
1.  Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

Nome: N. de Inscrição:

2.  O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS não 
poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.

3. Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra cursiva,  para 
posterior exame grafológico:

   “A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”

4.  DURAÇÃO DA PROVA: 4h30min, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.

5.  Na prova há 60 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.

6. No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. Preencha, 
FORTEMENTE, com caneta esferográfi ca (tinta azul ou preta) fabricada em material transparente, toda a área 
correspondente à  opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. 

7.  Será anulada a  questão cuja  resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma 
opção. Evite deixar questão sem resposta.

8.  Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confi ra este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação 
sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.

9.  Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,  tampouco 
será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

10.  Por motivo de segurança, somente durante os 30 (trinta) minutos que antecederem o término da prova, poderão 
ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 9.7 do edital 
regulador do concurso.

11.  A saída da sala só poderá ocorrer  depois de decorrida  1 (uma)  hora  do  início  da  prova. A não-observância 
dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso. 

12.  Ao sair da sala, entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de 
Sala. 

Escola de Administração Fazendária

Instruções

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior 

Concurso Público: MDIC- 2012
(Edital ESAF n. 04, de 21/3/2012)Prova 2

Conhecimentos Específi cos

Grupo

4

Missão: Desenvolver pessoas para o aperfeiçoamento da gestão
das  fi nanças públicas e a promoção da cidadania.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada a reprodução total ou parcial desta prova, por qualquer meio ou 
processo. A violação de direitos autorais é punível como crime, com pena de prisão e multa (art. 184 e parágrafos do 
Código Penal), conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº 9.610, de 
19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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COMÉRCIO INTERNACIONAL
  

1 - Sobre o processo decisório da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), é correto afi rmar que:

a) todas as decisões devem ser  tomadas por consenso.
b) as decisões são tomadas por maioria de 3/4 dos 

membros, para pedidos de derrogação temporária de 
obrigações por um membro e em casos envolvendo 
a interpretação de medidas previstas nos acordos, e 
de 2/3 para casos que envolvam a modifi cação dos 
acordos e a acessão de novos membros. 

c) o consenso é a regra básica e quando não alcançado 
adota-se a votação por maioria simples, de modo a 
conferir agilidade à Organização.

d) apenas as decisões relativas a modifi cações no Acordo 
constitutivo da própria Organização e ao processo 
decisório são tomadas por consenso.

e) o consenso é regra básica para as decisões tomadas 
na Conferência Ministerial e no Conselho Geral, por 
serem as instâncias superiores de decisão na OMC, 
sendo a maioria de 3/4 necessária para a tomada de 
decisões nos demais Conselhos, Comitês e no Órgão 
de Solução de Controvérsias. 

2 - O comércio internacional de serviços está amparado em 
acordo multilateral negociado durante a Rodada Uruguai 
e entrou em vigor em 1995. Sobre o mesmo é correto 
afi rmar que:

a) tem por objetivo fundamental promover a gradual 
liberalização do comércio de serviços prestados, tanto 
em bases comerciais como no exercício da autoridade 
governamental. 

b) dadas as diferenças em relação ao comércio de 
bens, os princípios e objetivos  básicos que orientam 
o comércio de serviços são distintos dos previstos no 
GATT.

c) o acordo estabelece como objetivo fundamental a 
fl exibilização do direito dos países de regularem 
setores domésticos de serviços em favor da gradual 
abertura de seus mercados a prestadores estrangeiros. 

d) preconiza a  proibição dos monopólios e a eliminação 
de práticas comerciais por prestadores de serviços 
que restringem a competição nos mercados nacionais 
como meios de promover  a liberalização do comércio 
de serviços. 

e) alcança todos os serviços associados aos modos de 
prestação denominados comércio transfronteiriço, 
consumo no exterior, presença comercial e presença 
de pessoas físicas. 

 3 - A medida de defesa comercial que não representa reação 
a práticas desleais de comércio corresponde a

a) salvaguardas comerciais.
b) medidas anti-dumping.
c) barreiras tarifárias.
d) regras de origem.
e) medidas compensatórias.

4 - Considerando a aplicação de medidas compensatórias 
em resposta a práticas de subsídios que distorcem as 
condições de concorrência, é correto afi rmar que:

a) é de caráter facultativo, cabendo às autoridades do 
país importador optar pela aplicação ou não de tais 
medidas assim como determinar se o montante do 
direito compensatório deve ser igual ou menor que a 
totalidade do subsídio. 

b) é obrigatória, uma vez que tenha sido verifi cada a 
aplicação de subsídios proibidos, o que garante a 
cessação de violação das regras multilaterais.

c) terão caráter retroativo  quando não tiverem sido 
aplicadas medidas provisórias ou concedida oferta de 
garantias, pelo exportador, sob a forma de depósito em 
espécie ou fi ança. 

d) devem ter duração semelhante àquela em que 
foram aplicados os subsídios, de forma a compensar 
integralmente os danos causados.

e) deve ocorrer, nos montantes apropriados a cada 
caso,  sobre todas as importações do produto que se 
benefi ciou do subsídio, com sentido não discriminatório, 
isto é, desconsiderando-se a procedência das mesmas.

5 - Tomando em conta os procedimentos para a resolução 
de controvérsias no âmbito da Organização Mundial de 
Comércio (OMC), assinale a opção correta.

a) O início de um processo de solução de controvérsias 
se dá com o estabelecimento de um painel incumbido 
de avaliar objetivamente o litígio à luz da normativa 
multilateral e de apresentar relatório fi nal no prazo 
máximo de seis meses ao Órgão de Solução de 
Controvérsias (OSC).

b) O descumprimento de recomendações e decisões do 
Órgão de Solução de Controvérsias enseja a elevação 
da controvérsia ao Órgão de Apelação cujas decisões 
são mandatórias e, se descumpridas, abrem caminho 
para a autorização de medidas retaliatórias.

c) As decisões do Órgão de Solução de Controvérsias, 
uma vez acatado e circulado entre as partes litigantes 
o Relatório de um painel, são irrecorríveis.

d) Cabe à parte perdedora indicar, para apreciação do 
Painel ou do Órgão de Apelação, as medidas a serem 
tomadas para a implementação de recomendações e 
decisões deles emanadas.

e) Após a adoção do relatório do Painel pelo Órgão 
de Resolução de Controvérsias, a parte perdedora 
deve apresentar proposta de implementação das 
recomendações/decisões dele emanadas, caso não 
tenha notifi cado sua intenção de recorrer ao Órgão de 
Apelação.
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6 - São características básicas do Sistema Geral de 
Preferências (SGP):

a) é um sistema universal de liberalização comercial, 
pactuado, gradual e irrevogável no que tange às 
preferências tarifárias concedidas.

b) a incondicionalidade da aplicação das preferências 
outorgadas, a não discriminação e a não reciprocidade. 

c) a concessão de preferências mútuas entre países 
em desenvolvimento, o caráter temporário e a 
incondicionalidade das preferências negociadas.

d) é um sistema unilateral e não recíproco, de caráter 
temporário, em que o país outorgante defi ne os 
produtos elegíveis, as margens de preferências 
concedidas e as regras aplicáveis à sua concessão.

e) o alcance restrito às economias desenvolvidas, 
a discricionariedade e o caráter temporário das 
preferências concedidas. 

7 - Sobre o sistema de codifi cação de mercadorias aplicado 
no âmbito do Mercosul, é correto afi rmar que: 

a) em razão da necessidade de maior detalhamento das 
mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, adotou-
se a Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística 
(NVE), com quatro posições adicionais ao Sistema 
Harmonizado de Designação e Codifi cação de 
Mercadorias SH.

b) é o mesmo aplicado no âmbito da Associação 
Latino-Americana de Integração (ALADI) em cujo 
âmbito foi constituído o Mercosul.

c) aplica-se Sistema Harmonizado de Designação e 
Codifi cação de Mercadorias (SH), sem extensões.

d) resultou da extensão da Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias (NBM), quando da criação do Mercosul, 
ao comércio intra-bloco.

e) é um desdobramento do Sistema Harmonizado de 
Designação e Codifi cação de Mercadorias (SH) da 
Organização Mundial de Alfândegas (OMA), com o 
acréscimo de duas posições às seis existentes no SH. 

8 - Considerando a Convenção das Nações Unidas sobre 
Contratos Internacionais de Compra e Venda de 
Mercadorias, julgue as assertivas abaixo e assinale a 
opção correta. 

a) A Convenção aplica-se aos contratos internacionais 
privados de compra e venda de mercadorias, estando 
aqueles que envolvam entes governamentais sujeitos 
à normativa da Organização Mundial do Comércio.

b) A Convenção consagra o princípio da liberdade 
contratual nos contratos de compra e venda 
internacional de mercadorias ao reconhecer a 
possibilidade de que, mediante desejo das partes, seja 
a sua aplicação excluída,  derrogadas suas disposições 
ou alterados seus efeitos. 

c) Dados o alcance e natureza  dos contratos fi rmados 
sob sua égide e seus efeitos jurídicos no campo 
internacional, a Convenção proíbe a celebração de 
contratos informais e dispõe sobre a necessidade de 
instrumento escrito para a formação do contrato. 

d) A Convenção estipula normas que determinam as 
obrigações do vendedor e em relação aos termos e 
condição de entrega da mercadoria transacionada, 
mas não alcança questões relacionadas à qualidade e 
condições de uso ou consumo da mesma. 

e) A Convenção é aplicada aos contratos celebrados entre 
pessoas jurídicas de natureza comercial e não alcança 
transações entre entes civis e aquelas envolvendo 
mercadorias transacionadas para uso pessoal, familiar 
ou doméstico. 

9 - O regime aduaneiro que permite o armazenamento de 
mercadoria estrangeira em recinto alfandegado de uso 
público com suspensão do pagamento dos impostos 
incidentes na importação ou a permanência da mesma em 
feira, congresso, mostra ou evento semelhante, realizado 
em recinto privado e previamente alfandegado para esse 
fi m, denomina-se:

a) Trânsito aduaneiro.
b) Admissão temporária.
c) Entreposto Industrial sob Controle Informatizado.
d) Drawback.
e) Entreposto Aduaneiro na Importação. 

10- O termo de comércio que implica compromisso mínimo 
para o vendedor, restringido-o à entrega da mercadoria 
ao comprador em sua propriedade ou em outro local 
designado, não desembaraçada para exportação e não 
embarcada em qualquer veículo coletor é:

a) Free Carrier (FCA).
b) Free on Board (FOB).
c) Delivered Ex-Ship (DES).
d) Ex Works (EXW).
e) Carriage Paid To (CPT). 
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RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS

11-  De acordo com o modelo de David Ricardo, o padrão de 
especialização produtiva de um país e, por consequência,  
a composição de sua pauta exportadora está diretamente 
relacionada à(s)

a) diferenças entre os custos de remuneração do capital 
em diferentes indústrias.

b) vantagens relativas determinadas pela produtividade 
do fator trabalho em diferentes indústrias.

c) dotação dos fatores de produção.
d) vantagens absolutas derivadas das diferenças na 

remuneração da mão de obra.
e) vantagens comparativas relativas determinadas pela 

produtividade do capital. 

12- Considere as premissas e os objetivos do Modelo 
Hecksher-Ohlin e assinale a opção correta. 

a) O modelo permite demonstrar como a oferta relativa 
de fatores de produção e o emprego dos mesmos 
em diferentes intensidades na produção explicam 
os padrões de especialização e as possibilidades do 
comércio internacional. 

b) O modelo é um complemento do modelo ricardiano 
por aliar a abundância dos fatores de produção aos 
custos do trabalho como fator explicativo dos padrões 
de especialização e dos ganhos do comércio.  

c) O modelo preconiza que um país produzirá e exportará 
aqueles produtos  cujos fatores produtivos sejam 
aproveitados mais efi cientemente, independentemente 
de sua oferta internamente. 

d) O modelo ressalta a dotação de recursos como fator 
determinante  dos padrões de especialização e de 
comércio, considerando de importância secundária 
os custos dos fatores e a intensidade relativa de seu 
emprego na produção  como elementos explicativos 
daqueles padrões.

e) O modelo preconiza que, com a ocorrência do 
comércio,  a especialização decorrente da abundância 
de fatores tende a produzir, ao longo do tempo, 
crescente diferenciação dos preços relativos dos 
fatores de produtos no mercado internacional.

13- Considerando-se a  ação governamental no modelo de 
industrialização orientada para as exportações, é correto 
afi rmar que

a) é limitada em razão do protagonismo central dos 
agentes econômicos privados nacionais e estrangeiros 
atuantes na atividade exportadora na realização de 
investimentos produtivos e em relação aos fatores 
que garantem competitividade nos mercados 
internacionais.

b) é semelhante à desenvolvida no modelo de substituição 
de importações na medida em que está centrada na 
aplicação de instrumentos tarifários e  incentivos à 
produção.

c) é de caráter subsidiário e envolve fundamentalmente a 
promoção de marcos políticos, jurídicos e institucionais 
favoráveis aos investimentos e à atividade econômica. 

d) prescinde de formas de intervenção econômica 
e concentra-se na proteção  da livre iniciativa, da 
competição e dos fl uxos de comércio e de investimento.

e) é de grande alcance, envolvendo o apoio ao 
desenvolvimento da infraestrutura, a concessão 
de  incentivos fi scais e creditícios, o fi nanciamento 
da  produção e das exportações e investimentos em 
educação e qualifi cação profi ssional.

14- A Associação de Cooperação Econômica da Ásia e do 
Pacífi co (APEC) é uma entidade econômica multilateral 
dedicada à promoção do comércio e dos investimentos 
entre seus membros. Em relação à integração econômica 
em seu âmbito, é correto afi rmar que

a) a APEC conforma, no presente, uma área de 
preferências tarifárias em transição para uma área de 
livre comércio a ser conformada até 2020.

b) a APEC objetiva estimular a liberalização do 
comércio e dos investimentos mediante a cooperação 
econômica e técnica, a promoção de medidas de 
facilitação do comércio e não pela via da expansão 
e do aprimoramento de acordos preferenciais ou 
compromissos mandatórios entre seus membros.

c) objetiva a criação de uma área de livre comércio que 
resultará da convergência dos acordos comerciais 
regionais já celebrados entre seus estados membros. 

d) a Associação atua no sentido de fortalecer e aprimorar 
os acordos comerciais regionais já celebrados entre 
os países membros e de facilitar, ao mesmo tempo, 
a instauração de um regime de livre comércio na 
Associação.

e) a APEC foi constituída almejando o estabelecimento 
de um mercado comum entre os países membros.

15- A Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) 
é a maior organização latino-americana voltada para a 
integração econômica. Sobre sua atuação neste campo, 
é correto afi rmar que

a) a  Associação provê um foro de discussão e negociação 
de temas econômicos comerciais com vistas à 
formação de posições comuns nos foros negociadores 
internacionais.

b) alcança eminentemente temas de política comercial 
como tarifas, classifi cação de mercadorias,  medidas 
de facilitação do comércio, salvaguardas, regras de 
origem e defesa da concorrência. 

c) se restringe a  prover o marco jurídico para acordos de 
integração bilaterais ou sub-regionais e a supervisionar 
as medidas adotadas pelos países membros na 
implementação dos acordos celebrados no marco da 
Associação em matéria de cooperação econômica .

d) defi ne-se em torno da articulação de iniciativas de 
cooperação fi nanceira e monetária, de facilitação 
do comércio e de apoio aos países de menor 
desenvolvimento relativo.
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e) provê  marco jurídico para iniciativas de integração 
econômica entre os países membros e  uma área 
de preferências comerciais constituída com base 
na Preferência Tarifária Regional  e em acordos de 
alcance parcial e de complementação econômica 
celebrados entre os países membros.

16- A recente crise econômica em países da Zona do Euro 
colocaram em questão os benefícios da integração 
monetária tal como preconizados em formulações  
teóricas sobre áreas monetárias ótimas. De acordo com 
tais formulações,  as áreas monetárias ótimas propiciam:

a) a redução de custos de transação e ganhos de 
efi ciência monetária associados à fl utuação cambial.

b) a intensifi cação da integração econômica regional e 
maior fl exibilidade para lidar com choques econômicos 
internos e externos.  

c) o aumento da credibilidade da política monetária e a  
redução da incerteza cambial e da infl ação. 

d) a manutenção do poder de paridade de compra com os 
parceiros da área e maior autonomia na condução das 
políticas de juros. 

e) a diluição dos efeitos de choques econômicos entre os 
participantes e  menor disponibilidade de instrumentos 
alternativos de ajuste econômico.

17- No conjunto das instituições que integram o sistema 
fi nanceiro internacional, o Banco de Compensações 
Internacionais possui condição e funções singulares. 
Acerca dele, é correto afi rmar que

a) oferece diversos serviços fi nanceiros aos bancos 
centrais, a outras instituições monetárias ofi ciais 
e a instituições fi nanceiras internacionais voltadas 
para a gestão de suas reservas e ativos fi nanceiros 
internacionais. 

b) é órgão integrante do Sistema Banco Mundial que provê 
assistência fi nanceira sob a forma de empréstimos  em 
condições facilitadas a projetos de desenvolvimento e 
de infraestrutura, em particular aos países de menor 
desenvolvimento relativo.

c) é organismo multilateral incumbido da promoção da 
cooperação entre instituições fi nanceiras  públicas e 
privadas no plano internacional.

d) atua no campo da cooperação monetária, provendo 
recursos para fundos de estabilização de reservas 
internacionais, concedendo empréstimos para a 
correção de desequilíbrios do balanço de pagamentos 
e assessorando os Bancos Centrais em matéria de 
controle de preços.

e) desempenha papel central na regulação do mercado 
internacional de capitais, notadamente no tocante à 
atuação das instituições fi nanceiras não bancárias e 
bancos de investimentos.

18- São objetivos prioritários da atuação do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento:

a) promover a cooperação e a integração econômica 
regional e aumentar a segurança energética.

b) reduzir a pobreza e as desigualdades sociais, 
responder aos desafi os da mudança climática, 
apoiar o desenvolvimento de energias renováveis e 
promover a sustentabilidade ambiental.

c) suprir as necessidades dos países pequenos e 
vulneráveis e promover a segurança ambiental.

d) promover o desenvolvimento por meio do setor privado, 
estimular as privatizações e a desregulamentação das 
economias. 

e) promover a liberalização dos fl uxos de bens e de 
capitais na região e apoiar a reestruturação do mercado  
fi nanceiro.

19- O Clube de Paris atua com o sentido de encontrar 
soluções coordenadas e sustentadas para difi culdades de 
pagamento enfrentadas por países devedores mediante a 
reestruturação de dívidas e reestruturação das obrigações 
de serviços e antecipação de pagamentos. Caracteriza-se 
por ser um(a)

a) organismo internacional integrado pelos bancos 
centrais dos principais países credores.

b) organismo internacional integrado pelas principais 
instituições fi nanceiras privadas internacionais.

c) entidade de natureza informal integrada pelos principais 
credores ofi ciais.

d) fórum intergovernamental de diálogo  e cooperação em 
matérias econômicas.

e) instituição fi nanceira privada.
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20- As questões relacionadas à governança econômica 
global têm assumido crescente relevância na agenda 
internacional. Nesse contexto, o G-20 fi nanceiro desponta 
como principal referente para o tratamento de questões 
relacionadas à situação da economia global e à reforma 
das instituições econômicas internacionais. Considerando 
a atuação do G-20 nesse contexto, assinale a opção 
correta.

a) O G-20 ocupou o lugar do G-08 como principal 
mecanismo multilateral de cooperação em matérias 
econômicas e fi nanceiras em razão de sua maior 
representatividade e da importância das economias 
emergentes no contexto da economia global e para o 
tratamento da crise fi nanceira.

b) Voltado originalmente para o tratamento de questões 
comerciais no âmbito da Organização Mundial do 
Comércio e da promoção dos interesses das economias 
emergentes na Rodada de Doha, o G-20 foi alçado à 
condição de plataforma institucional para a discussão e 
a coordenação de medidas voltadas para a superação 
da crise fi nanceira global, desencadeada em setembro 
de 2008. 

c) Em razão da atual conjuntura econômica internacional, 
a agenda do G-20, tal como refl etida nos encontros 
de cúpula,  tem priorizado o tratamento de temas 
relacionados à reforma das instituições fi nanceiras 
globais.   

d) A crise das economias da Zona do Euro forçou 
importante mudança de prioridades do G-20 que se 
deslocaram de questões vinculadas à regulação dos 
mercados fi nanceiros para a estabilidade monetária e 
cambial. 

e) Os temas mais amplos como  a promoção do desen-
volvimento econômico, sustentabilidade, geração de 
emprego e combate à corrupção e dimensões sociais 
da globalização não formam parte da agenda do G-20.

CONTABILIDADE GERAL

21- Contabilizando suas operações em 2010 sob o regime 
contábil de caixa, a empresa Primeira & Cia. Ltda. registrou 
os seguintes eventos, entre outros que compõem seus 
resultados:

I. recebimento de aluguéis relativos a janeiro de 2011, no 
valor de R$ 4.800,00;

II. salários de dezembro de 2010 para pagamento apenas 
em janeiro de 2011, no valor de R$ 5.600,00;

III. pagamento das comissões referentes a dezembro de 
2010, no valor de R$ 2.500,00;

IV. pagamento do aluguel do caminhão correspondente a 
janeiro de 2011, no valor de R$ 3.200,00;

V. recebimento  de  juros  relativos  a  2010, no valor de 
R$ 1.200,00.

Na apuração fi nal do lucro a empresa verifi cou que faltava 
registrar o valor de R$ 4.000,00 decorrente de comissões 
ganhas no ano, ainda não recebidas.

Tais eventos foram computados no resultado da empresa 
Primeira & Cia. Ltda., sob o regime de competência. Com 
isso, houve uma redução de lucros na importância de

a) R$ 6.900,00.
b) R$ 6.100,00.
c) R$ 4.500,00.
d) R$ 2.900,00.
e) R$    500,00.

22- Em relação ao patrimônio, objeto da contabilidade, é 
correto afi rmar que

a) o ativo patrimonial é composto dos bens, direitos e 
obrigações de uma pessoa física ou jurídica.

b) o patrimônio líquido pode ser entendido como sendo a 
diferença entre o valor do ativo e o valor do passivo de 
um patrimônio.

c) se calcularmos os direitos reais e os direitos pessoais 
pertencentes a uma entidade, estaremos calculando o 
ativo patrimonial dessa entidade.

d) o capital social de um empreendimento comercial é o 
montante de recursos aplicados em seu patrimônio.

e) o montante dos bens e dos direitos de uma pessoa 
física ou jurídica tem o mesmo valor de seu passivo 
real.
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23- Observe as seguintes sugestões de lançamento e assinale 
a opção incorreta.

a) Compras
a Diversos
a Caixa
a Fornecedores
Neste lançamento está sendo contabilizada uma 
operação de compra de mercadorias a prazo com 
entrada, sem impostos.

b) Diversos
a Caixa
Fornecedores
Juros
Neste lançamento está sendo contabilizado um 
pagamento de dívidas com juros.

c) Diversos
a Vendas
Clientes
Impostos a Recuperar
Neste lançamento está sendo contabilizada uma venda 
a prazo com ICMS.

d) Fornecedores
a Diversos
a Caixa
a Descontos
Neste lançamento está sendo contabilizado um 
pagamento de dívidas com descontos.

e) Caixa
a Diversos
a Clientes
a Juros
Neste lançamento está sendo contabilizado um 
recebimento de créditos com juros.

24- A evolução do pensamento científi co em Contabilidade foi 
marcada pela contribuição de diversos pensadores que 
culminaram no desenvolvimento das chamadas Teorias 
das Contas, as quais subdividem as rubricas contábeis 
em grandes grupos.

 A respeito desse assunto, podemos afi rmar que

a) a teoria personalista subdivide as contas em Contas do 
Proprietário e Contas de Agentes Consignatários.

b) a teoria materialista subdivide as contas em Contas 
Materiais e Contas de Resultado.

c) a teoria patrimonialista subdivide as contas em Contas 
Patrimoniais e Contas Diferenciais.

d) a teoria personalista subdivide as contas em Contas do 
Proprietário e Contas de Agentes Correspondentes.

e) a teoria materialista subdivide as contas em Contas 
Integrais e Contas Diferenciais. 

25- Compra de mercadorias, a prazo, para revender nos 
Armazéns do Porto Ltda., nos seguintes termos:

Quantidade adquirida: 2.000 unidades;
Preço unitário de compra:  R$ 2,50;
Incidência de ICMS a 15%  e de IPI a 5%.

A contabilização deverá ser efetuada da seguinte forma:

a) Débito: de Mercadorias      4.000,00 da compra
                        750,00 do ICMS (15%)
                    250,00 do IPI (5%)
      e crédito de Fornecedores  5.000,00 pela dívida total.

b) Débito: de Mercadorias 5.000,00 da compra
                750,00 do ICMS (15%)
             250,00 do IPI (5%)
     e crédito de Fornecedores  6.000,00 pela dívida total.

c) Débito: de Mercadorias  5.000,00 da compra e do
     ICMS (15%)
                e de IPI a recuperar    250,00 do IPI (5%)
     e crédito de Fornecedores  5.250,00 pela dívida total.

d) Débito: de Mercadorias 4.250,00 da compra e do
     IPI (5%)
               e ICMS a Recuperar    750,00 do ICMS (15%)
     e crédito de Fornecedores  5.000,00 pela dívida total.

e) Débito: de Mercadorias  4.500,00 da compra e do
     IPI (5%)
               e ICMS a Recuperar    750,00 do ICMS (15%)
     e crédito de Fornecedores  5.250,00 pela dívida total.
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26- Estes são alguns títulos contábeis constantes no plano 
de contas da empresa. Com base neles indique a opção 
incorreta.

 Mercadorias
  Imóveis em Construção
  Capital a Realizar
  Receita de Vendas
  Custo das Mercadorias Vendidas
  Fornecedores
  Impostos a Recolher
  Impostos
  Juros Ativos
  Juros Passivos
  Juros Ativos a Vencer
  Juros Passivos a Vencer
  Juros a Pagar
  Juros a Receber

  Entre os títulos listados acima, podemos identifi car:

a) quatro contas componentes do ativo patrimonial.
b) cinco contas componentes da situação líquida 

patrimonial.
c) seis contas de origem de recursos.
d) seis contas de saldo credor.
e) oito contas de saldo devedor.

27- Elabore a fi cha de controle de estoques com os seguintes 
dados:

 Mercadorias existentes em 01/10 = 60 unidades ao custo 
de R$ 20,00;

Compras a prazo em 04/10 = 100 unidades ao custo 
unitário de R$ 24,00;

Vendas  em 10/10  de 80 unidades ao preço unitário de 
R$ 30,00.

A empresa não sofre tributação e avalia os estoques a 
custo médio ponderado.
 
Com essas informações podemos dizer que a operação de 
venda teve um custo de 

a) R$ 1.600,00. 
b) R$ 1.680,00.
c) R$ 1.800,00.
d) R$ 1.920,00. 
e) R$ 2.400,00. 

28- A empresa “X”, em 31 de dezembro, tem créditos normais, 
sem garantias específi cas de recebimento, no montante 
de R$ 60.000,00. Deve, portanto, constituir uma provisão 
para risco de crédito.

No seu livro Razão há um saldo remanescente da Provisão 
para Devedores Duvidosos no valor de R$ 1.000,00.

A nova provisão deverá ser contabilizada à razão de 
3% dos créditos sob risco, o que, neste balanço, fará a 
empresa suportar uma despesa no valor de

a) R$     770,00.
b) R$     800,00. 
c) R$  1.770,00.
d) R$  1.800,00.
e) R$  2.800,00.

29- Uma máquina adquirida em abril de 2010 por R$ 3.000,00, 
instalada para funcionar em julho do mesmo ano, com 
expectativa de vida útil estimada em 10 anos, tem 
depreciação contabilizada, considerando-se um valor residual 
de 20%.

 No balanço referente ao exercício social de 2011, deverá 
ser computado como encargo de depreciação, em relação 
a essa máquina, o valor de

a) R$ 450,00.
b) R$ 360,00.
c) R$ 300,00.
d) R$ 240,00.
e) R$ 180,00.

30- O lançamento de terceira fórmula é chamado de 
lançamento composto porque é formado de

a) duas contas devedoras e duas contas credoras.
b) duas contas devedoras e uma conta credora.
c) uma conta devedora e duas ou mais contas credoras.
d) duas ou mais contas devedoras e duas ou mais contas 

credoras.
e) duas ou mais contas devedoras e uma conta credora.
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31- O lançamento contábil apropriado para registrar o 
recebimento de notas promissórias no valor de R$ 400,00 
com descontos de 8% é o que segue abaixo:

a)  Diversos
a Títulos a Receber
Caixa    368,00
Descontos Passivos   32,00 400,00

b)  Caixa
a Diversos

  a Títulos a Receber   368,00
  a Descontos Ativos        32,00 400,00

c)  Diversos
a Caixa

  Títulos a Receber   368,00
  Descontos Passivos   32,00 400,00

d)  Caixa
a Diversos

  a Títulos a Receber  400,00
  a Descontos Ativos       32,00 432,00

e)  Diversos
a Caixa

  Títulos a Receber   400,00
  Descontos Passivos   32,00 432,00

32- O lançamento contábil apropriado para registrar o 
pagamento de duplicatas no valor de R$ 2.800,00, com 
descontos de 15%, é o que segue abaixo:

a)   Diversos
a Caixa
Duplicatas a Pagar  2.380,00
Descontos Ativos     420,00        2.800,00

b)  Caixa
a Diversos
a Duplicatas a Pagar 2.380,00
a Descontos Ativos     420,00         2.800,00

c) Diversos
a Duplicatas a Pagar
Caixa   2.380,00
Descontos Passivos    420,00         2.800,00

d) Duplicatas a Pagar  
a Diversos
a Caixa   2.380,00
a Descontos Ativos     420,00         2.800,00

e) Duplicatas a Pagar  
a Diversos
a Caixa   2.380,00
a Descontos Passivos    420,00         2.800,00

Rascunho
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35- Saldos contábeis apurados no livro Razão em 31 de 
dezembro, antes do encerramento do resultado:

CONTAS    SALDOS
Receita de Vendas   21.000,00
Capital Social    15.000,00
Produtos Acabados   14.800,00
Duplicatas a Pagar   14.000,00
Custo das Mercadorias Vendidas 14.000,00
Duplicatas a Receber   10.000,00
Salários a Pagar     5.200,00
Equipamentos      4.600,00
Caixa      4.000,00
Veículos      3.900,00
Títulos a Pagar a Longo Prazo    3.800,00
Investimentos em Controladas    3.500,00
Salários      3.000,00
Títulos a Receber a Longo Prazo   3.000,00
Reserva Legal     1.800,00
Impostos      1.700,00
Aluguéis Ativos     1.600,00
Depreciação Acumulada    1.500,00
Prejuízos Acumulados     1.400,00
Reserva de Capital     1.200,00
Despesas Diferidas     1.200,00
Juros Passivos     1.100,00
Provisão p/ Ajuste de Estoques    1.100,00

Elaborando o balanço patrimonial com os títulos acima, 
obteremos os seguintes valores:

a) Ativo Circulante  R$ 30.000,00
b) Ativo Circulante  R$ 28.900,00
c) Ativo Permanente  R$ 12.000,00
d) Ativo Não Circulante R$ 12.000,00
e) Ativo Não Circulante R$ 15.000,00

36- Assinale abaixo a opção correta.

a) Na constituição da companhia e nos casos de alteração 
estatutária, o exercício social não poderá ter duração 
diferente de um ano.

b) Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão 
ser agrupadas; os pequenos saldos poderão ser 
agregados e é permitida a utilização dos termos 
“diversas contas” ou “contas correntes”.

c) As demonstrações fi nanceiras registrarão a destinação 
dos lucros segundo a proposta dos órgãos da 
administração no pressuposto de sua aprovação pela 
assembleia geral.

d) Na determinação do resultado do exercício, serão 
computados as receitas e os rendimentos ganhos e 
realizados no período, além dos custos, despesas, 
encargos e perdas, pagos ou incorridos.

e) O aumento do valor de elementos do ativo em virtude 
de novas avaliações, registrado como reserva de 
reavaliação, poderá ser computado como lucro para 
efeito de distribuição de dividendos ou participações.

33- Este é o rol das contas utilizadas na escrita da empresa 
Três Emes de Mercadorias S.A., com os respectivos 
saldos apurados no fi m do exercício de 2011: 

Ações de Coligadas   100
Aluguéis Ativos     80
Bancos c/Movimento   200
Capital Social    750
Clientes    500
Custo das Vendas   700
Despesas antecipadas     60
Depreciação Acumulada    70
Fornecedores    700
Impostos a Recolher   260
Juros Passivos     70
Máquinas e Equipamentos  180
Mercadorias    800
Móveis e Utensílios   120
Prejuízos Acumulados     70
Provisão p/ Devedores Duvidosos   60
Receita de Vendas   850
Reserva de Capital     60
Reserva Legal     90
Salários    150
Títulos a Pagar Longo Prazo  190
Títulos a Receber Longo Prazo  150
Tributos      70
 
Elaborando-se um balancete de verifi cação com estas 
contas, vamos encontrar saldos devedores no valor de:

a) R$ 2.980,00.
b) R$ 3.110,00.
c) R$ 3.120,00.
d) R$ 3.190,00.
e) R$ 3.320,00.

34- As demonstrações fi nanceiras obrigatórias são as 
seguintes:

a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado 
do Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos 
Acumulados, Demonstração do Fluxo de Caixa e 
Demonstração do Valor Adicionado, em alguns casos.

b) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado 
do Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos 
Acumulados, Demonstração das Origens e Aplicações 
de Recursos.

c) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado 
do Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos 
Acumulados, Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido e Demonstração do Valor 
Adicionado, em alguns casos.

d) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado 
do Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos 
Acumulados, Demonstração do Fluxo de Caixa.

e) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado 
do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa e 
Demonstração do Valor Adicionado, em alguns casos.
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37- Assinale abaixo a opção incorreta.

Nos termos da lei, a demonstração do resultado do 
exercício discriminará:

a) a receita bruta das vendas e serviços, as deduções 
das vendas, os abatimentos obtidos e os impostos a 
recolher.

b) a receita líquida das vendas e serviços, o custo das 
mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto.

c) as despesas com as vendas, as despesas fi nanceiras, 
deduzidas das receitas, as despesas gerais e 
administrativas, e outras despesas operacionais.

d) o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as 
outras despesas.

e) o resultado do exercício antes do imposto de renda e a 
provisão para o imposto. 

38- Certa empresa, após contabilizar suas contas de resultado, 
encontrou os seguintes valores:

Receita Líquida de Vendas  250.000,00
Custo das Vendas do Período  140.000,00
Receitas Operacionais     25.000,00
Despesas Operacionais    65.000,00
Ganhos de Capital     10.000,00
Provisão para Imposto de Renda   30.000,00

Os estatutos dessa empresa mandam pagar participação 
nos lucros, à base de 10% para empregados e 10% para 
administradores, além dos dividendos de 25%.

No exercício social de que estamos tratando, a empresa 
destinou ao pagamento das participações o montante de

a) R$ 10.000,00.
b) R$   9.500,00.
c) R$   7.600,00.
d) R$   3.750,00.
e) R$   3.156,00.

39- A Cia. de Solas e Solados apurou no livro Razão, ao fi m 
do exercício, mas antes do encerramento das contas de 
resultado, os valores listados a seguir:

CONTAS     SALDOS
Receita de Vendas   21.000,00
Capital Social    15.000,00
Produtos Acabados   14.800,00
Duplicatas a Pagar   14.000,00
Custo das Mercadorias Vendidas 14.000,00
Duplicatas a Receber   10.000,00
Salários a Pagar     5.200,00
Equipamentos      4.600,00
Caixa      4.000,00
Veículos      3.900,00
Títulos a Pagar a Longo Prazo    3.800,00
Investimentos em Controladas    3.500,00
Salários      3.000,00
Títulos a Receber a Longo Prazo   3.000,00
Reserva Legal     1.800,00
Impostos      1.700,00
Aluguéis Ativos     1.600,00
Depreciação Acumulada    1.500,00
Prejuízos Acumulados     1.400,00
Reserva de Capital     1.200,00
Despesas Diferidas     1.200,00
Juros Passivos     1.100,00
Provisão p/Ajuste de Estoques    1.100,00

 Examinando-se o resultado desse exercício, com 
distribuição do lucro em R$ 300,00 para o imposto de 
renda, R$ 500,00 para dividendos, e destinação do 
saldo remanescente para a formação de reservas de 
lucro, pode-se dizer que a contabilização desses eventos 
provocará um aumento fi nal no patrimônio líquido no valor 
de:

a) R$ 1.400,00.
b) R$ 1.100,00.
c) R$     800,00.
d) R$     600,00.
e) R$     500,00.
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40- Certa empresa, que  tinha  prejuízos  acumulados  
de  R$ 2.000,00, apurou lucro líquido do exercício no 
valor de R$ 10.000,00, depois do imposto de renda 
e participações. Após contabilizar a Reserva Legal, 
uma reserva estatutária de 10% e outra, para aumento 
de capital, à taxa de 15%, destinou também recursos 
para o dividendo mínimo obrigatório, nos termos 
da legislação vigente e, em seguida, acomodou o 
saldo remanescente na formação de uma reserva de 
lucros.

Sabendo-se que os estatutos da empresa não estipulam 
um percentual específi co para dividendo mínimo e que 
os prejuízos acumulados são também prejuízos fi scais, 
pode-se dizer que no exercício em questão a empresa 
contabilizou dividendo mínimo obrigatório no valor de

a) R$ 1.900,00.
b) R$ 2.800,00.
c) R$ 3.400,00.
d) R$ 3.800,00.
e) R$ 5.000,00.

CONTABILIDADE DE CUSTOS

41- A empresa Rio Branco S.A. comercializa mercadorias com 
alto grau de tecnologia. O comportamento dos preços dos 
produtos adquiridos para vender é sempre decrescente. 
Dessa forma, pode-se afi rmar que:

a) se a empresa aplicar o critério de avaliação de estoques 
pelo preço médio, terá sempre maior resultado do que 
se aplicar o método PEPS.

b) os custos totais sempre serão iguais, independente 
do critério de avaliação utilizado, quando os estoques  
forem totalmente vendidos dentro do exercício.

c) pelo método UEPS, a empresa sempre reconhecerá 
em cada venda  mais custos do que se aplicar o 
método do preço médio ou PEPS. 

d) a empresa terá um maior lucro se aplicar o método 
de valorização de estoques pelo PEPS e pelo preço 
médio, do que se aplicar o método UEPS.

e) quando houver a venda de todo o estoque, o lucro será 
menor quando a empresa utilizar o método UEPS, do 
que quando aplicado o método PEPS.

Fundamentado nos dados da tabela a seguir, responda as 
questões 42 e 43.

Empresa Aceleração S.A. 

Motor 1: Fórmula Motor 2: Agilex

Matéria-Prima R$300,00 por 
unidade

R$100,00 por 
unidade

Mão de Obra 
Direta

R$80,00 por hora
3 horas por unidade

R$50,00 por 
hora / 2 horas 
por unidade

Preço de Venda R$600,00 R$300,00
Custos Fixos R$2.000,00 R$3.000,00

Despesas Fixas R$4.000,00 R$2.000,00

A demanda requerida pelo mercado é de 50 unidades por 
exercício (ano) de cada produto.

42- A margem de contribuição de cada produto é, respectiva-
mente:

a) R$100,00, R$50,00.
b) R$30,00, R$50,00.
c) R$220,00, R$150,00.
d) R$60,00, R$100,00.
e) R$50,00, R$30,00.

43- Os pontos de equilíbrio são, respectivamente:

a) 100 e 50 unidades.
b) 30 e 50 unidades.
c) 50 e 100 unidades. 
d) 50 e 30 unidades.
e) 220 e 150 unidades.

44- A empresa Plataf S.A. vende 15 plataformas por ano.   
Com base nos dados a seguir, pode-se afi rmar que a 
margem de segurança é:

Vendas       R$ 4.500.000 Por unidade

Custos Variáveis       R$ 3.000.000 Por unidade

Custos R$10.000.000 Por ano

Despesas Fixas  R$ 5.000.000 Por ano

 
a) 150%
b) 250%
c) 50%
d) 25%
e) 33%
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45- A empresa Crescimento S.A. obteve a seguinte evolução 
em seus resultados:

 

2012 2011  2010  2009

Receita 
total R$5.000.000 R$4.500.000 R$4.000.000 R$3.000.000

Custo 
Variável R$4.000.000 R$3.600.000 R$3.200.000 R$2.400.000

Despesa e 
Custo Fixo R$400.000 R$360.000 R$350.000 R$240.000

Lucro R$600.000 R$540.000 R$450.000 R$360.000

Quantidade 
produzida e 

vendida
1.300 1.100 1.000 800

Pode-se afi rmar que a alavancagem operacional em 2011 
é de:

a) 1,125.
b) 2,000.
c) 1,182.
d) 1,000.
e) 0,500.

46- Em conformidade com o pronunciamento CPC 16 R1,  a 
empresa prestadora de serviços de informática Tchtotal 
S.A. deve considerar como custo dos estoques de serviços 
em andamento

a) a margem de lucro estabelecida pela empresa.
b) as comissões de vendas pela comercialização dos 

softwares.
c) os gastos de deslocamento dos consultores de 

sistemas até os clientes.
d) o salário do pessoal de supervisão dos consultores de 

sistemas.
e) as horas de mão de obra dos funcionários da 

administração dos contratos.

47- Com base nos dados da tabela a seguir, pode-se afi rmar 
que a empresa deve fi xar um preço de venda:

Despesas Gerais e Administrativas 5%
Comissões de Vendedores 5%
Tributos sobre as Vendas 10%
Margem de Lucro Desejada 10%
Custo unitário de reposição a vista R$ 14,00
Custo unitário médio dos estoques R$ 7,00
Custo unitário de reposição a prazo R$ 21,00
Dividendos a serem distribuídos 30% do lucro

a) a prazo R$ 10,00.
b) a vista R$ 21,00.
c) a vista R$ 30,00.
d) a vista R$ 10,00.
e) a prazo R$ 21,00.

48- No processo de absorção de custos da empresa Rio 
Quente S.A., a empresa considerou o total dos bens de 
consumo eventual como custo no resultado (compondo o 
Custo das Mercadorias Vendidas). Com relação a esse 
procedimento, considerando os critérios fi scais de custeio 
por absorção, pode-se afi rmar que o procedimento 

a) está incorreto, visto que no processo de absorção 
todos os custos devem ser absorvidos aos estoques, 
independente de sua natureza, para posteriormente 
ser levado a resultado, pela venda do bem.

b) é facultado somente para as empresas que exportam 
mais de 10% de sua produção, uma vez que, sendo 
essas empresas benefi ciadas pela não tributação, não 
haveria impacto relevante no lucro tributável.

c) está de acordo com as regras, desde que não supere 
a 5% do custo total dos produtos vendidos no exercício 
anterior.

d) é permitido, desde que a empresa tenha 5% de seu 
custos formados por bens de consumo eventual 
importados.

e) não atende aos critérios de absorção, uma vez que 
seria opcional somente se representasse 10% do total 
dos Custos absorvidos nos estoques do período.

49- Pode-se afi rmar que no processo de contabilidade de 
custos por

a) ordem, os custos devem ser levados ao resultado a 
cada encerramento de resultado.

b) produção contínua, os custos devem ser levados ao 
resultado quando se encerra a produção do bem e é 
feita  a sua estocagem.

c) ordem ou produção contínua, os custos indiretos são 
acumulados nos diversos departamentos para depois 
serem alocados aos produtos.

d) produção contínua, não são utilizadas as taxas de 
aplicação de CIP, para reconhecimento dos custos 
indiretos.

e) ordem ou produção contínua, os custos de cada 
encomenda em processo de produção são transferidos 
para estoque de produtos acabados, ao fi nal de cada 
período, para apuração dos resultados.
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50- Com base no gráfi co a seguir, pode-se afi rmar, em uma empresa que está obtendo resultados positivos, que a série 
representa:

a) 1: o custo variável e a 3: o custo fi xo.
b) 2: o custo fi xo e a 3: o custo variável. 
c) 1: o preço de venda e a 3: o custo variável.
d) 3: o custo variável e a 1: o custo fi xo.
e) 3: o preço de venda e a 2:  o custo variável. 
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CONTABILIDADE PÚBLICA

51- Tendo por base as defi nições das Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, 
assinale a opção verdadeira a respeito do campo de 
aplicação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 
a) As entidades privadas que recebam transferências 

de recursos públicos devem observar integralmente 
suas normas e técnicas no registro das transações 
relacionadas a estes recursos.

b) Os serviços sociais autônomos e entidades 
governamentais devem aplicar integralmente as 
normas e técnicas desse ramo da contabilidade.

c) É opcional o uso de suas normas e técnicas pelos 
conselhos de profi ssionais desde que as  técnicas 
por eles adotadas proporcionem a evidenciação do 
patrimônio.

d) Abrange integralmente qualquer ente, governamental 
ou não, que gerencie ou aplique recursos públicos.

e) A observação de suas normas e técnicas está 
condicionada à adesão e uso dos sistemas contábeis 
governamentais.

52- Assinale a opção correta a respeito das regras para a 
classifi cação dos elementos patrimoniais das entidades 
públicas.

a) No ativo fi nanceiro deve ser observado, além da 
conversibilidade, a origem dos recursos. 

b) Na classifi cação dos bens de uso nas atividades 
fi nalísticas da entidade, a duração do ativo é o principal 
atributo a ser observado.

c) O atributo exigibilidade do passivo não deve ser 
observado se o credor for uma entidade pública da 
mesma esfera de governo.

d) A segregação tanto do ativo quanto do passivo deve 
obedecer aos atributos fi nanceiro e não fi nanceiro. 

e) A classifi cação deve observar a segregação em 
circulante e não circulante com base nos atributos de 
conversibilidade e exigibilidade.

53- A respeito das variações patrimoniais dos entes 
submetidos às regras da contabilidade aplicada ao setor 
público, é correto afi rmar, exceto:

a) classifi car as variações patrimoniais em qualitativas 
e quantitativas implica em reconhecer que os fatos 
administrativos repercutem no patrimônio do ente, 
embora muitos destes não alterem a situação 
patrimonial líquida.

b) as receitas e despesas patrimoniais são variações do 
patrimônio que não se confundem com as receitas e 
despesas orçamentárias.

c) as variações patrimoniais compostas são aquelas que 
alteram a composição qualitativa e também modifi cam 
quantitativamente o patrimônio.

d) variações patrimoniais quantitativas são aquelas que 
têm repercussão orçamentária enquanto as variações 
qualitativas são de caráter extraorçamentário.

e) as variações patrimoniais quantitativas diminutivas 
resultantes da execução orçamentária são despesas 
efetivas do ponto de vista patrimonial.

54- Assinale a opção cujo custo não deve ser levado em conta 
na mensuração dos estoques dos entes públicos.

a) Mão de obra utilizada na produção.
b) Impostos não recuperáveis.
c) Armazenagem de produto acabado. 
d) Transportes referentes à produção.
e) Material de propriedade do próprio ente.

55- No que se refere à evidenciação das variações 
patrimoniais qualitativas e quantitativas na Demonstração 
das Variações Patrimoniais – DVP, é correto afi rmar:

a) toda e qualquer variação patrimonial é evidenciada 
nesta demonstração contábil.

b) as variações quantitativas de caráter extraorçamentá-
rias não são evidenciadas. 

c) as variações patrimoniais diminutivas orçamentárias 
relacionadas às despesas correntes são evidenciadas 
pelos seus valores globais.

d) somente as variações qualitativas decorrentes das 
receitas e  despesas de capital são evidenciadas.

e) as variações qualitativas não são evidenciadas nesta 
demonstração  porque  não implicam em mudança na 
situação patrimonial. 

56- Assinale a opção incorreta a respeito dos procedimentos 
administrativos, contábeis e orçamentários relacionados 
aos restos a pagar de que trata o art. 36, da Lei                            
n. 4.320/64.

a) A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF estabelece 
regras que devem ser observadas pelos administrado-
res públicos no momento da inscrição de despesas em 
restos a pagar.

b) No pagamento de despesa cuja inscrição em restos a 
pagar tenha sido insufi ciente, deve ser empenhado o 
restante à conta de despesas de exercícios anteriores. 

c) O cancelamento de restos a pagar processados é uma 
decisão discricionária do administrador público.

d) Em obediência ao princípio da competência dos 
exercícios, saldos de restos a pagar não podem ser 
utilizados para o pagamento de despesas do exercício 
corrente.

e) A inscrição de restos a pagar não processados deve 
corresponder à contabilização de passivo fi nanceiro 
de forma a proporcionar a correta evidenciação da 
situação fi nanceira do ente público.
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57- Assinale a opção verdadeira a respeito da classifi cação 
contábil e orçamentária dos materiais e bens adquiridos 
pelas entidades públicas. 

a) As despesas relacionadas à aquisição dos materiais 
defi nidos como de consumo devem ser classifi cadas 
como despesas correntes. 

b) Um dos critérios que podem ser considerados ao se 
classifi car um material como sendo de consumo é a 
perecibilidade.

c) Os materiais de consumo são todos aqueles cuja 
duração e uso são inferiores a um ano.

d) Materiais permanentes são aqueles cujo controle se faz 
de forma individualizada com registro e tombamento 
patrimonial.

e) Materiais de consumo não integram o patrimônio da 
entidade e por isso não são registrados no ativo.

58- Assinale a opção que indica o par de lançamentos correto 
para a escrituração contábil da apropriação  dos encargos 
nas operações de créditos da dívida mobiliária.

a) (D) Encargos Financeiros
 (C) Variação patrimonial qualitativa – Financeira

b) (D) Variação patrimonial diminutiva – Financeira 
 (C) Encargos Financeiros 

c) (D) Variação patrimonial aumentativa – Financeira
 (C) Encargos Financeiros

d) (D) Encargos Financeiros
 (C) Variação patrimonial diminutiva – Financeira

e) (D) Passivo  Circulante – Títulos
 (C) Variação patrimonial aumentativa – Financeira

59- Assinale a opção que indica uma das causas para o 
desequilíbrio que pode ser observado entre a previsão da 
receita atualizada e a previsão da despesa atualizada no 
Balanço Orçamentário.

a) Emissão de notas de empenho em valores superiores 
ao montante da despesa fi xada.

b) Defi ciência na arrecadação ou obtenção de recursos 
por parte do ente público.

c) Insufi ciência na estimação  da receita ou excesso na 
fi xação da despesa.

d) Valores pagos em montantes maiores do que a 
despesa efetivamente liquidada.

e) A utilização do superávit fi nanceiro apurado no Balanço 
Patrimonial do exercício anterior.

60-  A respeito do sistema de custos instituído pelo governo 
federal, é correto afi rmar, exceto:

a) os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário o 
integram com seus próprios órgãos centrais.

b) sua instituição atende exigência da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

c) é um subsistema organizacional da administração 
federal e está vinculado ao sistema de contabilidade 
federal.

d) um dos seus principais objetivos é o acompanhamento 
e avaliação da gestão orçamentária, fi nanceira e 
patrimonial.

e) elaborar estudos e propor melhorias com vistas ao 
aperfeiçoamento da informação de custos é uma 
atribuição dos órgãos setoriais.


