
  

A B R A  S O M E N T E  Q U A N D O  A U T O R I Z A D O  
 
 

Concurso Público 

Edital PROAD 74/2016 

 
 

CONTADOR 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 
 

1. Aguarde permissão para iniciar a prova. 

2. Identifique-se na parte inferior desta prova. Você será excluído do concurso caso não 
tenha se identificado. Assine somente no local apropriado.  

3. Este caderno contém 40 questões de múltipla escolha, perfazendo um total de 70,0 
pontos assim distribuídos: 

 Questões de 01 a 20: 1,5 ponto cada; 

 Questões de 21 a 40: 2,0 pontos cada. 

4. Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam 
dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao fiscal. 

5. Você dispõe de, no máximo, quatro horas improrrogáveis para responder a todas as 
questões e preencher as Folhas de Respostas. 

6. Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta. 

7. O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  
Preencha-as cobrindo somente uma opção, sem ultrapassar os limites. Use caneta 
azul ou preta. 

 

8. Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal as Folhas de Respostas. 

9. Após o aviso para início das provas, você deverá permanecer por, no mínimo, 
sessenta minutos no local em que elas são realizadas. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Identificação do Candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da Inscrição 

  

Assinatura: 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Prova de Conhecimento Específico  

Cargo: Contador 
Questões de 01 a 40 

 
 
 
01. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 00, no item Estrutura Conceitual 

para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, tem como um de 
seus objetivos trazer informações acerca dos recursos econômicos da entidade 
que reporta a informação, as reivindicações e as mudanças nos recursos.  

De acordo com o CPC 00, as informações sobre recursos econômicos e 
reivindicações: 

A) auxiliam usuários a identificarem a fraqueza e o vigor financeiro da entidade que 
reporta a informação. 

B) não auxiliam os usuários a avaliarem a liquidez e a solvência da entidade que 
reporta a informação, tampouco suas necessidades em termos de 
financiamento adicional.  

C) ajudam os usuários a predizerem de que forma a receita auferida será 
distribuída entre aqueles com reivindicações contra a entidade que reporta a 
informação. 

D) auxiliam os usuários a avaliarem a rentabilidade e o vigor financeiro da entidade 
que reporta a informação. 

 

 

02. As demonstrações contábeis elaboradas de acordo com o que prescreve o 
Pronunciamento Contábil CPC 00 – Estrutura Conceitual para Elaboração e 
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, têm como objetivo: 

A) fornecer informações para tomada de decisões econômicas e avaliações por 
parte dos gestores, com o propósito de atender a finalidade ou a necessidade 
específica de determinados grupos de usuários. 

B) fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e 
avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender 
finalidade ou necessidade específica de determinados grupos.  

C)  avaliar a administração da entidade quanto à responsabilidade que lhe foi 
conferida e quanto à distribuição de sua riqueza e prestação de contas. 

D) avaliar a administração da entidade quanto à prestação de contas, qualidade de 
seu desempenho e distribuição de lucros e dividendos.  
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03. Reconhecimento é o processo que consiste na incorporação ao balanço patrimonial 
ou à demonstração do resultado de item que se enquadre na definição de elemento 
e que satisfaça os seus critérios. Um item que se enquadre na definição de um 
elemento deve ser reconhecido se: 

A) for provável que não haja benefícios econômicos futuros dele que fluirão para a 
entidade. 

B) for provável que o benefício econômico futuro associado a ele possa ter seu 
valor mensurado com confiabilidade.  

C) for provável que ele tenha custo ou valor estimado, sem confiabilidade. 

D) for provável que algum benefício econômico futuro associado a ele flua para a 
entidade ou da entidade. 

 
 

04. Mensuração é o processo que consiste em determinar os montantes monetários 
por meio dos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser 
reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial e na demonstração do 
resultado. Esse processo envolve a seleção da base específica de mensuração. 
Um número variado de bases de mensuração é empregado em diferentes graus e 
em variadas combinações nas demonstrações contábeis. Essas bases incluem: 

A) custo histórico, custo corrente, valor realizável e valor presente. 

B) custo histórico, custo corrente, custo de reposição e valor presente. 

C) valor realizável, valor presente, custo de reposição e custo da mercadoria 
vendida. 

D) valor realizável, valor presente, valor justo e custo de reposição. 

 
 

05. Considere os saldos apresentados da empresa Ouro Preto Ltda, nas contas 
especificadas a seguir: 

 Custo da Mercadoria Vendida R$ 288.000,00 

 Descontos Concedidos Incondicionais R$ 12.000,00 

 Despesas Administrativas R$ 35.000,00 

 Despesas Financeiras R$ 13.000,00 

 ICMS sobre Vendas R$ 122.400,00 

 Provisão para Contribuição Social sobre Lucro R$ 18.551,00 

 Provisão para Imposto de Renda R$ 30.918,00 

 Vendas Canceladas R$ 10.000,00 

 Vendas de Mercadorias R$ 840.000,00 
 

O lucro bruto e o resultado líquido são, respectivamente: 

A) R$ 397.600,00 e R$ 320.131,00. 

B) R$ 407.600,00 e R$ 310.131,00. 

C) R$ 417.600,00 e R$ 300.131,00. 

D) R$ 419.600,00 e R$ 310.131,00. 
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06. Um lote de mercadorias foi adquirido de um fornecedor no exterior pelo valor 
correspondente a R$ 900.000,00. Adicionalmente, a empresa pagou os seguintes 
valores para ter as mercadorias em condições de venda: 

 R$ 100.000,00 de frete, incluindo o transporte marítimo para trazer a 
mercadoria do país de origem e o transporte local até a empresa. 

 R$ 30.000,00 de taxas e tarifas alfandegárias para ingresso das mercadorias no 
país. 

 R$ 30.000,00 de impostos, sendo que R$ 20.000,00 deles correspondem a 
impostos compensáveis pela empresa na ocasião da venda da mercadoria.  

A empresa não tinha saldo de estoque antes dessa compra e vendeu 80% (oitenta 
por cento) do lote adquirido. O valor contabilizado como Custo das Mercadorias 
Vendidas no momento da venda, exclusivamente em relação à parcela desse lote 
vendida, foi: 

A) R$ 732.000,00. 

B) R$ 824.000,00. 

C) R$ 832.000,00. 

D) R$ 850.000,00. 

 

 

07. Ao elaborar a folha de pagamento relativa ao mês de março, a empresa Ouro Preto 
Ltda computou os seguintes elementos e valores: 

Salários e ordenados R$ 60.000,00 

Horas-extras R$ 2.000,00 

Salário-família R$ 80,00 

Salário-maternidade R$ 1.250,00 

INSS Contribuição Segurados R$ 3.750,00 

INSS Contribuição Patronal R$ 8.075,00 

FGTS R$ 4.380,00 

Considerando todas essas informações, desconsiderando qualquer outra forma de 
tributação, inclusive de imposto de renda na fonte, pode-se dizer que a despesa 
efetiva a ser contabilizada na empresa será de: 

A) R$ 70.075,00. 

B) R$ 73.125,00. 

C) R$ 74.455,00. 

D) R$ 74.535,00. 
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08. Pode-se afirmar que o critério básico que norteia a análise de balanços é a 
comparação. Desse modo, compare os índices encontrados nos balanços abaixo.  

ATIVO 
31-12-20X1 

R$ 
AH 

31-12-20X2 
R$ 

AH 
31-12-20X3 

R$ 
AH 

Ativo circulante 100.000,00 100 110.000,00 110,00 95.000,00 86,36 

Realizável a longo prazo 160.000,00 100 184.000,00 115,00 192.000,00 104,35 

Imobilizado 300.000,00 100 390.000,00 130,00 445.000,00 114,10 

TOTAL 560.000,00 100 684.000,00 122,14 732.000,00 107,02 

       
PASSIVO 

31-12-20X1 
R$ 

AH 
31-12-20X2 

R$ 
AH 

31-12-20X3 
R$ 

AH 

Passivo circulante 70.000,00 100 90.300,00 129,00 106.400,00 117,83 

Exigível a longo prazo 150.000,00 100 200.000,00 133,33 235.000,00 117,50 

Patrimônio líquido 340.000,00 100 393.700,00 115,79 390.600,00 99,21 

TOTAL 560.000,00 100 684.000,00 122,14 732.000,00 107,02 

 

Marque a alternativa correta. 

A) O capital próprio, no exercício de 20X3, aumentou em 0,8% aproximadamente, 
enquanto as exigibilidades diminuíram em mais de 17%, demonstrando uma 
maior dependência da empresa aos credores e, consequentemente, maior risco 
financeiro. 

B) A participação dos recursos próprios (patrimônio líquido) na estrutura de 
financiamento da empresa apresentou uma diminuição de quase 16% ao longo 
dos exercícios, notando-se um crescimento desproporcional das dívidas. 

C) É possível observar um aumento na capacidade de pagamento de curto prazo 
da empresa, como consequência da diminuição de suas obrigações (passivo 
circulante). 

D) O capital circulante líquido está caindo anualmente, tanto em valores relativos 
como em valores absolutos, proporcionando uma redução na liquidez. Em 
20X3, essa diferença assume valores negativos. 
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09. A empresa Ouro Preto Ltda apresentou o balanço encerrado em 31/12/X1. Analise 
os índices calculados abaixo.  

ATIVO 
31-12-20X1  

R$ 
AV 

Ativo circulante 169.000,00 40,33% 

Ativo não circulante 250.000,00 59,67% 

        Realizável a longo prazo 0 0 

        Imobilizado 250.000,00 59,67% 

TOTAL 419.000,00 100% 

   
PASSIVO 

31-12-20X1 

 R$ 
AV 

Passivo circulante 84.000,00 20,05% 

Exigível a longo prazo 35.000,00 8,35% 

Patrimônio líquido 300.000,00 71,60% 

TOTAL 419.000,00 100% 

 

Marque a alternativa correta. 

A) O ativo total da empresa Ouro Preto Ltda foi financiado com 20,05% de capital 
próprio, 71,60% por empréstimos e financiamentos de longo prazo e 8% de 
contas a pagar de curto prazo, incluindo fornecedores. 

B) O ativo imobilizado corresponde a 59,67% do ativo não circulante. O patrimônio 
líquido corresponde a 71,60% do passivo total. 

C) O ativo total da empresa Ouro Preto Ltda foi financiado com 71,60% de capital 
próprio, 8% por empréstimos e financiamentos de longo prazo e 20% de contas 
a pagar de curto prazo, incluindo fornecedores. 

D) O ativo imobilizado corresponde a 59,67% do ativo total. O patrimônio líquido 
corresponde a 71,60% do exigível a longo prazo. 

 

 

10. A relação entre capital circulante líquido e vendas denota: 

A) a rentabilidade da empresa imobilizada em seu capital circulante líquido. 

B) quanto menor o índice, maior é a capacidade de autossustentação da empresa. 

C) quanto maior for o indicador, mais rápido a empresa diminui o passivo 
circulante. 

D) a proporção de capital circulante líquido que a empresa possui visando a 
atender a seu volume de vendas. 
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11. O ativo circulante de uma empresa é de R$ 300.000,00, e seu passivo circulante de 
R$ 180.000,00. Ao amortizar uma dívida de curto prazo no valor de R$ 40.000,00, 
seu capital circulante líquido passa para: 

A) R$ 80.000,00. 

B) R$ 120.000,00. 

C) R$ 160.000,00. 

D) R$ 480.000,00.   

 
 

12. Constituem indenizações ao servidor, exceto: 

A) Diária 

B) Transporte 

C) Auxílio alimentação 

D) Ajuda de custo 
 

 

13. Considere as seguintes afirmativas: 

I. A análise vertical mostra a importância de cada conta em relação à 
demonstração financeira a que pertence e por meio da comparação com 
padrões do ramo ou com percentuais da própria empresa em anos anteriores. 

II. A análise horizontal mostra a evolução de cada conta das demonstrações 
financeiras e, pela comparação entre si, permite tirar conclusões sobre a 
evolução da empresa. 

III. A análise horizontal do balanço mostra a que itens do Ativo a empresa vem 
dando ênfase na alocação de seus recursos e, comparativamente, de que 
recursos adicionais se vem valendo. 

Marque a alternativa correta. 

A) Somente as afirmativas l e ll são verdadeiras. 

B) Somente as afirmativas l e lll são verdadeiras. 

C) Somente as afirmativas ll e lll são verdadeiras. 

D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 

 

14. Em relação ao alcance da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 
Relatório Contábil-Financeiro, pode-se afirmar que a estrutura conceitual aborda, 
exceto: 

A) o objetivo das demonstrações contábeis. 

B) as características qualitativas que determinam a utilidade das informações 
contidas nas demonstrações contábeis. 

C) os principais conceitos e cálculos para análise financeira das demonstrações 
contábeis. 

D) os conceitos de capital e a manutenção dele. 
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15. Considere as afirmativas: 

I. O ciclo operacional de uma empresa tem início com a recepção dos materiais 
(ou das mercadorias para revenda) e termina com a entrada do dinheiro em 
caixa, derivada do recebimento das vendas. 

II. O ciclo financeiro compreende o prazo entre as saídas de caixa relativas aos 
pagamentos dos fornecedores e as entradas de caixa provenientes dos 
recebimentos das vendas. 

III. O prazo médio para renovação dos estoques é uma medida arbitrária, porém 
útil, pois considera o número médio de dias que a empresa demora para 
receber de seus clientes. 

Marque a alternativa correta. 

A) Somente as afirmativas l e ll são verdadeiras. 

B) Somente as afirmativas l e lll são verdadeiras. 

C) Somente as afirmativas ll e lll são verdadeiras. 

D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 
 

16. As funções gerenciais mais relevantes da Contabilidade de Custos são: 

A) auxílio ao controle e apuração de imposto de renda. 

B) valoração dos estoques físicos e tomada de decisões. 

C) auxílio ao controle e ao processo de tomada de decisão. 

D) auxílio ao controle e à valoração dos estoques físicos. 

 
 

17. A falta de conciliação entre Contabilidade de Custos e Contabilidade Geral traz: 

A) acurácia. 

B) relevância. 

C) oportunidades. 

D) distorções. 

 
 

18. A Comercial Ouro Preto apresenta as seguintes informações: 

 Prazo Médio de Rotação dos Estoques (PMRE) = 45 dias 

 Prazo Médio de Recebimento das Vendas (PMRV) = 60 dias 

 Prazo Médio para Pagamento das Compras (PMPC) = 30 dias 

Com base nas informações fornecidas, o ciclo econômico, o ciclo operacional e o 
ciclo financeiro da empresa são, respectivamente, de: 

A) 45 dias; 75 dias; 105 dias. 

B) 45 dias; 105 dias; 75 dias. 

C) 75 dias; 90 dias; 15 dias. 

D) 105 dias; 45 dias; 75 dias. 
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19. Em relação à forma de associação dos custos com os produtos fabricados, os 
primeiros custos podem ser classificados de diferentes formas quanto à 
aplicabilidade em, exceto: 

A) diretos ou primários 

B) variáveis 

C) indiretos 

D) de transformação 

 

 

20. O custo da produção, sob a ótica contábil, poderia ser expresso por meio de uma 
composição formada por três elementos básicos, descritos como: 

A) Material Direto (MD); Mão de Obra Direta (MOD); Custos Primários ou Diretos 
(CD). 

B) Material Direto (MD); Mão de Obra Direta (MOD); Custos Indiretos de 
Fabricação (CIF). 

C) Material Direto (MD); Custos de Transformação ou de Conversão (CT); Custos 
Indiretos de Fabricação (CIF). 

D) Material Direto (MD); Mão de Obra Direta (MOD); Custos Integrais (CI). 

 
 

21. São princípios orçamentários, exceto: 

A) Unidade 

B) Legalidade 

C) Confiabilidade 

D) Publicidade 
 

 

22. O § 8º do art. 165 da Constituição Federal estabelece que “a LOA não conterá 
dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se 
dessa proibição a autorização para abertura de crédito suplementar e a 
contratação de operações de crédito, nos termos da lei”. A descrição anterior se 
refere a qual princípio orçamentário? 

A) Orçamento bruto 

B) Exclusividade 

C) Universalidade 

D) Não afetação da receita 
 

 

23. São itens classificados como Receita Corrente, exceto: 

A) Alienação de Bens 

B) Tributos 

C) Taxas 

D) Contribuições de Melhoria 
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24. “Transferência de valores para a conta específica do Tesouro, responsável pela 
administração e controle da arrecadação e programação financeira, observando-se 
o princípio da unidade de tesouraria ou de caixa, conforme determina o art. 56 da 
Lei nº 4.320, de 1964.” Essa descrição caracteriza qual etapa da Receita 
Orçamentária? 

A) Previsão 

B) Lançamento 

C) Arrecadação 

D) Recolhimento 

 
 

25. O que são Inversões Financeiras? 

A) Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em 
utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou 
entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe 
aumento do capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, 
além de outras despesas classificáveis nesse grupo. 

B) Despesas orçamentárias com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e 
da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, 
contratual ou mobiliária. 

C) Despesas orçamentárias com o pagamento de juros, comissões e outros 
encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como 
da dívida pública mobiliária. 

D) Despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de 
obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à sua 
realização, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material 
permanente. 

 

 

26. Qual a finalidade do “Elemento de Despesa Orçamentária”? 

A) Orientar no preenchimento do histórico do lançamento. 

B) Permitir o enquadramento no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. 

C) Identificar os objetos de gasto. 

D) Identificar a contrapartida do lançamento contábil. 
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27. Analise as afirmativas abaixo. 

I. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados 
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

II. A classificação orçamentária por fontes/destinações de recursos tem como 
objetivo identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos. 

III. Como mecanismo integrador entre a receita e a despesa, o código de 
fonte/destinação de recursos exerce um duplo papel no processo orçamentário. 

IV. A criação de vinculações para as receitas pode ser feita por ato administrativo 
do gestor público para regulamentar a aplicação de recursos, seja para funções 
essenciais, seja para entes, órgãos, entidades e fundos. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

B) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras. 

C) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 

D) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 

 
 

28. A natureza da ______________ orçamentária busca identificar a origem do recurso 
segundo seu fato gerador. Existe, ainda, a necessidade de identificar a 
_______________ dos recursos arrecadados. Para tanto, a classificação por 
fonte/destinação de recursos identifica se os recursos são vinculados ou não e, no 
caso dos vinculados, pode indicar a sua ____________. 

Indique a alternativa cuja sequência preenche as lacunas acima. 

A) despesa – origem – vinculação 

B) receita – destinação – finalidade 

C) despesa – destinação – vinculação 

D) receita – origem – finalidade 

 

29. Analise as afirmativas abaixo. 

I. Ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de 
evento passado. 

II. Recurso é um item com potencial de serviços ou com a capacidade de gerar 
benefícios econômicos.  

III. A forma física é uma condição necessária para um recurso.  

IV. O potencial de serviços ou a capacidade de gerar benefícios econômicos 
surgem diretamente do próprio recurso. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas as afirmativas I e II são falsas. 

B) Apenas as afirmativas II e III são falsas. 

C) Apenas as afirmativas III e IV são falsas. 

D) Nenhuma afirmativa é falsa. 
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30. São indicadores de controle para avaliar se a entidade controla um determinado 
ativo no presente, exceto: 

A) propriedade legal. 

B) acesso ao ativo ou à capacidade de negar ou restringir o acesso a ele. 

C) meios que assegurem que o recurso seja utilizado para alcançar os seus 
objetivos. 

D) existência de expectativa de direito em relação ao potencial de serviços ou à 
capacidade para gerar os benefícios econômicos advindos do ativo. 

 
 

31. Considera-se realizada a Variação Patrimonial Aumentativa (VPA), exceto: 

A) quando contribuintes e terceiros efetuarem o pagamento ou assumirem 
compromisso firme de efetivá-lo, quer pela ocorrência de um fato gerador de 
natureza tributária, quer pela investidura na propriedade de bens anteriormente 
pertencentes à entidade, quer pela fruição de serviços por ela prestados. 

B) quando deixar de existir o correspondente valor ativo, por transferência de sua 
propriedade para terceiro. 

C) pela geração natural de novos ativos independentemente da intervenção de 
terceiros. 

D) no recebimento efetivo de doações e subvenções. 
 
 

32. Analise as afirmativas abaixo. 

I. O reconhecimento da variação patrimonial aumentativa pode ocorrer antes da 
arrecadação da receita orçamentária. 

II. O reconhecimento da variação patrimonial aumentativa pode ocorrer depois da 
arrecadação da receita orçamentária. 

III. O reconhecimento da variação patrimonial diminutiva pode ocorrer antes da 
liquidação da despesa orçamentária. 

IV. O reconhecimento da variação patrimonial diminutiva pode ocorrer no momento 
da liquidação da despesa orçamentária. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas as afirmativas I e III são falsas. 

B) Apenas as afirmativas II e IV são falsas. 

C) Apenas a afirmativa IV é falsa. 

D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

 
 

33. São bases para mensuração de ativos, exceto: 

A) custo histórico 

B) custo de liberação 

C) custo de reposição 

D) valor de mercado 
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34. As participações em empresas sobre cuja administração tenha influência 
significativa devem ser mensuradas ou avaliadas pelo método 
______________________. O método ____________________________ será 
utilizado para os investimentos em ______________ ou controladas e em outras 
sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum. 

Indique a alternativa cuja sequência preenche as lacunas acima. 

A) da equivalência patrimonial – da equivalência patrimonial – subsidiárias 

B) da equivalência patrimonial – da equivalência patrimonial – coligadas 

C) do custo de aquisição – do custo de aquisição – subsidiárias 

D) do custo de aquisição – do custo de aquisição – coligadas 

 
 

35. “Editar normativos, manuais, instruções de procedimentos contábeis e plano de 
contas aplicado ao setor público, objetivando a elaboração e publicação de 
demonstrações contábeis consolidadas, em consonância com os padrões 
internacionais de contabilidade aplicados ao setor público.”  

Essas atribuições competem: 

A) ao Ministério da Fazenda. 

B) ao Setor de Contabilidade de cada ente público. 

C) aos Estados, Distrito Federal, Municípios e a União. 

D) À Secretaria do Tesouro Nacional. 

 

 

36. O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) não é obrigatório para: 

A) órgãos e entidades da administração pública direta. 

B) autarquias vinculadas à administração pública indireta. 

C) fundações vinculadas à administração pública indireta. 

D) empresas estatais independentes. 

 

 

37. Considere as contas contábeis a seguir: 

I. Transferências Correntes 

II. Transferências de Capital 

III. Transferências Recebidas 

IV. Transferências Concedidas 

Quais delas figuram no Balanço Orcamentário? 

A) I e II 

B) I e III 

C) II e III 

D) III e IV 
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38. Qual das contabilizações abaixo indica a liquidação de um empréstimo a curto 
prazo? 

A) Lançamento a débito da conta Crédito Empenhado em Liquidação e lançamento 
a crédito da conta Crédito Empenhado Liquidado a Pagar. 

B) Lançamento a débito da conta Crédito Empenhado Liquidado a Pagar e 
lançamento a crédito da conta Crédito Empenhado em Liquidação. 

C) Lançamento a débito da conta Empréstimo a Curto Prazo e lançamento a 
crédito da conta Caixa e Equivalentes de Caixa. 

D) Lançamento a débito da conta Caixa e Equivalentes de Caixa e lançamento a 
crédito da conta Empréstimo a Curto Prazo. 

 
 

39. São Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público segundo o conjunto 
normativo vigente, exceto: 

A) Demonstração das Variações Patrimoniais 

B) Demonstração do Valor Agregado 

C) Demonstração dos Fluxos de Caixa 

D) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

 

 

40. “Este demonstrativo tem função semelhante à Demonstração do Resultado do 
Exercício (DRE) do setor privado. Contudo, é importante ressaltar que a DRE 
apura o resultado, em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais 
indicadores de desempenho da entidade. Já no setor público, o resultado 
patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o 
serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos 
patrimoniais”. 

A descrição acima se refere a que demonstração contábil aplicada ao setor 
público? 

A) Balanço Financeiro 

B) Balanço Orçamentário 

C) Demonstração das Variações Patrimoniais 

D) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
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