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Assinale V (verdadeira) ou F (falsa) em cada uma das afirmativas. 

A contabilidade é um sistema de informação destinado a prover seus usuários com demonstrações e 
análises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à entidade objeto de 
contabilização. 

Usuário da informação contábil é toda a pessoa física ou jurídica que tenha interesse na avaliação da 
situação e do progresso de determinada entidade. 

O objetivo principal da contabilidade é o de permitir, a cada grupo principal de usuários, a avaliação da 
situação econômica e financeira da entidade, num sentido estático, bem como fazer inferências sobre suas 
tendências futuras. 

A contabilidade é uma ciência nitidamente social quanto a suas finalidades, mas pode ser considerada 
exata como metodologia de mensuração, tanto do social quanto do quantitativo. 

A seqüência correta é 

V-V-V-F. 
V-F-V-F. 
F-V-F-V. 
F-F-V-V. 
V-V-F-F. 

Ziedad 02 	  

Na Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos — DOAR, são consideradas origens de recursos: 

Aumento do Passivo Exigível a longo prazo, aumento do Passivo Circulante e do Ativo Circulante. 
Lucro Líquido do Exercício, reversão de depreciações e aumento do Ativo Permanente. 
Aumento do Capital Social com integralização em dinheiro, alienação de bens e direitos do Ativo Permanente 
e aumento da Reserva de Capital. 

Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo, aumento do Passivo Circulante e do Ativo Realizável a Longo 
Prazo. 

O Lucro Líquido do Exercício, constituição de Provisão de Depreciação e aumento do Ativo Realizável a 
Longo Prazo. 

:Tiro) ittFT/tUFP (ni)V) 
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7WAnet  03 	  

Analise a situação apresentada e assinale a alternativa correta. 

Uma empresa comercial contratou o aluguel de sua loja pelo período de 12 meses, a partir de agosto de 2005. 
Pagou ao locador, no mesmo dia, o valor total de R$ 120.000,00 para manter o aluguel sem reajuste. O 
Contador, de posse da documentação e, em atenção aos princípios contábeis, deve registrar até o final do período em curso: 
a) 	R$ 120.000,00 (12 meses) como Despesa; 

R$ 50.000,00 (5 meses) como Despesa e R$ 70.000,00 (7 meses) como Ativo Despesas Antecipadas; 
R$ 120.000,00 (12 meses) como Ativo Diferido. 

R$ 50.000,00 (5 meses) como Despesa e R$ 70.000,00 (7 meses) como Ativo Diferido; 
R$ 120.000,00 (12 meses) como Despesas Antecipadas. 

2gegt.ão 04 	  

A empresa Beta Ltda iniciou suas atividades em janeiro de 2004. Nos livros contábeis, constam os elementos a seguir: 

Receitas com vendas em 2004 de R$ 146.000,00, com 70% à vista e o restante a prazo; 
Despesas de R$ 98.000,00, sendo R$ 63.000,00 pagos até 31/12/2004; 
Em 2005, recebeu duplicatas de 2004 e pagou as despesas contraídas em 2004; 
Realizou vendas de R$ 150.000,00, em 2005, recebendo 2/3  à vista; 
Incorreu em despesas de P$ 85.000,00, em 2005, pagando 40% delas. 

Os resultados apurados em 2005, em reais, pelos Regimes de Competência e de Caixa são, respectivamente, 
48.000,00 e 133.200,00. 
63.400,00 e 58.000,00. 
65.000,00 e 74.800,00. 
65.000,00 e 133.200,00. 
73.000,00 e 65.000,00. 

Ziedeãi 05 

Quando se reembolsa ao banco, com atraso, uma duplicata descontada, ocorre 

diminuição dos bens e direitos, aumento das obrigações, aumento do patrimônio líquido. 
diminuição dos bens e direitos, aumento das obrigações, diminuição do patrimônio líquido. 
diminuição dos bens e direitos, diminuição das obrigações, diminuição do patrimônio líquido. 
aumento dos bens e direitos, diminuição das obrigações, diminuição do patrimônio líquido. 
diminuição dos bens e direitos, diminuição das obrigações, aumento do patrimônio líquido. 

2aed ícia' OG 	  

De acordo com a legislação fiscal, somente poderão se valer dos cálculos de custo para avaliação de estoques 
de 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 
(Decreto-Lei 1.598, art.14): 

L 	Produtos acabados: por 70% do preço médio de venda do ano; 
Produtos acabados: 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; 

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

VI. 	
Produtos em processo: por 70% do valor dos produtos acabados ou 150% do custo 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. 
apenas II e IV. 
apenas III e V. 

CONCURSO PÚBLICO 2006 

chamada: 	FOLHETO COLETÂNEA 87 
cod barras: 	E08771 
local' 	 BC 
inclusão: 	 12/9/2008 
n controle. 	00036251 

2 



( ) 

UNIPAMPA / CESNORS 
Zuarte 07 	  

A Comercial Pá e Tá Ltda só adquire mercadorias, para revenda, de outras empresas comerciais. Ao final de um 
determinado mês de operações comerciais, a Pá e Tá apresentou as seguintes informações; 

Mercadorias - estoque inicial 	 R$ 125.000,00 
Mercadorias - estoque final 	 R$ 85.000,00 
Aliquata de ICMS 	 20% 
ICMS sobre vendas 	 R$ 510.000,00 
ICMS pago no período 	 R$ 240.000,00 
Fretes sobre compras (sem ICMS) 	R$ 80.000,00 

Sabendo-se que, por urna questão estritamente operacional, a Pá e Tá paga o ICMS devido rigorosamente 
dentro do próprio mês de apuração e não havendo saldo credor anterior de ICMS, e que o valor do frete sobre 
compras não está incluso no montante das mercadorias, o custo das mercadorias vendidas, no mês da informação, 
é de 

 R$ 1.080.000,00. 
 R$ 1.120.000,00. 

 R$ 1.200.000,00. 
 R$ 1.370.000,00. 
 R$ 1.390.000,00. 

Zdatia 08 

Indique verdadeira (V) ou falsa (F), segundo a Lei 6.404/76. 

As contas representativas dos bens e direitos por participações permanentes em ativo em outras sociedades 
e os direitos de qualquer natureza, não-classificáveis no Ativo Circulante e que não se destinem à 
manutenção da atividade da empresa, são classificadas como Investimentos. 
As contas representativas das aplicações de recursos em despesas que contribuirão para a formação do 
resultado de mais de um exercício social são classificadas como Ativo Diferido. 
As contas representativas das aplicações de recursos em despesas que contribuirão para a formação do 
resultado de mais de um exercício social são classificadas como Ativo Circulante. 
As contas representativas dos direitos que tenham por objeto bens destinados à manutenção das atividades 
da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os de propriedade industrial ou comercial são 
classificadas como Ativo Imobilizado. 

A seqüência correta é 

V- V -V -V 
V-F-V-F. 
F-V-F-F. 
F-F-V-V 
V-V-F-V. 

Seturo  09 	  

São exemplos de transações de investimento e financiamento sem efeito no caixa, mas que devem ser evidenciados 
em Notas Explicativas, quando da elaboração do Fluxo de Caixa: 

Dividas convertidas em aumento de capital, recebimento de venda de ativo permanente. 
Aquisição de imobilizado via contrato de arrendamento mercantil, bem obtido por doação. 
Bem obtido por doação, pagamento de financiamento a longo prazo. 
Aquisição de imobilizado via assunção de passivo específico (letra hipotecária), recebimento de venda de 
ativo permanente. 

Aumento de capital integralizado com incorporação de imóveis e decorrente pagamento de despesas de 
escrituras. 
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Analise o seguinte balanço patrimonial: 

0  

31/12/x0 31/12/x1 

Ativo Circulante: 600 1.000 
Disponível 	  60 100 
Duplicatas a Receber (líquido) 	 200 300 
Estoques 	  300 530 
Despesas do Exercício Seguinte 	 

Realizável 
40 70 

a Longo Prazo 100 50 

Ativo Permanente: 2.540 3.098 
Investimentos 	  300 315 
Ativo Imobilizado 	  2.000 2.473 
Ativo Diferido 	  240 310 

TOTAL DO ATIVO 3.240 4.148 
PASSIVO 

Passivo Circulante 360 550 
Empréstimos bancários 	  120 ' 	180 
Fornecedores 	  100 150 
Contas a pagar 	  80 120 
Provisão para Imposto de Renda 	 60 100 

Exigível a Longo Prazo 1.200 1.550 
Empréstimos e financiamentos 	 1.200 1.550 

Patrimônio Líquido 1.680 2.048 
Capital 	  800 1.500 
Reserva de capital 	  240 240 
Reservas de lucro 	  230 190 
Lucros acumulados 	  410 418 

TOTAL DO PASSIVO 3.240 4.148 

Com base no demonstrativo anterior, assinale a alternativa correta que apresenta, respectivamente, o valor 
total de origens do período, o valor das aplicações do período e o aumento ou redução do Capital Circulante 
Líquido do período. 

 R$ 768,00 - R$ 558,00 - R$ 210,00 
 R$ 558,00 - R$ 768,00 - R$ (210,00) 

 R$ 908,00 - R$ 190,00 - R$ 718,00 
 R$ 190,00 - R$ 908,00 - R$ (716,00) 
 R$ 908,00 - R$ 540,00 - R$ 368,00 

4 
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Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmativas. 

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

( ) Gastos de manutenção e reparos são considerados como gastos de capital. 
( ) As peças de reposição, quando não-vinculadas à vida útil e ao valor do equipamento específico, serõo 

classificadas no Ativo Circulante. 
( ) As peças de reposição que são mantidas em estoque para substituições periódicas em equipamentos, 

cujas equivalentes substituídas são submetidas a processos de recondicionamento e retornam ao estuque, 
são contabilizadas na conta Ativo Imobilizado. 

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

A seqüência correta e 

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

	

Zgedatt 12 	  
A empresa ABC adquiriu, em 10  de março de 2000, um veículo no valor de R$ 72.000,00, sendo estimado o seu 
valor residual em R$ 18.000,00 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. 

Período Valor Depreciação Valor Depreciação Acumulada 

01.03.2000 a 31.12.2000 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

01.01.2001 a 31.12.2001 R$ 10.800,00 R$ 18.800,00 

01.01.2002 a 31.12.2002 R$ 10.800,00 R$ 30.600,00 

01.01.2003 a 31.12.2003 R$ 10.800,00 R4 41.400,00 

01.01.2004 a 31.12.2004 R$ 10.800,00 R$ 52.200,00 

01.01.2005 a 29.02.2005 R$ 1.800,00 R$ 54.000,00 

Se o veículo fosse vendido por R$ 46.000,00 em 31/12/2003, após a depreciação, o resultado seria: 

uma perda de R$ 2.600,00. 
um ganho de R$ 15.400,00. 
um ganho de R$ 4.600,00. 
uma perda de R$ 26.000,00. 
um ganho de R$ 33.400,00. 

Zdedtás-  13 	  

Com relação à constituição de reservas e provisões, pode-se afirmar: 

As provisões e as reservas derivam de fatos geradores contábeis não-incorridos, porém as reservas, de 
fatos contábeis já incorridos. 

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

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

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

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

CONCURSO PÚBLICO 2006 
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Dentre os critérios estabelecidos pela Legislação, considera-se relevante o investimento quando o seu valor 
contábil, em cada coligada, for igual ou superior a 10% do Patrimônio Líquido da investidora. Sob esse aspecto, 
assinale a alternativa que indica os investimentos considerados relevantes. 
A empresa possui Património de R$ 100.000,00 e participa das seguintes coligadas, em relação às quais registra 
os seguintes valores: 

Investida Valor 
Investido 

Adiantamento para futuro 
aumento de capital 

Duplicatas a 
Receber 

Contas a Pagar 

A 12300,00 5.000,00 
13 5.000,00 7.000,00 

C 4.000,00 15.000,00 

c) 
d) 

 
 

Somente os investimentos em 13 e C são relevantes. 
Somente os investimentos em A e C são relevantes. 

Os investimentos em A, B e C são relevantes. 

Somente os investimentos na Empresa A são relevantes. 

e) 
	

Somente os investimentos em A e B são relevantes. 

Considerando a Demonstração do Exercício findo em 31/12/05, a seguir, assinale a alternativa 
Lucro Líquido do Exercício da Investidora, considerando o Resultado da Equivalência Patrimonial, 

que a participação da Investidora na Controlada é de 60%; 
que a participação da Investidora na Coligada é de 30%; 
que a Coligada vendeu para a Investidora, no período base, mercadorias no valor de R$ 20 
custo de aquisição de terceiros foi de R$ 15.000,00; 

IV 	que a totalidade das mercadorias adquiridas da Coligada, pela Investidora, permanecia em 
31/12/05. 

que indica o 
sabendo-se: 

.000,00, cujo 

estoque em 

Investidora Controlada Coligada 
Vendas 100.000,00 60.000,00 70.000,00 
(-) CMV (70.000,00) (40.000,00) (30.000,00) 
Lucro Bruto 30.000,00 20.000,00 40.000,00 
(-) Desp. Operacionais (20.000,00) (10.000,00) (10.000,00) 
Resultado Equiv. Patrimonial 

Na Controlada 

Na Coligada 

Resultado antes do IR e CS 

(-) Prov. p/ IR e CS (3.000,00) (3.000,00) (10.000,00) 
Lucro Líquido 

 R$ 12.200,00. 
 R$ 34.000,00. 

 R$ 17.200,00. 
 R$ 15.700,00. 
 R$ 18.500,00. 

6 	
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Observe, a seguir, os patrimônios, em reais, de duas empresas, uma controladora e a outra controlada. 

Contas Controladora Controlada 
Disponível 80.000,00 20.000,00 
Clientes 50.000,00 10.000,00 
Estoques 95.000,00 25.000,00 
Investimentos em Controlada 100.000,00 0,00 
Imobilizado 220.000,00 100.000,00 
Fornecedores 100.000,00 50.000,00 
Capital Social 400.000,00 100.000,00 
Reservas de lucros 45.000,00 5.000,00 

Considerando que ambas formam o grupo DOURADA e não realizam operações entre si, o valor do Ativo Total 
apurado pela técnica de consolidação é de 

R$ 100.000,00. 
R$ 450.000,00. 
R$ 550.000,00. 
R$ 600.000,00. 
R$ 700.000,00. 

2~474 17 	  

Assinale a tendência mais provável para determinada empresa industrial, com base nos indicadores a seguir, 
relativos a três exercícios consecutivos: 

Ativo Permanente = 1,33 	1,48 	1,72 
Patrimônio Líquido 

A empresa apresenta dados de recursos próprios no financiamento do Passivo Circulante. 
A empresa apresenta maior utilização de seu Ativo Permanente. 
A empresa apresenta um aumento no Capital Circulante. 
A empresa apresenta tendência de maior participação de recursos de terceiros no financiamento do Ativo 
Permanente. 

A empresa apresenta tendência de maior participação de recursos próprios no financiamento do seu Ativo 
Permanente. 

2aa ao 18 

As condições necessárias a serem observadas no desempenho do trabalho de auditoria correspondem 

aos procedimentos de auditoria. 
às normas de auditoria. 
às normas relativas à execução do trabalho. 
às normas relativas à pessoa do auditor. 
às normas relativas ao parecer. 
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O Auditor interno surgiu como urna ramificação da profissão de auditor externo e, conseqüentemente, do 
contador. O auditor interno é um empregado da empresa, e, dentro de uma organização, ele não deve estar 
subordinado àqueles cujo trabalho examina. Dos objetivos do auditor a seguir elencados, quais são os do 
Auditor Interno? 

Verificar se as normas internas estão sendo seguidas, aprimorar as vigentes e verificar a necessidade de 
novas normas. 

Efetuar auditoria das demonstrações contábeis e em áreas operacionais. 
Emitir parecer ou opinião sobre as demonstrações contábeis, no sentido de verificar se essas refletem 
adequadamente a posição patrimonial e financeira, o resultado das operações e as origens e aplicações 
de recursos da empresa examinada. 

Emitir parecer ou opinião sobre as demonstrações contábeis, no sentido de verificar se essas refletem 
adequadamente a posição patrimonial e financeira. 
Verificar se as demonstrações contábeis foram aplicadas com uniformidade em relação ao exercício anterior 

Estão corretas 

apenas I e II. 
apenas I, III e IV. 
apenas I, IV e V. 
apenas II e IV. 
apenas II e V. 

aeors 

Em relação às situações que levam o auditor a emitir parecer diferente do parecer-padrão, assinale V (verdadeira) 
ou F (falsa) em cada afirmativa. 

Limite no escopo do exame. 
Parte do exame efetuado por outros auditores independentes. 
As demonstrações financeiras estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade ou falta 
de uniformidade na aplicação dos princípios contábeis. 
Exposições informativas inadequadas. 
Incertezas quanto ao efeito de eventos futuros. 

A seqüência correta é 

V-F-V-F-V. 
V-V-F-V-V. 
F-V-F-F-V. 
V-F-F-V-F. 
F-F-V-V-F. 

2aeateza 21 
De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC T 13 - da Perícia Contábil, o Laudo Pericial 
Confebil e 

a peça na qual o perito-contador assistente expressa, de forma circunstanciada, clara e objetiva, as 
sínteses do objeto da perícia, os estudos e as observações que realizou, as diligências realizadas, os 
crit&ios adotados, os resultados fundamentados e as suas conclusões. 
a indagação e a busca de informações mediante conhecimento do objeto da perícia, solicitada nos autos. 
a investigação e a pesquisa sobre o que está oculto por quaisquer circunstâncias nos autos. 
a pega escrita na qual o perito-contador assistente expressa, de forma circunstanciada, clara e objetiva, 
as sínteses do objeto da perícia, os estudos e as observações que realizou, as diligências realizadas, os 
critérios adotados, os resultados fundamentados e as suas conclusões. 
a pega na qual o perito-contador assistente expressa, de forma sumária e objetiva, as sínteses do objeto 
da perícia, os estudos e as observações que realizou, as diligências realizadas, os critérios adotados, os 
resultados fundamentados e as suas conclusões. 

c 8 
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Zudzia 

Os procedimentos de perícia contábil visam a fundamentar as conclusões que serão levadas ao laudo pericial 
contábil ou parecer pericial contábil, e abrangem, total ou parcialmente, segundo a natureza e a complexidade 
da matéria, exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação. 
A indagação corresponde 

à diligência que objetiva a verificação e a constatação de situações de forma circunstancial. 
à busca de informações que objetiva a verificação e a constatação de situações de forma circunstancial, 
à busca de informações mediante entrevista com conhecedores do objeto da perícia. 
à determinação de valores ou à solução de controvérsia por critério técnico. 
à análise de livros, registros das transações e documentos. 

.2.44. 23 
Analise as afirmações: 

1. 	Juros, variações cambiais e correções monetárias decorrentes do financiamento da compra de matéria- 
prima devem ser considerados como parte do custo do produto elaborado com ela. 

II, 	Ao fazer uso de seus equipamentos fabris para a manutenção de uma máquina do departamento do 
contabilidade, uma empresa deve tratá-lo como despesa. 
Quando se acumulam custos de vários períodos contábeis, para fins gerenciais, o correto é transformar 
esses diversos custos, incorridos em períodos diferentes, em quantidade de moeda de capacidade aquisitiva 
constante. 

Valores irrelevantes dentro dos gastos totais da empresa não precisam necessariamente ser segregados 
em custo e despesa. 

Está(ão) correta(s) 

apenas I. 
apenas II. 
apenas I, II e III. 
apenas I, III e IV. 
apenas II, III e IV. 

2/dedão 24 

A indústria Megaton 5/A está produzindo 90.000 unidades de seu único produto, com um custo variável unitário 
de R$ 84,00 e custo fixo unitário de R$ 28,00, apurados pelo método de custeio por absorção. 
Para atender a demanda de 125.000 unidades, feita pelo mercado consumidor, ela passou a produzir 140.000 
unidades do seu produto, mantendo inalterável a sua estrutura atual de custos. Considerando tais informações 
e que não possuía estoque inicial, o valor do estoque da Megaton, ao final do novo período produtivo, será de 

 R$ 1.080.000,00. 
 R$ 1.260.000,00. 

 R$ 1.530.000,00. 
 R$ 1.562.000,00. 
 R$ 1.680.000,00. 

CONCURSO PÚBLICO 2006 

UFSM 
Biblioteca Central 



10 

UNIPAMPA / CESNORS 	  
Ztedtão 25 	  

A Indústria Bela Imagem Ltda fabrica os produtos A e B, utilizando a mesma matéria-prima. O custo fixo total 
mensal da empresa é de R$ 60.000,00, e os custos variáveis estão assim distribuídos: 

Produtos Matéria-prima Mão-de-obra direta Custos indiretos variáveis 

A 3 kg p/ unidade 2 horas p/ unidade R$ 14, 00 p/ unidade 
B 2 kg p/ unidade 3 horas p/ unidade R$ 20, 00 p/ unidade 

O custo da matéria-prima é de R$ 7,00 por kg e o custo da MOD é de R$ 9,00 por hora. Os preços de venda são: 
R$ 80,00 para o produto A e R$ 85,00 para o produto B. Sabendo que o mercado consome no máximo 120.000 
unidades de cada produto e que a disponibilidade de matéria-prima para o mês é de 300.000 kg, que quantidade 
de cada produto deve ser fabricada de forma a maximizar o resultado? 

Prod. A = 20.000 unidades; Prod. B = 120.000 unidades. 
Prod. A = 40.000 unidades; Prod. B = 90.000 unidades. 
Prod. A = 60.000 unidades; Prod. B = 60.000 unidades. 
Prod. A = 80.000 unidades; Prod. B = 30.000 unidades. 
Prod. A = 100.000 unidades; Prod. B = 	0 unidade. 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

Considerando a Lei n°  4.320/64, classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas à 

aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização. 
aquisição de títulos representativos do capital de empresas, já constituídas, quando a operação não 
importe aumento do capital. 

aquisição de títulos representativos do capital de entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando 
a operação não importe aumento do capital. 
constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou 
financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. 
constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial. 

Zatago 27 
De acordo com a Lei n°  4.320/64, quando uma Unidade da Administração Federal adquire um terreno para 
construir novas instalações, classificará essa despesa como: 

Inversões Financeiras - Aquisição de Imóveis. 
Investimentos - Obras e Instalações. 

Inversões Financeiras - Constituição ou Aumento de Capitai de Empresas Comerciais ou Financeiras, 
Investimentos - Equipamentos e Material Permanente. 
Inversões Financeiras - Aquisição de Outros Bens de Capital já em Utilização. 

acata 21:$ 

As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com 
saldo suficiente para atende-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar, 
com prescrição interrompida, e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente 

não poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento. 
poderão ser pagos à conta de dotação não-específica consignada no orçamento. 
poderão ser pagos à conta de créditos especiais não-especificados no orçamento. 
não poderão ser pagos à conta de créditos especiais não-especificados no orçamento. 
poderio ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento. 

Cl 
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A prefeitura "A" apresentava os seguintes saldos no seu Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2000: 
Disponível = R$ 400,00 
Bens Imóveis = R$ 850,00 
Depósitos em Caução = R$ 15,00 
Valores — R$ 50,00 
Créditos = R$ 25,00 
Restos a Pagar Processados = R$ 40,00 
Dívida Fundada Interna = R$ 1.150,00 

BENS EM ALMOXARIFADO 
INVENTÁRIO DAS EXISTÊNCIAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 

CÓDIGO DE 
CLASSIFICAÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE 
MEDIDA 

SALDO DO 
EXERCÍCIO 
ANTERIOR 

(quantidade) 

MOVIMENTO 
EM 2000 

(quantidade) 
QUANTIDADE 

INVENTARIADA 
VALOR 

Entradas Saldas Unitário Total 

01.00 Grampeador UN 50 5 5 50 1,00 50,00 

Durante o exerc'cio de 2001, aconteceram os seguintes fatos: 

Emissão da Nota de Empenho n°  001 para aquisição de 50 grampeadores, valor unitário R$ 1,20. 
Liquidação da Nota de Empenho n°  001. 
Requisição de 80 grampeadores ao almoxarifado. 

É correto afirmar que: 

o Saldo Patrimonial, em 31 de dezembro de 2000, é R$ 120,00 e o saldo da conta Valores, ao final de 
2001, é R$22,00; 

o Saldo Patrimonial, em 31 de dezembro de 2000, é R$ 170,00 e o saldo da conta Valores, ao final de 
2001, é R$36,00; 

o Saldo Patrimonial, em 31 de dezembro de 2000, é R$ 120,00 e o saldo da conta Valores, ao final de 
2001, é R$36,00; 

o Saldo Patrimonial, em 31 de dezembro de 2000, é R$ 170,00 e o saldo da conta Valores, ao final de 
2001, é R$22,00; 

o Saldo Patrimonial, em 31 de dezembro de 2000, é R$ 120,00 e o saldo da conta Créditos, ao final de 
2001, é R$36,00; 

	

2ededtje 30 	  

As contas Débitos de Tesouraria, Dívida Fundada Externa, Valores com Terceiros e Despesas Realizadas 
pertencem, respectivamente, aos sistemas 

financeiro, orçamentário, patrimonial e de compensação. 
patrimonial, financeiro, de compensação e orçamentário. 
patrimonial, de compensação, orçamentário e financeiro. 
financeiro, patrimonial, de compensação e orçamentário. 
patrimonial, de compensação, financeiro e orçamentário. 

	

aeatiu.-  31 	  

Na desincorporação de bens móveis por destruição, o lançamento contábil correto é: 

a) 	Debita-se a conta Variações Passivas por Mutações Patrimoniais e credita-se a conta Bens Móveis. 
Credita-se a conta Variações Ativas por Mutações Patrimoniais e debita-se a conta Variações Passivas 
Independentes da Execução Orçamentária. 

Debita-se a conta Variações Passivas Independentes da Execução Orçamentária e credita-se a conta 
Variações Ativas por Mutações Patrimoniais 

Debita-se a conta Variações Ativas por Mutações Patrimoniais e credita-se a conta Variações Passivas 
Independentes da Execução Orçamentária. 

Debita-se a conta Variações Passivas Independentes da Execução Orçamentária e credita-se a conta Bens 
Móveis. 
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Num determinado órgão, verificaram-se, durante o exercício, os seguintes fatos: 

Previsão da receita: 

Fixação da despesa: 

Arrecadação da receita: 

Empenho da despesa: 

Pagamento da despesa: 

R$ 800,00 

R$ 800,00 
R$ 720,00 

R$ 640,00 

R$ 600,00 

Do pagamento da despesa, R$ 200,00 destinaram-se à aquisição de mobiliário de uso, e R$ 25,00, a materiais 
de consumo, que foram utilizados imediatamente. O restante destinou-se a despesas com pessoal e serviços de 
terceiros. Qual o resultado patrimonial apurado? 

Superávit de R$ 280,00. 
Superávit de R$ 80,00. 
Superávit de R$ 120,00. 
Superávit de R$ 495,00. 
Superávit de R$ 520,00. 

.2e4naii 33 	  

Analise a situação proposta e assinale a alternativa correta. 

Determinado órgão público adquiriu, em 10/05/2005, R$ 600,00 de matéria-prima. No mês seguinte, o setor de 
marcenaria requisitou do almoxarifado R$ 350,00 de matéria-prima. Em 15/09/2005, confeccionou um armário 
de madeira, utilizando toda a matéria-prima requisitada, não tendo sido computados custos adicionais. Em 
20/12/2005, realizou um leilão para se desfazer do saldo de matéria-prima, arrecadando o valor de R$ 200,00. 

As variações ativas foram superiores às variações passivas. 
As variações ativas resultantes da execução orçamentária foram superiores às variações passivas resultantes 
da execução orçamentária. 

As variações ativas resultantes da execução orçamentária foram equivalentes às variações passivas 
resultantes da execução orçamentária. 
As variações ativas foram equivalentes às variações passivas. 
As variações ativas foram inferiores às variações passivas. 

Zeatia 34 

Observe as informações a seguir: 

Receitas orçamentárias recebidas: 

Ingressos Extra-orçamentários: 

Receitas orçamentárias a receber: 

Disponível p/ Exercício Seguinte: 

Despesas orçamentárias pagas: 

Dispêndios Extra-orçamentários: 
Despesas orçamentárias a pagar: 
Disponível do Exercício Anterior: 

R$ 2.800,00 

R$ 800,00 

R$ 1.000,00 
R$ 2.000,00 

R$ 1.900,00 
R$ 900,00 
R$ 300,00 

R$ 1.500,00 

O resultado financeiro do exercício é calculado da seguinte forma: 

total de ingressos menos total dos dispêndios que é igual a zero. 
saldo disponível do exercício anterior menos o do exercício seguinte que é igual a R$ 500,00 negativo. 
receitas orçamentárias recebidas mais ingressos extra-orçamentários menos despesas orçamentárias menos 
dispêndios extra-orçamentários que é igual a R$ 500,00. 
receitas orçamentárias menos despesas orçamentárias que é igual a R$ 1.600,00. 
ingressos extra-orçamentários menos dispêndios extra-orçamentários R$ 100,00 negativo. 

1Z 
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A classificação dos fenômenos contábeis .  e sua inclusão nos vários tipos de demonstrativos apresentam 
particularidades na contabilidade pública. 
Avalie os itens seguintes e assinale V (verdadeira) ou F (falsa) em cada uma das afirmativas. 
( 	

) O valor inscrito em restos a pagar no exercício figura como receita extra-orçamentária no Balanço Financeiro. 
( ) As Despesas dos Exercícios Anteriores não integram a Demonstração das Variações Patrimoniais. 
( ) As obrigações do passivo financeiro constituem a chamada dívida fundada. 
( ) Os Depósitos em garantia, recebidos de terceiros, apesar de constituírem recursos extra-orçamentários 

são computados no Balanço Financeiro. 

( ) Um déficit patrimonial pode reduzir o ativo real liquido ao aumentar o passivo real descoberto. 

A seqüência correta é 

V-F-F-V-V. 
F - F-V-V-F. 
V-V-F-V-V. 
F-V-F-V-F. 
V - F-V-F-V. 

Com os dados a seguir, elabore o Balanço Patrimonial e responda às questões de números 36 e 37. 

Superávit Financeiro: 40 

Ativo Real: 220 

Passivo Permanente: 30 

Ativo Real Líquido: 100 

Ziogis 36 

O montante do Ativo Financeiro é 

 90 
 40 

 120 
 130 
 260 

2~Aica  37 

O Passivo Real apresentou o total de 

 90 
 40 

 120 
 150 
 190 
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O Balanço Orçamentário, previsto no artigo 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal, apresenta os seguintes 
valores; 

Subtotal com refinanciamento da previsão atualizada R$ 2.300,00 

Subtotal com refinanciamento do saldo a realizar R$ 1.100,00 

Subtotal com refinanciamento das receitas realizadas no bimestre R$ 300,00 

Subtotal com refinanciamento das despesas empenhadas no bimestre R$ 900,00 

Subtotal com refinanciamento das despesas empenhadas até o bimestre R$ 1.200,00 

Subtotal com refinanciamento das despesas liquidadas no bimestre R$ 600,00 

Subtotal com refinanciamento das despesas liquidadas até o bimestre R$ 800,00 

É cor eto afirmar que 

demonstrativo não apresenta nem déficit nem superávit. 
demonstrativo apresenta um superávit de R$ 400,00. 
demonstrativo apresenta um déficit de R$ 600,00. 
demonstrativo apresenta um superávit de R$ 600,00. 
demonstrativo apresenta um déficit de R$ 300,00. 

Zwattiio 39 	  

Considerando a Lei Complementar 101/00 e a Portaria no 587/STN, de 29 de agosto de 2005, que aprova a 5a 
edição do Manual de Elaboração do Anexo de Metas Fiscais e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, 
qual dos demonstrativos abaixo deverá integrar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias? 

Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos. 
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos. 
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida. 
Demonstrativo do Resultado Nominal. 
Demonstrativo das Despesas com Saúde. 

Zatetão 40 	  

Em consonância com a IN TCU n° 13, de 04 de dezembro de 1996, a qual dispõe sobre a instauração e 
organização de processos de tomada de contas especial e dá outras providências, é possível afirmar; 

A não-adoção das providencias com vistas à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e imediato ressarcimento ao Erário, no prazo máximo de noventa dias, caracterizará 
grave infração à norma legal, sujeitando a autoridade administrativa competente à imputação das sanções 
cabíveis, sem prejuízo da responsabilização solidária. 
Diante da omissão no dever de prestar contas, da não-comprovação da Aplicação dos recursos repassados 
pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, da ocorrência de 
desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, da prática de ato ilegal, ilegítimo 
ou antieconômico de que resulte dano aos cofres públicos, a autoridade administrativa competente, sob 
pena de responsabilidade solidária, deverá adotar providências com vistas à apuração dos fatos, identificação 
dos responsáveis, quantificação do dano e imediato ressarcimento ao Erário. 
Esgotadas as medidas cabíveis no âmbito administrativo interno, a autoridade administrativa competente 
não deverá providenciar a instauração da tomada de contas especial. 
Tomada de contas especial é o processo de contas relativo à gestão dos responsáveis por unidades 
jurisdicionadas da administração federal indireta e daquelas não-classificadas como integrantes da 
administração direta federal. 
Tomada de contas especial é o processo de contas ordinárias organizado com a finalidade de possibilitar 
a avaliação sistêmica da gestão de unidades jurisdicionadas subordinadas a uma unidade central, 
responsável pela coordenação, supervisão e definição dos objetivos, metas e formas de atuação das 
primeiras. 
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