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QUESTÃO ÚNICA

10,000 pontos distribuídos em 50 itens

Marque no cartão de respostas a única alternativa que responde de maneira correta 
ao pedido de cada item.

1. A modalidade de licitação pública utilizada para a seleção de trabalho técnico, 
científico ou artístico, mediante prêmio ou remuneração, segundo critérios fixados 
previamente em edital, denomina-se:

(A) Tomada de Preços.
(B) Concorrência.
(C) Leilão.
(D) Convite.
(E) Concurso.

2. O ato pelo qual a Administração, pela autoridade competente, atribui ao vencedor 
o objeto da licitação, denomina-se:

(A) habilitação.
(B) classificação.
(C) julgamento.
(D) adjudicação.
(E) homologação.

3. A  indicação  de  que  a  despesa  é  relativa  à  projeto  ou  atividade  consta  da 
classificação:

(A) institucional.
(B) por Natureza.
(C) funcional-programática.
(D) econômica.

(E) por Elementos de Despesa.

4. O diploma legal  que  contém as  metas  e  prioridades  da  administração  pública 
federal, incluindo as Despesas de Capital para o exercício financeiro subseqüente, 
orienta  a  elaboração  da  lei  orçamentária  anual,  dispõe  sobre  as  alterações  na 
legislação tributária e estabelece política  de aplicação das agências financeiras 
oficiais de fomento, denomina-se:

(A) Plano Plurianual.
(B) Lei Orçamentária Anual.
(C) Orçamento Fiscal.
(D) Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(E) Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais.

5. O prazo  limite  para  o  encaminhamento  da  proposta  orçamentária,  para  o  ano 
seguinte, ao Congresso Nacional é:

(A) 15 de abril.
(B) 30 de junho.
(C) 31 de agosto.
(D) 30 de novembro.
(E) 15 de dezembro.

6. Com relação ao Orçamento-Programa, pode-se afirmar que:

(A) em sua elaboração, são respeitadas as necessidades financeiras das Unidades 
Administrativas.

(B) em sua estrutura, são totalmente priorizados os aspectos contábeis da gestão.
(C) os critérios de classificação baseiam-se em Unidades Administrativas.
(D) é totalmente dissociado do processo de planejamento.
(E) o  controle  visa  avaliar  a  eficiência  e  a  eficácia  das  atividades 

governamentais.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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7. Determinado ente público encerrou o seu Balanço Patrimonial,  do ano anterior 
(2007), com os seguintes saldos:

Caixa........................................................
Bancos C/Movimento..............................
Bancos C/Aplicações Financeiras............
Bens Móveis.............................................
Bens .........................................................
Restos a Pagar de 2007............................
Depósitos(Consignações).........................
Dívida Fundada Interna............................
Patrimônio(Passivo-Real-Descoberto).....

R$   10.000,00
R$   20.000,00
R$   30.000,00
R$   40.000,00
R$ 200.000,00
R$   80.000,00
R$   50.000,00
R$ 150.000,00
R$   20.000,00

Durante  o  corrente  exercício  financeiro  (2008)  o  referido  ente  abriu  Crédito 
Suplementar de R$100.000,00, dando as seguintes fontes de recursos para a sua 
cobertura:
a. Anulação, parcial, de outras dotações orçamentárias: R$ 60.000,00.
b. Superávit  Financeiro apurado no Balanço Patrimonial  do ano anterior: R$ 

40.000,00.

Com base nas informações acima, pode-se afirmar que:

(A) o  Superávit  Financeiro,  apurado  no  Balanço  Patrimonial  do  ano  anterior 
(2007) foi de R$ 50.000,00 e poderia ser utilizado.

(B) o  Superávit  Financeiro,  apurado  no  Balanço  Patrimonial  do  ano  anterior 
(2007) foi de R$ 70.000,00 e poderia ser usado.

(C) houve Déficit Financeiro de R$ 70.000,00 e não poderia ser usado.
(D) o Passivo Permanente é menor que o Ativo Real em R$ 150.000,00 e poderia 

ser usado.
(E) o Ativo Financeiro é maior que o Passivo Financeiro em R$ 70.000,00 e 

poderia ser usado.

8. Constatou-se  que  determinada  despesa  do  ano  anterior  não  foi  processada  na 
época própria, embora o orçamento então vigente houvesse consignado crédito 
próprio, com saldo suficiente para atendê-la. Tal despesa pode ser atendida no 
presente exercício utilizando-se a:

(A) dotação de Reserva de Contingência do corrente exercício.
(B) abertura de Crédito Adicional Suplementar.
(C) dotação de Despesas de Exercícios Anteriores.
(D) abertura de Crédito Adicional Especial.

(E) abertura de Crédito Adicional Extraordinário.

9. A  aquisição  de  um  imóvel,  já  em  utilização  pela  repartição  pública,  é  uma 
operação que se classifica como:

(A) investimentos.
(B) aplicação corrente.
(C) transferência de capital.
(D) investimento em Regime de Programação Especial.
(E) inversão financeira.

10. São consideradas Receitas Extra-orçamentárias:

(A) aluguéis.
(B) empréstimos obtidos.
(C) as decorrentes da alienação de bens inservíveis.
(D) recebimento da Dívida Ativa.
(E) cauções em dinheiro efetuadas por prestadores de serviços.

11. De qual regime contábil decorre a inscrição de Restos a Pagar?

(A) De Competência para a Despesa.
(B) De Competência para a Receita.
(C) Acompanhamento da Execução Orçamentária.
(D) De Caixa para a Despesa.
(E) De Caixa.

12. O Relatório Resumido de Execução Orçamentária deverá ser publicado:

(A) bimestralmente.
(B) trimestralmente.
(C) semestralmente.
(D) a cada dois quadrimestres.
(E) anualmente.

13. A  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  (LRF)  estabelece  que  o  Poder  Executivo 
promoverá  audiências  públicas,  para  demonstrar  e  avaliar  o  cumprimento  de 
metas fiscais estabelecidas na LDO. Em que meses ocorrerão essas audiências 
públicas?

(A) Janeiro, março e outubro.
(B) Fevereiro, abril e julho.
(C) Abril, setembro e dezembro.
(D) Maio, setembro e fevereiro.



CONCURSO DE ADMISSÃO – 2008 ao CFO/QC - 2009 PAG - 3CIÊNCIAS CONTÁBEIS
_________________
Diretor de Ensino

Visto:

(E) Março, agosto e novembro.

14. Um  dos  pontos  mais  importantes  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  está 
representada pelos ditames do § 2º,  do art.  12,  que assim dispõe:  o  montante 
previsto para as Receitas de Operações de Crédito não poderá ser superior ao das 
despesas  de  capital  constantes  do  projeto  de  lei  orçamentária.  Essa  regra  é 
conhecida na doutrina como regra de:

(A) equidade fiscal.
(B) estabilização macroeconômica.
(C) imitação de Empenho.
(D) pay as you go.
(E) ouro.

15. Foram  extraídas  as  seguintes  informações  do  Balanço  Financeiro  de  um 
determinado ente público:

Receitas Correntes ................................... R$  340.000,00
Receitas de Capital .................................. R$  230.000,00
Disponibilidades para o ano seguinte....... R$  105.000,00
Restos a Pagar Pagos no exercício .......... R$    12.000,00
Disponibilidades do exercício anterior.....  R$  123.000,00
Restos a Pagar inscritos no exercício....... R$   15.000,00
Depósitos Recebidos................................. R$   28.000,00

Considerando-se apenas essas informações, o total das Despesas Orçamentárias 
correspondeu a:

(A) R$ 591.000,00
(B) R$ 604.000,00
(C) R$ 607.000,00
(D) R$ 616.000,00
(E) R$ 619.000,00

16. As  Operações  de  Crédito  Por  Antecipação  da  Receita  Orçamentária  (ARO) 
destinadas  a  atender  insuficiência  de  caixa  durante  o  exercício  financeiro, 
realizadas a partir de 10 de janeiro, deverão ser resgatadas no próprio exercício 
até:

(A) 30 de novembro.
(B) 10 de dezembro.
(C) 15 de dezembro.

(D) 20 de dezembro.
(E) 31 de dezembro.

Os itens de 17 a 24 deverão ser respondidos tendo em conta os demonstrativos 
contábeis exclusivamente resultantes dos dados e informações a seguir, relativos 
a determinado ente público. O seu balanço patrimonial do ano anterior (2007) 
apresentou a seguinte posição:

Caixa........................................................ R$    200,00
Restos a Pagar.......................................... R$    400,00
Serviços da Dívida a Pagar...................... R$    800,00
Bancos C/ Movimento............................. R$    700,00
Bens Móveis............................................ R$ 1.000,00
Débitos de Tesouraria.............................. R$    600,00
Almoxarifado........................................... R$    800,00
Bancos C/ Aplicações Financeiras........... R$    300,00
Bens Imóveis............................................ R$ 2.000,00
Dívida Fundada Interna............................ R$ 1.200,00
Dívida Fundada Externa........................... R$ 4.000,00
Patrimônio................................................ R$ 2.000,00

Durante  o  exercício  financeiro  corrente  (2008),  foram realizadas  as  seguintes 
operações:

1. Incorporação de um terreno, no valor de R$ 500,00, recebido por doação;
2. Baixa, por destruição, de uma Kombi, que estava registrada por R$ 200,00;
3. Consumo de materiais diversos, que estavam no estoque do Almoxarifado, 

no valor total de R$ 300,00;
4. Recebimento,  através  da  conta  Bancos  C/  Movimento,  de  Receita  de 

Serviços no valor total de R$ 900,00;
5. Pagamentos, através da conta Bancos C/ Movimento, de Despesas Correntes 

no valor total de R$ 1.200,00;
6. Pagamento, através da conta Bancos C/ Movimento, de Restos a Pagar no 

valor total de R$ 200,00.

17. A Conta patrimônio evidenciará em 2008:

(A) Ativo-real-líquido de R$ 2.000,00.
(B) Ativo-real-líquido de R$ 2.300,00.
(C) Passivo-real-descoberto de R$ 2.000,00.
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(D) Passivo-real-descoberto de R$ 2.300,00.
(E) Patrimônio Nulo.

18. A Dívida Flutuante, em 2008, será de:

(A) R$ 1.600,00
(B) R$ 1.800,00
(C) R$ 2.000,00
(D) R$ 5.000,00
(E) R$ 5.200,00

19. O Ativo Real, em 2008, será de:

(A) R$ 700,00
(B) R$ 4.000,00
(C) R$ 4.500,00
(D) R$ 5.000,00
(E) R$ 5.200,00

20. O Passivo Real, em 2008, será de:

(A) R$ 4.500,00
(B) R$ 6.000,00
(C) R$ 6.500,00
(D) R$ 6.800,00
(E) R$ 8.000,00

21. O total das Variações Ativas, em 2008, será de:

(A) R$ 500,00
(B) R$ 900,00
(C) R$ 1.000,00
(D) R$ 1.200,00
(E) R$ 1.400,00

22. O Ativo Financeiro, em 2008, será de:

(A) R$ 200,00
(B) R$ 700,00

(C) R$ 800,00
(D) R$ 1.000,00
(E) R$ 1.200,00

23. O Resultado Econômico apurado, em 2008, será de:

(A) déficit de R$ 300,00
(B) déficit de R$ 400,00
(C) déficit de R$ 500,00
(D) superávit de R$ 300,00
(E) superávit de R$ 400,00

24. O total das Despesas Orçamentárias e Extra-orçamentárias do Balanço Financeiro, 
em 2008, será de:

(A) R$ 200,00
(B) R$ 400,00
(C) R$ 1.400,00
(D) R$ 1.500,00
(E) R$ 1.600,00

25. As amortizações de Empréstimos, contraídos pelo ente público, causam um tipo 
de Variação Patrimonial denominado:

(A) Mutações Ativas.
(B) Interferências Ativas.
(C) Decréscimos Patrimoniais.
(D) Mutações Passivas.
(E) Interferências Passivas.

26. Segundo a lei 4.320/64, a Dívida Passiva é classificada em:

(A) Circulante e Exigível a Longo Prazo.
(B) Flutuante e Fundada.
(C) Circulante, Exigível a Longo Prazo e resultado de exercícios futuros.
(D) Fundada e Exigível a Longo Prazo.
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(E) Exigível a Curto Prazo e Exigível a Longo Prazo.

27. A baixa de um veículo, decorrente de sua destruição por incêndio, será registrada 
pela Contabilidade do ente público como:

(A) Mutação Passiva.
(B) Mutação Ativa.
(C) Variação Ativa Independente da Execução Orçamentária.
(D) Despesa Extra-orçamentária.
(E) Variação Passiva Independente da Execução Orçamentária.

28. A Lei 4.320/64, ao tratar da avaliação dos elementos patrimoniais, estabelece que:

(A) os títulos de renda em moeda estrangeira devem ser convertidos à taxa de 
câmbio da data do balanço.

(B) a reavaliação é obrigatória para imóveis.
(C) os bens de Almoxarifado devem ser custeados pelo critério PEPS (primeiro 

que entra, primeiro que sai).
(D) os débitos e créditos, em moeda estrangeira, devem ser convertidos à taxa 

média cambial vigente no exercício.
(E) os  bens  móveis  podem ser  avaliados  pelo custo de aquisição ou pelo  de 

mercado, se este for menor.

29. O Tribunal de Contas da União (TCU) possui função:

(A) judiciária, por ser órgão de julgamento, e administrativa, por ser órgão de 
controle auxiliar do Poder Executivo.

(B) administrativa, por ser órgão auxiliar do Poder Legislativo.
(C) administrativa e judiciária, por ser órgão auxiliar do Poder Judiciário.
(D) judiciária, por julgar as contas da União.
(E) administrativa, por ser órgão de controle interno do Poder Judiciário.

30. O saldo da conta Duplicatas a Receber (devedor), no final do período “t” era de 
R$ 120.000,00 e o saldo da conta Provisão para Devedores Duvidosos (credor) 
era de R$ 5.000,00. Em virtude da falência do cliente Zeta, um crédito de R$ 
400,00 tornou-se incobrável e, por isso, deve ser baixado. Os saldos das contas 
Duplicatas a Receber (DR) e Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), após a 
referida baixa, serão respectivamente:

(A) R$ 119.600,00 e R$ 4.600,00
(B) R$ 120.000,00 e R$ 4.600,00
(C) R$ 119.600,00 e R$ 5.000,00
(D) R$ 121.400,00 e R$ 5.000,00
(E) R$ 120.400,00 e R$ 4.500,00

31. As vendas em quantidades do Produto “Z” foram orçadas para o exercício “A” em 
20.000 unidades. Sabendo-se que o estoque final das unidades prontas deverá ser 
inferior em 3.000 unidades ao estoque inicial, a produção do exercício será de:

(A) 17.000 unidades.
(B) 22.000 unidades.
(C) 23.000 unidades.
(D) 24.000 unidades.
(E) 25.000 unidades.

32. A diferença “a maior” entre o valor de mercado e o valor contábil dos ativos pode 
dar origem a:

(A) elevação do Passivo Circulante.
(B) redução do Patrimônio Líquido.
(C) ampliação das reservas para contingências.
(D) reservas ocultas.
(E) redução do Passivo Exigível a longo prazo.
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33. Analise as proposições abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. Custo de produtos vendidos é uma despesa.
II. Gasto e desembolso são sinônimos em qualquer circunstância.
III. Custo é um gasto pertinente à utilização de um bem ou serviço na produção 

de outro bem ou serviço.
IV. Despesa está associada ao consumo de bens ou serviços na elaboração de 

produtos para estoque.
V. Investimento  é  um  gasto  que  se  transforma  em  despesa,  logo  após  o 

desembolso.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I, II e IV estão corretas.
(C) Somente I e III estão corretas.
(D) Somente II e III estão corretas.
(E) Somente III, IV e V estão corretas.

34. O estoque inicial da matéria prima “X” era de 1.000 unidades, avaliadas em R$ 
15.000,00.  No  início  do  mês  recebeu-se  um  pedido  de  5.000  unidades 
contabilizadas  por  R$  90.000,00.  Após  isso,  foram requisitadas  pelo  setor  de 
produção 3.000 unidades. Sabendo-se que o estoque é avaliado pelo preço médio 
ponderado, o valor da matéria-prima requisitada é de:

(A) R$ 45.000,00
(B) R$ 51.000,00
(C) R$ 52.500,00
(D) R$ 54.000,00
(E) R$ 55.200,00

35. A Indústria “Beta” adquiriu a prazo 8.000 unidades da matéria-prima “X”, ao 
preço unitário de R$ 12,00 e pagou, à vista, despesas de fretes e seguros de R$ 
1.200,00.  Sabendo-se  que  os  créditos  fiscais  montaram  a  R$  24.000,00,  os 
registros nas contas Fornecedores e Matérias Primas foram, respectivamente:

(A) R$ 96.000,00 e R$ 70.800,00
(B) R$ 96.000,00 e R$ 73.200,00
(C) R$ 96.000,00 e R$ 74.200,00

(D) R$ 97.200,00 e R$ 72.000,00
(E) R$ 97.200,00 e R$ 73.200,00

36. No  período  “t”  foram  adquiridas  mercadorias  no  valor  de  R$  170.000,00, 
pagando-se o frete de R$ 1.600,00. O estoque inicial era de R$ 20.000,00 e o 
estoque final avaliado em R$ 15.000,00. Verificou-se, ainda, o abatimento de R$ 
5.000,00. Então o custo das mercadorias vendidas no período “t” é de:

(A) R$ 171.600,00
(B) R$ 172.400,00
(C) R$ 172.600,00
(D) R$ 176.600,00
(E) R$ 180.600,00

37. No mês  “m”  foram incorridos  os  seguintes  custos  no  Processo  “A”:  matéria-
prima,  entrando  no  início  do  processo,  R$  420.000,00  e  os  custos  de 
transformação de R$ 600.000,00, sendo R$ 340.000,00 de mão-de-obra direta e 
R$  260.000,00  de  custos  indiretos  de  fabricação.   No  final  do  mês,  ficaram 
prontas 2.000 unidades e 1.000, a 40% de processamento. Então, os custos das 
unidades prontas e das unidades em processamento são respectivamente:

(A) R$ 750.000,00 e R$ 270.000,00
(B) R$ 760.000,00 e R$ 260.000,00
(C) R$ 775.000,00 e R$ 245.000,00
(D) R$ 780.000,00 e R$ 240.000,00
(E) R$ 790.000,00 e R$ 230.000,00

38. Na produção do artigo “M” foram aplicados custos no montante de R$ 600.000,00 
e  a  produção do período foi  de 24.000 unidades,  das quais  4.000 defeituosas. 
Destas  últimas,  1.000  foram totalmente  imprestáveis  e  as  outras  3.000  foram 
vendidas por R$ 30.000,00.  Utilizando a técnica de custeio de subprodutos,  o 
custo de cada unidade boa será de:

(A) R$ 25,00
(B) R$ 26,09
(C) R$ 28,00
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(D) R$ 28,50
(E) R$ 30,00

39. Na função Y = CPV - Ei + Ef, onde CPV é o custo de produtos vendidos no 
período, Ei é o estoque inicial em unidades monetárias e Ef, o estoque final em 
unidades monetárias, Y representa:

(A) vendas do período.
(B) custos fixos do período.
(C) custo de produção do período.
(D) margem de contribuição do período.
(E) CPV ajustado.

40. A indústria Alfa produz três artigos: “D”, “E” e “F” cujas vendas realizadas no 
período foram 10.000, 6.000 e 4.000 unidades, aos preços unitários de R$ 20,00, 
R$ 25,00 e R$ 37,50, respectivamente. Sabendo-se que os custos conjuntos do 
período montam a R$ 300.000,00, então os custos unitários dos produtos D, E e F 
são, respectivamente:

(A) R$ 12,00 - R$ 15,00 - R$ 22,50.
(B) R$ 12,00 - R$ 20,00 - R$ 24,00.
(C) R$ 13,00 - R$ 19,00 - R$ 23,00.
(D) R$ 14,00 - R$ 17,00 - R$ 30,00.
(E) R$ 16,00 - R$ 18,00 - R$ 26,00.

41. No período “t”, foram incorridos custos totais de R$ 180.000,00 para a produção 
de 15.000 unidades do artigo “Z”. Sabendo-se que dentro dessas 15.000 unidades, 
1.000  unidades  ficaram imprestáveis,  sem valor  econômico,  e  1.000  unidades 
ficaram  com  avarias,  sendo  vendidas  por  R$  8.400,00,  o  custo  unitário  das 
unidades boas será da ordem de:

(A) R$ 11,44
(B) R$ 12,00
(C) R$ 13,20
(D) R$ 14,50

(E) R$ 15,00

42. Os custos e despesas fixos da empresa “Bravo” montam a R$ 180.000,00 e  a 
margem de contribuição unitária é de R$ 15,00. Para a referida empresa obter um 
lucro de R$ 60.000,00, deverá vender:

(A) 8.000 unidades.
(B) 10.000 unidades.
(C) 12.000 unidades.
(D) 16.000 unidades.
(E) 17.000 unidades.

43. Os custos e despesas fixos da indústria “Charlie” montam a R$ 540.000,00 no 
período “t”. O preço de venda unitário e a margem de contribuição unitária são R$ 
25,00 e R$ 10,00, respectivamente. Elevando-se o preço de venda em 20%, o 
ponto de equilíbrio:

(A) deslocar-se-á de 54.000 unidades para 36.000 unidades.
(B) deslocar-se-á de 36.000 unidades para 54.000 unidades.
(C) manter-se-á inalterado.
(D) deslocar-se-á de 50.000 unidades para 40.000 unidades.
(E) deslocar-se-á de 54.000 unidades para 40.000 unidades.

44. A indústria “Delta”, ao produzir 16.000 unidades do Produto “Y”, aufere um lucro 
de R$ 60.000,00. Sabendo-se que a margem de contribuição unitária (Mcu) é de 
R$ 15,00, os custos e despesas fixos montam a:

(A) R$ 170.000,00
(B) R$ 180.000,00
(C) R$ 182.000,00
(D) R$ 190.000,00
(E) R$ 195.000,00
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45. A  remuneração  do  Ativo  total  da  indústria  “Echo”,  no  período  “t”,  é  0,20. 
Sabendo-se que as despesas financeiras montam a R$ 80.000,00 e o Ativo Total a 
R$ 2.400.000,00. O lucro líquido do período, então, é:

(A) R$ 40.000,00
(B) R$ 350.000,00
(C) R$ 400.000,00
(D) R$ 420.000,00
(E) R$ 500.000,00

46. A  indústria  “Gama”  dispõe  de  uma  capacidade  de  produção  de  2.500.000 
unidades do produto “D”. Para a produção de 2.000.000 unidades, obtém-se o 
seguinte resultado:

Vendas........................................................ R$ 20.000.000,00
Custo dos produtos vendidos...................... – R$ 12.000.000,00
Margem bruta............................................. R$  8.000.000,00
Despesas administrativas e de vendas........  – R$  6.000.000,00
Lucro operacional....................................... R$  2.000.000,00

Os  custos  de  fabricação  fixos  montam  a  R$  4.800.000,00  e  as  despesas 
administrativas e de vendas fixas montam a R$ 4.400.000,00.

Verifica-se uma capacidade ociosa em torno de 500.000 unidades. A empresa 
“Ômega” propôs a compra de um lote de 200.000 unidades do Produto “D” a um 
preço unitário de R$ 8,00, embora seu preço de venda para o período tenha sido 
de R$ 10,00 por unidade.

Caso a proposta da empresa “Ômega” seja acolhida, o impacto no resultado do 
período será:

(A) acréscimo de R$ 480.000,00 no lucro operacional.
(B) redução de R$ 400.000,00 no lucro operacional.
(C) prejuízo de R$ 2,00 por unidade.
(D) elevação do lucro operacional em R$ 720.000,00.

(E) redução do lucro operacional de R$ 720.000,00.

47. A baixa de bens móveis, por doação ou destruição, provocará um reflexo em qual 
conta de Resultado Diminutivo do exercício?

(A) Variação Ativa Extra-orçamentária.
(B) Variação Passiva Independente da Execução Orçamentária.
(C) Variação Passiva Resultante da Execução Orçamentária.
(D) Variação Ativa Resultante da Execução Orçamentária.
(E) Variação Ativa Independente da Execução Orçamentária.

48. Sendo a quantidade de matéria-prima a ser consumida no ano de 54.000 unidades, 
o custo médio de preparo de cada pedido R$ 100,00 e o custo de posse do estoque 
R$ 1,20, então, o lote econômico de compras (LEC) e a quantidade de pedidos a 
serem feitos no ano são, respectivamente:

(A) 2.800 unidades e 15 pedidos.
(B) 3.000 unidades e 16 pedidos.
(C) 3.000 unidades e 18 pedidos.
(D) 3.200 unidades e 16 pedidos.
(E) 3.400 unidades e 18 pedidos.

49. A vida útil esperada de um equipamento adquirido por R$ 14.000,00 é cinco anos. 
A empresa “Lambda” gastou R$ 1.000,00 para instalar o referido equipamento. 
Sabendo-se que é utilizado o método “da soma dos algarismos dos anos”, a quota 
de depreciação (QD) e a depreciação acumulada ao final do quarto ano (DAc), 
montam, respectivamente, a:

(A) R$ 2.000,00 e R$ 13.000,00
(B) R$ 2.000,00 e R$ 14.000,00
(C) R$ 3.000,00 e R$ 11.000,00
(D) R$ 3.000,00 e R$ 12.000,00
(E) R$ 4.000,00 e R$ 11.000,00
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50. A rubrica Duplicatas a Receber girou oito vezes no período de um ano. Sabe-se 
que o giro ou freqüência de rotação foi calculado a partir da relação entre o total 
de ingresso por vendas a prazo no período (Si + VP – Sf) e o saldo médio da conta 
Duplicatas a Receber. As vendas totais do período montaram a R$ 2.400.000,00 e 
o saldo inicial da conta Duplicatas a Receber era de R$ 200.000,00. Então, o saldo 
final da conta Duplicatas a Receber (SfDR)  e o prazo médio de giro (Pmg) são, 
respectivamente:

(A) R$ 300.000,00 e 40 dias.
(B) R$ 320.000,00 e 46 dias.
(C) R$ 345.000,00 e 55 dias.
(D) R$ 350.000,00 e 50 dias.
(E) R$ 360.000,00 e 45 dias.

GABARITO

01 A B C D E
02 A B C D E
03 A B C D E
04 A B C D E
05 A B C D E
06 A B C D E
07 A B C D E
08 A B C D E
09 A B C D E
10 A B C D E
11 A B C D E
12 A B C D E
13 A B C D E
14 A B C D E
15 A B C D E

16 A B C D E
17 A B C D E
18 A B C D E

19 A B C D E
20 A B C D E
21 A B C D E
22 A B C D E
23 A B C D E
24 A B C D E
25 A B C D E
26 A B C D E
27 A B C D E
28 A B C D E
29 A B C D E
30 A B C D E
31 A B C D E
32 A B C D E
33 A B C D E
34 A B C D E
35 A B C D E
36 A B C D E
37 A B C D E
38 A B C D E
39 A B C D E
40 A B C D E
41 A B C D E
42 A B C D E
43 A B C D E
44 A B C D E
45 A B C D E
46 A B C D E
47 A B C D E
48 A B C D E
49 A B C D E
50 A B C D E

FINAL DA PROVA
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