100 milhões, 
e isso aconteceu por causa de excesso de 
arrecadação, somente.

b)   O superávit orçamentário foi de R$ 50 milhões, 
e isso aconteceu por causa de economia de 
despesas, somente.

c)   O superávit orçamentário foi de R$ 100 milhões, 
e isso aconteceu por causa de economia de 
despesas, somente.

d)   O superávit orçamentário foi de R$ 50 milhões, 
e isso aconteceu por causa de excesso de 
arrecadação, somente.

e)   O superávit orçamentário foi de R$ 50 milhões, 
e isso aconteceu por causa de economia de 
despesas e de excesso de arrecadação.

Analise os dados a seguir para a resolução das 
questões de nos 38 a 40.

O Município Z apresentou as seguintes informações 
sobre as variações patrimoniais ocorridas no exercício 
de 2015 (em R$):

Alienação de Bens 50.000
Amortização da Dívida 220.000
Amortização de Empréstimos 200.000
Cancelamento de Restos a Pagar 50.000
Consumo de materiais 70.000
Doação de bens 50.000
Doação de bens inservíveis 50.000
Inversões Financeiras 100.000
Investimentos 200.000
Juros e Encargos da Dívida 100.000
Operações de Crédito 200.000
Outras Despesas Correntes 200.000
Outras Receitas Correntes 30.000
Pessoal e Encargos Sociais 300.000
Receita de Contribuições 200.000
Receita Tributária 400.000
Receitas de Serviços 20.000
Receitas Patrimoniais 100.000

38. O total de mutações passivas foi de:

a)   720.000.
b)   520.000.
c)   450.000.
d)   600.000.
e)   700.000.

39. O total de variações ativas orçamentárias foi de:

a)   1.570.000.
b)   1.720.000.
c)   1.820.000.
d)   1.690.000.
e)   1.850.000.

40.  O resultado patrimonial do exercício foi de:

a)   130.000.
b)   120.000.
c)     80.000.
d)   150.000.
e)   140.000.
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