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2etedtio 01 	  

Segundo o método das partidas dobradas, as operações realizadas ocasionam aumentos e diminuições no 
Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido das empresas. Com  base nessa afirmação, pode-se concluir que, para 

aumentar o Ativo, realiza-se lançamento a débito. 
aumentar o Passivo, realiza-se lançamento a débito. 
diminuir o Passivo, realiza-se lançamento a crédito. 
aumentar o Patrimônio Líquido, realiza-se lançamento a débito. 
diminuir o Ativo, realiza-se lançamento a crédito. 

2r ad 02 	  

Um grupo de amigos resolveu fundar uma empresa, denominada Alienígena, com um capital inicial de 
R$ 10.000,00. Desse capital, 50% foram integralizados em dinheiro; 30%, em equipamentos; 20% serão 
integralizados em 60 dias Assinale a alternativa correta, quanto ao lançamento a ser realizado. 

a) a Capital a Integralizar 
Caixa 5.000,00 
Equipamentos 3.000,00 
Capital Social 

a Caixa 

2.000,00 10.000,00 

Capital a Integralizar 2.000,00 
Equipamentos 3.000,00 
Cd pftal Eccial 

a Capitai Social 

5.00,00 10.000,00 

Equipamentos 3.000,00 
rui): 

a Equipamentos 

7.000 00 10.000,00 

Capito; a Inteoralizar 2.000,00 
Caka 3.000,00 

e } 

Ca t.iiital Social 

E Capita! Social 

5..000,00 10.000,00 

Caixa 5.000,00 
E.qui,)amenLos 3.000,00 
espftai a integralizar 2.000,00 10.000,00 

o) 



UFSM 
Zucas 03 

Determinada empresa comercial mantém controle permanente de estoque e utiliza, para a sua avaliação, o 
método do custo médio ponderado. O Estoque Final de mercadorias em 31/03/2007 era de 200 unidades, 
avaliadas a um custo unitário de R$ 12,00. As compras e as vendas dessas mercadorias estão isentas de tributação. 
Em abril de 2007, a empresa realizou os seguintes movimentos de compras e vendas de mercadorias: 

02/04/2
007 - compra a prazo de 500 unidades pelo valor total de R$ 6.000,00; 

03/04/2007 - venda a prazo de 600 unidades pelo valor total de R$ 7.200,00; 
04/04/2

007 - compra a vista de 300 unidades ao preço unitário de R$ 16,00; 
05/04/2007 - venda a prazo de 200 unidades ao preço unitário de R$ 20,00; 

Com base nas informações, é correto afirmar que 

custo total das vendas no dia 03/04/07 foi de R$ 7.000,00. 
lucro bruto total das operações foi de R$ 10.200,00. 
lucro bruto das vendas alcançadas no dia 03/04/07 foi de R$ 1.200,00. 

estoque final existente após a venda do dia 05/04/07 foi de 200 unidades ao custo médio de R$ 15,00. 
custo total da mercadoria vendida no mês de abril foi de R$ 3.000,00. 

 
 

 
 
 

2~43 04 

Verificando a contabilidade da Empres 

Capital Social 
Clientes 

Custo das Mercadorias Vendidas 
Despesas com COFINS 
Despesas com ICMs 
Despesas com PIS 
Despesas com Salários 
Despesas de Descontos 
Despesas de Juros 
Devolução de Vendas 
Estoques 
Fornecedores 
ICMs a Recolher 
Imóveis 
Prejuízos Acumulados 
Receitas de Descontos 
Receitas de Vendas 
Salários a Pagar  

a XYZ, no dia 31/12/2007, encontraram-se os seguintes saldos: 

R$ 15.000,00 
R$ 20.000,00 
R$ 11.000,00 
R$ 	500,00 
R$ 4.000,00 
R$ 	200,00 
R$ 2.500,00 
R$ 	500,00 
R$ 1.000,00 
R$ 1.500,00 
R$ 30.000,00 
R$ 33.000,00 
R$ 1.200,00 
R$ 2.500,00 
R$ 2.500,00 
R$ 2.000,00 
R$ 25.000,00 
R$ 1.000,00 

Tendo em vista os saldos do Balancete da empresa, pode-se afirmar que os saldos da Receita Liquida de Vendas 
e do Resultado Operacional da Empresa foram de, respectivamente,. 

R$ 18.800,00 e R$ 5.800,00. 
R$ 22.800,00 e R$ 5.800,00, 
R$ 19.000,00 e R$ 3.800,00. 
R$ 5.800,00 e R$ 18.800,00, 
R$ 19.500,00 e R$ 5.800,00. 

   

chamada:  
cod barras: 
local: 
inclusão:  
n controle:  

FOLHETO COLETANEA 67 
E08802 
BC 
15/9/2008 
00036271 
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o 	
Considerando os Princípios Fundamentais e as Normas Brasileiras de Contabilidade, a Contabilidade estuda e 

	

as, 	controla o patrimônio, 
o. 

registrando todas as ocorrências nele verificadas. 
para fornecer informações sobre a sua composição e variações, bem como sobre o resultado econômico 
decorrente da gestão da riqueza patrimonial. 

As afirmativas correspondem, respectivamente, 

à finalidade e ao conceito da contabilidade. 
ao objeto e à finalidade da contabilidade. 
ao campo de aplicação e ao objeto da contabilidade. 
ao conceito da contabilidade e ao campo de aplicação. 
ao conceito da contabilidade e à sua finalidade. 

). 

2atead 06 

Determinada empresa, atuante no ramo comercial, decidiu adquirir um terreno no valor de R$ 100.000,00, com 
a finalidade de auferir rendas por meio de locação. Assinale a alternativa que determina o grupo em que deve 
ser realizado registro do bem. 

Ativo Realizável a Longo Prazo. 
Ativo Permanente - Imobilizado. 
Ativo Permanente - Investimentos. 
Ativo Permanente - Diferido. 
Ativo Circulante. 

2we4réu"J 07 

Na produção de dois tipos de máquinas agrícolas, ocorreram os seguintes custos: 

Máquina A 	 Máquina B 

UFSMI 

Matéria-Prima R$ 300.000,00 	R$ 200.000,00 

Mão-de-obra direta R$ 99.000,00 	R$ 81.000,00 

Os Custos Indiretos de Fabricação foram alocados, nos Centros de Custos CCA, no valor de R$ 50.000,00 e, nos 
de CCB, no valor de R$ 30.000,00. Os custos do CCA foram divididos entre as máquinas, proporcionalmente ao 
valor da Mão-de-Obra Direta aplicada; os custos do CCB, ao valor da Matéria-Prima consumida. Considerando 
que todos os produtos foram concluídos, marque a alternativa que indica os custos dos produtos acabados, 
referentes, respectivamente, às Máquinas A e B. 

R$ 445.500,00 e 314.500,00 
R$ 426.500,00 e 303.500,00 
R$ 417.000,00 e 293.000,00 
R$ 411.000,00 e 299.000,00 
R$ 444.500,00 e 315.500,00 

2,gedao 08 

Considerando que a Lucratividade Operacional é de 15%, o valor das Vendas Líquidas é de R$ 50.000,00 e o 
total do Ativo Operacional é de R$ 20.000,00, conclui-se que o Lucro Operacional, a Rotação do Ativo Operacional 
e o Retorne do Investimento são, respectivamente, 

 R$ 	7.500,00 - 2,50 - 37,50%. 
 R$ 42.500,00 - 2,50 - 15,00%. 

 R$ 	7.500,00 - 6,67 - 37,50%. 
 R$ 42.500,00 - 2,50 - 25,00%. 
 R$ 	7.500,00 - 4,00 - 25,00%. 
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1.12.2006 
23.000,00 

1.000,00 
10.000,00 

5.000,00 
7.000,00 

3.000,00 

9.000,00 
10.000,00 

(1.000,00) 
35.000,00 

11.200,00 
9.000,00 
2.200,00 

23.800,00 
18.000,00 

1.000,00 
4.800,00 

35.000,00 

31.12.2007 
29.450,00 

3.000,00 
7.450,00 
9.000,00 

10.000,00 
5.000,00 

8.000,00 
10.000,00 

(2.000,00) 
42.450,00 

14.000,00 
12.000,00 
2.000,00 

28.450,00 
18.000,00 
1.500,00 
8.950,00 

42.450,00 

UFSIVI 
Utilize os demontrativos a seguir para responder às questões de números 9 a 11. 

ATIVO 	 3 
ATIVO CIRCULANTE 
Caixa 
Bancos 
Clientes 
Estoques 
ATIVO REAL A LONGO PRAZO 
ATIVO PERMANENTE 
/mobilizado 
Móveis e Utensílios 
(-) Depreciações Acumuladas 
TOTAL DO ATIVO 
PASSIVO 
PASSIVO CIRCULANTE 
Fornecedores 
Salários a Pagar 
PATRIMÓNIO LÍQUIDO 
Capital Social 
Reserva de Lucros 
Lucros Acumulados 
TOTAL DO PASSIVO 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
31.12.2006 

12.000,00 
(200,00) 

(1.200,00) 
10.600,00 
(3.000,00) 
7.600,00 

(500,00) 
(3.000,00) 

100,00 
4.200,00 

600,00 
4.800,00 

31.12.2007 
15.000,00 

(500,00) 
(1.500,00) 

13.000,00 
(5.000,00) 
8.000,00 

(700,00) 
(4.000,00) 

150,00 
3.450,00 

700,00 
4.150,00 

Venda de Mercadorias 
(-) Devolução de Vendas 
(-) ICMs sobre Vendas 
Vendas Líquidas 
(-) Custo das Mercadorias Vendidas 
(,) Lucro Bruto 
(-) Despesas com Vendas 
(-) Despesas Administrativas 
(-I-) Resultado Financeiro 
(---) Lucro Operacional 
(-1-) Receitas Não-Operacionais 

Lucro Liquido do Exercício 

.2weetoto 03 

O quociente de Liquidez Corrente e o quociente de Liquidez Seca de 2006 e 2007 são, respectivamente, 

2,10 e 2,05; 1,39 e 1,43. 
1,43 e 1,39; 2,05 e 2,10. 
0,49 e 0,48; 0,70 e 0,72. 
2,05 e 2,10; 2,32 e 2,46. 
2,05 e 2,10; 1,43 e 1,39. 

2 	10 

 
 

o) 
 
 

Assinale a alternativa correta dentre as afirmações a seguir. 

No exercício de 2006, o percentual de Imobilização do Patrimônio Líquido representou 28,12%. 
O crescimento percentual da Imobilização do Patrimônio Líquido de 2006 para 2007 foi de 9,70%. 
O decréscimo percentual da Imobilização do Patrimônio Líquido de 2006 para 2007 foi de 25,64%. 
No exercício de 2007, o percentual de Imobilização do Patrimônio Líquido representou 37,82%. 
O crescimento percentual do Patrimônio Líquido de 2006 para 2007 foi de 16%. 

CONCURSO PUBLICO 2008 



UFSM 

Indique a alternativa correta. 

A Margem Líquida da empresa, em 2006, foi de 32%. 
A empresa teve um aumento na sua Margem Operacional do ano de 2006 para o ano de 2007. 
A empresa teve um crescimento em seu Custo da Mercadoria Vendida na ordem de 33%. 
A Margem Bruta da empresa, em 2006, foi de 72%. 
A Receita Líquida cresceu em proporção maior que o Custo da Mercadoria Vendida. 

:garito 12 

São procedimentos de auditoria: 

A contagem física é um procedimento realizado no caixa, nos estoques e nos bens do imobilizado. 
A confirmação com terceiros é um procedimento utilizado pela auditoria, desde que obtenha autorizaçao 
das quebras de sigilo dos clientes. 

A conferência de cálculos é um procedimento efetuado nos estoques, nas despesas antecipadas, nas 
depreciações de bens do imobilizado e nos juros provisionados. 
A inspeção de documentos é um procedimento que ocorre nos relatórios de despesas, nas licitações de 
compras, nos contratos e nos livros sociais. 

Esta(ão) correto(s) 

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

.?Jfedrão 13 

O Auditor Independente deve observar o sigilo profissional, EXCETO 

no caso de 5/A de capitaraberto, quando a quebra for solicitada pela CVM e, no caso de Instituição 
Financeira, quando for solicitada pelo Banco Central do Brasil. 
antes de estarem terminados os compromissos contratuais. 
quando já estiverem terminados os compromissos contratuais. 
quando a quebra for solicitada pelo auditor independente que o suceder, após o término de compromissos 
contratuais. 

em caso de quebra solicitada por quaisquer terceiros ,interessados, desde que expressamente autorizada 
por escrito pela administração da entidade auditada, contendo os limites da informação. 

2(writa 14 

Na auditoria realizada nas Demonstrações Contábeis da empresa Pará, referentes ao exercício social de 2006, 
você foi indicado como auditor independente, responsável pela área de estoques, que representam 30% do 
Ativo Total. Ao acompanhar os testes de inventário, em dezembro de 2006, você verificou que os estoques 
estavam superavaliados em 40% e solicitou, então, aos administradores da entidade que ajustassem o valor 
dos estoques ao montante correto, o que não foi feito. 

Em vista do exposto, o auditor deve 

rescindir o contrato de auditoria. 
sugerir que a entidade inclua o fato no relatório da administração a ser publicado. 

C) 	emitir um parecer com ressalva. 
emitir um parecer com abstenção de opinião. 
emitir um parecer adverso. 

IS INCURSO ritiraco 2003 UFSM 
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Na perícia contábil, o arbitramento como procedimento é a 

solução de controvérsia ou a determinação de valores por critérios aleatórios; 
quantificação de direitos; 
quantificação do valor por meio de diligências; 

solução de controvérsia ou a determinação de valores por critério técnico. 
solução de controvérsia por meio de questões. 

Zataatoto 

Determinada empresa apresentava, em seu Patrimônio Líquido, no início do ano de 2007, 

Capital Social 	
R$ 150.000,00 

Reservas de Lucros 	
R$ 10.000,00 

Lucros Acumulados 	
R$ 15.000,00 

Durante o ano de 2007, ocorreram os seguintes fatos: 
Aumento de capital com reservas de lucros 	 R$ 10.000,00 
Aumento de capital com imóveis 	 R$ 	8.000,00 
Lucro do exercício 	

R$ 12.000,00 
Distribuição de dividendos 	 R$ 10.000,00 
Destinação de parte do lucro para reservas 	 R$ 	5.000,00 

Marque a alternativa que indica o valor do Patrimônio Líquido depois da movimentação ocorrida no ano de 2007. 

R$ 180.000,00 
R$ 190.000,00 
R$ 185.000,00 
R$ 177.000,00 
R$ 200.000,00 

g 

,Zweatita 17 

Uma empresa adquiriu um imóvel por R$ 50.000,00, para utilizar no desempenho de suas atividades. Depois de 
esse imóvel ter depreciado em 20% do seu valor, vendeu-o por R$ 45.000,00, em 30.09.06, concedendo prazo 
ao comprador para pagamento até o final de fevereiro de 2007, com juros simples de 5% ao mês, recebidos no 
ato da venda. A empresa encerra seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano. A operação proporcionou 
à empresa vendedora 

uma Receita Financeira total no valor de R$ 6.750,00. 
aumento do Patrimônio Líquido no exercício de 2006, no valor de R$ 11.750,00. 
aumento do Ativo Circulante no valor de R$ 45.000,00. 
um Ativo Imobilizado aumentado em R$ 5.000,00. 
uma Receita Financeira, no exercício de 2006, no valor de R$ 11.750,00; 

CONCURSO PÚBLICO 2008 BI 
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Considerando as alterações introduzidas pela Lei n.° 11.638/2007, constantes no Manual de Contabilidade das 
Sociedades por Ações, é possível afirmar: 

I. 	Mudou o conceito legal de coligada e de controlada, bem como o cálculo e a contabilização da equivalência 
patrimonial. 

Il. 	Houve mudança em quando aplicar a equivalência patrimonial, ou seja, os investimentos em coligadas 
sobre cuja administração tenha influência significativa ou de que participe com 20% ou mais do capital 
votante, em controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob 
controle comum, serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial. 

III. Permanece a possibilidade de aplicação de equivalência patrimonial para os investimentos em ações ou 
quotas que não tenham direito a voto, a não ser que, mesmo tendo esse direito, tal investimento possa 
ser classificado como de influência significativa. 

Está(ão) correta(s) 

apenas II. 
apenas III. 
apenas I e II. 
apenas I e III. 
apenas II e III. 

2agateid 19 

De acordo com as alterações introduzidas pela Lei n.o 11.638/07 na Lei n.o 6.404/76, passarão a ser ajustados 
a valor presente todos os 

realizáveis e exigíveis, independentemente do prazo de vencimento. 
realizáveis e exigíveis a longo prazo e, no caso de curto prazo, aqueles a quem for relevante o efeito desse 
ajustamento. 
realizáveis e exigíveis a curto prazo. 
realizáveis e exigíveis a longo prazo apenas. 
realizáveis a longo prazo e, no caso de curto prazo, aqueles a quem for relevante o efeito desse ajustamento 
do prazo de vencimento. 

2'41a 20 

Assinale a alternativa correta sobre a proposta de contabilização da degradação ambiental pelas entidades 
públicas. 

despesas exclusivas: excluir da demanda final os custos incorridos no intuito de se precaverem contra a 
poluição ou degradação decorrente do uso dos recursos de fluxo. 
despesas ambientais: excluir do produto as despesas que seriam necessárias para se precaverem contra 
a poluição ou degradação decorrente do uso dos recursos de fluxo de um dado período. 
custos e benefícios ambientais: contabilizar custos e benefícios econômicos gerados pelo meio ambiente 
como agente econômico, cujas transações com os demais agentes seriam valoradas e consolidadas em 
uma conta específica. 

a débito são computados os subsídios que o meio ambiente gera em determinados agentes da economia 
que se beneficiam do uso gratuito dos recursos de fluxo. • 
a crédito são lançados os custos impostos aos agentes que tiveram vedado o acesso aos recursos devido 
à degradação ambiental causada por terceiros, o que não é denominado perda ambiental. 

Sota 21 

Serão abertos, por decreto do Executivo e autorizados por lei, 

todos os créditos adicionais. 
os créditos suplementares e especiais. 
os créditos especiais e extraordinários. 
somente os créditos especiais. 
somente os créditos suplementares. 

)NCURSO PÚBLICO 2008 UFSIVI 
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Oeteetio 22 

Relacione as colunas: 

Amortização de empréstimo 
Arrendamento 
Empréstimos compulsórios 
Remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional 

A seqüência correta é 

4 - 3 - 2 - 1. 
1 - 3 - 2 - 4. 
1 - 4 - 3 - 2. 
2 - 4 - 3 - 1. 
3 - 2 - 4 - 1. 

2aatis 23 

( ) Receita de capital 
( ) Outras receitas de capital 
( ) Receitas de operações de crédito 
( ) Receita patrimonial 

Tome por base os dados das rubricas de controle da receita orçamentária a seguir. 

excesso de arrecadação 	R$ 20,00 
receita arrecadada 	R$ 230,00 

O montante da previsão de arrecadação de receita é 

R$ 250,00. 
R$ 200,00. 
R$ 230,00. 	 24 

R$ 210,00. 
R$ 20,00. 

ateao 24 	  

Como se classificam, respectivamente, as receitas provenientes da cobrança de tributos e da alienação de bens 
imóveis? 

a) 

Receitas correntes e receitas patrimoniais. 
Receitas correntes e receitas extra-orçamentárias. 

Receitas correntes e receitas de capital. 
cl) 
	

Receitas de capital e receitas de serviços. 
e) 
	

Receitas patrimoniais e receitas de capital. 

acatita 25 	  

Com base nas informações a seguir, proceda ao cálculo do montante da despesa empenhada e da despesa 
liquidada, sabendo que a dotação autorizada foi de R$ 200.000,00 e que os valores representam saldos. 

- Despesa a empenhar 
- Despesa a liquidar 

Despesa a pagar 
Despesa paga 

R$ 30.000,00 
R$ 25.000,00 
R$ 105.000,00 
R$ 40.000,00 

A resposta correta é, respectivamente, 

R$ 170.000 e R$ 149.000. 
R$ 145.000 e R$ 170.000. 
R$ 160.000 e R$ 130.000. 
R$ 120.000 e R$ 160.000. 
R$ 145.000 e R$ 130.000. 

CONCURSO PÚBLICO 2006ONg 
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É(São) despesa(s) de capital: 

serviços de terceiros utilizados na conservação do patrimônio. 
serviços de terceiros usados na manutenção das instalações. 

Mita 	c) 	vencimento e vantagens fixas do pessoal administrativo. 
material de consumo destinado à área administrativa. 
material de consumo destinado à execução de obras. 

Considerando as informações a seguir, referentes ao final do exercício, responda às questões de números 27 
e 28. 

R$ 1.500,00 

R$ 1.200,00 
R$ 400,00 
R$ 500,00 

serviços da dívida a pagar 

débitos de tesouraria 

cauções em dinheiro 

provisão para 13° salário 

aarão 27 

O montante da dívida flutuante é 

R$ 39.700,00. 
R$ 9.100,00. 
R$ 9.600,00. 
R$ 9.400,00. 
R$ 8.000,00. 

ns 

rn.mião 28 

O montante de Restos a Pagar é 

R$ 1.500,00. 
R$ 2.700,00. 
R$ 3.600,00. 
R$ 7.600,00. 
R$ 4.800,00. 

a 

.2~7,70 29 	  

É conceito do segundo estágio da execução da despesa orçamentária: 

verificação do direito adquirido pelo devedor, tendo por base títulos e documentos comprobatórios do 
respectivo crédito. 

verificação do implemento de condição do empenho, objetivando apurar a origem, o objeto, a importância 
que se deve pagar para extinguir a obrigação e a quem se deve pagar. 
verificação do despacho exarado por autoridade competente determinando a extinção da obrigação. 
ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não 
de implemento de condição. 

verificação do empenho da despesa devidamente assinado pelo ordenador de despesa e responsável pelo 
almoxarifado central. 

restos a pagar não-processados 
fornecedores 

pessoal a pagar 

encargos sociais a recolher 

dívida oriunda da receita de operações de crédito 	R$ 30.000,00 

R$ 4.000,00 
R$ 1.200,00 

R$ 300,00 
R$ 600100 

BONCURSO PÚBLICO 2008- 
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Ziattia 30 	  

Considerando a Lei n.o 10.520/02, pode-se afirmar acerca do Pregão: 

Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá apresentar recurso administrativo no prazo de 5 
dias úteis. 

O Pregão é modalidade de licitação entre interessados que devem comprovar, na primeira fase (habilitação 
preliminar), possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, 
O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será 
inferior a 30 dias. 

O Pregão exige dos licitantes garantia de proposta. 

O Pregão pode ser utilizado para a aquisição de bens e serviços comuns, padronizados, independentemente im 
do valor da futura contratação. 

Stateia 31 

A árvore do SIAFI é desdobrada conforme a seqüência: 

subsistemas - transações - módulos. 
sistemas - subsistemas - módulos. 
sistemas - subsistemas. 
subsistemas - módulos - transações. 
módulos - transações - comandos. 

2etedas 32 	  

A Lei n.° 4.320/64 determina que os bens móveis e imóveis dos órgãos da administração direta sejam avaliados 
pelo 

valor de aquisição acrescido dos demais custos de instalação, de montagem entre outros, necessários ao 
seu perfeito funcionamento ou utilização, deduzido o custo relativo ao uso. 
valor de aquisição, corrigido monetariamente e depreciado de acordo com a vida útil. 
valor de aquisição ou custo de produção ou custo de construção, mantido o valor histórico. 
valor de aquisição, mantido o custo contábil e deduzido o valor residual. 

custo de construção ou de fabricação, devendo ser apurada a depreciação mensal em decorrência do uso. 
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acotia 33 

     

O exercício financeiro é composto pelas 

receitas lançadas e despesas pagas. 
receitas previstas e despesas fixadas. 
receitas e despesas processadas. 
receitas estimadas e despesas empenhadas. 
receitas nele arrecadadas e despesas nele legalmente empenhadas. 

   

Zie_44i.." 34 

     

São elementos patrimoniais que estão envolvidos na arrecadação da receita orçamentária resultante da 
amortização de empréstimos concedidos: 

variaçào patrimonial, ativo e receita. 
variação patrimonial, despesa e receita. 
variação patrimonial, passivo e receita. 
ativo e receita apenas. 
ativo e passivo apenas. 
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freatcro 35 

A variação decorrente da aquisição de material permanente, além da despesa orçamentária, também envolve 
uma 

a) 	variação ativa extra-orçamentária/superveniência ativa. 
variação passiva orçamentária/mutação patrimonial. 
variação ativa orçamentária/mutação patrimonial. 
variação ativa extra-orçamentária/insubsistência passiva. 
variação ativa extra-orçamentária/insubsistência ativa. 

ioca(ia 36 

Tendo em vista que as variações patrimoniais passivas apresentam-se como resultantes ou independentes da 
execução orçamentária, as resultantes da execução orçamentária compreendem 

apenas as mutações patrimoniais decorrentes da execução da receita. 
as despesas orçamentárias executadas durante o exercício e as mutações patrimoniais da receita, que 
decorrem da incorporação de elementos passivos ao patrimônio ou da diminuição de elementos do ativo 
do ente público. 

as despesas orçamentárias empenhadas durante o exercício, o cancelamento da dívida ativa e a inscrição 
de Restos a Pagar. 
as despesas orçamentárias liquidadas durante o exercício. 
as despesas 	 durante orçamentárias pagas 	o exercício e as desincorporações de quaisquer valores ao 
patrimônio. 

weeirie 37 

Assinale a opção que apresenta SOMENTE contas do sistema financeiro. 

bens móveis, depósitos de terceiros, pensão alimentícia e bancos 
receita tributária, despesa de 	e encargos pessoal 	 sociais a recolher 
fornecedores, faturamentos a receber, pessoal a pagar e estoques 
mutações ativas, adiantamentos de clientes e contratos de serviços 
disponível, pessoal a pagar, patrimônio líquido e caixa 

„. 
tufão 38 

A que sistemas pertencem, respectivamente, as contas débitos de tesouraria, dívida fundada externa, contratos 
de garantia e despesas empenhadas? 

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

uma 39 
O sistema de compensação registra 

apenas os atos ligados à aprovação do orçamento. 
os bens públicos. 
os valores que, direta ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. 
os atos que provocam alterações qualitativas no patrimônio. 
os bens, direitos e obrigações efetivas. 

raio 40 

A quais sistemas de contas pertencem diversos responsáveis apurados, restos a pagar não-processados, estoque 
de material de consumo e fornecedores? 

Patrimonial e financeiro. 
De compensação e patrimonial. 
Financeiro e orçamentário. 
Orçamentário e de compensação. 
Patrimonial e orçamentário. 

CURSO PÚBLICO 2008 	 UFSNI 
Biblioteca Centra 



c l'4,1 

CONCURSO PÚBLICO 2008 - UFS 

GABARITO 

 
04. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

22, 
23. 
24, 

 
 

 
 

 
30, 

 
 
 
 
 

 
 
 

39, 

40. 

anele Mereal ~Mel 
aram 
eal ~Mie 
Sag 
MMIEMEN 
Sag 
EMMICal 
Sai 
M11115~11 

Mital 
Mral 
arniel 
Sal 
SIMeel aral Same ~nal 
~Mal 

arjeliel 

r-a • ."Mti1"frri; 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

