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ESPECIALIDADE

31) A empresa Caian identificou as seguintes atividades e direcionadores de custo para os seus custos indiretos de
produção e calculou as taxas do custo da atividade como base na capacidade do direcionador de custo:
manutenção da máquina, sendo o custo total desta atividade no valor de R$6.500,00 e manuseio de materiais com o
custo total de R$1.000,00. Os direcionadores de custos criados foram número de horas de manutenção (capacidade
de 100 horas) e quantidade de libras de manuseio de material (capacidade 500 libras). Sabe-se que essa empresa
produz dois produtos (X e Y). Para produzir os mesmos, foram gastos de manutenção 40 horas para o produto X e
20 horas para o produto Y. A quantidade de libras utilizadas no manuseio de materiais foi de 200 libras para a
produção do produto X e 100 libras para o produto Y.

O custo total da capacidade ociosa foi de

a) R$3.000,00.

b) R$4.500,00.

c) R$6.000,00.

d) R$7.500,00.

32) Uma agência de viagem é especializada em viagens entre Rio de Janeiro e São Paulo. A margem de contribuição
corresponde a 80% sobre o faturamento. O presidente dessa empresa almeja um faturamento de R$300.000,00.
Considerando que a empresa possui um custo fixo de R$100.000,00, o lucro meta da empresa será de

a) R$140.000,00.

b) R$200.000,00.

c) R$240.000,00.

d) R$300.000,00.

33) A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) evidencia a variação do grupo "disponivel" da sociedade entre dois
exercicios sociais consecutivos. Ela é entendida como uma demonstração mais precisa da situação financeira da
empresa do que a Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos (DOAR), porque o que interessa a credores e
sócios da empresa é sua capacidade operacional de gerar caixa para o pagamento de seus empréstimos contraidos
junto a terceiros, inclusive os juros deles decorrentes, e de dividendos. As empresas, seguindo recomendação do
CFC (Conselho Federal de Contabilidade), devem classificar os juros, recebidos ou pagos, e os dividendos e juros
sobre o capital próprio, pagos como

a) fluxos de caixa das atividades operacionais.

b) fluxos de caixa das atividades de financiamento.

c) fluxos de caixa das atividades de investimento, e os dividendos e juros sobre o capital próprio pagos como fluxos
de caixa das atividades operacionais.

d) fluxos de caixa das atividades operacionais, e os dividendos e juros sobre o capital próprio pagos como fluxos de
caixa das atividades de financiamento.
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34) Mercadorias são bens adquiridos por estabelecimentos comerciais com a finalidade de revenda. Em janeiro de X11
foram feitas vendas totais de mercadorias no valor R$100.000,00. Sabe-se que a margem bruta resultante foi de 60% .

As compras no mesmo periodo foram de R$50.000,00. O estoque de mercadorias em 01/01/X11 era de R$15.000,00.

Diante dos dados, verifica-se que, em 31/01/X11, o valor dos estoques de mercadorias era

a) R$25.000,00.

b) R$30.000,00.

c) R$40.000,00.

d) R$60.000,00.

35) A Empresa de Tecnologia Aérea Ltda. produzirá e venderá 60 unidades de turbinas para aviões, em 2012. Sabe-se

que o custo unitário total é de R$70.000,00 e o preço de cada turbina está previsto para R$100.000,00. Se o preço
de venda representar uma margem de 60% sobre o custo variável unitário, o custo variável e o custo fixo serão,

respectivamente,

a) R$16.666,00 e R$5.800.000,00.

b) R$60.000,00 e R$600.000,00.

c) R$62.500,00 e R$450.000,00.

d) R$79.000,00 e R$800.000,00.

36) Marcos,especialista em software, elabora códigos de segurança usados nas empresas de cartões de crédito. A Gean
Eletronic Commerce (GEC) ofereceu a ele R$150.000,00 pelo direito de usar o seu código sob licença no pacote de
software e-emergency. Marcos rejeita a oferta, pois não haveria compensação caso o pacote da e-emergency se
tornasse um grande sucesso. Concordara com um contrato no valor de R$150.000,00 pelo direito de uso do código em
até doze mil pacotes. Se o e-emergency vender mais de doze mil pacotes, Marcos receberá R$5,00 adicionais por

cada pacote vendido.

Diante do exposto,pode-se afirmar que

I. caso a GEC venda 20.000 pacotes de software, o seu custo total unitário será de R$12,50.

II. caso a GEC venda 12.500 pacotes de software, o seu custo total unitário será de R$12,20.

Ill. caso a GEC venda 6.000 pacotes de software, o seu custo total unitário será de R$30,00.

IV. caso a GEC venda 2.000 pacotes de software, o seu custo total unitário será de R$75,00.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

a) lil.

b) I e Ill.

c) Il e IV.

d)I, IleIV.

37) O Principio que ordena que os componentes do patrimônio tenham seu registro inicial efetuado pelos valores ocorridos
na data das transações e em que os ativos são registrados pelos valores pagos, ou a serem pagos, é o Princípio do(a)

a) Prudência.

b) Competência.

c) Atualização Monetária.

d) Registro pelo Valor Original.
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38) A empresa GM fabrica apenas dois produtos X e Y, e optou por utilizar o sistema de custeio ABC. Em entrevistas
realizadas com os gestores dos departamentos, uma das atividades identificadas como relevantes é a de comprar

materiais e o direcionador de custo criado para essa atividade foi o número de pedido de compras. O custo dessa
atividade foi de R$51.500,00.

Considerando que o número de pedido de compras do produto X é de 130 e do produto Y é de 70, o custo total a
ser apropriado aos produtos referentes a compras de materiais será de, respectivamente,

a) R$7.400,00 e R$11.100,00.

b) R$18.750,00 e R$11.250,00.

c) R$21.375,00 e R$16.625,00.

d) R$33.475,00 e R$18.025,00.

39) A Pierry Tinto, uma vinicula do Rio Grande do Sul, fabrica vinho tinto destinado principalmente a distribuidores. O

vinho é vendido em caixas contendo uma dúzia de garrafas. No ano findo em 31 de dezembro de 2011, a Pierry

Tinto vendeu 15.000 caixas a um preço médio de R$5,00 cada caixa. Abaixo, observe os dados da Pierry Tinto para

o ano em 31/12/2011.

Estoque inicial em 01/01/2011 12.000

Estoque final em 31/ 12/2011 5.000

Custos fixos R$ 7.100,00

Despesas fixas R$ 3.600,00

Custos variáveis R$ 2,00

O lucro operacional da empresa,utilizando o sistema de custeio por absorção,será de

a) R$34.300,00.

b) R$36.075,00.

c) R$36.560,00.

d) R$37.455,00.

40) A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) tornou-se obrigatória para todas as companhias abertas (sociedades
que têm suas ações negociadas em Bolsa de Valores) a partir de 1° de janeiro de 2008, por força da modificação
introduzida no Art. 176 da Lei das Sociedades por Ações.

A empresa MMJ apresentou os seguintes resultados em um determinado exercicio. Observe.

Receita bruta de vendas R$ 100.000,00

Custo das mercadorias vendidas R$ 50.000,00

Custo de serviços de terceiros R$ 10.000,00

Despesas com água, luz e telefone R$ 1.000,00

Receitas financeiras R$ 20.000,00

Despesas com depreciação R$ 5.000,00

Despesas com salários e encargos R$ 2.000,00

Imposto de renda e CSLL R$ 2.000,00

Juros pagos a terceiros R$ 500,00

Dividendos a pagar R$ 880,00

O valor adicionado líquido gerado pela entidade foi igual a

a) R$34.000,00.

b) R$48.620,00.

c) R$49.500,00.

d) R$54.000,00.

41) O Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) apresenta a seguinte estrutura:

a) sistema,programa,operações e transações.

b) sistema,subsistemas, módulos dos subsistemas e transações.

c) módulos dos subsistemas, unidade orçamentária, fonte e ação.

d) esfera,órgão, unidade orçamentária e identificador de resultados.
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42) Considerando o Plano de Contas da Administração Federal na classificação da despesa,o identificador de resultado
primário,de caráter indicativo, tem como finalidade

a) identificar a ação com um código alfanumérico de 8 digitos.

b) concatenar as receitas vinculadas aos fundos ou despesas correspondentes.

c) auxiliar a apuração do resultado primário previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d) identificar o programa com 4 dígitos (1°
,

2°
,
3° e 4° dígitos determinam um programa).

43) Analise as afirmativas.

I. As receitas públicas são estimadas e as despesas,por sua vez, autorizadas na lei orçamentária.

II. Os registros patrimoniais se referem ao conhecimento dos elementos que compõem o patrimônio público e que

estão espelhados no balanço patrimonial.

Ill. A contabilidade é a forma pela qual a administração promove o registro, o controle e a análise das diferentes
operações de caráter orçamentário, financeiro e patrimonial, realizados ao longo do exercicio financeiro.

IV. A contabilidade pública é uma especialização da ciência contábil que objetiva fornecer à administração dados
sobre a organização e execução dos orçamentos,controle dos recursos humanos,normas para a prestação de
contas do governo,entre outros.

V. A movimentação financeira realizada no exercício está espelhada no balanço financeiro que engloba a receita e a
despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados

com os saldos em espécie,provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Estão corretas apenas as afirmativas

a)leV.

b) Il e IV.

c) II, lil e IV.

d) I, ll, Ill e V.

44) De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a renúncia das Receitas Públicas compreende

a) o cumprimento das metas bimestrais de arrecadação.

b) a obrigação em arrecadar as receitas definidas como de sua competência pela Constituição Federal de 1988.

c) as ações que correspondam ao fato de o ente público estar abrindo mão da arrecadação de determinada receita,
sem que esta abstenção seja de caráter geral.

d) as contratações de operações de crédito por parte e um ente público em financiar unicamente a indução de
desenvolvimento através do fomento a setores estratégicos e investimentos em infraestrutura.

45) Considera(m)-se como Administração Indireta

a) a autarquia.

b) os ministérios.

c) as secretarias de Estado.

d) os gabinetes do Governador.

46) Associe as colunas, relacionando os conceitos às respectivas definições. Em seguida, assinale a alternativa que

apresenta a sequência correta.

(1) Plano Plurianual (PPA) ( ) compreende as fases de elaboração e execução das leis
orçamentárias.

(2) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) ( ) estima as receitas que o governo espera arrecadar durante o
ano e fixa os gastos a serem realizados com tais recursos.

(3) Lei Orçamentária Anual (LOA) ( ) estabelece os projetos e os programas de longa duração do

, . governo, definindo objetivos e metas da ação pública para um
(4) Processo Orçamentano período de quatro anos.

( ) orienta a elaboração e execução do orçamento anual e trata de
vários outros temas, como alterações tributárias, gastos com
pessoal,política fiscal e transferências da União.

a)4-3-1-2

b)3-2-4-1

c)1-4-2-3

d)4-1-3-2
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47) As receitas previstas e não arrecadadas são incluidas na dívida ativa e o recebimento, geralmente, só acontecerá
no ano subsequente. No momento da inscrição na divida ativa, já é considerado(a) como

a) receita.

b) despesa.

c) empenho.

d) restos a pagar.

48) Analise as afirmativas.

I. Empresa pública: entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital
exclusivo da União, se federal, criada para exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a
exercer por força de contingencia ou conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas
admitidas em direito.

II. Autarquias: criadas por lei específica,com personalidade juridica de direito público,patrimônio e receitas próprios,
para executar atividades tipicas da administração pública,que requeiram,para seu melhor funcionamento, gestão
administrativa e financeira descentralizada.

Ill. Sociedades de economia mista: entidades dotadas de personalidade juridica de direito público,sem fins lucrativos,
criada em virtude de lei autorizativa e registro em órgão competente, para o desenvolvimento de atividades que

não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público,com autonomia administrativa, patrimônio próprio

gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da união e de outras fontes.

IV. Fundação pública: entidade dotada de personalidade juridica de direito privado, instituído mediante autorização
legislativa e registro em órgão próprio para exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade
anônima, cujas ações com direito a voto pertençam,em sua maioria, à União ou à entidade da administração
indireta.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

a) I, ll, Ill e IV.

b) I e ll, apenas.

c) Il e Ill, apenas.

d) Il e IV, apenas.

49) O orçamento deverá consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de
receita e despesa,evitando,desta forma, déficits espirais,que causam endividamento congênito.

O Princípio que estabelece essa regra é o do(a)

a) clareza.

b) equilibrio.

c) anualidade.

d) exclusividade.

50) O plano de contas nas entidades públicas de direito interno,como nas demais entidades, é criado de acordo com as
reais necessidades da entidade, mas o sistema de contabilização dos atos e fatos ocorridos na administração
pública é único em todas as esferas do governo. A escrituração das contas é feita por meio de uma metodologia em
que as contas são divididas em quatro sistemas. Assinale a alternativa que contempla os quatro sistemas do plano

de contas das entidades públicas.

a) Orçamentário,financeiro,patrimonial e de compensação.

b) De investimento, financiamento, contábil e de pagamento.

c) De resultados consolidados, patrimonial, investimento e crédito.

d) De gestão de pessoas,financeiro,de pagamento e investimento.

51) O principal objetivo da auditoria de estoques é verificar se

a) o orçamento financeiro é elaborado.

b) existe uma política definida para os descontos financeiros.

c) a empresa está utilizando os meios mais baratos de financiamentos.

d) os bens foram custeados e avaliados de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e a consistência
dos procedimentos em relação ao exercicio social anterior.
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52) Relacione a coluna da direita com a da esquerda. Em seguida, assinale a alternativa que representa a sequência

Correta. (Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez.)

(1) Auditoria interna ( ) maior grau de independência.

( ) utiliza maior volume de testes.
(2) Auditoria externa 

( ) executa auditoria contábil e operacional.

( ) não tem vínculo empregaticio com a empresa auditada.

( ) o principal objetivo é emitir um parecer ou opinião sobre as demonstrações contábeis,

no sentido de verificar se estas refletem adequadamente a posição patrimonial e
financeira,o resultado das operações,as mutações do patrimônio liquido e os fluxos
de caixa da empresa examinada.

a)1-2-2-1-1

b)1-2-1-2-1

c)2-1-1-2-2

d)2-1-2-1-2

53) Analise as afirmativas abaixo.

I. Os Restos a Pagar compõem o Passivo Financeiro.

II. A Divida Fundada á parte do Passivo Não-Financeiro.

Ill. O Saldo Patrimonial é apresentado sempre do lado do Passivo.

IV. O Ativo e o Passivo Compensado fazem parte do Balanço Patrimonial.

V. O Ativo Real é formado pelo Ativo Financeiro e pelo Ativo Não-Financeiro.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

a) Il e IV.

b) Ill e V.

c)I, ll, IVeV.

d) I, ll, lil e V.

54) Leia o trecho abaixo e, em seguida,assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

O Balanço Orçamentário discrimina do seu lado direito as orçamentárias, e do lado esquerdo

as orçamentárias.

a) receitas / despesas

b) despesas / receitas

c) receitas realizadas / receitas previstas

d) despesas empenhadas / despesas previstas

55) Relacione a coluna da direita com a da esquerda. Em seguida,assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(1) Balanço financeiro ( ) demonstrar as receitas e despesas previstas em confronto
com as realizadas.

(2) Balanço orçamentário ( ) demonstrar o Ativo Financeiro,o Ativo Permanente, o Passivo
Financeiro, o Passivo Permanente, o Saldo Patrimonial e as

(3) Balanço patrimonial Contas de Compensação.

( ) evidenciar as alterações verificadas no patrimônio, resultantes
(4) Demonstração das variações patrimoniais ou independentes da execução orçamentária, e indicar o

resultado patrimonial do exercício.

( ) demonstrar a receita e a despesa orçamentárias, bem como
os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorça-
mentária, conjugados com os saldos em espécie proveni-
entes do exercício anterior, e os que se transferem para o
exercicio seguinte.

a)2-4-1-3

b)3-1-2-4

c)4-2-1-3

d)2-3-4-1
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56) Fatos administrativos são aqueles que provocam alterações nos elementos do Patrimônio ou do Resultado,

portanto, interessam à contabilidade.

I. Recebimento de duplicata com desconto é um fato composto diminutivo.

II. O pagamento de uma duplicata com juros é um fato permutativo diminutivo.

Ill. A compra de uma mercadoria à vista no valor de R$20.000,00 é um fato composto.

IV. A venda à vista de uma mercadoria por um valor superior ao seu custo é um fato misto aumentativo.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

a) II.

b) I e Ill.

c)lelV.

d) Il e Ill.

57) Investimentos em Participações Societárias são aplicações de recursos efetuados por uma sociedade denominada
investidora na aquisição de ações ou quotas de capital de outra pessoa jurídica denominada investida. A empresa

Martins S/A vendeu para sua controladora Beta um lote de 15.000 unidades de uma mercadoria ao preço unitário de
R$100,00, com um lucro de R$30,00 em cada unidade. No final do período,permaneciam nos estoques da Beta 150
unidades que não haviam sido vendidas a terceiros. A empresa Beta possui 40% das ações da empresa Martins e o
Patrimônio Liquido da empresa Martins,no final do mesmo período,foi de R$150.000,00.

O valor do investimento da empresa Beta (investidora) pela equivalência patrimonial será de

a) R$55.500,00.

b) R$58.200,00.

c) R$60.000,00.

d) R$66.000,00.

58) No caso de participações societárias, verifica-se que, além da hipótese de alienação, considera-se realizada a
reserva quando a investidora receber dividendos. A empresa MM Macedo possui uma participação societária na
empresa Jota. A empresa MM Macedo apresentou os seguintes resultados extraídos de seu balanço patrimonial em
relação a esse investimento:

Ativo permanente da MM Macedo

Participação societária (Jota) R$ 500.000,00

Mais reavaliação R$ 50.000,00

Valor total R$ 550.000,00

Considerando que a empresa MM Macedo (investidora) recebeu de dividendos da investida Jota o valor de
R$23.100,00, o valor da realização da reserva será de

a) R$2.100,00.

b) R$5.500,00.

c) R$20.000,00.

d) R$23.100,00.

59) A Empresa Spoke, proprietária de uma máquina de costura especial,consta em seu ativo permanente:

Máquinas R$ 5.000,00

(-) Depreciação acumulada R$ (1.500,00)

Custo contábil R$ 3.500,00

Sabe-se que o diretor-presidente encomendou junto a uma empresa especializada um laudo de reavaliação,que
especificava o valor de mercado e a vida útil para fins de depreciação. Os resultados encontrados foram:

Valor de mercado R$ 6.000,00

Vida útil para fins de depreciação 10 anos

O valor da realização da reavaliação será de

a) R$250,00.

b) R$600,00.

c) R$1.000,00.

d) R$2.500,00.
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60) A combinação de negócios é uma operação ou outro evento por meio do qual um adquirente obtém o controle de
um ou mais negócios, independentemente da forma jurídica da operação. O acordo contratual pelo qual duas ou
mais partes empreendem uma atividade econômica,sujeita a um controle-conjunto,denomina-se

a) cisão.

b) fusão.

c) incorporação.

d ) Joint ventures.
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