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1) Qual das opções representa a diferença entre a margem de

contribuição total e os custos fixos?

(A) Ponto de equilíbrio.

(B) Superávit primário.

(C) Resultado (lucro ou prejuízo).

(D) Receita marginal.

(E) Despesa fixa.

2) Na escrituração contábil, toda operação é objeto de um lan-

çamento que registra os débitos e os créditos do fato admi-

nistrativo. Dentre as opções abaixo, qual se refere a um

lançamento de 3" fórmula?

(A) D- veículos
C- caixa 10000

(B) veículos
a diversos
a caixa 2000

a duplicata a pagar 8000 10000

(C) diversos

a diversos
mercadoria 30000

veículos 20000

a caixa 25000

a duplicata a pagar 25000

(D) diversos
a caixa

veículos para revenda 30000

veículos 20000 50000

(E) D- veículos para revenda 30000

D- veículos 20000

C- caixa 10000

C- duplicata a pagar 40000
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3) Quando determinada entidade possui passivo descoberto, é

correto afirmar que:

(A) não há aplicações suficientes para a liquidação de todas

as obrigações.

(B) o valor das obrigações é igual aos valores totais dos

bens e direitos.
(C) não há capital próprio aplicado na entidade.

(D) o capital de terceiros é inferior às aplicações de

recursos.

(E) o capital próprio é inferior às obrigações.

4) Assinale a opção que apresenta somente exemplos de Princí-

pios Orçamentários.

(A) Unidade, Universalidade e Conservadorismo.

(B) Unidade, Universalidade e Consistência.

(C) Unidade, Universalidade e Exigibilidade.

(D) Unidade, Universalidade e Anualidade.

(E) Consistência, Competência e Caixa.

5) Com base , a Contabilidade de Custos pode se

desobrigar a um tratamento mais rigoroso de itens cujo valor

monetário é dentro dos gastos totais de uma

organização.

Qual das opções abaixo complementa corretamente as lacunas?

(A) no conservadorismo; pequeno.

(B) na uniformidade; grande.

(C) na consistência; médio.

(D) na realização da receita; grande.

(E) na materialidade; pequeno.

6) Os custos são acumulados numa conta específica para cada or-

dem ou encomenda na produção

(A) contínua .
(B) geral.

(C) determinada.

(D) por ordem.

(E) antecipada.
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7) Assinale a opção que apresenta somente receitas classifica-

das como Receitas Tributárias.

(A) Patrimonial, Industrial e Impostos.

(B) Impostos, Taxas e Amortização de Financiamentos.

(C) Patrimonial, Industrial e de Serviços.

(D) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria.

(E) Impostos, Taxas e Operações de crédito.

8) As alterações patrimoniais são controladas por meio de con-

tas. Desse modo, observando-se os conceitos relativos às con-

tas é INCORRETO afirmar que:

(A) as contas patrimoniais registram bens, direitos e obri-

gações.

(B) as contas do ativo são de natureza devedora.

(C) a conta retificadora tem a função de aumentar ou reduzir

o saldo de outra conta.

(D) o balancete de verificação relaciona todas as contas de

acordo com a natureza do saldo e é feito a partir do li-

vro razão.
(E) os erros de aplicação do método das partidas dobradas

podem ser identificados com a utilização do balancete de

verificação.

9) Como se denomina o demonstrativo que evidencia as alterações

ocorridas no Patrimônio, durante o exercício, resultantes ou

independentes da execução orçamentária, apurando o resultado

patrimonial do período?

(A) Balanço orçamentário.
(B) Balanço financeiro.

(C) Balanço Patrimonial.

(D) Plano de contas.
(E) Demonstração das variações patrimoniais .

10) No método de Custeio Direto, somente são alocados aos produ-

tos os custos:

GA) variáveis.
(B) fixos.
(C) diretos.

DD) indiretos.

(E) secundários.
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11) Em relação aos conceitos aplicados à Contabilidade é INCOR-

RETO afirmar que:

(A) a contabilidade possui como usuários, das informações

contábeis, no âmbito interno os administradores, os ban-

cos e os acionistas.

(B) a função econômica da contabilidade reside em apurar o

resultado e a função administrativa visa controlar o

patrimônio.

(C) um programa de computador utilizado por uma entidade e

contido em um compact disc é considerado como um bem

incorpóreo.

(D) o termo azienda é o patrimônio considerado juntamente

com a pessoa que tem sobre ele poderes de administração

e disponibilidade.
(E) a prática contábil é aplicada nas entidades sem fins

lucrativos.

12) Com base na classificação de custos, correlacione a nomen-

clatura aos conceitos e assinale a opção correta.

NOMENCLATURA CONCEITOS

I - Custo direto ( ) Custo que não varia, em certo

II - Custo indireto período, com o aumento ou dimi-

III- Custo fixo nuição do volume elaborado de

IV - Custo variável produtos.

( ) Custo que pode ser diretamente
apropriado aos produtos.

( ) Custo que representa a soma_da

matéria-prima com mão de obra

direta.

( ) Custo que varia de acordo com o

volume de produção.
( ) Custo que muitas vezes necessita

de algum método arbitrário na

tentativa de sua alocação a um
produto.

(A) (II) (III) (-) (IV) (I)

(B) (IV) (II) (III) (I) (-)

(C) (III) (IV) (II) (-) (I)

(D) (-) (IV) (III) (II) (I)
(E) (III) (I) (-) (IV) (II)
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13) Uma fábrica de sapatos produziu, no ano 2011, 100 unidades

de seu principal produto. Com o aquecimento das vendas na

região onde estava instalada, conseguiu vender 90 unidades.

Ainda em 2011, foram coletadas as informações abaixo:

- Não existe Estoque Inicial de Produtos no período.
- Despesas variáveis de vendas de $1 por unidade.
- Custo variável unitário $10
- Total de custos Fixos $1.000

Diante disso, o Custo dos Produtos Vendidos calculados por

meio do Custeio variável corresponde a:

(A) $1.000

(B) $900

(C) $600

(D) $200

(E) $100

14) Correlacione os Grupos de contas as suas respectivas con-

tas, assinalando, em seguida, a opção que apresenta a se-

quência correta.

GRUPOS DE CONTAS CONTAS

I - Ativo ( ) ICMS a recuperar.

II - Passivo - ( ) Despesas com juros.
III- Patrimônio Líquido ( ) Fornecedores.

( ) Despesas pagas antecipada-

mente.

( ) Ações em tesouraria.

(A) (I) (-) (II) (III) (I)
(B) (I) (-) (II) (I) (III)

(C) (I) (III) (II) (II) (-)

(D) (I) (I) (II) (-) (III)

(E) (II) (II) (I) (I) (III)
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15) A indústria ALFA produz cadernos e estojos escolares. Em

determinado período, produziu 3.000 unidades de caderno e

2.000 unidades de estojo, incorrendo nos seguintes custos:

| Caderno | Estojo
Matéria-Prima $5/ kg | 1.000 kg | 500 Kg

Mão de obra $10/hora 500 h 250 h
Direta

Os Custos Indiretos de Produção (CIP) importaram num total

de $3.000 e, junto com os custos de matéria-prima e mão de

obra direta, são comuns aos dois produtos. O total dos CIP

são apropriados arbitrariamente aos produtos com base no
percentual de 50% , ficando $1.500 alocados à produção dos

3.000 cadernos e $1.500 alocados à produção dos 2.000 esto-

jos. Com base nessas informações, qual o custo unitário do

caderno e do estojo, respectivamente?

(A) $1,67 e $7,60

(B) $1,80 e $2,80

(C) $2,90 e $3,90

(D) $3,83 e $3,25

(E) $8,34 e $4,87

16) Qual é a unidade mínima de acumulação dos custos indiretos

sob a perspectiva da Departamentalização de custos?

(A) Departamento de serviços gerais .

(B) Departamento de atividades administrativas.
(C) Centro de apoio.

(D) Centro de custos .

(E) Direcionador de custos.

17) Qual das opções abaixo traduz o conceito de custo?

(A) pagamento resultante de aquisição do bem ou serviço.

(B) Gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de

outros bens ou serviços .
(C) Gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefí-

cios atribuíveis a futuro(s) período(s).

(D) Bem ou serviço consumido indiretamente em setores

administrativos de uma organização.
(E) Bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntá-

ria.
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18) Correlacione os fatos com os exemplos de registros contá-

beis, assinalando, em seguida, a sequência correta.

FATOS REGISTROS CONTÁBEIS

I - Fato permutativo ( ) compra de mercadoria a prazo.

II - Fato modificativo ( ) D- caixa
III- Fato misto C- receita de aluguel

( ) pagamento de duplicata à vista

com desconto.

( ) D- despesas de salários
C- caixa

( ) recebimento de duplicatas.

(A) (III) (II) (I) (II) (I)

(B) (III) (II) (II) (I) (I)

(C) (I) (II) (III) (I) (II)

(D) (I) (III) (II) (II) (I)

(E) (I) (II) (III) (II) (I)

19) Em relação à digrafia, assinale a opção INCORRETA.

(A) A um débito existirá sempre um crédito de igual valor.

(B) O ativo total é sempre igual ao passivo exigível.

(C) As receitas são consideradas credoras no método digráfi-

co e aumentam o patrimônio líquido.

(D) A denominação de digrafia se deve ao fato de o mesmo va-

lor ser indicado duas vezes: uma indicação de débito e

outra de crédito.
(E) Na digrafia, a soma das despesas (débitos) não será ne-

cessariamente igual à soma das receitas (créditos).
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20) Em relação a apresentação das informações contábeis no ba-

lanço patrimonial, coloque V (verdadeiro) ou F (falso), as-

sinalando, em seguida, a opção que apresenta a sequência

correta.

( ) No balanço patrimonial, as contas do ativo serão dispos-

tas em ordem decrescente de grau de solvência.

( ) O ativo será composto por ativo circulante, ativo não

circulante e permanente.

( ) As contas do passivo, no balanço patrimonial, são dis-

postas em ordem decrescente de exigibilidade.

( ) Estoque de bens que só possam ser alienados no exercício

seguinte devem ser classificados no ativo circulante.

( ) As contas do ativo no balanço patrimonial representam

bens e créditos da entidade.

(A) (V) (F) (V) (V) (V)

(B) (F) (V) (V) (F) (V)

(C) (F) (F) (V) (F) (V)
(D) (F) (F) (V) (V) (F)
(E) (F)(F)(F)(F)(V)

21) Com relação à Despesa Pública, assinale a opção correta.

(A) O empenho da despesa não observará limites de créditos

orçamentários.
(B) É proibido o empenho global das despesas contratuais e

outras sujeitas a parcelamento.

(C) A despesa empenhada não será deduzida de seu respectivo

crédito orçamentário.

(D) Para cada empenho será extraído um documento denominado

"nota de crédito".
(E) O empenho é prévio, ou seja, precede à realização da

despesa.

22) O método de Custeio Direto fere alguns Princípios Contábeis,

principalmente, o princípio

(A) da realização da receita.
(B) da competência.

(C) do custo histórico como base de valor.
(:D) da autonomia.

(E) da segurança.
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23) Foi realizada, no Departamento de informática de uma deter-

minada Organização Militar(OM), uma inspeção em 15 computa-

dores. Foram encontrados, em cada uma destas máquinas, pro-

gramas com versões desatualizadas, conforme os números

abaixo:

1,0,3,4,2,1,0,3,1,2,0,1,1,0,1

O Tenente responsável pelo Departamento de informática , a

fim de ter uma noção da frequência do problema, solicitou ao

Sargento, Supervisor do Departamento, que calculasse a me-

diana e a moda do número de programas com versões desatuali-

zadas. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, a

mediana e a moda desses programas.

(A) 1 e 3

(B) l e 1

(C) 3 e 3

(D) 3 e 6

(E) 3 e 4

24) Quais são os itens que, nascendo de forma normal durante o
processo de produção, possuem mercado de venda relativamente

estável e têm comercialização tão normal quanto os produtos

da empresa, mas representam porção ínfima no faturamento

total?

(A) Insumos .

(B) Sucatas.
(C) Matérias-prima.

(D) Subprodutos.

(E) Sobressalentes novos.
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25) Uma empresa registrou as seguintes operações em dezembro do

ano 20XX:

- 1° dia de dezembro comprou $ 10000 em mercadorias para seu

estoque;
- 10° dia de dezembro vendeu parte do seu estoque por

$ 13550 tendo como custo da mercadoria vendida o valor de

$ 7000;
- 12° dia de dezembro devolveu $ 1000 das compras realizadas

no dia 1° dezembro.

Sabendo-se que o estoque de mercadorias no dia 30 de novem-

bro era de $ 1600, assina1e a opção que representa o estoque

final:

(A) $ 2350

(B) $ 2800

(C) $ 3100

(D) $ 3350

(E) $ 3600

26) A concessão de adiantamento ou suprimento poderá ser feita a

um servidor:

(A) em alcance.
(B) responsável por dois adiantamentos .
(C) que esteja respondendo a.inquérito administrativo.

(D) que não seja o próprio ordenador da despesa.

(E) que não esteja em efetivo exercício.

27) O registro contábil de ativos norteado pelo custo histórico

como base de valor decorre

(A) do princípio da realização da receita.

(B) do princípio da competência ou da confrontação entre

despesas e receitas.

(C) do princípio do registro pelo valor original.

(D) da consistência ou uniformidade.

(E) da materialidade ou relevância.
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28) Dentre as contas abaixo, assinale aquela que corresponde a

uma receita.

(A) Descontos obtidos.
(B) Receitas antecipadas.
(C) Juros ativos a vencer.

(D) Adiantamentos de clientes.
(E) Receitas a receber.

29) O método de custeio em que se apropriam todos os custos de

produção (fixos, variáveis, diretos ou indiretos) aos produ-

tos elaborados denomina-se custeio

(A) direto.
(B) primário.

(C) variável.
(D) por absorção.
(E) constante.

30) Assinale a opção que NÄO pode ser considerada como dedução

da receita bruta das vendas ou serviços.

(A) Devolução de vendas .

(B) Abatimentos concedidos.

(C) Descontos concedidos incondicionalmente.
(D) Imposto sobre vendas .

(E) Imposto de renda.

31) As incorreções relacionadas à escrituração contábil podem

ser corrigidas por meio de alguns tipos de lançamentos. Den-

tre as opções abaixo, assinale aquela que não corresponde a

um lançamento de correção.

(A) Estorno.

(B) Transferência.
(C) Inversão de contas.
(D) Complementação.

(E) Ressalva.

Prova : Amarela Concurso : PS-CAP/ 11

Profissão : TÉCNICO EM CONTABILIDADE

11/ 17



32) Como são denominadas as despesas empenhadas, mas não pagas

até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das

não processadas?

(A) Ordinárias.
(B) Aplicações diretas .

(C) Inversões financeiras.

DJ) Restos a pagar.

DE) Adiantamentos.

33) As demonstrações contábeis visam exprimir com clareza a

situação do patrimônio da entidade. Nessas condições, é cor-

reto afirmar que:

(A) se a companhia for aberta, será obrigatória a apresenta-

ção da demonstração do lucro ou prejuízo acumulado.

(B) as notas explicativas são uma demonstração e visam dar

melhor entendimento das demonstrações obrigatórias.

(C) os pequenos saldos não podem ser agregados nas demons-

trações, pois podem esconder escrituração contábil não

permitida nas Normas Brasileiras de Contabilidade.

(D) em uma companhia fechada com patrimônio líquido inferior

a 2 milhões, é obrigatória a apresentação da demonstra-

ção do fluxo de caixa.

(E) é obrigatória a apresentação da demonstração do valor

adicionado para companhia aberta.

34) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.

Na , há a possibilidade de competição que

justifique a licitação; de modo que a lei a

dispensa, que fica inserida na competência discricionária da

Administração.

(A) dispensa / faculta

DB) dispensa / exige

(C) inexigibilidade / faculta
(D) inexigibilidade / exige

(E) concorrência / faculta
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35) Na modalidade de licitação Pregão, como é denominada a fase

realizada pela autoridade competente, que, após concluída, o

vencedor será convocado para assinar o contrato?

(A) Adjudicação.
(B) Homologação.

(C) Habilitação.

(D) Classificação.
(E) Edital.

36) Como são denominados os itens cuja venda é esporádica e rea-

lizada por valor não previsível na data em que surgem na

produção, não recebendo custos e não contribuindo para a

diminuição dos custos de produção por meio de sua eventual

receita?

(A) Insumos .

(B) Sucatas .
(C) Matérias-primas.

(D) Subprodutos.

(E) Sobressalentes novos.

37) A Receita Pública orçamentária é classificada segundo as ca-

tegorias econômicas em:

(A) Receitas de Investimentos e Receitas de Juros.
(B) Subvenção Econômica e Subvenção Social .

(C) Receitas Correntes e Receitas de Capital.

(D) Receitas Estimadas e Receitas Provisionadas.

(E) Receitas Recorrentes e Receitas de Capital.

38) Como se denomina a modalidade de licitação realizada entre

interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados

ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de três,

pela unidade administrativa?

(A) Pregão.

(B) Concorrência.
(C) Tomada de Preços .

(D) Leilão.

(E) Convite.

Prova : Amarela Concurso : PS-CAP/ 11

Profissão : TÉCNICO EM CONTABILIDADE

13/ 17



39) São autorizações de despesas não computadas ou insuficiente-

mente dotadas na Lei do Orçamento:

(A) créditos adicionais.

(B) fundos especiais.
(C) inversões financeiras.

(D) transferências de capitais.

(E) investimentos.

40) Os créditos adicionais são classificados em suplementares,

especiais e extraordinários. Em relação aos créditos espe-

ciais, é correto afirmar que são os destinados a

(A) reforçar a dotação orçamentária que se tornou insufi-

ciente.

(B) integrar a conta subvenções sociais .

(C) atender as despesas para as quais não haja dotação orça-

mentária específica.
(D) suplementar as receitas.
(E) atender as despesas urgentes e imprevistas, em caso de

guerra, comoção interna ou calamidade pública.

41) A diferença entre o preço de venda e o custo variável de ca-

da produto está relacionada ao conceito de:

DK) custo fixo.

(B) custo variável.

(C) margem fixa.

(D) custo de reposição.

(E) margem de contribuição por unidade .

Prova : Amarela Concurso : PS-CAP/ 11

Profissão : TÉCNICO EM CONTABILIDADE

14/ 17



42) Sabendo-se que ao final do seu exercício social a empresa X

apresentou, após contabilizados todos os fatos administrati-

vos, $ 3000 em despesas e $ 5000 em receitas, assinale o

lançamento que representa a transferência do resultado para

o Patrimônio Líquido.

(A) lucros acumulados

a resultado do exercício $ 2000

(B) resultado do exercício

a lucros acumulados $ 2000

(C) diversos

a resultado do exercício $ 5000

despesas $ 3000

lucros acumulados $ 2000

(D) resultado do exercício

a lucros acumulados $ 5000

(E) lucros acumulados
a resultado do exercício $ 3000

43) - A empresa y registrou em seus livros, no ano de 201X, os
seguintes fatos:
- Em 01.12.1x, constitui empresa integralizando como capital

social e em dinheiro o valor de $ 20000;
- Em 05.12.1x, comprou móveis e utensílios a prazo no valor

de $ 2000;
- Em 20.12.1x, prestou serviço a determinado cliente no va-

lor de $ 4000 à vista;
- Em 31.12.1x, pagou salários no valor de $ 1000;
- Em 31.12.1x, registrou o aluguel de dezembro que só será

pago em janeiro no valor de $ 500, onde observou o regime de

competência; e
- Em 31.12.1x, prestou serviços a um cliente para recebimen-

to a prazo no valor de $ 200.

Ao fim do exercício, após apurado o resultado e elaborado o

balanço patrimonial, o ativo total e os lucros acumulados

foram, respectivamente:

(A) $ 24200 e $ 2500

(B) $ 24200 e $ 2600

(C) $ 24800 e $ 2600

(D) $ 25200 e $ 2700

(E) $ 26200 e $ 2700
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44) Assinale a opção em que estão mencionados os tipos de lici-

tação que serão utilizados em caso de contratos que tenham
por objeto serviços de natureza predominantemente inte-

lectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos,

fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia

consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de

estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executi-

vos.

(A) Menor técnica; ou técnica e preço.

(B) Menor preço; ou técnica e preço.

(C) Melhor técnica; ou técnica e preço.

(D) Maior lance; ou oferta.
(E) Menor preço; ou melhor técnica.

45) Assinale a conta abaixo que NÃO pertence ao grupo do Patri-

mônio Líquido.

(A) Doações e subvenções .

(B) Produto de alienação de partes beneficiárias.
(C) Produto de alienação de bônus de subscrição.

(D) Gastos com emissão de títulos patrimoniais.

(E) Reserva de capital.

46) A Medida Provisória n° 2.182-18 de 23/ 08/2001 instituiu, no

âmbito da União, o Pregão como nova modalidade de licitação.

São também modalidades de licitação:

(A) Concorrência, Comissão e Leilão.
(B) Concorrência, Comissão e Concurso.

(C) Comissão, Tomada de Preços e Leilão.

(D) Convite, Comissão e Leilão.
(E) Concorrência, Convite e Leilão.

47) Qual a importância de se manter a consistência nos critérios

contábeis, especialmente os relacionados às bases de rateio

de custos?

(A) Evitar que as Demonstrações de Resultado sofram modifi-

cações fictícias e deliberadas.

(B) Permitir a Departamentalização dos custos.
(C) Permitir a separação entre despesas e perdas na produ-

ção.

(D) Contribuir para que as Demonstrações de Resultado sofram

modificações fictícias e deliberadas.

(E) Obter informações fictícias do Balanço Patrimonial.
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48) Em relação aos Princípios de Contabilidade propostos pela

Resolução CFC n° 750/ 93 é correto afirmar que:

(A) a adoção destes princípios é facultativa e constitui

condição de legitimidade das Normas Brasileiras de
Contabilidade.

(B) o princípio da oportunidade está ligado à integridade,

tempestividade e registro das transações pelo valor

original.

(C) a receita é considerada realizada quando efetivamente

entregue à entidade.
(D) na avaliação do efeito de um evento sobre o ativo, deve

ser considerado o evento que resulta maior valor em

observância aos preceitos do princípio da prudência.
(E) o patrimônio pertence à entidade e a agregação contábil

de patrimônios autônomos não resulta em nova entidade.

49) Quando o profissional de contabilidade, diante de uma dúvida

em classificar certo tipo de gasto em custo ou despesa, opta
pela hipótese mais pessimista de não provocar o estoque des-

se valor, e sim sua transformação imediata em despesa, ele
está observando o princípio contábil da

(A) prudência.

(B) uniformidade.

(C) consistência.
(D) realização da receita.
(E) materialidade.

50) A Administração Federal compreende a Administração Direta e
a Indireta. Assinale a opção que apresenta três entidades da
Administração Indireta.

(A) Empresas Públicas, Organizações Militares e Autarquias.

(B) Empresas Públicas, Ministérios e Autarquias.

(C) Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de economia
mista.

(D) Organizações Militares, Empresas Públicas e Ministérios.
(E) Autarquia, Presidência da República e Ministérios.
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