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1. O Ativo terá sua conta classificada no intangível com: 
 
A) os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com 

essa finalidade, exceto o fundo de comércio adquirido. 
B) os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da 

empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia 
os benefícios, riscos e controle desses bens. 

C) os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da 
empresa ou exercidos com essa finalidade, exceto os decorrentes de operações que transfiram à companhia os 
benefícios, riscos e controle desses bens. 

D) os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com 
essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. 

 
2. Complete as lacunas abaixo com a alternativa correta. 

 
As obrigações da companhia, inclusive _________________ para aquisição de direitos do ativo não circulante, serão 
classificadas no_____________, quando se vencerem no exercício seguinte, e no__________________, se tiverem 
vencimento em prazo maior, observado o disposto no parágrafo único do art. 179 da Lei 6404/76. 
 
A) investimentos/ passivo circulante / passivo não circulante 
B) créditos/ passivo não circulante / passivo circulante 
C) financiamentos/ passivo circulante / passivo não circulante 
D) direitos / ativo circulante / passivo não circulante 
 

3. Analise o quadro abaixo e, em seguida indique a alternativa que aponta corretamente o valor da situação líquida: 
 

BALANÇO PATRIMONIAL 

ATIVO PASSIVO 

Bens Obrigações 

Caixa           R$37.500,00 Fornecedores               R$6.500,00 

Móveis         R$17.500,00 Imposto a recolher       R$900,00 

Direitos Aluguéis a pagar          R$2.500,00 

Clientes        R$6.000,00 Salários a pagar           R$5.000,00 

Total             R$61.000,00 Total                             R$14.900,00  

 
A situação líquida corresponde à: 
 
A) R$41.600,00. 
B) R$46.100,00. 
C) R$47.000,00. 
D) R$75.900,00. 
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4. Tratando de situações líquidas patrimoniais, faça a correlação entre os blocos A e B. 
 
Bloco A 

1- A=P+SL 

2- A=P-SL 

3- A=P 

 
Bloco B 

A - Ativo menor que o Passivo. 

B - Ativo igual ao Passivo. 

C - Ativo maior que o Passivo. 

 
A correlação correta se dá em: 
 
A) 1C – 2A – 3B.  
B) 1B – 2A – 3C. 
C) 1A – 2B – 3C.  
D) 1C – 2B – 3A. 
 

5. Preencha as lacunas abaixo indicando a alternativa correta. 
 
A Equação Fundamental do Patrimônio, conhecida também como Equação ________________ do Patrimônio, é a 
que evidencia o patrimônio em situação normal, ou seja, em Situação Líquida _____________.  
 
A) Básica / Nula 
B) Separadora/ Nula 
C) Básica / Positiva 
D) Simples/ Negativa 
 

6. São critérios utilizados para a avalição de estoques: 
 
I- Custo específico. 
II- Custo Médio Ponderado Móvel. 
III- Custo Médio Ponderado Fixo. 
IV- Preço de venda subtraída a margem de lucro. 
 
Estão corretas: 
 
A) apenas as afirmativas I e II. 
B) apenas as afirmativas II e IV. 
C) apenas as afirmativas III e IV. 
D) todas as afirmativas. 
 

7. A sigla UEPS, quer dizer: último que entra, primeiro que sai e, é também conhecida pela sigla em inglês por: 
 
A) FOLI. 
B) LIFO. 
C) FIFO. 
D) FOFI. 
 

8. Decorrendo o fato de que, toda vez que ocorrer compra por custo unitário diferente dos que constarem do estoque, o 
custo médio será modificado e, tem como denominação: 
 
A) o custo médio ponderado fixo. 
B) o custo médio ponderado móvel. 
C) o custo específico. 
D) preço de venda subtraída a margem de lucro. 
 

9. Os inventários, que são realizados mediante a contagem física dos materiais existentes em estoque, são importantes, 
pois pode haver divergência entre o estoque físico, que se faz por meio da contagem e, o estoque contábil, onde o 
saldo da conta que registra o respectivo estoque é contido no livro: 
 
A) Caixa. 
B) Conta Corrente. 
C) Razão. 
D) LALUR. 
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10. A contabilização das perdas ou quebras de estoques, de acordo com o entendimento do Fisco, sejam elas normais 
ou anormais, desde que devidamente justificadas, deve ser efetivada como custo de produção ou como custo das 
mercadorias vendidas. Para isso, deve ser devidamente comprovada: 
 
I- por laudo ou certificado de autoridade sanitária ou de segurança que especifique e identifique as quantidades 

destruídas ou inutilizadas e as razões da providência. 
II- por certificado de autoridade competente, nos casos de incêndios, inundações ou outros eventos semelhantes. 
III- mediante laudo de autoridade fiscal chamada a certificar a destruição de bens obsoletos, invendáveis ou 

danificados, quando não houver valor residual apurável.   
 
De acordo com as informações acima, está correto afirmar que: 
 
A) as afirmativas I, II e III estão corretas. 
B) as afirmativas I, II e III estão incorretas. 
C) apenas a afirmativa II está incorreta. 
D) apenas a afirmativa III está correta. 
 

11. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão destinado à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do Estado e de seus Municípios, auxiliar do Poder: 
 
A) Legislativo no controle externo tem sua sede na cidade de São Paulo e jurisdição em todo o território municipal. 
B) Executivo no controle interno tem sua sede na cidade de São Paulo e jurisdição em todo o território municipal. 
C) Judiciário no controle externo tem sua sede na cidade de São Paulo e jurisdição em todo o território estadual. 
D) Legislativo no controle externo tem sua sede na cidade de São Paulo e jurisdição em todo o território estadual. 
 

12. Com base na L/C Estadual N° 709/93, analise as afirmativas abaixo, marcando (V) para verdadeiro ou (F) para falso 
e, em seguida assinale a alternativa correta de cima para baixo.  
 
(  ) O Tribunal de Contas emitirá parecer prévio, no prazo fixado pela Constituição, sobre as contas que o 

Governador do Estado apresentar, semestralmente, a Assembleia Legislativa. As contas abrangerão a totalidade 
do exercício financeiro, compreendendo as atividades do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério 
Público e do próprio Tribunal de Contas. 

(  ) O Governador remeterá o balanço das contas, peças acessórias e relatório circunstanciado do Secretário da 
Fazenda à Assembleia Legislativa e, concomitantemente, cópia ao Tribunal de Contas. 

(  ) O Tribunal de Contas emitirá parecer, até o último dia do ano seguinte ao do seu recebimento, sobre a prestação 
anual de contas da administração financeira dos Municípios. O balanço das contas será remetido ao Tribunal de 
Contas até 31 de março de cada ano, juntamente com as peças acessórias e relatório circunstanciado do 
Executivo e Legislativo Municipal. 

(  ) O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 (dois terços) dos 
membros da Câmara Municipal. 

 
A) V, V, F, V. 
B) F, V, V, V. 
C) V, V, V, V. 
D) F, F, F, F. 
 

13. Preencha as lacunas abaixo com a alternativa correta. 
 
As decisões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de que resulte imputação de ____________ ou multa 
terão eficácia de título___________. 
 
A) Débito / extrajudicial 
B) Crédito / executivo 
C) Débito / executivo 
D) Crédito / judicial 
 

14. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política: 
 
A) social e o programa de trabalho do Governo, obedecidos aos princípios de unidade, universalidade e anualidade. 
B) econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos aos princípios da diversidade, 

universalidade e anualidade. 
C) econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos aos princípios de unidade, 

particularidade e anualidade. 
D) econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos aos princípios de unidade, 

universalidade e anualidade. 
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15. Preencha as lacunas abaixo com a alternativa correta. 
 
Em casos de __________, a Lei de Orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder __________fica 
autorizado a utilizar para atender a sua cobertura. 
 
A) déficit / Legislativo 
B) superávit / Legislativo 
C) superávit / Judiciário 
D) déficit / Executivo 
 

16. Analise as afirmativas abaixo, marcando (V) para verdadeiro ou (F) para falso e,em seguida assinale a alternativa 
correta.  
 
(  ) Dívida Ativa não Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal 

relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa Tributária são os demais créditos da Fazenda 
Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 
qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas 
processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, 
alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em 
moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de 
outras obrigações legais. 

(  ) O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente valor na 
moeda nacional à taxa cambial oficial, para compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela 
autoridade administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, incidindo, a partir da conversão, a 
atualização monetária e os juros de mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(  ) A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.  
 
A) F, V, V. 
B) V, F, V. 
C) F, F, F. 
D) V, V, V. 
 

17. Com base na Lei 4.320/64, o recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de: 
 
A) anualidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais. 
B) universalidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais. 
C) unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais. 
D) parcialidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais. 
 

18. Os investimentos serão discriminados na Lei de Orçamento, segundo os projetos de obras e de outras aplicações. Os 
programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais 
de execução da despesa: 
 
A) não poderão ser custeadas por dotações globais, classificadas entre as Despesas de Capital. 
B) poderão ser custeadas por dotações globais, classificadas entre as Despesas de Capital. 
C) poderão ser custeadas por dotações globais, classificadas entre as Despesas Correntes. 
D) poderão ser custeadas por dotações globais, classificadas entre as receitas de Capital. 
 

19. Valor residual de um ativo intangível é: 
 
A) o valor que a empresa espera obter na venda de um ativo deduzido das receitas estimadas de venda, caso ele já 

tivesse a condição e idade esperadas quando do término de sua vida útil, desde que a entidade tenha a intenção 
de negociá-lo e haja um mercado ativo para esse bem. 

B) aquele representado por numerário em espécie ou por direitos a serem recebidos em uma quantia fixa ou 
determinável de dinheiro, sem qualquer indexação a preços futuros de bens ou serviços. 

C) o valor pelo qual um ativo pode ser transacionado entre duas ou mais partes interessadas, conhecedoras do 
negócio e independentes entre si, ficando definida a ausência de condições que dificultem ou pressionem a 
liquidação da transação, seja ela compulsória ou não. 

D) o valor que a empresa espera obter na venda de um ativo deduzido das despesas estimadas de venda, caso ele 
já tivesse a condição e idade esperadas quando do término de sua vida útil, desde que a entidade tenha a 
intenção de negociá-lo e haja um mercado ativo para esse bem. 
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20. Leia as afirmativas abaixo. 
 
I- O valor amortizável de um ativo intangível com vida útil indefinida deve ser apropriado de forma sistemática ao 

longo da sua vida útil estimada. A amortização deve ser iniciada a partir do momento que o ativo estiver 
disponível para uso, isto é, quando se encontrar no local e nas condições necessárias para que possa funcionar 
da maneira pretendida pela administração. A amortização deve cessar na data em que o ativo seja classificado 
como mantido para venda ou quando ele for baixado, o que ocorrer primeiro. 

II- O ativo intangível com vida útil definida não deve ser amortizado. A entidade deve testar a perda de valor desses 
ativos comparando seu valor recuperável com seu valor contábil, reconhecendo a eventual desvalorização. 

III- Para identificar se um ativo pode ser classificado como intangível é necessário que ele esteja de acordo com a 
definição de um ativo intangível, isto é, passível de ser identificado, controlado e gerar benefícios econômicos 
futuros. 

 
Com base nas informações acima, está correto afirmar que: 
 
A) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
B) as afirmativas I e II estão incorretas. 
C) as afirmativas I, II e III estão incorretas. 
D) as afirmativas I, II e III estão corretas. 
 

21. A relevância e a representação fidedigna são características qualitativas da informação contábil-financeira útil. A 
informação fidedigna é definida pelas características de informação: completa, neutra e, livre de erro. De acordo com 
essas informações, analise as afirmativas abaixo. 
 
I- Completa é aquela informação que contém o necessário para que o usuário compreenda o que está sendo 

retratado. 
II- Neutra é aquela informação sem viés na seleção ou na apresentação, não está distorcida para mais, tampouco 

para menos. 
III- Livre de erro, não é aquele parecer com total exatidão, mas sim que o processo para obtenção deste tenha sido 

selecionado e aplicado livre de erros. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
C) Estão corretas as afirmativas I, II e III. 
D) Estão incorretas as afirmativas I, II e III.  
 

22. São caraterísticas qualitativas da informação contábil-financeira de melhoria desejáveis: 
 
I- comparabilidade. 
II- impenetrabilidade. 
III- verificabilidade. 
IV- intempestividade. 
 
Estão corretas as sentenças: 
 
A) II, III e IV, apenas.  
B) II e IV, apenas. 
C) I, II, III e IV. 
D) I e III, apenas. 
 

23. O resultado é tido como medida de desempenho ou como base para outras medidas. Os elementos diretamente 
relacionados com a mensuração do resultado são as receitas e despesas (OLIVEIRA E SANTOS, 2013). Está correto 
afirmar que a definição de receitas é: 
 
A) o aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou do 

aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em crescimento do patrimônio líquido, e que não 
estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. 

B) o aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou do 
aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em diminuição do patrimônio líquido, e que não 
estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. 

C) o aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou do 
aumento de passivos ou diminuição de ativos, que resultam em crescimento do patrimônio líquido, e que não 
estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. 

D) o decréscimo nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou do 
aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em crescimento do patrimônio líquido, e que não 
estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. 

 

http://www.dicionarioinformal.com.br/impenetrabilidade/
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24. Provisão é: 
 
A) um passivo de prazo ou de valor certo. 
B) um passivo de prazo ou de valor incerto. 
C) um ativo de prazo ou de valor certo. 
D) uma garantia futura com valor certo. 
 

25. Existem dois tipos de provisões: ativas e passiva. As provisões passivas são conhecidas como provisões 
representativas de: 
 
A) Tempestividade. 
B) Complexidade. 
C) Exigibilidade. 
D) Verificabilidade. 
 

26. A provisão para créditos de liquidação duvidosa consiste em um valor provisionado no final de cada exercício social 
para cobrir, no exercício seguinte, perdas decorrentes do não recebimento de direitos da empresa. O valor da 
provisão é obtido mediante a aplicação de um percentual sobre os direitos existentes na época do levantamento do 
Balanço. As contas que devem servir de base para o cálculo dessa provisão são as que registram os direitos 
provenientes de vendas a prazo de mercadorias, produtos e serviços (RIBEIRO, 2012). Essas contas são 
denominadas: 
 
A) Clientes ou Duplicatas a Pagar. 
B) Fornecedores ou Duplicatas a Receber. 
C) Fornecedores ou Duplicatas a Pagar. 
D) Clientes ou Duplicatas a Receber. 
 

27. De acordo com a NBC TG 27, ativo imobilizado corresponde aos: 
 

A) direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou 
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os 
riscos e o controle desses bens. 

B) direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou 
exercidos com essa finalidade, exceto os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos 
e o controle desses bens. 

C) obrigações que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou 
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os 
riscos e o controle desses bens. 

D) obrigações que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou 
exercidos com essa finalidade, exceto os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos 
e o controle desses bens. 

 
28. Analise as afirmativas abaixo, marcando (V) para verdadeiro ou (F) para falso e, em seguida assinale a alternativa 

correta.  
 
(  ) Cada componente de um item do ativo imobilizado com custo significativo em relação ao custo do total do item 

deve ser depreciado separadamente. 
(  ) Um item do ativo imobilizado que seja classificado para reconhecimento como ativo deve ser mensurado pelo 

seu custo. 
(  ) A indenização de terceiros por itens do ativo imobilizado que tenham sido desvalorizados, perdidos ou 

abandonados deve ser reconhecida no resultado quando a indenização se tornar recebível. 
 
A) V, V, V. 
B) V, F, V. 
C) F, V, F. 
D) F, F, F. 
 

29. Com base na Instrução Nº 02/2008 – Área Municipal preencha as lacunas abaixo com alternativa correta. 
 
Para fins de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à_____________, 
legitimidade e economicidade, exercida por meio do controle __________e emissão de parecer prévio sobre as 
contas anuais das prefeituras, bem como apreciação dos atos praticados por seus ordenadores de despesa, 
administradores, gestores e demais responsáveis por bens e valores públicos, deverá ser encaminhada ao Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, até o dia 31 de_________, a documentação relacionada no artigo 1º da Instrução 
Normativa N° 02/2008, relativa ao exercício anterior. 
 
A) legalidade / externo / maio 
B) legalidade / interno / maio 
C) legalidade / externo / março 
D) veracidade / interno / março 
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30. Além dos documentos e prazos estabelecidos no artigo 1º, conforme estabelece a Instrução Normativa N° 02/2008, 
para o acompanhamento simultâneo da execução orçamentária, financeira e patrimonial das receitas e das despesas 
destinadas à saúde, as prefeituras deverão encaminhar, até: 
 
A) 30 dias do mês subsequente ao encerramento do semestre, informações dos pareceres trimestrais do Conselho 

Municipal de Saúde relativa a fiscalizações e acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços da 
saúde, bem como cópias das atas de audiências públicas semestrais. 

B) 30 dias do mês subsequente ao encerramento do trimestre, informações dos pareceres trimestrais do Conselho 
Municipal de Saúde relativa a fiscalizações e acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços da 
saúde, bem como cópias das atas de audiências públicas trimestrais. 

C) 15 dias do mês subsequente ao encerramento do bimestre, informações dos pareceres bimestrais do Conselho 
Municipal de Saúde relativa a fiscalizações e acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços da 
saúde, bem como cópias das atas de audiências públicas bimestrais. 

D) 15 dias do mês subsequente ao encerramento do trimestre, informações dos pareceres mensais do Conselho 
Municipal de Saúde relativa a fiscalizações e acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços da 
saúde, bem como cópias das atas de audiências públicas trimestrais. 

 
31. Conforme a NBC T 16.11 que trata do sistema de informação de custos do setor público, analise as afirmativas 

abaixo.  
 
I- A responsabilidade pela fidedignidade das informações originadas de outros sistemas é do gestor da entidade 

onde a informação é gerada. 
II- A responsabilidade pela consistência conceitual e apresentação das informações contábeis do subsistema de 

custos é do profissional contábil. 
III- Na geração de informação de custo, é obrigatória a adoção dos princípios de contabilidade em especial o da 

competência, devendo ser realizados os ajustes necessários quando algum registro for efetuado de forma 
diferente. 

IV- O SICSP registra, processa e evidencia os custos de bens e serviços e outros objetos de custos, produzidos e 
oferecidos à sociedade pela entidade pública.  

 
Indique a alternativa correta. 
 
A) Estão incorretas todas as afirmativas. 
B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
C) Apenas a afirmativa IV está incorreta. 
D) Estão corretas todas as afirmativas. 
 

32. A DRE evidencia o resultado econômico de ações do setor público, deve ser elaborada considerando sua 
interligação, de acordo com a NBC T16. 11, com o subsistema de custos e apresentar na forma dedutiva a estrutura 
de: 
 
I- receita econômica dos serviços prestados, dos bens e dos produtos fornecidos. 
II- custos e despesas identificados com a execução da ação pública. 
III- resultado econômico apurado. 
 
Está correto afirmar que: 
 
A) as afirmativas I, II e III estão corretas. 
B) apenas a afirmativa I está correta. 
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
D) as afirmativas I, II e III estão incorretas. 
 

33. Tratando da Demonstração Contábil aplicada ao setor público, analise as afirmativas abaixo, marcando (V) para 
verdadeiro ou (F) para falso e, em seguida assinale a alternativa correta.  
 
(  ) A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as 

variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. 
(  ) As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o 

patrimônio líquido. 
(  ) As variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos 

elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. 
 
A) V, F, F. 
B) F, F, F. 
C) V, V, V. 
D) F, V, V. 
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34. As organizações devem apresentar seus fluxos de caixas advindos das atividades: 
 
I- operacionais. 
II- investimentos. 
III- financiamentos. 
 
De acordo com as informações acima é correto afirmar que: 
 
A) apenas a sentença I está incorreta. 
B) as sentenças I, II e III estão corretas. 
C) apenas as sentenças I e II estão corretas. 
D) as sentenças I, II e III estão incorretas. 
 

35. Complete as lacunas abaixo com a alternativa correta. 
 
Reservas são recursos acumulados no _______________ que visam manter a integridade do capital _________, 
garantindo a realização de investimentos com recursos próprios, além de serem utilizadas na compensação de 
___________ e no aumento do capital. 
 
A) patrimônio líquido / próprio / lucros 
B) ativo / próprio / prejuízos 
C) passivo / de terceiros / lucros 
D) patrimônio líquido / social / prejuízos 
 

36. As receitas e as despesas são contabilizadas durante o exercício social em contas de resultado. 
 
Está correto afirmar que Resultado Líquido é: 
 
A) o resultado final, isto é, o resultado bruto modificado pela soma algébrica das despesas e das receitas que foram 

computadas na operação do resultado bruto. 
B) o resultado final, isto é, o resultado bruto modificado pela subtração algébrica das despesas e das receitas que 

foram computadas na operação do resultado bruto. 
C) o resultado final, isto é, o resultado bruto modificado pela soma algébrica das despesas e das receitas que não 

foram computadas na operação do resultado bruto. 
D) o resultado principal da empresa que não modifica o resultado bruto. 
 

37. A reserva facultativa que pode ser constituída sempre que o montante realizado do lucro líquido do exercício for 
inferior ao valor dos dividendos obrigatórios a pagar, devidos no respectivo exercício, é denominada: 
 
A) reserva de lucros a receber. 
B) reserva de incentivos fiscais. 
C) reserva livre. 
D) reservas estatutárias. 
 

38. Está correto afirmar que a fórmula da Liquidez Geral é: 
 
A)  Ativo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Passivo Circulante+ Realizável a Longo Prazo 
 

B) Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
C) Ativo Circulante + Realizável a Curto Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Curto Prazo 
 
D) Ativo Circulante + Exigível a Curto Prazo 

Passivo Circulante+Realizável a Curto Prazo 
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Com base nos Demonstrativos Sintetizados de determinada Cia S/A de Capital aberto dos anos 2.012/2013 abaixo, 
responda as questões de 39 a 45. 
 

 
 

 Descrição  01/01/2013 à 31/12/13 01/01/2012 à 31/12/12

 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços  R$ 30.521.246 R$ 28.517.383

 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos  -R$ 22.953.145 -R$ 22.063.563

 Resultado Bruto  R$ 7.568.101 R$ 6.453.820

 Despesas/Receitas Operacionais  -R$ 5.608.453 -R$ 5.130.398

 Result Antes do Result Financ e dos Tributos  R$ 1.959.648 R$ 1.323.422

 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro  R$ 1.212.112 R$ 752.820

 I R e C S S L  -R$ 145.275 R$ 24.622

 Lucro/Prejuízo do Período  R$ 1.066.837 R$ 777.442

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado - (Reais Mil)

 
 
 

39. O índice de Liquidez Seca, que mostra a dependência dos estoques da Cia para liquidar suas obrigações de curto 
prazo apresentou no período 2.012/2.013 a seguinte informação: 
 
A) a empresa não liquida suas obrigações no período com melhora da liquidez. 
B) a empresa liquida suas obrigações no período com queda da liquidez. 
C) a empresa não liquida suas obrigações no período com diminuição da liquidez. 
D) a empresa liquida suas obrigações no período com melhora da liquidez. 
 

 Descrição   31/12/2013   31/12/2012 

 Ativo Total  R$ 32.374.569 R$ 30.765.486

 Ativo Circulante  R$ 13.242.523 R$ 11.589.980

 Caixa e Equivalentes de Caixa  R$ 3.127.715 R$ 1.930.693

 Aplicações Financeiras  R$ 459.568 R$ 621.908

 Contas a Receber  R$ 3.487.362 R$ 3.208.619

 Estoques  R$ 3.111.615 R$ 3.018.576

 Ativos Biológicos  R$ 1.205.851 R$ 1.370.999

 Tributos a Recuperar  R$ 1.302.939 R$ 964.769

 Outros Ativos Circulantes  R$ 547.473 R$ 474.416

 Ativo Não Circulante  R$ 19.132.046 R$ 19.175.506

 Ativo Realizável a Longo Prazo  R$ 3.444.556 R$ 3.716.487

 Investimentos  R$ 107.990 R$ 36.658

 Imobilizado  R$ 10.821.578 R$ 10.670.700

 Intangível  R$ 4.757.922 R$ 4.751.661

 Descrição   31/12/2013   31/12/2012 

 Passivo Total  R$ 32.374.569 R$ 30.765.486

 Passivo Circulante  R$ 8.436.031 R$ 7.481.632

 Passivo Não Circulante  R$ 9.242.384 R$ 8.694.687

 Patrimônio Líquido Consolidado  R$ 14.696.154 R$ 14.589.167

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo - (Reais Mil)

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo - (Reais Mil)
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40. A liquidez corrente mostra a capacidade da empresa em cumprir com suas obrigações de curto prazo e analisando o 
quociente corrente da empresa, verifica-se que: 
 
A) em 2.012, para cada R$2,00 de obrigações de curto prazo havia R$1,55 de Ativos Circulantes e R$1,57 em 

2.013, portanto, a empresa não possuía capacidade de pagamento de suas dívidas, tanto em 2.012, como em 
2.013. 

B) em 2.012, para cada R$1,00 de obrigações de curto prazo havia R$1,57 de Ativos Circulantes e R$1,55 em 
2.013, portanto, a empresa possuía capacidade de pagamento de suas dívidas, tanto em 2.012, como em 2.013. 

C) em 2.012, para cada R$1,00 de obrigações de curto prazo havia R$1,55 de Ativos Circulantes e R$1,57 em 
2.013, portanto, a empresa possuía capacidade de pagamento de suas dívidas, tanto em 2.012, como em 2.013. 

D) em 2.013, para cada R$2,00 de obrigações de curto prazo havia R$1,55 de Ativos Circulantes e R$1,57 em 
2.012, portanto, a empresa não possuía capacidade de pagamento de suas dívidas, tanto em 2.012, como em 
2.013. 

 
41. Toda empresa busca incessantemente resultados positivos, almejando crescimento e distribuição de lucros para seus 

acionistas, imaginando que a empresa em análise tem como objetivo aumentar sua margem líquida e atingir 10% ao 
ano pode-se afirmar que: 
 
A) a empresa atingiu parte do seu objetivo, ou seja, melhorou sua margem, mas ficou abaixo de 10% nos dois anos. 
B) a empresa não atingiu seu objetivo, ficando abaixo de 10%, e não conseguiu melhorar sua margem. 
C) a empresa atingiu todo o seu objetivo, ou seja, melhorou sua margem, e ficou acima de 10% nos dois anos. 
D) a empresa atingiu o seu objetivo em 2.012, mas não conseguiu atingir em 2.013, ou seja, melhorou sua margem, 

e ficou acima de 10% em 2.012 e abaixo em 2.013. 
 

42. A Rentabilidade do Capital Próprio é o quociente que indica o retorno que os sócios obtiveram sobre os investimentos 
realizados na empresa. Pode-se comparar este quociente com alguma referência de retorno ou ganho no mercado 
financeiro, ou seja, é analisado se o investimento realizado na empresa é maior ou menor, comparando-se com o 
mesmo valor investido no mercado financeiro a uma determinada taxa. Sabendo que esta taxa foi em média 9,25% 
ao ano em 2.012 e 8,50% em 2.013, pode-se afirmar que: 
 
A) ao investir na empresa os sócios não obtiveram o retorno que o mercado financeiro proporcionou, pois o retorno 

obtido foi de 5,33% em 2.012 e 7,26% em 2.013. 
B) investir na empresa foi interessante, já que os sócios obtiveram o retorno maior que o mercado financeiro 

proporcionou, pois o retorno obtido foi maior que 10% nos dois anos. 
C) investir na empresa não foi interessante em 2.012, porém foi muito interessante em 2.013, pois o retorno obtido 

foi de 5,33% em 2.012 e 17,26% em 2.013. 
D) ao investir na empresa os sócios obtiveram ganhos expressivos, comparado com o mercado financeiro, pois o 

retorno foi de 15,33% em 2.012 e 17,26% em 2.013. 
 

Sabendo que para se calcular o ciclo financeiro ou de caixa é necessário conhecer o prazo de rotatividade dos estoques, 
o prazo de recebimento das vendas e o prazo de pagamento dos fornecedores, responda as questões de 43 a 45 com 
base no Balanço Patrimonial e DRE da Cia acima. 

 
43. Com relação ao Prazo de Renovação dos Estoques e ao Prazo de Recebimento das Vendas em 2.013, podemos 

afirmar que: 
 
I- o Prazo de Renovação dos Estoques foi de aproximadamente 60 dias. 
II- o Prazo de Recebimento das Vendas foi de aproximadamente 35 dias. 
III- o Prazo de Recebimento das Vendas foi de aproximadamente 41 dias. 
IV- o Prazo de Renovação dos Estoques foi de aproximadamente 49 dias. 
 
Estão corretas as alternativas: 
 
A) I e II, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
 

44. Sabe-se que para calcular o Ciclo Financeiro é necessário calcular o Ciclo Operacional da empresa. Analise as 
afirmativas abaixo e responda a alternativa correta. 
 
A) O Ciclo Operacional em 2.013 foi de aproximadamente 95 dias. 
B) O Ciclo Operacional em 2.013 foi de aproximadamente 90 dias. 
C) O Ciclo Operacional em 2.013 foi de aproximadamente 101 dias. 
D) O Ciclo Operacional em 2.013 foi de aproximadamente 75 dias. 
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45. O cálculo do Ciclo Financeiro é importante para verificar se a empresa possui recursos oriundos de suas vendas para 
pagamento aos fornecedores, ou seja, se recebe as contas dos clientes antes de efetuar os pagamentos aos 
fornecedores, sendo uma importante ferramenta para melhoria do fluxo de caixa da empresa. Sabendo que a conta 
fornecedores em 2.013 é de R$3.674.705 (valor em R$ mil), calcule o Ciclo Financeiro e responda qual é a 
alternativa correta. 
 
A) A empresa não paga seus fornecedores antes de receber suas vendas no ano de 2.013, pois possui um 

desencaixe de 90 dias. 
B) A empresa paga seus fornecedores antes de receber suas vendas no ano de 2.013, pois possui um encaixe de 

23 dias. 
C) A empresa paga seus fornecedores antes de receber suas vendas no ano de 2.013, pois possui um desencaixe 

de 33 dias. 
D) A empresa recebe suas vendas e paga seus fornecedores, pois possui um encaixe de 90 dias. 
 

46. A figura abaixo representa um tipo de gráfico que está disponível no Word 2010 referente ao modelo de: 
 
 
 
 
 
A) Colunas. 
B) Área. 
C) Superfície.  
D) Radar. 
 
 
 
 
 
 
 

47. Os recursos Salvar e Salvar Como fazem parte da guia Arquivo no Word 2010 mas podemos acessar esses 
comandos através do atalho do teclado pressionando a combinação das teclas: 
 
A) Ctrl + A. 
B) Ctrl + P. 
C) Ctrl + S. 
D) Ctrl + B. 
 

48. Trabalhando numa planilha do Excel 2010 com o cursor posicionado em uma célula, ao pressionarmos a combinação 
das teclas Shift + F3 estamos pretendendo: 
 
A) filtrar dados daquela coluna.  
B) obter uma lista das funções disponíveis para inserir função. 
C) alterar o tamanho da célula. 
D) obter subtotais dos dados constantes na coluna. 
 

49. Os botões em destaque representados na figura (1) abaixo, replicados na figura (2) compõem o grupo Alinhamento 
da guia Página Inicial do Excel 2010 e são muito úteis para formatação de células de planilhas. Esses botões se 
referem, na respectiva sequência: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1    Figura 2 
 

   A) Alinhar o texto à esquerda. Centralizar o texto. Alinhar o texto à direita da célula 

   B) 
Recuar o texto à esquerda da 
célula 

Centralizar o texto. Recuar o texto à direita da céllula. 

   C) 
Alinhar o texto à parte superior 
da célula. 
 

Alinhar o texto de modo que 
fique centralizado entre a 
parte superior e a inferior da 
célula. 

Alinhar o texto à parte inferior da célula. 

   D) 
Alinhar o texto à parte superior 
da célula. 

Mesclar e centralizar. Recuar o texto à direita da célula. 
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50. Dentre as opções disponibilizadas pelo Internet Explorer na caixa de diálogo Excluir Histórico de Navegação para 
serem habilitadas ou desabilitadas, a critério do usuário, não se inclui: 
 
A) extensões. 
B) preservar dados de sites Favoritos. 
C) dados de formulário. 
D) senhas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA PARA REDAÇÃO: 
 

 
 

Expresse, numa redação, de no mínimo 20 linhas e no máximo 30, sua visão sobre os órgãos 
de controles contábeis vigentes no setor público do país. 
 
 




