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01. Os fatos contábeis podem ser classificados em três 
grupos: permutativos, modlficatNos e mistos. É correto afirmar 
que 

a) fatos contábeis perrnutativos são aqueles que-alteramos 
elementos corriponentes do Ativo e do Passivo, e 
interferem, negativamente, no Património Líquido. 

13) fatos contábeis modificativos são aqueles que produzem 
efeitos sobre o Património Líquido, aumentando-o, apenas. 

c) fatos contábeis modIfIcativos são aqueles que não 
produzem efeitos sobre o Património Líquido. 

cl) fatos contábeis permutativos são aqueles que alteram os 
elementos componentes do Ativo e do Passivo, e 
Interferem, positivamente, no Património Liquido. 

fatos contábeis permutativos são aqueles que alteram 
apenas os elementos componentes do Ativo e do Passivo, 
sem alterar quantitativamente o Património Líquido. 

02. Nos termos da resolução 750 do CFC, marque a 
alternativa que combine o conjunto de principlos que 
correspondam, respectivamente, aos quesitos a seguir: 

1. o princípio 	  impõe a escolha da hipótese 
que resulte na adoção do menor valor para os 
componentes do Ativo-  e do maior para os do Passivo, 
sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas 
para quantificação das mutações patrimoniais que alterem 

Património Liquido. 

o principio cotiVPC--, eticok  determina que as receitas e 
as despesas devem ser Incluídas na apuração do resultado 
do período em que ocorre, sempre simultaneamente 
quando se correlacionarem, independentemente de 
recebimento ou pagamento. 

o princípio 0-b-l-Ca-rdetermina  que os efeitos da 
alteração do poder aq divo da moeda nacional devem 
ser reconhecidos nos registros contábeis através do 
ajustamento da expressão formal dos valores dos 
componentes patrimoniais. 

o princípio  Ji_creninatreconhece  o patrimônio como 
objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, 
a necessidade da diferenciação de um património particular 
no universo dos patrimônios existentes, 
independentemente de pertencer a Uma pessoa, um 
conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de 
qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins 
lucrativos. 

a) da prudência - da com etência 
monetária  - da entidade 

do prudência - da oportunidade 
monetária - da entidade 

da prudência - da competência - do registro do custo 
como base de valor - da entidade 

da prudência - da competência 
monetária - da continuidade 

da competência - da prudência 
monetária - da entidade 

03. De acordo com os quesitos a seguir, assinale verdadeiro 
(V) ou falso (F). 

(f) Gastos de capital beneficiam mais de um exercício e 
devem ser adicionados ao valor do imobilizado. 

(E) Gastos de manutenção e reparos são considerados corno 
gastos de capital. 

(P) As peças de reposição, quando não vinculados ô vida Cell 
e ao valor do equipamento especifico, serão classificadas 
no Ativo Circulante. 

( f ) As peças de reposição que São mentidas em estoque 
para substituições periódicas em equipamentos, cujas 
equivalentes substituídas são submetidas a processos de 
recondiciona mento e retornam ao estoque são 
contabilizadas na conta Ativo Imobilizada 

( ) Devem ser ifIGIIMOS na conta Obras Civis, o valor das 
instalações hidráulicas, elétricas e outras necessárias 
instalação de máquinas, aparelhos e equipamentos da 
fábrica. 

A seqüência correta 

a)V-F-V-F-V. 

b) -F - 	 - F, 

GV-F-F-F-V. 

e) V- F -V- V F. 

04. Considerando as seguintes afirmações, pode-se Inferir 
que 

I. numa economia em deflação, isto é, os preços baixam a 
cada nova aquisição ou entrada, o critério PEPS ou FIFO 
é o que apresenta o menor CMV. 

vil, numa economia com inflação, onde os preços sobem 
constantemente, o critério UEPS ou LIFO é o que apresenta 

maior CMV. 

,/ 

de acordo a legislação vigente, os estoques de materiais 
adquiridos para revenda ou consumo serão avaliados pelo 
custo de aquisição, deduzidos de provisão para ajustá-los 
ao valor de mercado, quando este for Inferior. 

os investimentos, nos termos da Lei 6.404(76. podem ser 
avaliados pelo método de custo ou pelo método da 
equivalência patrimonial, independentemente do nível de 
participação acionária na investida e de sua relevância na 
investidora. 

Estão corretas 

apenas I e III. 

apenas ! e II. 

apenas I e IV. 

apenas II e IV. 

e) apenas III e IV. 

- da atualização 

- da atualização 

- da atualização 

- da atualização 
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b) R$ 45.000,00. 

C) R$ 25.000,00. 

R$ 26.000,00. 

R$ 27.000,0o. 

R$150100-00 - 
R$_2,000;00 
RS-6~0-
R$407000700 
Rs,--4aeckee 

R$ 30.000,00 
R$ 40.000 00 
R$ 	1.0000O- 
R$-6;000;0W 
R$ 21300,00 
R$-200:000;00- 

a) R$ 40.000,00. 

Considerando apenas os saldos das contas apresentadas, 
pode-se afirmar que o resultado líquido do perlod 4 

e/kV LIO 4- 	- 30  
CIMJ AG,otçrzibazt'c 

	

00 	

Compras 
Despesas com Propaganda 
Despesas de aluguel 
Despesas de salários 
Devolução de compras 
Devolução de Vendas . : 
Estoque final 
Estoque inicial 
Fretes sobre compras 
Receitas financeiras 
Seguro sobre compras 
Vendas 

ciA,J , )5i coo,-2°-== 

EPN = 159 oco 

12. D; 
ia em 
:again 

;apitai 
lassiv< 

corre 
mpreS 

R$ 

616 Considerando que, em determinado momento, o Ativo de-rj
ma empresa era de R$ 250.000,00 e o Passivo de R$ 100.000,00 e que no encerramento das suas atividades de 

um período apura um prejuízo no valor de R$ 50,000,00, 

líquida patrimonial. 
assinale a alternativa que representa o valor da nova situação 

R$ 250.000,00. 

R$ 200.000,00. 

R$ 150.000,00. 

CP R$ 100.000,00. 

e) R$ 50.000,00. 

06. Uma empresa comercial contratou o aluguel de sua loja 
pelo período de 15 meses, a partir de junho de 2002. Pagou ao locador no mesmo dia, o valor total de $150.000,00 para manter o aluguel sem reajuste. 0 Contador, de posse da 
documentação e, em atenção aos princípios contábeis, deve 
registrar até o final do período em curso: 
a) R$ 150.000,00 (15 meses) como despesa. 

R$ 7
0.000,00 (7 meses) como despesas e R$ 80.000,00 

(8 meses) como Ativo Despesas Antecipadas. 

R$ 150.000,00 (15 meses) como Ativo Diferido. 

R$ 70.000,00 (7 meses) como despesas e R$ 80.000,00 
(8 meses) como Ativo Diferido. 

R$ 150.000,00(15 meses) como Despesas Antecipadas. 

4::17 Dejerri belsa 	ecida em prédio locado por 
hm período de 5 anos, cujo capital inicial integralizado foi de 
R$ 30.000,00, em dinheiro, no final do exercício, havia 
efetuado as Seguintes operações: 
1. 	

compra de equipamentos no montante de R$ 10.000,00, 
em dinheiro, depreciáveis a taxa de 10% ao ano. 

II. pagamento dos gastos de adaptação em instalação do 
prédio, no montante de R$ 10.000,00, à vista. 
compra, a prazo, de mercadorias destinadas à revenda, no valor de R$ 150.000,00. 

pagamento de aluguéis, no valor de R$ 10.000,00. 

venda de mercadorias, em dinheiro, no valor de R$ 1
00.000,00, cujo Custo das Mercadorias Vendidas foi 

de R$ 60.000.00. 

AOS 
esses (aventes contábeis a situação líquida será modificada para 

a) R$ 40,000,00 positiva. 

15) Re 39.000,00 positiva. 

R$ 30.000.00 positiva. 

R$ 37.000.00 POSitiVa. 

R$ 29.000,00 negativa. 

4- GOMO MIMO 2093 

08. Uma empresa Imaginaria recebeu, antecipadamente, uma 
receita por conta de serviços a seremprestados. Assinale o rah-ça-

mento que corresponde ao registro desta operação. 

0 Caixa 	 / 
a Adiantamento de Clientes. 

Caixa 
a Adiantamento a Clientes. 

2)--"Receitas de Serviços 
a Receitas antecipadas. 

/dr-Caixa 
a Receita de Serviços. 

Adiantamento de clientes 
a Receitas de serviços. 

C X 	 C. 
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09.A contabilidade da empresa apresentava, em 3
1/12/2002 os seguintes saldos: , 
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10. A empresa ABC adquiriu, em 1° de março de 1997, um veículo por R$ 36.000,0o. sendo 
estimado o seu valor residual em R$ 9.000,00 e a vida útil em 5 anos. No quadro demonstrativo, 
a seguir, constam todos os registros contábeis relativos às despesas de depreciação, registrados pela contabilidade da empresa: 

01-.01.2001 a 31.122001 
01,01.2002 a 29.02.2002 

01.01.2000 a 31.12.2000.  
01.01.1999 a 31.12.1999 
01.01.1998 a 31.12.1998 
01.03.1997 a 31.12.1997 
Período 

R$ 5.400,00 
R$ 5.400,00 
R$ 4.500,00 
Depreciação 

Se o veiculo fosse vendido por R$ 23.009,00 em 31/12/2000, após a depreciação o resultado seria! . 	_ 	, 
Je. 1'C _  a) uma perda de R$ 

0 um ganho de R$ 7.700,00. 

um ganhada R$ 2.300,00. 3) 

um ganho de R$ 13.100,00. 

um ganho de R$ 16.700,00. 

.1- o 

R$ 900,00 	R$ 27,000,00 

R$ 5.400,00 

Depreciação Acumulada 
R$ 4.500,00 
R$ 9.900,00 
R$ 15.300,00 

26.100,00 

1.300,00. 
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11. Com  relação à constituição de reservas e provisõeS, pode-
socc se afirmar: 

a) As provisões e as reservas derivam de fatos geradores 
contábeis Já ocorridos, porém, as reservas já estão 
financeiramente efetivpdas. 

As provisões derivam de fatos geradores contábeis ainda não ocorridos e as reservas, de fatos contábeis já 
ocorridos. 

2,C c) As provisões derivam de fatos geradores contábeis já 
ocorridos e as reservas, de fatos contábeis ainda não 
ocorridos. 

As provisões e as reservas derivam de fatos geradores 
contábeis não ocorridos, mas as provisões já estão 
financeiramente efetivadas. 

As provisões derivam de fatos geradores contábeis já 
ocorridos, desde que, financeiramente efetivadas, e as 
reservas de fatos contábeis ainda não ocorridos. 

12. Da Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos 
ia empresa Beta em 31/12/01 e 31/12/02, retiram-se os >eguintes dados: 

31/12/2001 	31/12/2002 
apital e Circulante Liquido R$ 7.472,00 R$ 16.024,00 

	

)assivo circulante 	R$ 5.430,00 R$ 5.140,00  
121 0.200 	1.16 E correto afirmar que o aumento do Ativo Circulante da 

impresa, de 31/12/2001 para 31/12/2002 foi de 
) R$ 	(500,00). 	c cL, 	- 

	

) R$ 5.500,00. 	 5113c' 
- 

) R$ 6.500,00.  

) R$ 6.000,00. 

R$ 8.500,00, 

CONC0530 flauto 2003-5 
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13. De acordo com a legislação fiscal, somente poderão se 
valer dos cálculos de custo para avaliação de estoques cie 
produtos acabados e em processo, as empresas que 
preencham os requisitos de Integração e coordenação do seu 
sistema de contabilidade de custos com o restante da 
escrituração. Não atendendo a esses requisitos, deverão 
adotar os seguintes critérios para avaliação de produtos 
acabados e produtos em processo. (Decr.Lei 1598, ad.14): 

produtos acabados: por 70% do_pleço módio de venda do ano. 

produtos acabados: por 70% do maior preço de venda do ano. 

produtos acabados: por 80% do maior_preço_de venda, do ano. 

produtos em processo: por 80% do valor dos produtos 
acabados ou 150% do custo das matérias-primas pelos 
seus maiores valores pagos no ano. 

produtos em processo: por 80% do valor dos produtos 
acabados ou 150% do custo anual das matérias-primas 
pelos seus maiores valores médios anuais pagos no ano. 

produtos em processo: por 70% do valor dos produtos 
acabados ou 150% do custo anual das matérias-primas 
pelos seus maiores valores médios anuais pagos no ano. 

Com base nas informações anteriores, estão corretas 
apenas I e IV, 

apenas I e VI. 

apenas II e V. 

C) apenas II e IV. 

e) apenas III e V. 
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14. A empresa dedica-se à elaboração dos produtos W, "B" e r. Mantém o controle direto da mão-
de-obra e das matérias-primas aplicadas aos produtos. Os custos indiretos, decorrentes da manutenção 
da estrutura maquInIzada de produção, pela qual passam todos os produtos, são aplicados aos produtos 
por taxa Unica de rateio. 

PRODUTOS 
DADOS DE PRODUÇÃO A 8 C TOTAL 
Unidades produzidas (800) 500 700 2000 
Consumo de matéria-prima 1 —,kg Â3fpli 	riu( 1200 2000 
Consumo de matéria-prima 2— kg 30 oo 600 900 500 2000 	e 

Total de matérias-primas 1 e 2— kg_ 1400 900 1700 4000 
Horas de mão-de-obra aplicada Ao o) 1000 400 600 21)00 	E 
Horas de máquina aplicada 400 400 

- 
200 1000 

O quadro a seguir apresenta os custos totais do período. Determinar 9.  custo total e unitário  poroduto. 

CUSTOS DOS PRODUTOS PRODUTOS 
A B C TOTAL R$ 

Mão-de-obra direta '10.000,00 4.000,00 6.000,00 20.000,00 
Matéria-prima 1 go  cno __ .̀1 000 40.000,00 
Matéria-prima 2 i 2 CCO „2 '4- oco 15 000 60.000,00 
Subtotal - Custos diretos 72-7.-~,--et-pc -, a se IP s.,;420‘00.0Per 
Custos indiretos Z-t-I coe a Ltcco 5 DD° i2 60.000,00 
Custo total Gt5 65 180.000,00 
Custo médio unitário 

O 

V 0 

.2 
À°  

Assinale a alternativa co rreta. 
PRODUTOS 	 A 
Custo total - R$ 	65.000,00 
Custo médio unitário -R$ 	81,25 

Custo total - 	R$ 68.000,00 
Custo médio unitário -R$ 	85,00 

Custo total - R$ 	66.000,00 
Custo médio unitário -R$ 	82,50 

Custo total - R$ 	74.000,00 
Custo médio unitário -R$ 	92,50 

• 
8 

44,500,00 
89,00 

46.000,00 
92,00 

46.500,00 
93,00 

43.000,00 
86,00 

C 
70.500,00 

100,71 

66.000,00 
94,29 

67.500,00 
96,43 

63.000,00 
90,00 

olcs' 

• 

Custo total - 	R$ 68.000,00 
Custo médio unitário -R$ 	85,00 

500 

	

55.000,00 	57.000,00 

	

110,00 	81,43 
7AJD b 

1-cro 

cno 

ik 5 coe) 
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(11) 0 elenco das contas operacionais do més de 
fever empresa Industrial, apresentou os seguintes saldos: 

Depreciação de equipamentos administrativos 
Depreciação de Equipamentos de Fábrica 
Energia elétrica consumida na fábrica Mão-de-obra direta 
Mao-de-obra Indireta 
Materiais Diretos Consumidos 
Materiais Indiretos 
Receita Líquida de Vendas 
Salário da equipe de administração 
Salário da equipe de vendas 
Seguro das instalações fabris 
Posição dos estoques 
Estoques 
Matéria-prima 
Produtos em elaboração 
Produtos acabados 

oiro de 2003 de determinada 

R$ 2.500,00 
R$ 6.000,00 
R$ 14.000,00 
R$ 12.000,00 
R$ 8.000,00 
R$ 48.000,00 
R$ 18.000,00 
R$ 150.000,00 
R$ 3.000,00 
R$ 4.000,00 
R$ 1.000,00 

28.02.2003 
R$ 7.500,00 
R$ 6.500,00 
R$ 9.000,00 

31.01.2003 
R$ 12.00000 
R$ 18.000,00 
R$ 22.000,00 

Indique a alternativa que apresenta, respectivamente, o 
produção e dos custos dos produtos vendidos. 

sçà 

R$ 92.500,00 R$ 117.000,00 

R$ 92.500,00 R$ 105.50000 

R$ 102.000,00 R$ 126.500,00 

R$ 102.000,00 R$ 115.000,00 

R$ 84.500,00 R$ 108.000,00 Õ2n 
2, 
2 

L-C3 

s valores dos custos de 

16. A Cia Alternativa possuía um custo fixo mensal 
35.000,00. No mès de setembro de 2003, produziu 1 
produto, com um custo variável acumulado no período 
seria o valor do custo médio unitário da produção soa Cia 
para 12.000.unidades? 
a) R$ 12,00. 

J R$ 11,42. 

R$ 10,58. 

R$ 10,00. 

R$ 8,33. 
)C- 

QÇ -; às cc.° 

C \/ 	oca  
R2,0 Ge° " cr  

acP---a  
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3.000,00 

17. Com 
 base nos demonstrativos a seguir, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, de 

forma correta, os Indicadores de: margem líquida (ML), a liquidez corrente (LC) e o 
giro do ativo total 

(GA): 

CONTAS 
ATIVO CIRCULANTE 

Caixa e Bancos 
Duplicatas a Receber 

ATIVO REALIZA VEL A LONGO PRAZO 
ATIVO PERMANENTE 

Investimento 
Imobilizado 

TOTAL DO ATIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 
Fornecedores 
Outras Obri a bes 

PATRIMÔNIO L QUIDO 
Capital Social 
Lucros Acumulados 

TOTAL DO PASSIVO + PL 

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS 
Receitas Operacionais Líquidas 
Custo dos Produtos Vendidos 
Despesas com Vendas 
Despesas Administrativas 
Despesas Financeiras 
Resultado Operacional 
Des esas não O eracionais 
RESULTADO LIQUIDO 

ANO X1 
11.300,00 

300,00 
6.000,00 

(1.000,00) 
6.000,00 

200,00 
11.500,00 
1.500,00 

10.000,00 
23.000,00 

10.000,00 

3.000,00 
7.000,00 

13.000,00 
10.000,00 
3.000,00 

23.000 00 

100.000,00 
90.000,00 

(13.000,00) 

(3.000,00) 
(8.000,00) 

3.000.00 

 

ML = 3,00%; LC = 1,13; GA = 4,35 

ML = 3,33%; LC = 0,53; GA = 3,91 

ML = 3,00%; 1C = 1,12; GA = 4,17 

ML 333%; IC -a 1,13; GA = 3,91 

18. 
Considerando os indicadores a seguir, numa determinada empresa comercial, em balanços 

sucessivos, marque a tendência mais provável: 
6122htmanente = 0,80 0,60 0,50 

Ativo Total 
,giy2ráirdante = 0,90 1,50 1,90 
Passivo Circulante 

e A empresa apresenta-se 
com excelente situação financeira no seu Passivo Circulante. 

A liquidez 
Corrente da empresa vem decrescendo em função da Imobilização dos Capitais Próprios. 

O Passivo 
Circulante da empresa é comprometedor em seu desempenho operacional. 

A empresa apresenta um crescimento dos seus Ativos Permanentes em relação aos Capitais Próprios. 

A empresa apresenta maior 
utilização de recursos permanentes no financiamento do seu Ativo Circulante. 

5.6811191185814)81.1602003 



19. O documento emitido pela entidade-
audgaLla, para o auditor independente confirmando as Informações e dados fornecidos ao auditor para preparação e apresentação das demonstrações contábeis submetidas à auditoria, denomina-se: 

O carta de responsabilidade da administração. 

Õ) confirmação de partes relacionadas. 

circularização de fornecedores. 

circularização de partes relacionadas. 

carta conclusiva de auditoria. 

20. 
A empresa cujos trabalhos de auditoria independente estão em andamento 

e da qual une& 6 responsável técnico, apresentou o extrato do pré-balanço de 
31/12/20x1, transcrito a seguir, 

A equipe de 
trabalho de campo apresentou o seu conjunto de papéis de trabalho dos quais se destaca a 

parecer a ser exarado. seguinte informação, que deverá motivar discussões com a administração sobre os adequados ajustes 
e 

"Não  foi considerada pela empresa a equivalência patrimonial de participação em empresa coligada, 
na qual detém 25% do seu capital. Este ativo está registrado em 3

1/12/X1 por R$ 50.000,00 e o Património Líquido da empresa coligada na mesma data é de R$ 280.000,00." 

Com base no relato apresentado e no pré-balanço, indique a alternativa que atende aos quesitos a seguir: 
I. 	a área de auditoria de onde provém o caso; 

o(s) procedimento(s) técnico(s) básico(s) regulamentar(es) de auditoria utilizado(s) na sua apuração; 

III. ajuste contábll para a adequação das posições patrimoniais e de resultados. 

Empréstimos e financiamentos bancários, cálculo e confirmação, ajuste a crédito de empréstimos e a debito em contas, de resultados do exercício. 

Investimentos relevantes; cálculo; ajuste a 
débito de investimentos e a crédito de contas de resultado do exercício. 

bk Estoques; observação e inspeção, ajuste a débito de estoques e a crédito de contas de resultados do exercício. 

d) Caixa, inspeção, ajuste a credito do disponível e a débito de contas a receber. 

al Investimento relevante; cálculo; ajuste a débito de investimentos relevantes e a crédito de reservas para aumento de capital. 
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10- CONCURSO Neta 2003 

21. A Lei n°4.320/64 
determina para o registro das receitas e das despesas, os seguintes regimes contábeis: 

a) de competência para a receita e misto para a despesa. 

b) de competência para a receita 'e caixa para a despesa. 
C) de caixa 

pata a receita e competência para a despesa. 

de caixa para a receita e misto para a despesa. 

de misto para a receita e caixa para a despesa. 

el• 	1611 	.15 

ja.r) <3.340-ccsacscs.can 

22. 
A contabilidade da Administração Federal obedece a um 

Plano de Contas padronizado, estruturado em sete níveis de 
desdobramento. O primeiro nível da estrutura do Plano de 
Contas, representa a classificação máxima na agregação das 
contas nas seguintes classes: 

a)--Ativo, Passivo, Despesa de Capital, Receita e Resultado 
do Exercido. 

-Ativo, Passivo, Despesa, Receita de Capital e Resultado Orçamentário e Extra-Orçamentário. 

c) A115/0, 
Passivo, Despesa, Receita e Resultado do Exercício. 

@ Ativo, Passivo, Despesa, Receita e Resultado 
Orçamentário, Resultado Extra-Orçamentário. 

Passivo. Despesa, Receita, Resultado Diminutivo do Exercício, 
Resultado Aumentativo do Exercício.  

24. 
A despesa pública, segundo o enfoque econômico, 13( 

ser classificada corno Despesas Correntes e Despesas 
Capital. As Despesas Correntes compreendem as despe de 

a) 
pessoal, material permanente, serviços de terceirt 
encargos diversos e juros da dívida pública. epessoal, equipamentos e instalações, serviços de terceirc 
encargos diversos e transferências correntes. 

pessoal, material de consumo, serviços de terceiro. 
encargos diversos e subven ões econômicas. 

aquisição de imóveis, amortização 
da dívida pública *nvestimentos. 1  

investimentos, pessoal e subvenções sociais. - — — 

• 25, 
Na Contabilidade Pública, o sistema de compensaçãc 

registra e movimenta as contas representativas 

de direitos e obrigações, geralmente decorrentes 
de contratos, convênios e ajustes. 

de saldos representativos de compromissos da divida flutuante. 

dos saldos dos balanças, no início do exercício, que serão 
incluídos no sistema patrimonial. 

dos saldos do ativo e do passivo, no final do exercício, 
que serão incluídos no sistema financeiro. 

gde direitos e obrigações gerados pela arrecadação da 
receita e efetivação da despesa. 

23. Na apuração do resultado patrimonial do exercício, 
incluem-se as variações patrimoniais ativas e  pa,ssivas, que 
Podem ser resultantes ou independentes da execução orçamentária. Assinala a alternativa que 

indica asariações  patnmoniais ativas)resultantes  de execução  
as raceitaa orçamentárias arrecadadas durante o 

exercício e as incorporações de quaisquer valores. 

b) as receitas orçamentárias arrecadadas. durante o exercício, 
O cancelaMentO de dividas passivas e a inscrição da Dívida Ativa. 

,9 
as receitas orçamentárias lançadas durante o exercício. 

d) o salde financeiro inicial, 
adicionado às receitas orçamentánas arrecadadas durante o exercício, deduzido das despesas orçamentárias pagas. 

(à) as reCeilOa Orçamentárias arrecadadas 
durante o exercício e as mutações patrimoniais da despesa, que decorrem da 

Incorporação de elementos ativos ao patrimônio ou da 
desincorporação de elementos do passivo do 

ente público.  

2 
e 
e 
vg 

26. 
A Dívida Ativa consti(ui-se nos créditos 

da Fazenda Pública, tributários ou não, que, não pagos no vencimento, 
	(i- são inscritos em registro próprio, após apurada sua liquidez e 

certeza, de acordo com legislação 
espec(fica, Quanto à inscrição da Dívida Ativa, é correto afirmar: 

a) constitui um verdadeiro ponto de choque 
entre o Direito Financeiro e os Princípios de Contabilidade. 

ila gera um direito a receber que deverá provocar o 
surgimento da receita orçamentária, quando de sua conversão em espéde. 

'5 C) 

é tema contraditório dentro da própria Lei n
°4.320/04, haja vista que, em 

seu artigo 35, estabeleceu que a receita 
orçamentária deverá ser reconhecida através da adoção do regime de caixa, 

provoca o surgimento de vaiares positivos no patrimônio pelo ingresso de recursos financeiros. 

provoca movimentações no sistema financeiro, pelo registro dos valores a receber. 

e 



27. Considerando 
- avalia -o .os itens atnmoniais o ente 

público, regulamentada pela Lei n°4.320/64, em seu art. 106, assinale a alternativa correta. 

Os débitos e créditos, bem como 'os títulos de renda 
deverão ser avaliados pelo valor nominal, podendo ser 
feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa 
de câmbio vigente na data do balanço. 

Os materiais de consumo, em estoque, deverão ser 
avaliados pelo preço médio ponderado das compras. 

@ Os bens móveis e imóveis destinados a uso deverão ser 
avaliados pelo valor de aquisição ou pelo custo de 
produção ou de construção; quando destinados a 
almoxarifado, pelo preço específico. 

Deverão ser feitas reavaliações de bens móveis e imóveis. 

Quando feita a 'conversa° dos débitos e .créditos dos 
valores em espécie, as variações resultantes poderão ser 
levadas à conta patrimonial.  

29. 
Assinale a opção que apresenta variações patrimoniais 

ativas, independentes da execução orçamentária, 
denominadas de acréscimos patrimoniais. 

Cancelamento de resíduos passivos e de restos a receber. 

Inscrição de resíduos ativos e de restos a pagar. 

c) Aquisição de bens à conta do orçamento do exercício 
financeiro anterior ao do recebimento dos mesmos e 
inscrição de restos a receber. 

d) Restabelecimento de dívidas passivas. 

Doação de um bem do órgão público a uma entidade fiiantrópica. 

co, 
lesas 
espef 

rcein 

rceirt 

;giro 

ca 

aça( 

S de 

fida 

rão 
30. 

Considerando exclusivamente os fatos a seguir, 
Indique a resposta que 

represente o valor cio resultado patrimonial flo exercício: 

:io, I. orçamento aprovado: 
H. receita arrecadada: 

despesa empenhada: 
despesa paga; 

R$ 1.000,00 
R$ 900,00 
R$ 800,00 
R$ 750,00 

28. 
Nos sistemas de contas financeiro e patrimonial 

encontram-se valores representativos de créditos, de détfifes
—e de valores disponíveis. Julgue esta afirmação e assinale 

verdadeira (V) ou falsa (F) em cada proposiçãb. 

( ã A afirmação está correta posto que, no sistema financei-
ro, poderão ser encontradas contas que representam va-
lores disponíveis. 

V:-
.) É correto afirmar que as contas representativas dos cré- 

ditos e débitos somente serão encontradas no sistema 
financeiro. 

É incorreto afirmar que os créditos-e débitos somente 
poderão ser encontrados no sistema patrimonial. 

\A É correto afirmar que as contas representativas de bens 
somente poderão ser encontradas no sistema patrimonial. 

seqüência correta é 

) V-F-V-F. 

F - V-V-V. 

: V - V - F - E 

V - F - F - F.  

Das despesas pagas se destinaram R$ 350,00 às despesas 
com pessoal e serviços de terceiros; In 250,00 à aquisição 
de bens de uso e, o restante, em materiais de consumo, que 
foram utilizados imediatamente. O resultado patrimonial do exercício foi de: 

 

 

 

e) 

Déficit de 

Superávit de 

Superávit de 

Superávit de 

Superávit de 

4 acp 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

100,00. 

200,00. 

450,00. 

350,00. 

400,00. 

is 0 

St 
.25 0 
; O O 

s- 
s ° 

OPA 

Pes 5 
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31. 
Quando uma Fundação Pública recebe um automóvel 

em doação, irá registrá-lo por meio de um débito em conta do Ativo Permanente e um crédito em uma conta de 
CD receita extra-orçamentária. 

variação ativa extra-orçamentaria. 

variação passiva orçamentária. 

variação ativa orçamentárja. 

variação passiva extra-orçamentária. 
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32. O documento utilizado no SIAR para se registrar a transferência de recursos financeiros entre duas 
unidades gestoras, integrantes daquele sistema, é 

nota de movimentação de crédito. 

nota de programação financeira. 

C3 ordem bancária. 

nota de dotação. 

nota de empenho.  

35. Assinale a alternativa que sentem o resultado patdm. 
R$ 	2.080,00. 

R$ 	920,00. 

R$ 	640,00. 

R$ (640,00). 

@ R$ (2.080.00). 

Com base nos dados a seguir, responda às questões de 
números 33, 34 e35: 

Receita Corrente 
Receita de Capital 
Despesa Corrente 
Despesa de Capital 
Amortização da Divida Interna 
Alienação de Bens 
Atualização Monetária de Débito 
Incorporação de Créditos 
Construção de Imóveis 
Obtenção de Empréstimos 
Concessão de Empréstimos 
Prescrição de Dividas 

6.000,00, 
R$ 4.400,00-)  & 
R$ 8.000,01N,
R$ 3.200,00' 3.200,00' 

"ler c R$ 	, O 
R$ 	720,00 Qt ,ctr)  
R$ 	280,00 çu  

—R$ 800,00. 
R$ 3.800,00z,  
R$ 1.400,00 Q-) 
R$ 	360 00 17 

o 
9 33. Marque a alternativa que traduz o valor das 	es patrimoniais oriundas de fatos permutativos da exec 	da despesa orçamentária: 

a) R$ 	(800,00). 

b) R$ 	1.200,00. 

c) R$ 	5.200,00. 

d) R$ 11.200,00. 

cy, R$ 3.200,00. 

34. 
Assinale a opção que contém o total dos acréscimos 

patrimoniais: 

R$ ' 4.600,00. 

R$ 1.440,00. 

ta R$ 800,00. 

d) R$ 	.640,00. 

e) R$ 	200,00.  

36. Analise as afirmações: 

Indica a expectativa da receita por parte da Fazenda 
Pública e configura o que se pretende arrecadar no 
exercício financeira ?0.-CV 

É o ato pelo qual o Estado recebe os tributos, multas e 
demais créditos a ele devidos, pelos agentes 

credenciados, em nome do tesouro pública 

É a entrega dos valores arrecadados, pelos agentes 
credenciados, ao Tesouro do Estada i"ZecanLur m 

IV. É o ato da repartição competente que 
verifica a Procedência do crédito fiscal, a pessoa que lhe é devedora, 

e inscreve seu débito. Li erTr) 

Assinale a alternativa que apresenta, na ordem correta, os respectivos quesitos. 

Previsão - recolhimento - arrecadação - lançamento. 

Lançamento - arrecadação - recolhimento - previsão. 

G Previsão - arrecadação - recolhimento - lançamento. 

Lançamento - recolhimento - arrecadação - previsao. 

Arrecadação - recolhimento - lançamento - previsão. 
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Asora você pode estar aqui, também! 

01 E 21 c 
02 A 22 E 

03 E 23 E 

04 D 24 c 
05 D 25 A 

06 B 26 c 
07 D 27 B 

08 A 28 A 

09 c 29 c 
10 13 30 D 

11 C 31 B 

12 D 32 C 

13 D 33 E 

14 E 34 D 
15 B 35 A 
16 B 36 C 
17 A 37 e 
18 E 38 D 
19 A 39 A 
20 B 40 E 

Visto: 	Dado Tre 	Almeida, 
Presidente ia OPERVES. 
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