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Conhecimentos Específicos
21. Considere que uma empresa Investidora detém
70% do capital total da Investida e que seus investimentos sejam avaliados pelo Método de Equivalência
Patrimonial.
Outras Informações
Valor dos Investimentos em 01/01/2015
Valor do Patrimônio Líquido da
Investida em 31/12/2015
Valor dos Dividendos a pagar pela
Investida no final de 2015

Valores
R$ 850.500,00
R$ 1.550.000,00

( )
( )
(X)
( )
( )

R$ 848.950,00.
R$ 965.000,00.
R$ 1.001.000,00.
R$ 1.085.000,00.
R$ 1.121.000,00.

22. A empresa BC, cujo exercício social coincide
com o ano-calendário, pagou, em 01/07/2014, o
prêmio correspondente a uma apólice de seguro
contra incêndio de suas instalações para viger no
período de 01/08/2014 a 31/07/2015. O valor pago
de R$ 60.000,00 foi todo contabilizado como despesa
operacional do exercício de 2014.
Considerando o princípio contábil da competência, o
lançamento provocou, no resultado do exercício de
2014:
a. ( ) um aumento indevido no
resultado de R$ 25.000,00.
b. ( ) um aumento indevido no
resultado de R$ 35.000,00.
c. ( ) uma diminuição indevida no
resultado de R$ 25.000,00.
d. ( X ) uma diminuição indevida no
resultado de R$ 35.000,00.
e. ( ) uma redução indevida no
resultado de R$ 60.000,00.

23. Qual dessas contas diminui o Patrimônio Líquido?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Pagamento de salários dos gerentes.
Recebimento de duplicatas a receber.
Recebimento de duplicatas com juros.
Compra, à vista, de uma nova máquina.
Pagamento de obrigações passivas em
dinheiro.

R$ 120.000,00

O valor dos Investimentos no final de 2015 será de:
a.
b.
c.
d.
e.

(20 questões)

24. Considerando que a empresa BAC possuía 100
unidades de mercadorias compradas a R$ 4,00 cada
uma e compra outras 50 unidades a R$ 3,00 cada
uma, vende 120 unidades a R$ 4,00 cada uma, compra
mais 30 unidades a R$ 4,00 cada uma, nessa ordem de
movimentação, terá, ao fim do período, um estoque
de mercadorias no valor de:
a. (
b.
c.
d.
e.

) R$ 210,00 pelo UEPS e
R$ 223,33 pelo custo médio.
( X ) R$ 210,00 pelo PEPS e R$ 240,00 pelo UEPS.
( ) R$ 240,00 pelo PEPS e R$ 210,00 pelo UEPS.
( ) R$ 223,33 pelo custo médio e
R$ 240,00 pelo PEPS.
( ) R$ 230,00 pelo custo médio.

25. As reservas de capital não podem ser utilizadas
para:
a. (
b. (
c. (

) incorporação de Capital.
) resgate de partes beneficiárias.
) absorver prejuízos, quando estes ultrapassarem as reservas de lucros.

d. (
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26. De acordo com a Lei 6.404/76 e com as modificações posteriores, o Patrimônio Líquido é dividido em:
a. ( ) Capital Social, Reservas de Capital, Ajustes
de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros,
Ações em Tesouraria e Lucros e Prejuízos
Acumulados.
b. ( ) Capital Social, Reservas de Capital, Ajustes
de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros,
Ações em Tesouraria e Lucros Acumulados.
c. ( ) Capital Social, Reservas de Capital, Ajustes
de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros,
Reserva Legal, Reserva Estatutária, Ações em
Tesouraria e Prejuízos Acumulados.
d. ( X ) Capital Social, Reservas de Capital, Ajustes
de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros,
Ações em Tesouraria e Prejuízos Acumulados.
e. ( ) Capital Subscrito, Capital Integralizado,
Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação
Patrimonial, Reservas de Lucros, Ações
em Tesouraria, Subvenções e Prejuízos
Acumulados.

27. Considere que a Cia. “BC” possuía 60% de participação da Cia. “CAMB” e no final do período as duas
empresas apresentavam os balanços patrimoniais
descritos abaixo.
CONTAS
Caixa/Bancos
Estoques
Investimentos na Cia. CAMB
Fornecedores
Capital
Reservas de Lucros

BC
810,00
1.890,00
600,00
1.150,00
2.000,00
150,00

CAMB
450,00
1.280,00
0
730,00
1.000,00
0

Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o
valor do ativo total consolidado e o valor da participação dos não controladores.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

R$ 2.830,00 e R$ 600,00
R$ 3.300,00 e R$ 400,00
R$ 4.430,00 e R$ 400,00
R$ 5.030,00 e R$ 400,00
R$ 5.030,00 e R$ 600,00
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28. A empresa Algemados foi constituída em 2014
e buscou logo no seu primeiro ano um empréstimo
bancário no valor de R$80.000,00. A taxa cobrada pelo
Banco foi de 14,5% ao ano com regime de capitalização simples. A Amortização será feita quatro meses
após o fechamento do contrato de empréstimo.
Calcule o montante a ser pago no final do período.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

R$ 83.866,67
R$ 83.953,61
R$ 137.034,78
R$ 137.522,75
R$ 138.945,43

29. Uma empresa tomou um empréstimo de dois
anos, taxa de juros compostos de 15% ao ano.
Sabendo que o valor devolvido após dois anos foi R$
800.000,00, então o empréstimo inicial é mais próximo
do valor de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

R$ 578.000,00.
R$ 604.915,00.
R$ 625.450,00.
R$ 630.053,00.
R$ 717.085,00.

30. A Cia. Aparecida gostaria de comprar uma
máquina que custava à vista R$ 100.000,00 ou então
em 12 prestações mensais, com uma taxa de 1,5% ao
mês, sendo que primeira prestação seria a entrada do
financiamento (plano 1 + 11 prestações).
Qual seria o valor aproximado das prestações?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

R$ 9.398,00.
R4 9.345,00.
R$ 9.244,00.
R$ 9.168,00.
R$ 9.032,00.
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31. A soma dos restos a pagar inscritos e ainda não
pagos (no balanço financeiro), assim como as consignações em folha de pagamento, representam:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

déficit orçamentário.
déficit extraorçamentário.
pagamentos não efetuados.
ingressos extraorçamentários.
restos a pagar e consignações como dívidas.

34. Quanto à Contabilidade aplicada ao setor público,
é incorreto afirmar:
a. (
b.

c.

32. Os subsistemas do SIAFI são:
a. ( ) subdivisões de sua estrutura de funcionalidades, que são organizados em contas ativas,
passivas e de resultado.
b. ( ) subdivisões de sua estrutura de funcionalidades, que são organizados em um conjunto de
contas patrimoniais e de resultado.
c. ( X ) subdivisões de sua estrutura de funcionalidades, que são organizados em módulos de
transações.
d. ( ) organizados em módulos de transações através de subdivisões de contas de resultado e
patrimoniais.
e. ( ) organizados em módulos de transações através de subdivisões de contas ativas, passivas e
de resultado.

33. O princípio da não afetação dispõe que:
a. ( ) o fato gerador das receitas e das despesas são
interdependentes.
b. ( ) o fato gerado das receitas depende do estabelecimento do valor das despesas.
c. ( ) as despesas são determinadas de acordo com
a geração de receitas.
d. ( ) as transações e os eventos na ocorrência dos
respectivos fatos geradores, independentemente do seu pagamento ou recebimento,
aplica-se integralmente ao Setor Público.
e. ( X ) nenhuma receita de impostos poderá ser
reservada ou comprometida para atender a
certos e determinados gastos, salvo as ressalvas constitucionais.

d.

e.

) O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor
Público é o patrimônio público.
( X ) Reflete a função social do estado através da
contabilização de todas as despesas e receitas
do ente público.
( ) É o ramo da ciência contábil que aplica,
no processo gerador de informações, os
Princípios Fundamentais de Contabilidade e
as normas contábeis direcionados ao controle
patrimonial de entidades do setor público.
( ) Fornece aos usuários informações sobre os
resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e
física do patrimônio da entidade do setor
público e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão; a adequada prestação de contas; e o necessário suporte para a
instrumentalização do controle social.
( ) A função social da Contabilidade Aplicada ao
Setor Público deve refletir, sistematicamente,
o ciclo da administração pública para evidenciar informações necessárias à tomada de
decisões, à prestação de contas e à instrumentalização do controle social.

35. Quanto à estrutura e à finalidade de um plano de
contas, é correto afirmar que permitem:
a. ( X ) obter as informações necessárias para a elaboração das demonstrações financeiras.
b. ( ) a inclusão de novas contas desde que as mesmas sejam criadas no ano anterior.
c. ( ) a inclusão de qualquer conta a qualquer
momento que o gestor desejar desde de
que seja aprovada por instrução regulatória
do órgão.
d. ( ) compreender detalhadamente o grau de
importância hierarquica das demonstrações
financeiras.
e. ( ) sistematizar as demonstrações financeiras de
acordo com o objetivo do gestor público e de
seus usuários.
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36. Os créditos adicionais classificam-se em:

37. Quanto a despesas, é incorreto afirmar:

a. ( ) I - suplementares, os destinados a despesas
urgentes e imprevistas, em caso de guerra,
comoção intestina ou calamidade pública;
II - especiais, os destinados a despesas para
as quais não haja dotação orçamentária específica; III - extraordinários, os destinados a
reforço de dotação orçamentária.
b. ( ) I - especiais, os destinados a despesas para as
quais não haja dotação orçamentária específica; extraordinários, os destinados a despesas
urgentes e imprevistas, em caso de guerra,
comoção intestina ou calamidade pública;
suplementares, os destinados a reforço de
dotação orçamentária; II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.
c. ( X ) I - suplementares, os destinados a reforço
de dotação orçamentária; II - especiais, os
destinados a despesas para as quais não haja
dotação orçamentária específica; III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes
e imprevistas, em caso de guerra, comoção
intestina ou calamidade pública.
d. ( ) I -especiais, os destinados a reforço de dotação orçamentária; II - suplementares, os
destinados a despesas para as quais não haja
dotação orçamentária específica; III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes
e imprevistas, em caso de guerra, comoção
intestina ou calamidade pública.
e. ( ) I - extraordinários, os destinados a reforço
de dotação orçamentária; II - especiais, os
destinados a despesas para as quais não haja
dotação orçamentária específica; III - suplementares, os destinados a despesas urgentes
e imprevistas, em caso de guerra, comoção
intestina ou calamidade pública.

a. (
b.
c.
d.

e.

38. Assinale a alternativa que indica itens que não
podem ser considerados bens públicos.
a. ( X ) rios, mares, estradas, ruas e praças.
b. ( ) Empreendimentos privados que atendem
as pessoas.
c. ( ) Bens de uso geral e indiscriminado por parte
da população, tais como rodovias, praças,
viadutos, quadras esportivas etc.
d. ( ) Edifícios ou terrenos destinados a serviço ou
estabelecimento da administração federal,
estadual, territorial ou municipal, inclusive os
de suas autarquias.
e. ( ) Bens que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto
de direito pessoal, ou real, de cada uma
dessas entidades.

39. De acordo com a LRF, os poderes devem publicar
o Relatório Resumido da Execução Orçamentária até:
a.
b.
c.
d.
e.
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) É vedada a realização de despesa sem prévio
empenho.
( ) O pagamento da despesa só será efetuado
quando ordenado após sua regular liquidação.
( ) O empenho da despesa não poderá exceder o
limite dos créditos concedidos.
( ) Para cada empenho será extraído um documento denominado “nota de empenho”, que
indicará o nome do credor, a especificação e
a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação.
( X ) A liquidação da despesa por fornecimentos
feitos ou serviços prestados terá por base
apenas a nota do empenho.

( )
(X)
( )
( )
( )

10 dias após o encerramento de cada mês.
30 dias após o encerramento de cada bimestre.
60 dias após o encerramento de cada bimestre.
2 meses após o encerramento do trimestre.
o início do segundo semestre.
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40. Considere que a prefeitura ofereça duas formas
de pagamento pelo IPTU para os seus munícipes: à
vista ou em duas parcelas iguais. A prefeitura anuncia
pelo rádio que o preço total do IPTU de R$ 200,00
pode ser pago em duas vezes, sendo R$ 100,00 no ato
e R$ 100,00 30 dias após essa data. Para pagamento à
vista, a Prefeitura oferece um desconto de 10% sobre
o valor total do IPTU de R$ 200,00.
Considerando o preço à vista como o preço real do
IPTU, a taxa de juros cobrada pela prefeitura no pagamento em duas vezes será de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

10%.
15%.
20%.
25%.
30%.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)
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