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INSTRUÇÕES 
 
Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de 
Respostas. 
 

1. Caderno de Questões  
 
• Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas: 
PORTUGUÊS – Questões de 001 a 020 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Questões de 021 a 035 
INFORMÁTICA BÁSICA – Questões de 036 a 050 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – Questões de 051 a 100 
 

• Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente 
comunicada ao Fiscal da sala. 

 

• Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão, objetiva de proposição simples. 
Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha de Respostas: 
V, se a proposição é verdadeira; 
F, se a proposição é falsa. 

 

 
ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta. 
 
LEMBRE-SE: 

� A resposta correta vale 1 (um), isto é, você ganha 1 (um) ponto. 
 

� A resposta errada vale – 1 (menos um), isto é, você não ganha  o ponto e ainda tem 
descontado o ponto que ganhou em outra questão. 

 

� A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem  0  (zero).  Você 
não ganha nem perde nada. 

 
 
2. Folha de Respostas 
 
• A Folha de Respostas é  pré-identificada; confira os dados registrados no cabeçalho e 

assine-o com caneta esferográfica de TINTA PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado 
para esse fim. 

 

• NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

• A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço correspondente com 
caneta esferográfica de tinta PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.  
Exemplo:                                          

 

• O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de Respostas é 
de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.  



 

 
UFBA – 2006 – Técnico-Administrativo – Português – 1 

PROVA DE PORTUGUÊS 

QUESTÕES de 001  a  020  
 

INSTRUÇÃO: 

Para cada questão, de 001 a 020, marque na coluna correspondente da Folha de 
Respostas: 

V, se a proposição é verdadeira; 

F, se a proposição é falsa. 

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale –1 (menos um); a ausência de 
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). 

 
QUESTÕES de 001 a 013 
 
TEXTO:     
 

O VIÉS DAS PALAVRAS 
 

 
 
 
 

05 – 
 
 
 
 

10 – 
 
 
 
 

15 – 
 
 
 
 

20 – 
 
 
 
 
 

É comum as gentes eruditas desprezarem a moda em suas diferentes modalidades e 
gêneros. Julgam-se comprometidas com os valores eternos que repudiam o efêmero. Elas 
reclamam de tudo o que pode ser transitório, mas são as primeiras a embarcar na canoa 
furada das novidades em matéria de linguagem. 

Já foi tempo em que era erudito falar em “a nível de”, como foi radiante quem 
descobriu que as coisas devem se inserir num contexto. Os jornalistas mais escolados 
descobriram o verbo “disparar” para se referir a alguma coisa que é respondida na bucha ― e 
aí está uma palavra, “bucha”, contemporânea das Guerras Púnicas e da descoberta da roda. 

Entrou em circulação, entre as cultas gentes, a palavra viés. Fui ao “Aurélio” e ao 
“Houaiss” para saber do que se tratava. Para Aurélio, viés é uma direção oblíqua ou uma tira 
de pano cortada no sentido diagonal da peça. Olhar de viés equivale a olhar de esguelha. 

Para Houaiss, que sempre foi modernamente complicado, viés é “o meio furtivo, 
esconso, de obter ou fazer concluir algo”. Tive preguiça de consultar o que era “esconso”, 
mas acho que entendi mais ou menos. 

O espantoso é que, há cinco, seis anos, ninguém se atrevia a mencionar essa 
palavra, a não ser em matéria de costura, ou seja, da tira de pano cortada em sentido diagonal 
da peça. De repente, tudo passa a ser viés, o econômico, o social, o político, o artístico, o 
esportivo e o culinário. 

Quem diz ou escreve “viés” sente-se um iluminado, um Moisés com as tábuas da 
lei. Outra noite, numa palestra com estudantes, um deles me perguntou se era legítimo o viés 
da literatura atual. 

Sinceramente, não entendi bem a pergunta, porque ainda não havia ido ao 
dicionário do Houaiss. Se tivesse ido, responderia que a literatura olha de esguelha a 
sociedade. No fundo, é uma coisa esconsa.    

 
CONY, Carlos Heitor. O viés das palavras. Folha de S. Paulo , São Paulo, 5 jun. 2005. Caderno Opinião, p. A2. 
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Questão 001  
   

Carlos Heitor Cony, nesse texto, manifesta uma visão crítico-irônica sobre os modismos 
lingüísticos. 
 
Questão 002 
 
O texto destaca a perenidade do significado das palavras consideradas eruditas. 
 
Questão  003 

   
Com base na leitura do texto, pode-se afirmar que o autor interage com outros 
enunciadores do discurso. 
 
Questão  004 

 
O fragmento “que sempre foi modernamente complicado” (l. 12) expressa um juízo de 
valor do autor do texto. 
 
Questão 005 
 
O fragmento “embarcar na canoa furada das novidades em matéria de linguagem” (l. 3-4) 
exemplifica o uso de linguagem figurada no texto. 
 
Questão 006  
 
No segundo parágrafo, os termos “disparar” (l. 7) e “na bucha” (l. 7) são considerados 
sinônimos  e, ambos,  anacrônicos. 
 
Questão 007  
 
Os significados da palavra “viés”, nos dicionários Aurélio e Houaiss, são idênticos e 
exemplificam um caso de precisão de linguagem. 
 
Questão 008 
 
A expressão “No fundo” (l. 24) equivale a Na realidade. 
 
Questão 009  

 
O sujeito de “Julgam-se” (l. 2), “repudiam” (l. 2) e  “são as primeiras a embarcar na canoa 
furada” (l. 3-4) é sempre o mesmo e já foi esclarecido no início do parágrafo. 
 
Questão 010  
 
No primeiro parágrafo, o elemento argumentativo “mas” (l. 3) introduz um ato contraditório 
das “gentes eruditas” (l. 1) em relação à moda. 
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Questão 011 
 

O termo “que as coisas devem se inserir num contexto” (l. 6) completa o sentido do verbo e, 
sem alterar o sentido da frase, pode ser assim reestruturado: que as coisas devem ser 
inseridas num contexto. 
 

Questão 012  
   

A expressão “contemporânea das Guerras Púnicas e da descoberta da roda.” (l. 8) 
identifica espaços. 
 

Questão 013 
 

A forma  verbal “responderia” (l. 23) permite a correta reestruturação teria respondido. 
 
QUESTÕES de 014 a 019 
 

TEXTO:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINISSÉRIE  JK.  Uma  história  que  entrou  para  a  História.  Veja,  São  Paulo:  Abril,  ed. 1937, ano 38,  n. 52, p. 183, 
28 dez. 2005. 
 
Questão 014 

 
O texto constitui uma peça publicitária destinada a um público predeterminado e restrito: os 
políticos. 
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Questão 015  
   

A análise do texto verbal da propaganda permite inferir que a minissérie mescla realidade 
histórica com fantasia. 
 
Questão 016  

   
A propaganda da minissérie tem como objetivo exaltar o discurso político da era JK. 
 
Questão 017  

   
Em “o personagem principal é um  Presidente da República”, os termos “o”  e  “um”  
denotam, respectivamente, precisão e imprecisão. 
 
Questão 018  

   
No trecho “Minissérie JK. Uma história que entrou para a História.”, o ponto após “JK” pode 
ser substituído por dois pontos, uma vez que aquilo que é enunciado logo depois tem valor 
apositivo. 
 
Questão 019  

   
Na frase “Estes poderiam ser elementos de qualquer história, a  não ser por um detalhe ”, 
o trecho destacado exprime restrição. 
 
Questão 020  
 
TEXTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WATTERSON,  Bill.  Calvin  &  Haroldo. Disponível em: <http://depositodocalvin. blogspot.com/2005/12/calvin-
haroldo-tirinha-198.html> Acesso em: 8 jan.2006 

 
Nessa tira, o humor se instaura a partir do significado ambíguo do verbo “comer”, o que é 
desfeito nas duas falas finais. 
 

* * * 
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PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

QUESTÕES de 021 a 035 

INSTRUÇÃO: 

Para cada questão, de 021 a 035, marque na coluna correspondente da Folha de 
Respostas: 

V, se a proposição é verdadeira; 

F, se a proposição é falsa. 

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale –1 (menos um); a ausência de 
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). 

 

 
Questão 021 
 
Enquanto, na administração particular, é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na 
administração pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza. 

 
Questão 022 

Os Estados-Membros são entidades federativas que compõem a União, dotadas de 
soberania. 
 

Questão 023 

A existência do Estado se justifica como entidade prestadora de serviços e de utilidades 
aos indivíduos, proporcionando o maior grau possível de bem-estar social. 
 

Questão 024 

Os governantes, preocupados com a qualidade das ações, podem terceirizar serviços que 
seriam exclusivos do Estado. 
 

Questão 025 

O direito de fiscalizar e exigir do concessionário o correto fornecimento do serviço 
compete, também, ao usuário dos Serviços de Utilidade Pública. 
 
Questão 026 

 
O Plano Plurianual é um plano de médio prazo, com períodos de duração diferentes, 
elaborado pelo poder público para o governo federal e para os governos estaduais e 
municipais. 
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Questão 027 

O processo de Tomada de Contas relativo a adiantamento feito a servidor público deve 
ser constituído de comprovantes originais das despesas realizadas, dentro do prazo de 
aplicação para o qual o adiantamento foi concedido. 
 

Questão 028 

Denomina-se Servidor em Alcance aquele que foi atingido pelas malhas do Imposto de 
Renda. 
 
Questão 029 
 
Em um processo de licitação, as condições de preço constituem o aspecto estabelecido 
para ser levado em conta no julgamento das propostas. 
 
Questão 030 

Nos casos de guerra ou de grave perturbação da ordem e nos casos de emergência ou 
de calamidade pública, é dispensável a licitação. 
 
Questão 031 

O uso da política orçamentária visando ao alcance de um equilíbrio econômico da 
sociedade é próprio da função distributiva do Estado. 
 

Questão 032 

Mesmo havendo candidatos aprovados em concurso anterior, com prazo de validade não 
expirado, poderá ser aberto novo concurso, se a Administração assim o julgar adequado. 
 
Questão 033 

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório de 24 meses. 
 
Questão 034 

O Código de Ética Profissional do Servidor Público estabelece a dignidade, o decoro, o 
zelo, a eficácia, a consciência dos princípios morais e o dever de honestidade como 
primados maiores que devem nortear o servidor público. 
 
Questão 035 

A Constituição Brasileira assegura a todos o acesso à informação e resguarda o sigilo da 
fonte, quando necessário ao exercício profissional. 
 
 
 

* * * 
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PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA 
 

QUESTÕES de 036 a 050 

INSTRUÇÃO: 

Para cada questão, de 036 a 050, marque na coluna correspondente da Folha de 
Respostas: 

V, se a proposição é verdadeira; 

F, se a proposição é falsa. 

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale –1 (menos um); a ausência de 
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). 

 
Questão 036 
 
A  facilidade  de se  poder  realizar  a  navegação  off-line no Internet Explorer consiste 
em armazenar  as  páginas desejadas de um determinado site quando o usuário estiver 
on-line, indicando o número de níveis de link que devem ser armazenados. 
 
Questão 037 
 
No  Internet Explorer, na guia de segurança, a zona de Intranet Local aplica-se a sites 
não-confiáveis e que requerem uma configuração mais restrita. 
 
Questão 038 
 
Ao se clicar em um link, na web, que direciona para um documento PDF, deve-se levar 
em consideração o nível de segurança desse site, pois os documentos PDF têm sido 
largamente usados para formatar o HD dos usuários que não possuem o programa 
“Adobe Acrobat Reader”. 
 
Questão 039 
 
Os computadores, por utilizar o sistema de numeração binário, só trabalham com os 
dígitos 0 e 1 (Bit), e, por essa razão, foram desenvolvidos sistemas, dentre os quais se 
destaca o ASCII, para que eles possam apresentar caracteres alfabéticos, algarismos, 
sinais de pontuação e outros símbolos. 
 
Questão 040 
 
Os sistemas antigos de representação de dados usam sete ou oito Bits para caracterizar 
os símbolos, representando, respectivamente, 128 ou 256 símbolos diferentes, enquanto 
um novo sistema, o Unicode, utiliza dois bytes e pode representar 512 símbolos 
diferentes. 
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QUESTÕES de 041 a 043 
 

 
 
 

A figura acima representa as opções da Internet. Com base em sua análise, é 
correto afirmar: 
 
Questão 041 
 
O botão “Excluir Cookies” elimina todas as imagens que foram armazenadas nas visitas 
às páginas da Web. 
 
Questão 042 
 
Clicando-se em “Configurações”, pode-se selecionar a pasta onde serão armazenados os 
arquivos temporários, resultado do processo de navegação na Web. 
 
Questão 043 
 
Na aba “Programas”, deve-se informar o endereço dos sites que não podem utilizar os 
cookies (programas), quando o navegador estiver exibindo uma página desse site. 
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QUESTÕES  044 e 045 
 

 
 

Questão 044 
 

Todo documento, no Word, é criado com base em um modelo, que geralmente é 
o Normal e que possui um dicionário definido para o documento inteiro. 

 
Pretendendo-se alterar o dicionário para apenas uma parte do texto, deve-se selecionar o 
trecho desejado e então solicitar a mudança do dicionário, escolhendo um idioma e 
clicando em OK. 
 

Questão 045 
 

Se a tecla “Padrão” for clicada, o Word adotará o idioma Inglês, já que esse programa foi 
feito nos Estados Unidos. 
 

Questão 046 
 

O ícone    que aparece na barra de status do Word indica que um texto está sendo 
digitado e, se for dado um duplo click sobre ele, pode-se salvar automaticamente o 
documento. 
 

Questão 047 
 
No Word, quando se deseja que a ortografia seja verificada automaticamente enquanto se 
está digitando um documento, deve-se selecionar a opção “Verificar ortografia ao digitar”, 
que pode ser encontrada no Menu de Ferramentas, no item “Opções”. 
 

Questão 048 
 

Com o Bloco de Notas, é possível editar e formatar um arquivo construído no padrão 
Word (Doc). 
 

Questão 049 
 

Em um aplicativo padrão Windows, os atalhos Ctrl+X, Ctrl+C e Ctrl+V representam, 
respectivamente, “Recortar”, “Copiar” e “Colar”. 
 

Questão 050 
 

No Windows Explorer, quando se está arrastando uma pasta para um outro local, se o 
ícone que acompanha o cursor apresenta um sinal de + (mais), é porque está sendo feita 
uma cópia dessa pasta e não apenas movendo-a. 
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PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
CONTADOR 

 

QUESTÕES de 051 a 100  

INSTRUÇÃO: 

Para cada questão, de 051 a 100, marque na coluna correspondente da Folha de 
Respostas: 

V, se a proposição é verdadeira; 

F, se a proposição é falsa. 

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale –1 (menos um); a ausência de 
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). 

 
Questão 051  
 

DÉBITO CRÉDITO  
Contas a Pagar 
Despesas de Juros 
a Bancos 

 R$1 600,00 
   R$380,00 

 
 

R$1 980,00 
 
O registro contábil apresentado mostra um Fato Contábil Permutativo Diminutivo. 
 
Questão 052  
 
O registro do recebimento, em dinheiro, de uma dívida com juros representa um fato 
contábil misto aumentativo e um lançamento de 2a fórmula. 
 
Questão 053  
 

Em determinado ano, a Empresa Gira-Gira descontou duplicatas no valor de 
R$15 000,00. No ato da operação, o banco cobrou R$800,00 a título de juros e, R$120,00 
de despesa bancária.  

 
Assim sendo, pode-se concluir que o Contador da empresa registrou essa operação de 
acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, do seguinte modo: 
 

Banco      R$14 800,00 
Encargos Financeiros a Apropriar       R$120,00 
a Duplicatas Descontadas   R$15 000,00 

 
Questão 054  
 
O princípio contábil da Correção Monetária do Balanço determina que os efeitos da 
alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros 
contábeis, através do ajustamento da expressão formal dos valores dos componentes 
patrimoniais, devendo esse princípio ser adotado toda vez que o valor do patrimônio da 
entidade não estiver refletindo o seu real valor econômico. 
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Questão 055  
 

De acordo com os princípios fundamentais de Contabilidade e as práticas 
contábeis geralmente aceitas no Brasil, o momento de contabilização de compras de itens 
do estoque deve ser o da transmissão do direito de propriedade e, sendo assim, o que 
determina os itens que compõem a conta de Estoque no Balanço Patrimonial das 
empresas é o direito de propriedade e não a posse física dos bens.  

 

Dessa forma, mercadorias para revenda que tenham sido adquiridas pela empresa sob 
condições FOB, ponto de embarque, mas que estejam em trânsito na data do Balanço 
não devem ser incluídas na Conta Estoque. 
 

Questão 056  
 

Em 31 de outubro de 2004, a Comercial de Móveis Alvorada S/A adquiriu 200 
armários por R$60 000,00. No dia 31 de dezembro do mesmo ano, data de encerramento 
do exercício social, o valor líquido de realização de cada peça era de R$250,00. Diante 
desse fato, a empresa constituiu uma Provisão para Ajuste de Estoques ao Valor de 
Mercado, da ordem de R$12 500,00, já que até o encerramento do exercício social foram 
vendidos apenas 50 armários.  

 

Com base nessas informações, pode-se concluir que o procedimento contábil adotado 
pela empresa baseia-se no Princípio da Oportunidade. 
 

Questão 057  
 

Um bem-sucedido comerciante do Recôncavo Baiano, em apenas três anos, 
conseguiu  amealhar  um  patrimônio  que inclui uma concessionária de automóveis e 
uma pequena fazenda que produz e comercializa frutas tropicais. Dada a escassez de 
mão-de-obra especializada na região, o referido empresário costuma utilizar serviços de 
administradores da concessionária na gerência de sua fazenda, embora as despesas 
relativas a tais serviços sejam sempre imputadas à empresa.  

 

À luz dos Princípios Fundamentais de Contabilidade, pode-se afirmar que o procedimento 
adotado pelo empresário contraria o Princípio da Continuidade, pois contribui para reduzir 
os lucros da concessionária. 
 

Questão 058  
 

A extinção total ou parcial de um passivo, qualquer que seja a razão, com o 
desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou superior  à luz dos 
Princípios Fundamentais de Contabilidade, consignados na Resolução CFC 750  não 
pode ser considerado hipótese de realização da receita. 
 

Questão 059  
 

O fato de se contabilizar a Depreciação de um bem, mesmo que não se tenha condições 
de quantificar precisamente a perda de valor do Ativo, é um exemplo de aplicação do 
Princípio do Registro pelo Valor Original. 
 

Questão 060  
 

De acordo com a Lei no 6.404/76, as Contas a Receber devem ser avaliadas por 
seu Valor Líquido de Realização.  

 

Assim sendo, no final do período contábil, a empresa deverá constituir uma Provisão para 
Crédito de Liquidação Duvidosa com o objetivo de cobrir as perdas esperadas na 
cobrança de tais contas, e as contas a receber prescritas devem ser baixadas, sendo que 
a supracitada provisão deverá aparecer no Balanço Patrimonial como uma conta redutora 
das Contas a Receber. 
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Questões de 061 a 063 
 
Em 31 de dezembro de X4, a empresa Comercial Black Ltda. apurou o seguinte Balancete de 
Verificação: 
 

CONTA SALDO 
DEVEDOR CONTA SALDO 

CREDOR 

Caixa R$1 000,00 Financiamentos Bancários de Curto 
Prazo R$2 000,00 

Aplicações de Liquidez Imediata R$2 000,00 Títulos a Pagar (exigível até o final 
de X5) R$200,00 

Duplicatas a Receber (realizável 
até o final de X5) 

R$10 000,00 Fornecedores (exigível até o final de 
X5) 

R$4 700,00 

Dividendos a Receber 
(realizável até o final de X5) R$500,00 Impostos a Recolher (exigível até o 

final de X5) R$1 600,00 

Adiantamento a Funcionários 
(realizável até o final de X5) R$300,00 Adiantamento de Clientes R$3 100,00 

Estoque de Mercadorias R$6 000,00 Juros a Pagar de Empréstimos e 
Financiamentos R$60,00 

Despesa Antecipada de Seguros  R$270,00 Salários a Pagar (exigível até o final 
de X5) R$280,00 

Aluguéis  pagos 
antecipadamente R$400,00 Títulos a Pagar (após o final de X5) R$2 000,00 

Títulos a Receber (realizável 
após o final de X5) 

R$450,00 Financiamentos Bancários de Longo 
Prazo 

R$6 900,00 

Empréstimos a Diretores R$900,00 Capital Social R$5 000,00 
Investimentos Permanentes R$730,00 Reservas de Capital R$150,00 
Obras de Arte R$1 200,00 Reservas de Lucro R$100,00 
Terrenos para futura utilização R$3 600,00 Lucros Acumulados R$1 340,00 

Máquinas e Equipamentos R$4 800,00 Receita Bruta de Venda de 
Mercadorias R$30 000,00 

Móveis e Utensílios R$4 200,00 Receitas de Juros R$2 164,00 
Marcas e Patentes R$5 280,00 Ganho na Alienação de Imobilizado R$3 600,00 

Despesas Administrativas R$5 000,00 Depreciação Acumulada de 
Máquinas e Equipamentos R$1 120,00 

Despesas Comerciais R$2.100,00 Depreciação Acumulada de Móveis 
e Utensílios R$560,00 

Despesas Financeiras R$240,00 Amortização Acumulada de Marcas 
e Patentes R$396,00 

Devolução de Vendas R$500,00    
Custo das Mercadorias 
Vendidas R$15 000,00    

Capital a Integralizar R$800,00    
TOTAL R$65  270,00   R$65 270,00 

 

Além do Balancete de Verificação, o Contador da empresa apurou ainda as seguintes 
informações: 

� O Objetivo Social da empresa é o comércio varejista de mercadorias. 
� Ao final de cada exercício, a empresa constitui Provisão para Crédito de Liquidação 

Duvidosa, à base de 5% sobre o saldo da conta de Duplicatas a Receber. 
� O valor de mercado das mercadorias em estoque foi avaliado em R$ 5 100,00. 
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Considerando-se as informações disponíveis sobre essa empresa, os princípios 
fundamentais de contabilidade e as práticas contábeis geralmente aceitas no Brasil, é 
correto afirmar: 
 
Questão 061  
 
O Balancete de Verificação e as informações apuradas pelo Contador revelam que a 
empresa terá um Lucro Operacional, em X4, inferior a R$8 000,00. 
 
Questão 062  
 
O  Balancete  de Verificação e as informações apuradas pelo Contador revelam que o  
saldo  do  Ativo  Circulante  no  Balanço  Patrimonial  de  31 de dezembro de X4,  da 
empresa, foi de R$18 400,00. 
 
Questão 063  
 
Em X4, o Resultado Não-Operacional da empresa foi de R$5 764,00. 
 
Questão 064  
 

Da contabilidade da Companhia Comercial da Bahia foram obtidos os seguintes 
dados relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2004. 
 

CONTAS DO RAZÃO GERAL SALDO  
Receita Bruta de Vendas de Mercadorias  R$50 000,00 
Custos das Mercadorias Vendidas  R$23 000,00 
Devolução de Compras  R$8 000,00 
Descontos Comerciais Obtidos  R$6 500,00 
Abatimento sobre Vendas  R$3 800,00 
Abatimento sobre Compras  R$11 200,00 
Descontos Comerciais Concedidos  R$2 500,00 
Descontos Financeiros Concedidos  R$1 700,00 
Devolução de Vendas  R$1 600,00 

 
Com base nesses dados, é correto afirmar que o Resultado com Mercadorias dessa 
empresa, em 2004, foi de R$27 000,00. 
 
RASCUNHO 
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Questão 065  
 

Em 31 de outubro de 2002, uma entidade contábil fez uma aplicação financeira 
com prazo total de 90 dias, ao custo de aquisição de R$950,00 com Imposto de Renda 
Retido na Fonte (IRRF) de R$30,00 a compensar com o Imposto de Renda devido sobre 
o lucro apurado no período fiscal, devendo o resgate da aplicação se dar em 29 de janeiro 
de 2003 no montante de R$1 220,00. 
 

Admitindo-se que a empresa apropria linearmente os juros da aplicação, o registro 
contábil a ser feito, no ato da contratação da operação financeira, é o seguinte: 
 

DÉBITO CRÉDITO  
Investimentos Temporários 
IRRF a Compensar 
a Bancos 
a Receita de Juros 
a IRRF a pagar 

R$1 220,00 
    R$30,00 

 
 

R$950,00 
R$270,00 

      R$30,00 
 
Questão 066  
 

A  Comercial  de  Alimentos  Tabajara  S/A,  cujo  exercício  social  coincide  com   
o no-calendário, pagou um prêmio de seguro contra incêndio no valor de R$48 000,00 em 
31 de março de 2003, com cobertura para 12 meses. Esse valor foi inteiramente 
contabilizado como despesa operacional do exercício de 2003.  

 

Ajustando-se as demonstrações contábeis ao Princípio da Competência, o lançamento 
corretivo, efetuado em 31 de dezembro de 2003, provoca, no lucro líquido do exercício de 
2004, uma redução de R$12 000,00. 
 
Questão 067  
 

No último dia de dezembro de 2002, os sócios da Madeireira Irmãos Sampaio 
Ltda., valendo-se de uma promoção, resolveram formar um estoque de material de 
expediente para os próximos três anos. Além de temerem uma súbita elevação de preços, 
sentiram-se estimulados a adotar essa providência pelo fato de o seu fornecedor exigir o 
pagamento da primeira parcela somente a partir de primeiro de janeiro de 2004. Toda a 
dívida importava em R$36 000,00 e foi parcelada em 12 duplicatas de igual valor. 

 

Nessas condições, sabendo-se que, apenas 15% desse material serão consumidos em 
2003, pode-se afirmar que, em obediência ao Princípio da Competência, o Contador deve 
registrar apenas R$5 400,00 como despesa em 2003.  
 
RASCUNHO 
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Questões 068 e 069 
 

Do Balanço Patrimonial da Empresa Comercial Manguabera Ltda., relativo ao 
exercício findo em 31 de dezembro de X5, foram extraídas as seguintes informações: 
 
GRUPOS DO BALANÇO PATRIMONIAL TOTAL  
Ativo Circulante R$300 000,00  
Ativo Realizável a Longo Prazo R$50 000,00  
Ativo Permanente R$400 000,00  
Passivo Circulante R$200 000,00  
Exigível a Longo Prazo R$160 000,00  
Patrimônio Líquido R$390 000,00  

 
A liquidez da empresa diz respeito à sua capacidade de pagar as suas dívidas e 

pode ser expressa através de alguns índices, dentre os quais se destacam a Liquidez 
Corrente e a Liquidez Seca.  
 
Questão 068  
 
Analisando-se os dados disponíveis sobre a Empresa Comercial Manguabera Ltda. se o 
seu índice de Liquidez Seca for de 1,1, então o total dos Estoques da empresa realizável 
no curto prazo é de R$80 000,00. 
 
Questão 069  
 
Analisando-se os dados disponíveis, é correto afirmar que a Liquidez Imediata da 
Comercial Manguabera Ltda. é de 0,25, se o total do disponível for igual a R$100 000,00. 
 
Questão 070  
 

A determinação da rentabilidade de uma empresa baseia-se na análise do 
retorno sobre o investimento, do custo da dívida e do retorno sobre o Patrimônio Líquido. 

 

Assim sendo, pode-se afirmar que o custo da dívida representa o quanto a empresa paga 
por utilizar recursos de terceiros nas suas operações e que a razão entre as taxas de 
retorno sobre o Patrimônio Líquido e a taxa de retorno sobre o Ativo representa o Grau de 
Alavancagem Financeira. 
 
RASCUNHO 
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Questões de 071 a 073 
 

A tabela a seguir contém os dados relativos aos dois últimos períodos de 
produção, tirados da contabilidade da Cia. Maracá, uma pequena indústria que opera na 
cidade e fabrica um único produto. 
 

CONTAS      31/12/X2   31/12/X3  
Estoque Inicial de Matéria-Prima    R$2 400,00  R$1 600,00  
Compra de Matéria-Prima    R$8 200,00  R$800,00  
Mão-de-Obra Direta Aplicada    R$3 600,00  R$960,00  
Custos Indiretos Variáveis    R$2 400,00  R$640,00  
Custos Indiretos Fixos    R$3 300,00  R$3 300,00  
Despesas Fixas    R$4 200,00  R$4 200,00  

 
Além dos dados da tabela, sabe-se ainda, sobre os custos de produção da 

empresa, o seguinte: 
� A Cia. usa o método de custeio por absorção para apurar os custos de produção. 
� Cada unidade de produto utiliza 1,5 unidade de matéria-prima. 
� Cada unidade de matéria-prima custou R$20,00 em todos os períodos. 
� Em X3, a empresa não teve estoque final de matéria-prima. 
� Em X2 e em X3, não existiam estoques iniciais nem finais de Produtos Acabados e 

de Produtos em Elaboração. 
� Em X2 e X3, o custo variável unitário foi igual. 

 
A partir da análise dessas informações, é correto afirmar: 

 
Questão 071  
 
A empresa, em X2, apurou um custo de produção de R$18 300,00.  
 
Questão 072 
 
O volume de produção, em X3, foi de 40 unidades de produtos. 
 
Questão 073  
 
O custo unitário de produção, em X2, foi de R$61,00. 
 
RASCUNHO 
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Questões 074 e 075 
 

Uma fábrica de brinquedos orçou o seguinte montante de Custos Indiretos de 
Fabricação para um determinado exercício financeiro: 
 

� Custo Indireto de Fabricação Fixo    R$60 000,00 
� Custo Indireto de Fabricação Variável    R$40 000,00 
� TOTAL       R$100 000,00 

 
 

Além dos Custos Indiretos de Fabricação, o Diretor da fábrica estimou que iria 
aplicar 5000 horas de Mão-de-Obra Direta na produção. Contudo, ao final do exercício, a 
contabilidade apurou os seguintes dados reais: 
 

� Custo Indireto de Fabricação efetivamente apurado    R$ 96 000,00 
� Quantidade de Mão-de-obra Direta efetivamente aplicada    4 000 horas. 

 
Em relação aos Custos Indiretos de Fabricação dessa empresa, no final do 

exercício, é correto afirmar: 
 
Questão 074 
 
A Variação de Volume apurada foi de R$12 000,00, desfavorável. 
 
Questão 075  
 
A Variação de Custo apurada foi de R$4 000,00, favorável. 
 
Questão 076  
 
Uma  empresa  que  tem uma margem de contribuição de 60% pratica um preço de venda 
unitário de R$30,00, tem Custos e Despesas Fixas de R$8 500,00 por período e incorre 
em 30% de Imposto de Renda para obter um Lucro Líquido de R$9 170,00 precisa vender 
1 200 unidades de produto. 
 
RASCUNHO 
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Questões de 077 a 079 
 

A  tabela  a seguir contém informações sobre o último exercício financeiro da 
Cia. MAPIS, empresa que produz e vende um único produto. 
 

Receita de Venda R$12 060,00 

Custos Variáveis de Produção R$5 360,00 

Custos Fixos de Produção R$1 200,00 

Despesas de Venda Variáveis R$1 340,00 

Despesas Administrativas Fixas R$1 000,00 

Despesas Comerciais Fixas R$800,00 

Volume de Produção e venda 670 unidades 

 
Com base nesses dados, relativos à Empresa, nesse período, é correto afirmar:  

 
Questão 077  
 
O Ponto de Equilíbrio foi de 434 unidades. 
 
Questão 078  
 
O grau de Alavancagem Operacional foi maior que 2,2 e menor que 2,3. 
 
Questão 079  
 
O Lucro Operacional da empresa foi de R$6 030,00. 
 
Questão 080  
 
No método Custeio Variável, se o nível de estoque de produtos acabados aumentar 
durante um período contábil a empresa apresentará um lucro operacional maior do que 
aquele que seria apurado com a utilização do método de Custeio por Absorção. 
 
RASCUNHO 
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Questão 081  
 

Em um determinado período, uma empresa apurou a seguinte Demonstração de 
Resultado: 
 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  TOTAL  
Receita Operacional de Vendas    R$75 000,00   
Custos e Despesas Variáveis   R$(45 000,00)  
Margem de Contribuição    R$30 000,00   
Custos Fixos   R$(20 000,00)  
Lucro Operacional    R$10 000,00   

 
A partir da análise do resultado da empresa é correto afirmar que o Ponto de Equilíbrio, 
em receita, é de R$50 000,00. 
 
Questão 082  
 

Em um determinado período, a empresa ALFA levantou as seguintes 
informações na sua contabilidade: 
 

• Volume de produção e venda:         120 unidades. 
•  Margem de contribuição unitária:        R$35,00 
•  Grau de Alavancagem Operacional:    3,0 vezes 

 
Com base nessas informações e considerando-se que a empresa produz e vende um 
único produto, é correto afirmar que o Ponto de Equilíbrio, em quantidade de produtos, foi 
de 80 unidades. 
 
Questão 083  
 

No Brasil, em função da observância do Princípio da Anualidade orçamentária, 
as entidades públicas utilizam o regime de caixa para registrar os eventos orçamentários 
relativos à receita.  

 

Assim, no caso do apontamento contábil da previsão da receita orçamentária da União, o 
registro será feito no Sistema Orçamentário da seguinte forma: 

 
DÉBITO:  Execução Orçamentária 
CRÉDITO: Receita Prevista 

 
RASCUNHO 
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Questão 084  
 
De acordo com a Lei Federal no 4.320/64,  os serviços de contabilidade das entidades de 
direito público organizam-se no sentido de permitir o acompanhamento da execução 
orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos 
serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais e a análise e interpretação dos 
resultados econômicos e financeiros dessas entidades, através da utilização de contas 
escrituradas nos sistemas Orçamentário, Patrimonial, Financeiro e de Compensação. 
 
Questão 085  
 
De acordo com as normas da Contabilidade Pública brasileira, as alterações nos valores 
dos elementos do patrimônio público, decorrentes da desincorporação ou baixa de bens 
representam Variações Ativas. 
 
Questão 086  
 
Quando uma entidade pública adquire material permanente, o seu órgão de contabilidade 
irá registrar tal operação através de escrituração de contas nos sistemas orçamentário, de 
compensação e patrimonial. 
 
Questão 087  
 
O seguinte registro contábil realizado pelo Contador da Prefeitura de MARAMÁ se refere 
à contabilização do pagamento de uma despesa já liquidada. 
 

SISTEMA LANÇAMENTO 
 
Financeiro 
 

 
DÉBITO:  Despesa Realizada 
CRÉDITO: Despesa Liquidada a Pagar 
 

 
Orçamentário 
 

 
DÉBITO:  Despesa Empenhada 
CRÉDITO: Execução da Despesa 
 

 
Questão 088 
 
O registro do empenho da despesa ocorre através da utilização de contas no sistema 
orçamentário por meio do seguinte lançamento: 
 

DÉBITO:  Créditos Disponíveis 
CRÉDITO: Despesa Empenhada 
 

Questão 089  
 
O Sistema Orçamentário engloba todas as operações que resultem débitos e créditos de 
natureza financeira compreendidas na execução orçamentária das receitas e das 
despesas públicas, demonstrando as disponibilidades existentes no início e no final do 
exercício. 
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Questão 090  
 

O recebimento no valor de R$1 000,00 decorrente de imposto gera o seguinte lançamento 
no sistema financeiro: 
 

DÉBITO CRÉDITO  
Banco 
Receita Orçamentária 

R$1 000,00 
 

 
R$1 000,00 

 
Questão 091  
 

De acordo com a Lei no
 4.320/64, são Receitas de Capital aquelas provenientes da 

realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, da conversão em 
espécie de bens e direitos, dos recursos recebidos de outras pessoas de direito público 
ou privado destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital, e, 
ainda, do superávit do Orçamento Corrente. 
 
Questão 092  
 

A despesa orçamentária compreende um conjunto de créditos ou autorizações 
consignadas na Lei de Orçamento e se realiza por meio da administração de crédito.  

 

Tomado por base os ditames da Lei no 4.320/64, é correto afirmar que a despesa pública 
percorre os seguintes estágios: Fixação, Licitação, Empenho, Formalização e 
Provisionamento.  
 

Questão 093  
 

O registro das autorizações legislativas da despesa por parte das unidades orçamentárias 
será realizado através do seguinte lançamento no sistema orçamentário: 
 
  DÉBITO:  Orçamento da Despesa 
  CRÉDITO: Créditos Disponíveis 
 
Questão 094  
 

De acordo com a classificação econômica da receita pública, a Receita de Capital 
representa  o  ingresso de recursos financeiros oriundos de atividades operacionais ou 
não operacionais para aplicação em despesas operacionais, correntes ou de capital, 
visando ao atingimento dos objetivos traçados nos programas e nas ações de governo. 
 
Questão 095  
 

De acordo com a Lei no 4.320/64, Bancos C/Movimento e Adiantamentos  a Servidores 
Públicos  são contas de ativo financeiro. 
 
Questão 096  
 

A incorporação, por doação, de um bem imóvel ao patrimônio de uma entidade de direito 
público provoca uma variação ativa extra-orçamentária e deverá ser registrada através do 
sistema patrimonial da seguinte maneira: 
 
  DÉBITO:  Bens  Imóveis 
  CRÉDITO: Variações Ativas 
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Questão 097  
 
A Dívida Fundada  assim como outras que necessitam de autorização legal para 
amortização ou resgate  pertence ao grupo Passivo Permanente. 
 
Questão 098  
 
A Dívida Flutuante Pública representa compromissos de exigibilidade superior a doze 
meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de obras 
e serviços públicos, com valor previamente determinado e garantido por título do governo 
rendem juros e são amortizáveis ou resgatáveis. 
 
Questão 099  
 
O Balanço Orçamentário evidencia a receita e a despesa orçamentárias, bem como os 
recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os 
saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o 
exercício seguinte. 
 
Questão 100  
 
Os Créditos Especiais são aqueles destinados a despesas para as quais não haja 
dotação orçamentária específica, têm sua autorização concedida pelo Poder Legislativo e 
podem ser utilizados para cobertura de despesas eventuais ou especiais. 
 
 

 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


