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Nas questões de 21 a 50, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção da sua prova.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

De acordo com o disposto nas normas brasileiras de contabilidade
aplicadas ao setor público, com relação a conceito, objeto e campo de
aplicação da contabilidade pública, assinale a opção incorreta.

A Contabilidade pública é o ramo da ciência contábil que aplica os
princípios fundamentais de contabilidade e as normas contábeis
direcionados ao controle patrimonial de entidades do setor
público.

B O objeto da contabilidade pública é o patrimônio público,
representado pelo conjunto de direitos e bens, tangíveis e
intangíveis, onerados ou não.

C O campo de aplicação da contabilidade pública abrange todas as
entidades que recebem, guardam, movimentam, gerenciam ou
aplicam recursos públicos na execução de suas atividades.

D Todas as entidades abrangidas pelo campo de aplicação da
contabilidade pública devem observar integralmente as normas e
técnicas próprias da contabilidade pública.

QUESTÃO 22

Acerca dos estágios da despesa pública, assinale a opção correta.

A O empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria
para o Estado obrigação de pagamento, desde que não esteja
pendente o implemento de condição. 

B O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após
sua regular liquidação.

C Em casos especiais, previstos na legislação específica, poderá ser
realizada despesa sem prévio empenho.

D A liquidação da despesa é o despacho exarado por autoridade
competente, determinando que a despesa seja paga.

QUESTÃO 23

Julgue os itens seguintes acerca do uso que as entidades da
administração pública fazem do seu sistema de controle interno.

I A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será
prévia, concomitante e subsequente. 

II Quando instituída em lei ou por fim de gestão, poderá haver, a
qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de
todos os responsáveis por bens e valores públicos. 

III O controle sobre o cumprimento do programa de trabalho caberá
ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a
outro indicado na legislação. 

IV Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes
verificar a exata observância dos limites das contas trimestrais
atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que for
instituído para esse fim. 

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 24

De acordo com o disposto na Lei n.º 4.320/1964 acerca do
controle externo, julgue os itens a seguir.

I O controle da execução orçamentária pelo Poder
Legislativo terá por objetivo verificar, entre outros, o
cumprimento da Lei de Orçamento. 

II O Poder Executivo prestará contas ao Poder Legislativo
anualmente, no prazo estabelecido nas respectivas
Constituições ou nas Leis Orgânicas dos municípios. 

III As contas do Poder Judiciário serão submetidas ao Poder
Legislativo, com parecer prévio do tribunal de contas ou
órgão equivalente. 

IV Quando não houver tribunal de contas ou orgão
equivalente no município, a câmara de vereadores
poderá designar peritos contadores para verificarem as
contas do prefeito e a respeito delas emitirem parecer. 

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

QUESTÃO 25

Com relação às disposições da Lei n.º 4.320/1964, acerca do
papel da contabilidade, julgue os seguintes itens.

I Não serão objeto de registro e controle contábil as
operações que resultem em débitos e créditos de
natureza financeira não compreendidas na execução
orçamentária. 

II A escrituração sintética das operações financeiras e
patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas
dobradas. 

III Para fins orçamentários e determinação dos devedores,
far-se-á o registro contábil das receitas patrimoniais,
fiscalizando-se sua efetivação. 

IV O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por
credor, não havendo necessidade de se distinguir as
despesas processadas das não-processadas. 

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e IV.

C II e III.

D III e IV.
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QUESTÃO 26

Acerca dos fundos especiais, assinale a opção correta.

A Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas
que, por lei, vinculam-se à realização de determinados
objetivos ou serviços.

B Não há necessidade de a aplicação das receitas
orçamentárias vinculadas a fundos especiais ser feita por
meio de dotação consignada na lei de orçamento ou em
créditos adicionais.

C O saldo positivo do fundo especial apurado em balanço não
poderá ser transferido para o exercício seguinte a crédito do
mesmo fundo.

D A lei que instituir o fundo especial poderá determinar
normas peculiares de controle e prestação de contas,
substituindo a competência específica do tribunal de contas.

QUESTÃO 27

Acerca dos estágios da receita pública, julgue os itens a seguir.

I No estágio da previsão, tem-se a estimativa de arrecadação da
receita, constante da Lei Orçamentária Anual (LOA) e
resultante da metodologia de projeção de despesas
orçamentárias. 

II O comportamento dos estágios da receita orçamentária não
depende da ordem de ocorrência dos fenômenos econômicos.

III No lançamento, tendo ocorrido o fato gerador, há condições
de se proceder ao registro contábil do direito a receber da
fazenda pública. 

IV O recolhimento ao tesouro é realizado pelos próprios agentes
ou bancos arrecadadores.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e IV.
C II e III.
D III e IV.

QUESTÃO 28

A receita pública, pelo enfoque orçamentário, é composta por
todos os ingressos disponíveis para cobertura das despesas
públicas, em qualquer esfera governamental. Acerca das receitas
públicas, assinale a opção correta.

A Para caracterizar-se como tal, a receita orçamentária deve
provocar variação na situação patrimonial líquida.

B A origem, segundo nível da codificação da receita
orçamentária, é utilizada para mensurar o impacto das
decisões do governo na economia nacional.

C O registro da receita orçamentária, em contas orçamentárias,
deverá ocorrer no momento do fato gerador da receita
pública.

D As receitas intraorçamentárias têm a mesma função da
receita original e, para a criação dessa natureza, a conta que
servirá de base deve estar prevista na Portaria da Secretaria
do Tesouro Nacional.

QUESTÃO 29

aquisição de imóvel....................................... 620.000

depreciação de bens móveis........................... 80.000

empréstimos tomados..................................... 540.000

recebimento de bem em doação.................... 100.000

Com base nos dados acima, extraídos da demonstração das

variações patrimoniais de determinada entidade governamental,

julgue os itens a seguir.

I O total das mutações patrimoniais ativas é de R$ 720.000,00.

II O valor do bem recebido em doação não afeta o resultado

patrimonial apurado no exercício, por se tratar de acréscimo

patrimonial.

III O valor dos empréstimos tomados não afeta o resultado

patrimonial apurado no exercício, por se tratar de mutação

patrimonial passiva.

IV A depreciação de bens móveis afeta o resultado patrimonial

apurado no exercício, por se tratar de decréscimo patrimonial.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

QUESTÃO 30

Julgue os itens subsequentes, relativos à estrutura do plano de

contas da administração pública federal.

I O plano de contas da administração pública federal apresenta

seis classes de contas, sendo duas patrimoniais: ativo e

passivo; e quatro de resultado: despesa, receita, resultado

diminutivo do exercício e resultado aumentativo do exercício.

II As contas do ativo estão dispostas no plano de contas em

ordem crescente do grau de liquidez, e as contas do passivo

em ordem crescente do grau de exigibilidade. 

III Cabe à Secretaria do Tesouro Nacional o gerenciamento do

plano de contas da administração pública federal. 

IV A classificação das contas de despesa e da receita é definida

pelo Conselho Federal de Contabilidade, guardando os

fundamentos da doutrina contábil. 

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.
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QUESTÃO 31

A tabela de eventos é o instrumento utilizado pelos órgãos do
governo federal para o preenchimento das telas e documentos de
entrada no SIAFI. Acerca da estrutura e fundamentos lógicos da
tabela de eventos, assinale a opção correta.

A A classe varia de 001 a 999, e a sua combinação, não
necessariamente sequencial, representa o registro de um ato
ou de um fato administrativo.

B O tipo de utilização representa a situação do registro, e pode
ser codificado em evento de utilização direta pelo gestor ou
de utilização interna pelo sistema, não cabendo a utilização
de evento complementar.

C O SIAFI só validará os documentos de entrada de dados, em
termos contábeis, se eles se apresentarem com os eventos
que, no todo, completem as partidas dobradas.

D A Secretaria de Orçamento Federal é o órgão responsável
pela administração da tabela de eventos.

QUESTÃO 32

Relativamente ao SIAFEM, assinale a opção correta.

A Trata-se de um sistema integrado desenvolvido pela
Secretaria de Orçamento Federal, baseado no SIAFI, para
simplificar e uniformizar a execução orçamentária,
financeira e contábil dos estados e municípios, de forma
integrada.

B A implantação do SIAFEM tem sido gradativa em função
dos custos envolvidos, e vem acontecendo desde o exercício
financeiro de 1987, quando entrou em operação.

C Cabe ao SIAFEM integrar e compabitibilizar as informações
no âmbito dos governos federal, estadual e municipal,
proporcionando a transparência dos gastos das três esferas
de Poder: Legislativo, Executivo e Judiciário.

D Para facilitar o trabalho das unidades gestoras, o SIAFEM
foi concebido para se estruturar por exercícios em que
cada ano equivale a um sistema diferente como, por
exemplo, SIAFEM2008.

QUESTÃO 33

R$ R$

receita prevista 2.200.000 despesa fixada 2.200.000

receita executada 2.300.000 despesa executada 2.150.000

Com base nos dados acima, extraídos de determinado exercício
do balanço orçamentário de uma entidade governamental, é
correto afirmar que o resultado orçamentário do exercício
é igual a

A R$ 0,00.
B R$ 50.000,00.
C R$ 100.000,00.
D R$ 150.000,00.

QUESTÃO 34

Relativamente aos balanços públicos, de acordo com a Lei n.º
4.320/1964, julgue os itens a seguir.

I O balanço orçamentário demonstrará as receitas e as despesas
previstas em confronto com as realizadas. 

II No balanço financeiro, os restos a pagar do exercício serão
computados na despesa extraorçamentária para compensar a
sua inclusão na despesa orçamentária. 

III A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as
alterações verificadas no patrimônio e indicará o saldo
patrimonial do exercício. 

IV Nas contas de compensação serão registrados os bens,
valores, obrigações e situações que mediata ou indiretamente
possam vir a afetar o patrimônio. 

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e IV.
C II e III.
D III e IV.

QUESTÃO 35

O balanço financeiro de uma entidade governamental apresenta
as seguintes informações relativas a determinado exercício
financeiro encerrado.

balanço financeiro

receita R$ mil despesa R$ mil

orçamentária 2.000 orçamentária 1.900

extraorçamentária 420 extraorçamentária 440

soma 2.420 soma 2.340

saldo do exercício anterior 80
saldo para o exercício
seguinte

160

total 2.500 total 2.500

Considerando que nesse exercício tenham sido inscritos
R$ 90.000,00 em restos a pagar, e que também tenham sido pagos
R$ 60.000,00 de restos a pagar inscritos no exercício anterior,
é correto afirmar que o resultado financeiro do exercício
foi igual a

A R$ 80.000,00.
B R$ 100.000,00.
C R$ 110.000,00.
D R$ 160.000,00.

RASCUNHO
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QUESTÃO 36

O regime aduaneiro especial de drawback funciona como
incentivo às exportações, pois reduz os custos de produção de
produtos exportáveis, tornando-os mais competitivos no mercado
internacional. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

A O regime de drawback concede isenção ou suspensão do
Imposto de Importação (II), do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), do Imposto sobre Operações relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS), do Adicional ao Frete para
Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). 

B A concessão do regime especial de drawback assegura a
obtenção de cota de importação para mercadoria ou de
exportação para produto que esteja sujeito a
contingenciamento. Além disso, exime a anuência prévia de
outros órgãos, quando for o caso, de importação e
exportação para operações com esses produtos.

C O drawback intermediário consiste na importação, por
empresas denominadas fabricantes-intermediários, de
mercadoria para industrialização de produto final destinado
à exportação por empresas industriais-exportadoras.

D O drawback para reposição de matéria-prima nacional é
concedido na modalidade isenção, que consiste na
importação de mercadoria para reposição de matéria-prima
nacional utilizada em processo de industrialização de
produto exportado, com vistas a beneficiar a indústria
exportadora ou o fornecedor nacional, além de atender a
conjunturas de mercado.

QUESTÃO 37

O regime aduaneiro especial de drawback, instituído pelo
Decreto-Lei n.º 37/1966, possui três modalidades específicas.
Acerca da modalidade denominada suspensão, assinale a opção
correta.

A A modalidade caracterizada pela discriminação genérica da
mercadoria a importar e seu respectivo valor, é denominada
drawback simples.

B Se a operação de drawback não apresenta cobertura cambial,
parcial nem total, da operação de importação, então a
modalidade é denominada de drawback em moeda nacional.

C Se existir participação solidária de duas ou mais empresas
industriais na importação, então a operação é denominada
drawback solidário. O drawback solidário não poderá ser
adotado na modalidade de suspensão, apenas nas
modalidades de isenção e de restituição.

D Em decorrência de licitação internacional, a modalidade
utilizada para importar matéria-prima, produto intermediário
e componente destinados à industrialização de máquinas e
equipamentos no país, para serem fornecidos no mercado
interno, é denominada drawback para fornecimento no
mercado interno.

QUESTÃO 38

No Brasil, há duas modalidades de arrendamento mercantil
utilizadas: o leasing operacional e o financeiro. Acerca desse
assunto, assinale a opção correta.

A A operação de arrendamento mercantil que transfere ao
arrendatário substancialmente todos os riscos inerentes ao
uso do bem arrendado, como obsolescência tecnológica e
desgastes, é denominada leasing operacional.

B Nas operações de leasing operacional, as contraprestações a
serem pagas pela arrendatária contemplam o custo de
arrendamento do bem e os serviços inerentes à sua colocação
à disposição da arrendatária, não podendo o valor presente
dos pagamentos ultrapassar 90% do custo do bem.

C Nas operações de leasing operacional, o preço para o
exercício da opção de compra poderá ser livremente
pactuado, podendo ser, inclusive, o valor de mercado do bem
arrendado na data do exercício da opção de compra.

D Nas operações de arrendamento mercantil financeiro, as
despesas de manutenção, assistência técnica e serviços
correlatos à operacionalidade do bem arrendado são de
responsabilidade da arrendadora.

QUESTÃO 39

É correto afirmar que as aplicações em instrumentos financeiros
derivativos, classificados no ativo, serão registradas pelo valor

A justo, quando as aplicações estiverem disponíveis para a
venda.

B de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado
conforme disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor
provável de realização, quando este for inferior, no caso das
aplicações disponíveis para a venda.

C histórico, quando se tratar de investimentos não disponíveis
para a venda.

D de emissão, atualizado conforme disposições legais ou
contratuais, ajustado ao valor provável de realização, quando
este for superior, no caso das aplicações não disponíveis para
a venda.

QUESTÃO 40

A legislação vigente inseriu o conceito de valor justo (fair value),
para a mensuração de ativos antes de sua evidenciação nas
demonstrações contábeis. Assinale a opção correta acerca do
valor justo.

A O preço histórico pago, referente à data de aquisição, das
matérias-primas e dos bens em almoxarifado é considerado
valor justo.

B O preço líquido médio de realização de bens ou direitos
destinados à venda, adicionados aos valores dos impostos e
demais despesas diretas necessárias para a venda compõem
o valor justo desses ativos.

C O valor líquido pelo qual os investimentos podem ser
alienados a terceiros é considerado valor justo.

D O valor decorrente de transação compulsória dos
instrumentos financeiros, realizada entre partes
independentes, é considerado valor justo.
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Texto para as questões de 41 a 45

conta valor em R$

abatimento sobre compras 70

reservas 100

devolução de compras 123

devolução de vendas 134

abatimento de vendas 210

fretes e seguros sobre compras 213

provisões passivas 230

receitas financeiras 230

caixa 300

material de expediente 300

provisão para perda de investimentos 320

despesa de energia 320

impostos e taxas a pagar 329

aluguéis antecipados 348

fornecedores 400

despesa de amortização 432

impostos antecipados 439

despesa de depreciação 450

provisão para desvalorização e perdas de estoques 500

seguros antecipados 500

despesa de manutenção 665

telecomunicações a pagar 770

amortização acumulada 800

despesa de aluguel 870

despesa de telecomunicações 880

bancos 900

estoque inicial de mercadorias para revenda 900

despesa de material de consumo 900

impostos sobre vendas 980

despesas diversas 1.123

despesas financeiras 1.123

duplicatas a receber em longo prazo 1.129

conta de energia elétrica a pagar 1.230

despesa de seguros 1.230

empréstimos a pagar 1.300

ações de controladas e coligadas 1.890

clientes 2.300

empréstimos a pagar em longo prazo 2.321

salários e encargos a pagar 3.240

estoque final de mercadorias para revenda 4.100

financiamentos a pagar em longo prazo 4.320

móveis e utensílios 4.320

compra de mercadorias 4.350

títulos a receber de curto prazo 6.000

prejuízos acumulados 6.334

gastos com desenvolvimento de produtos 8.900

receita bruta de vendas 9.800

máquinas e equipamentos de informática 10.100

ações em tesouraria 12.300

capital social 20.000

veículos 32.000

contas a pagar em longo prazo 32.300

imóveis 65.000

depreciação acumulada 89.000

QUESTÃO 41

O valor do ativo permanente encontra-se entre

A R$ 31.000 e R$ 40.000.

B R$ 41.000 e R$ 50.000.

C R$ 51.000 e R$ 60.000.

D R$ 61.000 e R$ 70.000.

QUESTÃO 42

O valor do ativo circulante encontra-se entre 

A R$ 8.000 e R$ 9.900.

B R$ 10.000 e R$ 11.900.

C R$ 12.000 e R$ 13.900.

D R$ 14.000 e R$ 16.000.

QUESTÃO 43

O resultado do exercício apurado, em reais, encontra-se entre

A !920 e !520 (negativo).

B !500 e !120 (negativo).

C 180 e 430 (positivo).

D 450 e 720 (positivo).

QUESTÃO 44

O custo das mercadorias vendidas encontra-se entre

A R$ 3.200 e R$ 4.500.

B R$ 2.100 e R$ 3.100.

C R$ 1.000 e R$ 2.000.

D R$ 200 e R$ 900.

QUESTÃO 45

O capital circulante líquido apurado encontra-se entre

A R$ 6.000 e R$ 7.500.

B R$ 8.000 e R$ 9.500.

C R$ 10.000 e R$ 11.500.

D R$ 12.000 e R$ 13.500.
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QUESTÃO 46

Uma empresa possui margem de lucro bruto na ordem de 40%.
Caso o valor da receita bruta aumente 20% e o custo das
mercadorias vendidas sofra decréscimo de 5%, a nova margem
bruta de lucro será de

A 55%.
B 52,5%.
C 45%.
D 42,5%.

QUESTÃO 47

Acerca dos registros contábeis e seus reflexos no patrimônio das
empresas, assinale a opção correta.

A O registro da perda de estoques, ainda não quitados
integralmente junto ao fornecedor, não provisionada,
proporcionará redução no patrimônio líquido e no passivo
circulante da empresa.

B O registro da aquisição de matéria-prima com pagamento no
período seguinte aumentará o ativo circulante e também o
passivo circulante. Ao se consumir a matéria-prima há um
incremento no custo dos produtos fabricados e uma redução
no ativo circulante.

C A contabilização de opções de compra e de venda de
commodities ocorre em contas de compensação e não em
contas patrimoniais das empresas.

D A doação de equipamentos totalmente depreciados
proporciona redução no total do ativo permanente
imobilizado.

Ficha de controle de estoques para as questões 48 e 49

controle de estoques (março/2008)

dia operação unidades preço unitário (R$) valor (R$)

10 estoque inicial 13 8,00 104,00

15 compra 20 11,00 420,00

17 venda 16 23,00 368,00

18 compra 3 12,00 36,00 

21 compra 4 12,50 201,50

24 venda 19 26,50 503,50 

26 compra 40 13,00 520,00 

28 venda 12 14,00 168,00 

29 venda 20 26,00 480,00 

30 compra 23 15,00 345,00

QUESTÃO 48

O resultado bruto apurado ao se utilizar o PEPS e o sistema de
controle permanente é igual a

A R$ 798,50.
B R$ 761,50.
C R$ 722,50.
D R$ 712,50.

QUESTÃO 49

O estoque final obtido ao se utilizar o UEPS e o sistema
permanente é igual a 

A R$ 514.
B R$ 506.
C R$ 489.
D R$ 452.

QUESTÃO 50

Assinale a opção correta acerca de sistemas de amortização de
empréstimos e financiamentos e suas peculiaridades.

A Ao se adotar o sistema de amortização francês, o valor dos
juros pagos é constante em cada parcela, já que os mesmos
incidem sobre o valor obtido pela divisão entre o saldo
devedor e o prazo contratado. Assim, as amortizações são
crescentes ao longo do período de pagamento.

B No sistema de amortização constante, o valor da parcela é
constante e o valor dos juros diminui a cada prestação. Desse
modo, a quota mensal de amortização da dívida principal
aumenta ao longo do tempo.

C No sistema de amortização americano, o valor do
empréstimo ou financiamento é quitado de uma só vez, no
final do período, juntamente com o valor dos juros
incorridos ao longo do período da operação.

D No sistema de amortização misto, o valor da prestação é
obtido por meio da média aritmética entre o valor da
prestação obtido por meio da tabela Price e da tabela do
sistema de amortização constante.

RASCUNHO


