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CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

QUESTÃO ÚNICA 

 

 

 

41. A perda por imparidade (impairment) deve ser reconhecida: 

 

(A) quando o valor contábil dos ativos for igual ao valor real. 

(B) quando o valor contábil dos ativos de longo prazo for superior ao valor real. 

(C) quando o valor contábil dos ativos imobilizados for inferior ao valor do 

mercado. 

(D) quando o valor contábil for equivalente ao imobilizado menos as 

depreciações. 

(E) quando o valor contábil dos ativos a longo prazo for equivalente ao valor 

dos ativos circulantes. 

 

42. A indústria de artefatos EXE produzirá o artigo “M”, utilizando um dos 

processos de produção constantes da tabela abaixo: 

 

Processo Custos e despesas 

fixos (R$) 

Custos variáveis 

unitários (R$) 

1 168.000,00 5,50 

2 178.000,00 5,00 

3 93.000,00 8,00 

4 120.000,00 7,00 
 

Tendo recebido uma encomenda de 20.000 unidades, a alternativa de produção 

mais econômica (de menor custo) será através da utilização do processo: 

 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4 

(E) 1 combinado com o 2 

43. A indústria de artefatos LUCA utiliza no custeio de seus produtos o método do 

custo padrão. Para a produção do art. XIZ, o tempo padrão é de 45 min por 

unidade produzida e a taxa salarial horária padrão é de R$ 10,00. Tendo em vista 

que na produção de 5000 unidades foram aplicadas 4000 horas num montante de 

R$ 44.000,00. A variância eficiência foi de: 

 

(A) R$ 2.000,00 favorável 

(B) R$ 2.500,00 favorável 

(C) R$ 2.500,00 desfavorável 

(D) R$ 2.800,00 desfavorável 

(E) R$ 6.500,00 desfavorável 

 

44. A matéria prima (MP) ref. 0348 é utilizada na produção dos seguintes produtos, 

conforme o quadro abaixo: 

 

Produto MP por unidade Quantidade produzida 

Prod. A 0,40 10.000 

Prod. B 0,50 8.000 

Prod. C 0,80 5.000 

Prod. D 1,20 4.000 

 

Sabendo-se que o estoque final da MP 0348 deverá ser superior em 2.200 

unidades ao estoque do início do período, a matéria prima a ser adquirida 

montará a: 

 

(A) 14.600 unidades 

(B) 16.800 unidades 

(C) 19.000 unidades 

(D) 21.600 unidades 

(E) 22.000 unidades 

 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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45. Os custos e despesas fixos da indústria GAMA montam a R$ 190.000,00 e a 

margem de contribuição unitária representa 60% do preço de venda unitário. A 

GAMA realizou um investimento de R$ 200.000,00 e deseja ter um retorno de 

10%. Desse modo, as vendas totais no período deverão elevar-se a: 

 

(A) R$ 332.800,00 

(B) R$ 350.000,00 

(C) R$ 354.000,00 

(D) R$ 385.000,00 

(E) R$ 390.000,00 

 

46. No período “n”, a produção do artigo MECA foi de 10.000 unidades e o estoque 

inicial (Ei) era superior ao estoque final (Ef) em 2.000 unidades. Então, as vendas 

do período, em unidades físicas,  foram de: 

 

(A) 8.000 unidades 

(B) 9.000 unidades 

(C) 10.000 unidades 

(D) 11.000 unidades 

(E) 12.000 unidades 

 

47. Ao iniciar o exercício, o estoque do Produto MANU era de 2.000 unidades 

avaliadas ao preço médio de R$ 80,00. Os custos dos produtos vendidos (CPV) 

do período montaram a R$ 1.080.000,00 e o prazo médio de giro dos  estoques 

era de 60 dias (considerar o exercício anual de 360 dias). O estoque final (Ef) e o 

custo de produção do período serão, respectivamente: 

 

(A) R$ 190.000,00 e R$ 1.090.000,00 

(B) R$ 200.000,00 e R$ 1.120.000,00 

(C) R$ 220.000,00 e R$ 1.200.000,00 

(D) R$ 200.000,00 e R$ 1.300.000,00 

(E) R$ 240.000,00 e R$ 1.150.000,00 

 

48. A relação entre a Margem de Contribuição unitária (MCu) e o Preço de Venda 

unitário (PVu) de R$ 60,00 é equivalente a 2/3. Os custos e despesas fixos do 

período montam a R$ 270.000,00. Então, o break even point acontecerá quando a 

receita operacional, em reais e em unidades, atingir os valores de: 

 

(A) R$ 405.000,00 e 6.750 unidades 

(B) R$ 405.000,00 e 7.000 unidades 

(C) R$ 410.000,00 e 6.750 unidades 

(D) R$ 410.000,00 e 6.800 unidades 

(E) R$ 420.000,00 e 6.500 unidades 

 

49. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas abaixo. 

 

Na determinação do estoque final da matéria prima ref. MP 028 foram 

considerados o tempo de espera de um pedido (t) e o consumo diário esperado 

(Cd) no período n+1. O tempo médio de espera é de 10 dias, podendo 

experimentar  atrasos de até 2 dias e o consumo médio diário (Cd) no período 

n+1 é de 100 unidades, sofrendo oscilações eventuais em torno de 10%. Então, o 

estoque final (Ef) será de _________ unidades. e o impacto das aleatoriedades 

montará a __________ unidades, respectivamente: 

 

(A) 1000 e 400 

(B) 1320 e 320 

(C) 1320 e 400 

(D) 1380 e 380 

(E) 1400 e 320 

 

50. O custo de mão de obra direta não pode, de forma alguma, ser 

concomitantemente: 

 

(A) fixo e direto 

(B) fixo e indireto 

(C) variável e fixo 
(D) fixo e variável 

(E) variável e indireto 
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51. A produção total do Artigo EMAUS, no período “n”, foi estimada em 200.000 

unidades, com a seguinte estrutura de custos: 

 

 Custos e despesas fixos        R$ 1.450.600,00 

 Custos variáveis unitários                 R$ 25,00 

 Comissão sobre vendas                             5% 

 

O Departamento de Marketing da empresa desenvolveu as seguintes hipóteses 

sobre as vendas em relação às variações de preços:  

 Ao preço unitário de R$ 60,00 venderá toda a produção. 

 Ao preço unitário de R$ 68,00 venderá 90% da produção. 

 Ao Preço unitário de R$ 72,00 venderá 80% da produção 

 Ao preço unitário de R$ 80,00 venderá 75% da produção. 

 

A alternativa que promoverá o melhor resultado para a empresa será a seguinte: 

 

(A) venda da produção total 

(B) venda de 75% da produção ao preço médio de R$ 80,00 

(C) venda de 80% da produção do preço médio de R$ 70,00 

(D) venda de 80% da produção ao preço médio de R$ 72,00 

(E) venda de 90% da produção ao preço médio de R$ 68,00 

 

52. A indústria. BEIJA-FLOR  produz apenas um artigo, em um único processo. Os 

custos de transformação se distribuem continuamente  ao longo do período e o 

material direto entra no início do processo. Nas unidades prontas se aplicam 

custos específicos variáveis de R$ 12,00 por unidade. Durante o período foram 

produzidas 7.000 unidades, 2.500 ficaram a 80% de processamento e 500 

unidades defeituosas sem valor econômico, a 10% de processamento. Os custos 

de transformação (CTr) montaram a R$ 226.250,00 e a MP R$ 200.000,00. 

Tendo em vista a inexistência de estoque inicial de produtos em processamento, 

no final do período, os custos das unidades prontas, das unidades em 

processamento e das defeituosas (considerando a não absorção pelas unidades 

boas) são, respectivamente: 

 

(A) R$ 315.000,00; R$ 110.000,00 e R$ 10.250,00 
(B) R$ 316.000,00: R$ 109.000,00 e R$ 11.250,00 

(C) R$ 318.000,00; R$   97.000,00 e R$ 11.250,00 

(D) R$ 380.000,00; R$ 110.000,00 e R$ 11.250,00 

(E) R$ 399.000,00; R$ 100.000,00 e R$ 11.250,00 

53. Ao iniciar o exercício de 201x, a empresa BUG pagou despesas com seguros 

pertinentes ao período de 12 meses (inclusive janeiro), no valor total de R$ 

38.520,00. O saldo da conta Despesas Antecipadas a apropriar, no final de 

agosto, será de: 
 

(A) R$ 12.840,00 

(B) R$ 12.920,00 

(C) R$ 15.620,00 

(D) R$ 25.680,00 

(E) R$ 26.800,00 
 

54. O custo variável unitário do produto. ZETA é R$ 8,00 e o preço de venda 

unitário esperado é R$ 14,00. As despesas variáveis de vendas por unidade 

montam a R$ 2,80 e os custos e despesas fixos, a R$ 10.000,00. Sabendo-se que 

a empresa pretende obter um lucro de R$ 8.624,00, quantas unidades deverão ser 

vendidas? 
 

(A) 5.700 

(B) 5.809 

(C) 5.820 

(D) 5.900 

(E) 6.480 

 

55. A indústria GAMA produz apenas um artigo – o produto ALFA que é vendido ao 

preço unitário de R$ 126,00. Referido preço foi calculado utilizando o Mark up 

multiplicador (MKM) de 1,8 sobre o custo variável unitário. Os custos e despesas 

fixos montam a R$ 240.000,00 e a indústria GAMA espera lucrar R$ 50,00 em 

cada unidade vendida. Então, para atingir esse objetivo, deverá vender: 
 

(A) 35.000 unidades 

(B) 38.000 unidades 

(C) 40.000 unidades 

(D) 41.000 unidades 

(E) 42.000 unidades 
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56. No Balanço Patrimonial da Indústria DELTA encontram-se registradas as 

seguintes rubricas: 

 

 Capital social subscrito R$ 300.000,00, do qual 90% realizado 

 Reserva de capital: R$   30.420,00 

 Reserva legal: R$   56.380,00 

 Ações em tesouraria: R$   10.000,00 

 Prejuízos acumulados: R$     9.800,00 

 

O Patrimônio Líquido (PL) montará a: 

 

(A) R$ 317.000,00 

(B) R$ 337.000,00 

(C) R$ 342.800,00 

(D) R$ 357.000,00 

(E) R$ 357.420,00 

 

57. A rentabilidade sobre o Patrimônio Liquido médio da empresa DELTA é de 

22%. Sabendo-se que o lucro líquido do exercício foi de R$ 49.500,00 e o 

Patrimônio Líquido inicial (PLi), de R$ 200.000,00, o Patrimônio Líquido do 

final do exercício (PLf) é de: 

 

(A) R$ 260.000,00 

(B) R$ 250.800,00 

(C) R$ 250.500,00 

(D) R$ 250.000,00 

(E) R$ 249.500,00 

 

58. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas abaixo. 

 

Uma eventual elevação da taxa de retorno sobre o ativo operacional (RAO) de 

0,25 para 0,42 pode ser justificada, mediante a elevação da margem sobre vendas 

(MV) de 0,05 para _______ e o giro do ativo (GAO) de 5 para ______ . 

 

(A) 0,06 e 9 

(B) 0,07 e 6 

(C) 0,08 e 7 

(D) 0,08 e 6 

(E) 0,09 e 9 

Considere os dados abaixo para responder o item 59. 

 

O balancete da empresa ZUC, referente ao período “n”, apresenta os seguintes 

saldos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. O Ativo Circulante e o Patrimônio Líquido são, respectivamente: 

 

(A) R$ 3.850,00 e R$ 2.790,00 

(B) R$ 3.850,00 e R$ 2.920,00 

(C) R$ 3.900,00 e R$ 2.890,00 

(D) R$ 3.950,00 e R$ 2.790,00 

(E) R$ 3.950,00 e R$ 2.890,00 

 

 

 

Rubricas Saldos (R$) 

Caixa 1.050,00 

Capital Social 2.250,00 

Contas a Pagar 510,00 

Custo das Mercadorias Vendidas 2.400,00 

Depreciação Acumulada 420,00 

Despesas Administrativas 510,00 

Despesas Financeiras 562,50 

Despesas com Vendas 487,50 

Duplicatas Descontadas 275,00 

Duplicatas a Receber 1.875,00 

Empréstimos Bancários 1.237,50 

Estoques 1.200,00 

Financiamentos 1.225,00 

Fornecedores 270,00 

Impostos a Pagar 547,50 

Instalações 1.200,00 

Móveis e Utensílios 150,00 

Receitas Operacionais 4.200,00 

Terrenos 1.500,00 
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60. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas abaixo. 

 

O custo Variável Unitário (CVu) do produto ZEV é R$ 50,00 e a Margem de 

Contribuição unitária (MCu) representa 0,6 CVu. Os custos e despesas fixos do 

período montam a R$ 129.000,00. Uma eventual elevação do Preço de Venda 

unitário de 10% e uma redução de 10% nos Custos Variáveis unitários, 

promoveria o deslocamento do ponto de equilíbrio econômico de ____________ 

para ____________ unidades. 

 

(A) 3.000 - 4.300 

(B) 4.300 - 3.000 

(C) 4.300 - 5.000 

(D) 5.000 - 3.000 

(E) 5.000 - 4.800 

 

61. O Ministério A, cumprindo o seu Programa de Trabalho Anual, estabelecido no 

seu PPA, pretende celebrar um contrato de Parceria Público-Privada para 

construção de uma Ponte de 100 m de extensão, cuja obra está estimada em 

R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais). Na forma das Leis Federais nº 

11.079/04 e 8.666/93, qual a modalidade de licitação a ser realizada para 

celebração do respectivo contrato de Parceria Público-Privada? 

 

(A) Concurso e celebração do contrato. 

(B) Tomada de Preços e celebração do contrato com o vencedor. 

(C) Concorrência Pública e celebração do contrato com o vencedor. 

(D) Inexigibilidade de licitação tendo em vista ser um contrato de uma parceria 

público-privada e celebração do contrato. 

(E) Não poderá realizar a licitação e nem poderá celebrar o contrato de parceria 

público-privada porque o valor estimado do contrato está abaixo do limite 

estabelecido na Lei de regência. 

 

62. Sob pena de crime de responsabilidade, nenhum investimento, cuja execução 

ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão: 

 

(A) no Plano Plurianual 
(B) no Caixa Único da União 

(C) na Lei Orçamentária Anual 

(D) na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(E) em Credito Especial para a época do pagamento 

63. O Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial do exercício anterior indicava o valor 

de R$ 200,00 e um Passivo Financeiro de R$80,00. No exercício corrente, 

usando como fonte de recursos o superávit financeiro do exercício anterior, 

foram abertos um Crédito Especial no valor de R$30,00 e outro Crédito 

Suplementar no valor de R$50,00. Considerados esses dados, o valor máximo 

disponível, tendo como fonte o superávit financeiro, para abertura de credito 

adicional é de: 

 

(A) R$   30,00 

(B) R$   40,00 

(C) R$   50,00 

(D) R$   80,00 

(E) R$ 120,00 

 

64. São consideradas receitas extraorçamentárias: 

 

(A) recebimento de aluguéis 

(B) o recebimento da Divida Ativa 

(C) recebimento de empréstimos contraídos 

(D) os recebimentos decorrentes da alienação de bens e materiais inservíveis 

(E) recebimento de cauções em dinheiro efetuadas por prestadores de serviços 

 

65. A vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesas: 

 

(A) é absolutamente vedada, sem qualquer ressalva. 

(B) depende de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

(C) é vedada, salvo nas hipóteses incluídas na Constituição Federal. 

(D) é permitida, nos casos expressamente previstos em Lei Complementar. 

(E) pode ser excepcionalmente autorizada na Lei Orçamentária Anual. 

 

66. A auditoria que examina os atos governamentais relativos aos aspectos da 

economicidade, eficiência e eficácia é: 

 

(A) especial 

(B) de gestão 
(C) de sistemas 

(D) operacional 

(E) de cumprimento 
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67. Quando a Dívida Pública Consolidada de um ente público da Federação 

ultrapassar o respectivo limite, fixado na legislação de regência, ao final de um 

quadrimestre, deverá ser a ele (ao limite) reconduzida até o término dos: 

 

(A) 02 (dois) quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em no 

máximo 20% (vinte por cento) até o segundo. 

(B) 02 (dois) quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em no 

máximo30% (trinta por cento) no primeiro. 

(C) 03 (três) quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 

15% (quinze por cento) no segundo. 

(D) 03 (três) quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 

25% (vinte cinco por cento) no primeiro. 

(E) 03 (três) quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 

35% (trinta cinco por cento) no segundo. 

 

68. A Constituição Federal de 1988, ao cuidar do controle externo das contas 

públicas, determina que o mesmo: 

 

(A) será efetuado pelo Poder Judiciário. 

(B) abrangerá somente a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e 

patrimonial. 

(C) existe somente com relação aos Poderes da União, e dos entes de sua 

administração direta. 

(D) não deverá ter por objeto a fiscalização de renúncia de receitas, pois esta é 

matéria afeta unicamente ao Poder Executivo. 

(E) deve ser efetuado quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação das subvenções e renúncia de receitas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

69. Compete ao Tribunal de Contas da União: 

 

(A) julgar, anualmente, as contas prestadas pelos Poderes Executivos e 

Judiciários. 

(B) julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e 

apreciar os relatórios sobre a execução dos Planos de Governo. 

(C) julgar os responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos na 

Administração Federal, direta e indireta, por crimes contra o erário público. 

(D) emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Presidente 

da República, cabendo ao Congresso Nacional aprová-las ou rejeitá-las 

mediante decreto legislativo. 

(E) estabelecer prazo para que o Órgão ou a Entidade adotem providencias 

necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade, sustando 

a execução do ato ou do contrato administrativo, se não atendido no prazo 

legal, ad referendum do Congresso Nacional. 

 

70. Transferência Voluntária, definida na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é: 

 

(A) o compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual 

assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada. 

(B) o compromisso financeiro destinado a pagar a dívida pública representada 

por títulos emitidos pela União, inclusive os do banco Central do Brasil, 

Estados e Municípios. 

(C) a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a 

título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de 

determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de 

Saúde. 

(D) o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do 

ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou 

tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo 

superior a doze meses. 

(E) o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, 

emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento 

antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, 
arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o 

uso de derivativos financeiros. 
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71. 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 Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Em que 

meses ocorrerão essas audiências públicas? 

 

(A) maio – setembro – fevereiro 

(B) abril – setembro – dezembro 

(C) março – agosto – novembro 

(D) fevereiro – abril – julho 

(E) janeiro – março – outubro 

 

 

 

72. Para fins do artigo 18 de Lei de Responsabilidade Fiscal, como se dará a 

apuração da despesa total com pessoal? 

 

(A) Bimestralmente, por intermédio do Relatório de Gestão Fiscal. 

(B) Trimestralmente, por intermédio do Relatório de Gestão Fiscal. 

(C) Mensalmente, de acordo com o Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária. 

(D) Será apurada somando-se a realizada no mês de referencia com as dos doze 

meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime contábil misto. 

(E) Será apurada somando-se a realizada no mês de referência com a dos onze 

meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime contábil de 

competência. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

73. Ao final do exercício financeiro, verificou-se que, do orçamento aprovado, de 

R$800,00, haviam sido arrecadados receitas de R$ 600,00 e realizadas despesas 

de R$ 400,00 sendo pagas apenas R$ 350,00 das despesas realizadas. Sendo 

assim: 

 

(A) a economia de despesas foi de R$ 450,00. 

(B) houve superávit orçamentário de R$ 300,00. 

(C) registrou-se um excesso de arrecadação de R$ 200,00. 

(D) houve um acréscimo de disponibilidades de R$ 250,00. 

(E) o orçamento executado apresentou um superávit de R$ 400,00. 

 

 

 

 

74. O Poder Executivo de determinado Estado apresenta-se com 47,80% da sua 

Receita Corrente Liquida (RCL) comprometida com despesas com pessoal. 

Ocorreu o falecimento de uma professora da rede escolar estadual. O Estado, 

diante de tal situação, poderá nomear outra professora para substituí-la, 

considerando que há concurso público com data de validade não expirada? 

 

(A) Não haverá problema, porque o limite prudencial para o estado é de 60% da 

Receita Corrente Líquida. 

(B) Poderá nomear, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites, 

apenas, para a Dívida Pública. 

(C) Poderá nomear a professora porque a Lei de Responsabilidade Fiscal 

estabelece limites para todo ente público e não por Poder. 

(D) Não poderá nomear a professora, posto que o estado ainda está dentro do 

limite prudencial, ficando vedada, portanto, a concessão de vantagem 

aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título. 

(E) Poderá nomear a professora, porque, mesmo estando dentro do limite 
prudencial, a Lei de Responsabilidade Fiscal ressalva a reposição de 

pessoal, decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores, nas áreas 

de educação, saúde e segurança. 
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PRESIDENTE DA CPP 

VISTO: 

 

 

Considere os Demonstrativos Contábeis resultantes dos dados a seguir, relativos 

a um determinado ente público, levando em consideração os saldos provenientes 

do exercício anterior e as operações realizadas no corrente exercício para 

responder os itens 75 a 80. 

. 
 

 

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2010) 

  

Bancos c/ Movimento R$   20.000,00 

Bancos c/aplicações Financeiras R$   30.000,00 

Restos a Pagar de 2010 – Processados R$   50.000,00 

Consignações R$   40.000,00 

Almoxarifado R$ 150.000,00 

Bens Móveis R$   80.000,00 

Bens Imóveis R$ 200.000,00 

Dívida Fundada Interna R$ 500.000,00 

Saldo Patrimonial (Passivo-Real-Descoberto)  R$ 110.000,00 

 

 

DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (2011) FORAM 

REALIZADAS AS SEGUINTES OPERAÇÕES: 

 

1. Orçamento aprovado para o corrente exercício (2011) 

 

RECEITA DESPESA 

Tributária R$ 500.000 Despesas Correntes R$ 500.000,00 

Capital R$ 300.000 Despesas Capital R$ 300.000,00 

 

2. Recebimentos, através do banco, no corrente exercício: 

 

01- Taxa pela prestação de serviços R$ 400.000,00 

02- Operação de Crédito (empréstimo contraído) R$ 200.000,00 

03- Recebimento de caução em dinheiro R$   30.000,00 

04- Recebimento de operação de ARO (Antecipação da 

Receita Orçamentária) 
R$   70.000,00 

 

3. Pagamentos, através de bancos, e outras operações, durante o corrente 

exercício: 

 

01- Despesa de pessoal R$ 300.000,00 

02- Despesas de Exercícios Anteriores – DEA R$   10.000,00 

03- Compra de 01 (um) automóvel R$   90.000,00 

04- Pagamento de Restos a Pagar de 2010 R$   25.000,00 

05- Pagamento de consignações R$   20.000,00 

06- Pagamento de serviços de terceiros sem retenções na 

fonte 
R$   40.000,00 

07- Pagamento de parcela da Dívida Fundada Interna R$ 200.000,00 

08- Doação de bens móveis inservíveis R$   10.000,00 

09- Consumo de materiais de expediente do estoque do 

almoxarifado 
R$   25.000,00 

 

4. Despesa empenhada e liquidada em 2011: 
 

Apropriação, pelo regime contábil de competência, dos 

encargos de Juros contratuais incidentes sobre a Dívida 

Fundada Interna referentes ao exercício de 2011 

R$   60.000,00 

 

75. A Economia Orçamentária apurada no Balanço Orçamentário de 2011 é de: 
 

(A) R$   10,00 

(B) R$   90,00 

(C) R$ 100,00 

(D) R$ 150,00 

(E) R$ 200,00 

 

76. A soma da Receita extraorçamentária do Balanço Financeiro de 2011 é: 
 

(A) R$   45,00 

(B) R$   50,00 

(C) R$ 100,00 

(D) R$ 150,00 

(E) R$ 160,00 
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CIÊNCIAS CONTÁBEIS ___________________ 

PRESIDENTE DA CPP 

VISTO: 

 

 

77. O Saldo Patrimonial do Balanço Patrimonial de 2011 é: 

 

(A) Ativo-real-líquido de R$ 150,00 

(B) Ativo-real-líquido de R$ 100,00 

(C) Passivo-Real-Descoberto de R $100,00 

(D) Passivo-Real-Descoberto de R$ 155,00 

(E) Saldo patrimonial nulo: Ativo Real = Passivo Real 

 

78. O Resultado econômico apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais 

(DVP) de 2011 é: 

 

(A) déficit de R$ 45,00 

(B) déficit de R$ 50,00 

(C) déficit de R$ 55,00 

(D) superávit de R$ 45,00 

(E) superávit de R$ 50,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

79. A soma da Dívida Flutuante do Balanço Patrimonial de 2011 é: 

 

(A) R$ 200,00 

(B) R$ 205,00 

(C) R$ 210,00 

(D) R$ 305,00 

(E) R$ 500,00 

 

 

 

80. As mutações patrimoniais ativas e passivas são, respectivamente, nesta ordem: 

 

(A) R$ 200,00 e R$ 250,00 

(B) R$ 200,00 e R$ 280,00 

(C) R$ 280,00 e R$ 200,00 

(D) R$ 290,00 e R$ 250,00 

(E) R$ 290,00 e R$ 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL DA PROVA 


