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DE ARAUCÁRIA 
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Prova Objetiva e Discursiva – 17/02/2019 

  
 

INSCRIÇÃO 
 

TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

203 – Contador  
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 
3. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 
4. A prova desta fase é composta de 40 questões objetivas e 1 questão discursiva. 
5. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na 

sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos 

aplicadores de prova. 
7. Ao receber o cartão-resposta e a folha de versão definitiva, examine-os e verifique se o nome impresso 

neles corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente aos 
aplicadores de prova. 

8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

9. A questão discursiva deverá ser resolvida no caderno de provas e transcrita NA ÍNTEGRA para a folha de 
versão definitiva, com caneta preta. 
Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de versão definitiva. 

10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta e para a folha de versão definitiva. 

11. Não será permitido ao candidato: 
a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector 

de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco 
plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de 
armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 
c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 

permitido quando indicado para o atendimento especial. 
d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 
e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, 

réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 
g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, 

devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital. 
h) Emprestar materiais para realização das provas. 
 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo. 
 

12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização 
para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

13. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balancete 

 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................

RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01 - Existem basicamente duas ramificações da Contabilidade: a Contabilidade Financeira, cujo objetivo primordial é atender 

as necessidades informacionais de usuários externos da informação contábil; e a Contabilidade Gerencial, cujo objetivo 
primordial é atender as necessidades informacionais de usuários internos da informação contábil. Considerando o 
exposto, assinale 1 se o usuário abaixo listado for usuário externo da informação contábil e 2 se for usuário interno da 
informação contábil. 

 

(   ) Receita Federal do Brasil e demais autoridades tributárias. 
(   ) Acionistas não controladores. 
(   ) Alta e média gerência. 
(   ) Analistas de mercado de capitais. 

 

Assinale a alternativa que apresentada a numeração correta, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 2 – 1 – 1. 
►b) 1 – 1 – 2 – 1. 
c) 1 – 1 – 1 – 2. 
d) 2 – 2 – 1 – 2. 
e) 2 – 1 – 2 – 2. 

 
02 - Considerando os procedimentos atuais de mensuração dos componentes patrimoniais constantes das Normas 

Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, identifique como verdadeiras (V) ou 
falsas (F) as seguintes afirmativas. 

 

(   ) Investimentos societários em outras entidades podem ser mensurados com base no respectivo valor justo dos 
instrumentos patrimoniais mantidos pela empresa investidora. 

(   ) Ativos intangíveis de vida útil indefinida devem ser mensurados pelo respectivo valor justo. 
(   ) As Propriedades para Investimento podem ser mensuradas com base no custo de aquisição ajustado pela 

depreciação acumulada. 
(   ) Plantas Portadoras são Ativos Biológicos reconhecidos como Imobilizados, devendo, portanto, ser mensuradas 

com base no valor justo líquido das respectivas despesas estimadas com a venda. 
 

Assinale a alternativa em que é apresentada a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – F – V – F. 
b) F – V – F – V. 
c) V – F – F – V. 
d) F – V – V – F. 
e) F – F – V – V. 

 
03 - Em setembro/X1 uma empresa industrial adquiriu uma máquina para utilização em sua linha de produção, à vista, por 

$ 20.000. Os gastos com frete e montagem da máquina, incorridos e pagos pela empresa ao final de setembro/X1, foram 
de $ 4.000. A estimativa inicial dos gastos com desmontagem da máquina após o fim de sua vida útil é de $ 2.000. A vida 
útil da máquina foi estipulada em 10 anos, com valor residual de 10% do preço de aquisição. Com base nessas 
informações, assinale a alternativa com os lançamentos contábeis corretos efetuados pela empresa em setembro/X1 em 
relação à aquisição dessa máquina. 

 

a) Débito: Imobilizado, $ 26.000; Crédito: Caixa e equivalentes de caixa, $ 26.000. 
b) Débito: Imobilizado, $ 24.000; Crédito: Contas a Pagar, $ 6.000; Crédito: Caixa e equivalentes de caixa, $ 18.000. 
c) Débito: Imobilizado, $ 20.000; Débito: Despesas com montagem e desmontagem de máquinas, $ 6.000; Crédito: Caixa e 

equivalentes de caixa, $ 26.000. 
d) Débito: Imobilizado, $ 18.000; Débito: Despesa de depreciação residual, $ 2.000; Débito: Despesa com montagem e 

desmontagem de máquina, $ 6.000; Crédito: Caixa e equivalentes de caixa, $ 24.000; Crédito: Contas a pagar, $ 2.000. 
►e) Débito: Imobilizado, $ 26.000; Crédito: Provisão para futura desmontagem de máquina, $ 2.000; Crédito: Caixa e 

equivalentes de caixa, $ 24.000. 
 
04 - A Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração e 

Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro – elenca as Características Qualitativas da Informação Contábil-Financeira, 
útil, subdividindo-as em Características Qualitativas Fundamentais e Características Qualitativas de Melhoria. Com base 
no exposto, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 

 

1. Características Qualitativas Fundamentais.
2. Características Qualitativas de Melhoria. 

(   ) Comparabilidade.
(   ) Compreensibilidade. 
(   ) Tempestividade. 
(   ) Verificabilidade. 
(   ) Relevância. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 1 – 1 – 2 – 2. 
b) 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 
c) 1 – 2 – 2 – 1 – 2. 
d) 2 – 2 – 1 – 1 – 2. 
►e) 2 – 2 – 2 – 2 – 1.  



4/17 
 

05 - Uma empresa de transportes rodoviários adquiriu, no final de X0, um caminhão para uso na prestação de serviços de 
transportes rodoviários, à vista, por $ 15.000. A vida útil contábil desse caminhão foi estipulada em 5 anos, com valor 
residual de 20% do preço de aquisição. O caminhão entrou em uso operacional em 01/01/X1. Com base nessas 
informações, assinale a alternativa correta. 

 

a) Pelo método de depreciação das Quotas Constantes, o valor contábil do caminhão em 31/12/X3 será $ 4.800. 
b) A depreciação acumulada pelo método de depreciação da Soma dos Dígitos até 31/12/X4 será $ 14.000. 
c) O valor da despesa de depreciação do caminhão para o período X2, calculado pelo método da Soma dos Dígitos, será 

$ 4.000. 
►d) A diferença entre o valor contábil do caminhão, calculado pelo método de depreciação das Quotas Constantes, e o valor 

contábil do caminhão, calculado pelo método de depreciação da Soma dos Dígitos, em 31/12/X3 será $ 2.400. 
e) Caso não houvesse valor residual, o valor contábil do caminhão, calculado pelo método de depreciação das Quotas 

Constantes, e o valor contábil do caminhão, calculado pelo método de depreciação da Soma dos Dígitos, em 31/12/X4 seria 
o mesmo. 

 
06 - A Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 31 (R4) – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação 

Descontinuada – tem como objetivo estabelecer a contabilização de ativos não circulantes que são colocados à venda, 
bem como a apresentação e divulgação de operações descontinuadas. Em especial, a norma determina que os 
resultados das operações descontinuadas sejam apresentados separadamente na Demonstração do Resultado. Com 
base no exposto, considere uma empresa industrial que, em 31/12/X0, possuía duas fábricas, cada uma delas sendo 
considerada uma unidade operacional geradora de caixa. Durante X1, a Fábrica 1 gerou receitas de vendas de $ 1.500, 
com custos e despesas operacionais de $ 800. Já a Fábrica 2 foi vendida em 31/05/X1, e, até essa data, gerou receitas de 
vendas de $ 500, com custos e despesas operacionais de $ 300. As despesas administrativas gerais de X1, não 
alocáveis às unidades geradoras de caixa, foram $ 400. A alíquota do Imposto de Renda é 30%. Com base nessas 
informações, assinale a alternativa correta. 

 

a) O lucro líquido do exercício de X1 dessa empresa é $ 210. 
b) O resultado líquido das operações descontinuadas do exercício X1 é $ 200. 
c) O lucro antes do Imposto de Renda das operações continuadas de X1 é $ 500. 
d) O total das receitas a ser evidenciado na Demonstração do Resultado de X1 é $ 2.000. 
►e) A despesa com Imposto de Renda das operações continuadas a ser evidenciada na Demonstração do Resultado de X1 é 

$ 90. 
 
07 - Em relação à Demonstração dos Fluxos de Caixa, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Pagamento do principal de empréstimos e financiamentos, pagamento de salários e benefícios a empregados e pagamento 
pela aquisição de ações do capital social de outra empresa são exemplos de saídas de caixa decorrentes das atividades de 
financiamento, operacionais e de investimento, respectivamente. 

b) O montante decorrente do recebimento de valores relativos a clientes e do pagamento de valores a fornecedores são 
evidenciados como fluxos de caixa das atividades operacionais no Método Indireto de elaboração da Demonstração dos 
Fluxos de Caixa. 

c) A operação de aumento de capital por meio da incorporação de um terreno ao patrimônio de uma empresa deve ser 
evidenciada como uma entrada de caixa das atividades de financiamento em relação ao aumento de capital, e como uma 
saída de caixa das atividades de investimento em relação à obtenção do terreno. 

d) O pagamento de juros sobre o capital próprio a acionistas deve ser evidenciado como uma saída de caixa das atividades 
operacionais. 

e) A aquisição parcelada a prazo de um ativo imobilizado deve ser evidenciada na Demonstração dos Fluxos de Caixa como 
saída de caixa das atividades de financiamento quando dos efetivos pagamentos das parcelas. 

 
08 - Os dados abaixo foram extraídos dos registros contábeis de uma empresa comercial para o ano X1: 
 

 Aquisição de mercadorias para o estoque no valor de $ 1.000, com aproveitamento de créditos tributários nas 
compras de 20%. 

 Venda da totalidade das mercadorias em estoque adquiridas no ano por $ 2.400, com impostos incidentes sobre 
essas vendas de 15%. 

 Despesa de depreciação de ativos imobilizados, $ 120. 
 Despesas com serviços de terceiros, $ 320. 
 Despesas com salários e benefícios a empregados, $ 280. 
 Receitas financeiras totais, $ 100. 
 Despesas financeiras totais, $ 120. 
 Despesa com Imposto de Renda, $ 150. 

 

 Na Demonstração do Valor Adicionado (DVA) de X1 dessa empresa, elaborada exclusivamente a partir dos dados acima, 
o montante do Valor Adicionado a Distribuir é igual a: 

 

a) $ 900. 
►b) $ 1.060. 
c) $ 1.160. 
d) $ 1.260. 
e) $ 1.280. 

 
  



5/17 
 

09 - Assinale a alternativa que indica uma transação contábil que provoca aumento concomitante e de mesmo valor no ativo 
circulante e no passivo circulante. 

 

a) Recebimento de valor relativo a clientes, por conta de vendas a prazo de períodos anteriores. 
►b) Aquisição de mercadorias para o estoque, a prazo, com aproveitamento de créditos tributários sobre compras. 
c) Renovação anual de apólice de seguros de veículos de entrega com pagamento à vista do valor total da apólice. 
d) Devolução de vendas efetuada por cliente, com reembolso integral do valor da operação ao cliente. 
e) Rendimentos de aplicações financeiras em títulos de dívida negociáveis de liquidez imediata adquiridos. 

 
10 - De acordo com Marcelo Cavalcanti Almeida (2012), em seu livro “Auditoria: um curso moderno e completo”, na 

execução do serviço de auditoria, o auditor deve avaliar o sistema de controles internos da organização, a fim de 
determinar natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria. Nesse sentido, um dos princípios básicos dos 
controles internos é a segregação de funções administrativas. Considerando o exposto, é correto afirmar que um 
mesmo funcionário NÃO pode ser responsável pela: 

 

a) aquisição de mercadorias e pela gestão financeira da empresa. 
b) gestão financeira e pelo gerenciamento de contas a pagar. 
c) contratação de novos funcionários e pela elaboração da folha de pagamento. 
d) aquisição de mercadorias e pelo gerenciamento de contas a pagar. 
►e) realização de registros contábeis e ter acesso a ativos da empresa. 

 
11 - Considere os seguintes dados, relativos à folha de pagamento do mês corrente de um funcionário de uma empresa 

comercial: 
 

 Salário mensal, $ 6.000,00. 
 Valor das horas extras no mês, $ 1.200,00. 
 Valor do cartão-alimentação e cartão-refeição, $ 1.000,00. 
 Contribuição previdenciária do empregado deve ser calculada conforme Tabela 1 abaixo. 
 Imposto de Renda Retido na Fonte do empregado deve ser calculado conforme Tabela 2 abaixo. 

 

Tabela 01 – Contribuição previdenciária do empregado 

Salário de Contribuição ($) Alíquota 

Até $ 2.000 8% 

De $ 2.000,01 a $ 3.000 9% 

De $ 3.000,01 até $ 6.000 10% 
 

Tabela 02 – Tabela mensal IRRF 

Base de cálculo mensal ($) Alíquota 
Parcela a deduzir 

do Imposto ($) 

De $ 2.000,00 até $ 3.000,00 10,00% 200,00 

De $ 3.000,01 até $ 4.000,00 15,00% 350,00 

De $ 4.000,01 até $ 5.000,00 20,00% 550,00 

Acima de $ 5.000,00 25,00% 800,00 
 

 Com base nos dados acima, assinale a alternativa que apresenta o valor de salário líquido a pagar para esse 
funcionário: 

 

a) $ 5.660,00. 
►b) $ 5.750,00. 
c) $ 6.500,00. 
d) $ 6.585,00. 
e) $ 6.660,00. 

 
12 - Considere as seguintes informações, relativas às operações de uma empresa comercial tributada pelo Lucro Real com 

apuração não cumulativa de ICMS, PIS e COFINS, ocorridas durante um determinado mês do ano corrente: 
 

 Aquisição de mercadorias para revenda no valor de R$ 200.000,00, alíquota de ICMS de 18%. 
 Aquisição de mercadorias para revenda no valor de R$ 500.000,00, alíquota de ICMS de 12%. 
 Venda de mercadorias em estoque por R$ 800.000,00, com ICMS incidente sobre a operação de 12%. 
 Venda de mercadorias em estoque por R$ 400.000,00, com ICMS incidente sobre a operação de 7%. 
 Encargo de depreciação de R$ 40.000,00 relativo aos edifícios. 
 Pagamento de parcela de R$ 20.000,00 a título de arrendamento mercantil de veículos de entrega. 

 

Com base nessas operações, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os valores devidos por essa 
empresa para o ICMS, PIS e COFINS, respectivamente, no mês em questão. 

 

a) R$ 9.000,00 – R$ 7.260,00 – R$ 33.440,00. 
b) R$ 17.200,00 – R$ 7.260,00 – R$ 33.440,00 
►c) R$ 28.000,00 – R$ 7.260,00 – R$ 33.440,00. 
d) R$ 28.000,00 – R$ 7.800,00 – R$ 36.000,00. 
e) R$ 28.000,00 – R$ 8.250,00 – R$ 38.000,00.  
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13 - Considere os dados abaixo, extraídos dos registros contábeis do primeiro trimestre do corrente ano de uma empresa 
tributada pelo Lucro Real Trimestral: 

 

Descrição Valor 

Lucro antes do IRPJ e CSLL R$ 600.000 

Receita de equivalência patrimonial R$ 160.000 

Despesa com multas de trânsito R$   12.000 

Variação de valor justo não realizada, credora, de ativos biológicos e produtos agrícolas R$   55.000 

Despesas com brindes e premiações R$   23.000 
 

 Considerando as informações acima e a legislação tributária atualmente aplicável ao Imposto de Renda das Pessoas 
Jurídicas (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), assinale a alternativa correta. 

 

a) A base de cálculo (lucro real) dessa empresa para o período em questão é R$ 780.000. 
b) O valor do IRPJ devido para o período em questão é R$ 63.000. 
►c) Na existência de prejuízos fiscais acumulados de R$ 240.000 até o trimestre anterior, o IRPJ devido para o período em 

questão é R$ 67.500. 
d) Os ajustes decorrentes de adições à base de cálculo são de R$ 90.000. 
e) O total do IRPJ e da CSLL devidos para o período em questão é R$ 118.800. 

 
 

14 - Acerca da situação patrimonial e do desempenho econômico e financeiro de uma empresa comercial para os períodos 
encerrados em 31/12/X1 e 31/12/X0, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. As receitas financeiras representaram 10% e 12% das receitas totais dos períodos X0 e X1, respectivamente. 
2. Em 31/12/X1, o passivo circulante possuía um valor equivalente a 30% dos ativos totais dessa empresa. 
3. Houve um aumento de 14% no montante dos ativos imobilizados entre 31/12/X0 e 31/12/X1. 
4. O resultado líquido do período X1 cresceu 61% em relação ao resultado do período anterior. 

 

 Com base nos conceitos de Análise Horizontal e Vertical da Análise de Demonstrações Contábeis, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) Somente a afirmativa 2 é análise vertical. 
b) Somente a afirmativa 3 é análise horizontal. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 2 são análise vertical. 
d) Somente as afirmativas 1 e 4 são análise horizontal. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são análise horizontal. 

 
 

15 - A literatura que trata da Análise de Demonstrações Contábeis ensina que o Índice de Endividamento apresenta a razão 
entre o montante de capitais de terceiros e o montante do capital próprio de uma entidade. Com relação ao Balanço 
Patrimonial em 31/12/X1 de 3 empresas, considere os seguintes dados: 

 

Grupos de Contas Cia. Um Cia. Dois Cia. Três 

Ativo Total 160 200 140 

Passivo Circulante 40 120 60 

Passivo Não Circulante 20 0 10 
 

Considerando os dados acima, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O Ranking das empresas em função de grau crescente do Índice de Endividamento é o seguinte: Companhia Um, 
Companhia Três e Companhia Dois. 

(   ) Se a Companhia Um fosse a Controladora e as demais empresas fossem suas controladas com 100% de 
participação societária da Companhia Um, na inexistência de outros saldos e transações intragrupo, o Índice de 
Endividamento da Companhia Um consolidado seria 2,50. 

(   ) Se as Companhias Um e Dois fossem uma única empresa, apresentariam Índice de Endividamento de 1,05. 
(   ) Se os Passivos Circulantes da Companhia Um dobrassem de valor, mantendo constantes os demais valores 

evidenciados na tabela acima, essa empresa passaria a apresentar o maior Índice de Endividamento entre as três. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – F – V. 
b) V – F – V – V. 
c) F – F – V – V. 
d) V – F – V – F. 
e) F – V – F – F. 

 
  



7/17 
 

16 - Com relação aos Índices de Liquidez, assinale a alternativa correta. 
 

a) O Índice de Liquidez Corrente considera em seu cálculo o montante total de empréstimos e financiamentos a pagar de uma 
empresa em um dado momento. 

b) Para fins de cálculo do Índice de Liquidez Imediata, deve-se considerar no numerador o valor do Passivo Circulante, e no 
denominador, o valor total de Caixa e Equivalentes de Caixa em uma determinada data. 

c) No cálculo do Índice de Liquidez Geral, não devem ser consideradas contas do Ativo não Circulante. 
►d) A aquisição de mercadorias para o estoque à vista não impacta o valor do Índice de Liquidez Corrente. 
e) O Índice de Liquidez Seca consiste na razão entre o valor do Ativo Circulante deduzido do valor de Clientes a receber e o 

Passivo Circulante em uma determinada data. 
 

 
17 - Uma empresa comercial apresentou os seguintes balanços patrimoniais em 31/12/X1 e 31/12/X0: 
 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/X1 E 31/12/X0 

Ativo 31/12/X1 31/12/X0 Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/X1 31/12/X0 

Ativo Circulante 5.000 5.100 Passivo Circulante 4.340 7.980

Caixa e equivalentes de caixa 710 380 Empréstimos a pagar 1.280 4.390

Aplicações financeiras 940 820 Fornecedores a pagar 1.160 2.150

Clientes 1.360 980 Salários e benefícios a pagar 900 690

Estoques 1.820 2.500 Impostos a pagar 750 430

Outros valores a receber 170 420 Outras contas a pagar 250 320

Ativo Não Circulante 15.000 9.900 Passivo Não Circulante 4.260 820

Realizável a longo prazo 390 200 Empréstimos a pagar 4.260 820

Investimentos societários 5.150 2.860 Patrimônio Líquido 11.400 6.200

Imobilizado 8.820 6.340 Capital social 10.000 5.000

Intangível 640 500 Reservas de lucros 1.400 1.200

Total do Ativo 20.000 15.000 Total do Passivo e PL 20.000 15.000
 

Com base nos balanços patrimoniais acima, assinale a alternativa correta. 
 

a) O Capital Circulante Líquido (CCL) da empresa apresentou variação de $ 2.220 entre 31/12/X1 e 31/12/X0. 
b) A Necessidade de Capital de Giro (NCG) da empresa em 31/12/X1 e 31/12/X0 é $ 310 e $ 290, respectivamente. 
c) O Saldo em Tesouraria (ST) apresentou variação negativa de $ 3.560 entre 31/12/X1 e 31/12/X0. 
d) A redução do saldo de Empréstimos a Pagar do Passivo Circulante entre 31/12/X1 e 31/12/X0 impactou positivamente a 

variação da Necessidade de Capital de Giro (NCG) da empresa entre esses dois períodos. 
►e) Analisando conjuntamente os valores do Capital Circulante Líquido (CCL), da Necessidade de Capital de Giro (NCG) e do 

Saldo em Tesouraria (ST) em 31/12/X0 e 31/12/X1, é correto afirmar que a situação financeira de curto prazo da empresa 
melhorou. 

 
 
18 - Os dados abaixo foram extraídos dos registros contábeis do mês de maio/X1 de uma empresa industrial: 
 

 Estoque de matérias-primas em 30/04/X1, $ 30. 
 Estoque de produtos em elaboração em 30/04/X1, $ 40. 
 Estoque de produtos acabados em 30/04/X1, $ 50. 
 Aquisição de matérias-primas, $ 100. 
 Devolução de 10% das matérias-primas adquiridas no mês. 
 Gastos com mão de obra direta, $ 60. 
 Custos indiretos de fabricação, $ 40. 
 Estoque de matérias-primas em 31/05/X1, $ 50. 
 Estoque de produtos em elaboração em 31/05/X1, $ 80. 
 Estoque de produtos acabados em 31/05/X1, $ 30. 

 

 Considerando exclusivamente os dados acima, assinale a alternativa em que é apresentado, de forma correta, o valor do 
Custo de Produção do Período (CPP), do Custo da Produção Acabada (CPA) e do Custo dos Produtos Vendidos (CPV) 
do mês de maio/X1, respectivamente. 

 

►a) $ 170, $ 130 e $ 150. 
b) $ 190, $ 150 e $ 170. 
c) $ 200, $ 160 e $ 180. 
d) $ 210, $ 250 e $ 230. 
e) $ 230, $ 270 e $ 250. 
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19 - Os dados abaixo foram extraídos dos registros contábeis de uma empresa industrial e referem-se à produção do mês de 
junho/X1: 

 

Dados 
Produtos 

Bicicleta Patinete Triciclo 

Unidades produzidas 1.000 1.800 1.200 

Tempo de fabricação unitário (minutos) 180 120 300 

Custos unitários com matéria-prima $ 100 $ 60 $ 140 

Custos unitários com mão de obra direta $ 80 $ 100 $ 120 

Custos indiretos totais de fabricação 180.000 
 

Com base nos dados acima, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Considerando os custos unitários com matéria-prima como critério de alocação dos custos indiretos totais de 
fabricação, o valor dos custos indiretos de fabricação unitários alocados aos custos totais de fabricação unitários 
das bicicletas, patinetes e triciclos é de $ 48, $ 29 e $ 67, respectivamente. 

(   ) Não há diferenças entre os valores dos custos indiretos de fabricação unitários alocados aos custos totais de 
fabricação unitários das bicicletas, patinetes e triciclos quando se utiliza o valor total dos custos com matérias-
primas como critério de alocação dos custos indiretos totais de fabricação. 

(   ) Considerando o tempo unitário de produção como critério de alocação dos custos indiretos totais de fabricação, os 
custos totais de fabricação unitários das bicicletas, patinetes e triciclos são $ 234, $ 180 e $ 335, respectivamente. 

(   ) Considerando as unidades produzidas como critério de alocação dos custos indiretos totais de fabricação, os 
custos totais de fabricação unitários das bicicletas, patinetes e triciclos são $ 225, $ 205 e $ 305, respectivamente. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
►b) F – F – V – V. 
c) F – V – F – V. 
d) V – F – F – V. 
e) V – V – F – F. 

 
20 - Os dados abaixo foram extraídos do planejamento de produção de uma empresa industrial para o mês de maio/X1: 
 

Produto 
Preço de Venda 

Unitário 
Custo Direto 

Variável Unitário 
Custo Indireto 

Variável Unitário 
Custo Fixo Unitário 

(horas/máquina) 

Aparador $ 120 $ 60 $ 20 $ 10 

Mesa $ 140 $ 50 $ 30 $ 40 

Cadeira $ 100 $ 30 $ 20 $ 40 

Sofá $ 160 $ 60 $ 30 $ 50 
 

Com base nos dados acima, assinale a alternativa correta. 
 

a) A Margem de Contribuição Unitária dos aparadores é maior do que a Margem de Contribuição Unitária das mesas. 
b) Os aparadores possuem a maior Margem de Contribuição Unitária. 
►c) Na existência de fatores limitantes da capacidade de produção, deve-se priorizar a fabricação de sofás. 
d) Os sofás e as mesas possuem a mesma Margem de Contribuição Unitária. 
e) As cadeiras possuem a menor Margem de Contribuição Unitária. 

 
21 - Uma empresa industrial pretende lançar um novo produto no 

mercado, e para tanto realizou uma pesquisa junto ao potencial 
mercado consumidor, a fim de obter subsídios para implantar uma 
política de precificação do produto. Nessa pesquisa, foi 
determinado o potencial nível de vendas mensais do produto em 
cinco cenários de preços de venda, conforme demonstrado 
abaixo: 

 
 

O orçamento de custos para fabricação do produto indica que o 
custo unitário estimado com matérias-primas é $ 5,00, o custo 
unitário estimado com mão de obra direta é $ 3,00 e os custos 
fixos mensais estimados são $ 8.000. Com base nessas informações, assinale a alternativa que indica o preço de venda 
unitário a ser praticado que possibilita o maior lucro mensal para a empresa. 

 

a) $ 25. 
b) $ 23. 
►c) $ 20. 
d) $ 18. 
e) $ 15. 

  

Preço de venda
(Unitário) 

Demanda mensal estimada
(Unidades) 

$ 25 1.000 

$ 23 1.200 

$ 20 1.560 

$ 18 1.780 

$ 15 2.000 
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22 - Os dados abaixo referem-se a um estudo de viabilidade econômica de um projeto de investimento, elaborado por uma 
empresa industrial com o objetivo de subsidiar a decisão sobre a ampliação de sua capacidade produtiva. 

 

 
Períodos de projeção 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Perpetuidade 

Investimento inicial (100) 

Fluxo de caixa descontado 18 21 23 26 22 220 
 

O fluxo de caixa descontado representa o valor presente das entradas líquidas futuras de caixa estimadas para o projeto 
de investimento. Com base no exposto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A viabilidade econômica do projeto de investimento é alcançada apenas no período de perpetuidade. 
(   ) Se o período de payback desejado pela empresa for de 5 anos, o projeto de investimento deve ser rejeitado. 
(   ) A Taxa Interna de Retorno apurada no período explícito de projeção de 5 anos é maior do que a Taxa Mínima de 

Atratividade utilizada como taxa de desconto para o cálculo do fluxo de caixa descontado de cada ano. 
(   ) A Taxa Mínima de Atratividade considerada no projeto de investimento é de 10%. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
b) F – V – V – F. 
c) V – F – F – V. 
►d) F – F – V – V. 
e) V – F – V – F. 

 
 

23 - Em relação às Receitas Públicas, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o reconhecimento da receita orçamentária 
sob o enfoque patrimonial deve ser feito observando o regime de competência, ao passo que o reconhecimento da 
receita orçamentária sob o enfoque orçamentário deve ser feito observando o regime de caixa. 

2. De acordo com a redação atual do Artigo 11 da Lei 4.320/64, as Receitas Industriais e as Receitas Patrimoniais são 
subdivisões das Receitas de Capital. 

3. O § 2º do Artigo 11 da Lei 4.320/64 determina que o superávit orçamentário corrente deve ser classificado como 
uma Receita Corrente. 

4. A obtenção de empréstimos por ente público deve ser registrada como Receita de Capital. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
24 - No início de janeiro/X1, um ente público obteve financiamento em moeda estrangeira (ME$) no valor de ME$ 5.000 junto 

a uma instituição financeira estrangeira, o que significou um ingresso de $ 10.000 no caixa desse ente público. Esse 
financiamento prevê o pagamento em parcela única, ao final do ano X1, do montante total corrigido pela variação 
cambial, acrescido de juros de 3% com capitalização simples. Ao final de dezembro/X1, o ente público efetuou um 
pagamento no valor de $ 12.360. Com base no exposto, e considerando o Enfoque Orçamentário para as Despesas, 
quanto ao tratamento dos valores relativos ao pagamento do financiamento, assinale a alternativa correta. 

 

a) Despesa Corrente de pagamento de juros no valor de $ 360, Despesa Corrente de variação cambial de financiamentos no 
valor de $ 2.000 e Despesa de Capital de amortização de financiamentos no valor de $ 10.000. 

b) Despesa de Capital de amortização de financiamentos no valor de $ 12.360. 
c) Despesa de Capital de amortização de financiamentos no valor de $ 12.000 e Despesa Corrente de pagamento de juros do 

financiamento no valor de $ 360. 
►d) Despesa de Capital de amortização de financiamentos no valor de $ 10.000, Despesa de Capital de variação cambial de 

financiamentos no valor de $ 2.000 e Despesa Corrente de pagamento de juros no valor de $ 360. 
e) Despesa Corrente de pagamento de juros do financiamento no valor de $ 2.360 e Despesa de Capital de amortização de 

financiamentos de $ 10.000. 
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25 - A Prefeitura de um município apresentou os seguintes valores para suas receitas arrecadadas e despesas 
orçamentárias executadas no ano T1: 

 

 Alienação de bens móveis: $ 300 
 Amortização da dívida: $ 2.000 
 Amortização de empréstimo: $ 400 
 Aquisição de software de gestão: $ 100 
 Atualização monetária e cambial da dívida: $ 400 
 Aumento de capital social em empresa pública municipal: $ 1.000 
 Consultoria financeira e jurídica: $ 100 
 Edificações de obras públicas: $ 3.000 
 Juros e encargos da dívida: $ 600 
 Materiais de consumo: $ 800 
 Operações de crédito: $ 4.000 
 Receita de dívida ativa: $ 500 
 Receitas de dividendos de empresa pública municipal: $ 200 
 Receitas imobiliárias: $ 600 
 Receitas tributárias: $ 6.000 
 Remuneração de depósitos bancários: $ 300 
 Salários e encargos do funcionalismo público: $ 5.500 
 Serviços terceirizados: $ 1.500 
 Taxa de iluminação pública e coleta de lixo: $ 200 
 Transferências do Fundo de Participação dos Municípios, $ 2.500 

 

Com base nas informações acima, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Essa Prefeitura municipal apurou superávit orçamentário corrente de $ 1.800 no ano T1. 
b) Durante T1, a Prefeitura desse município apresentou um total de receitas correntes de $ 10.100. 
c) As despesas correntes do município no período T1 foram de $ 8.000. 
d) Foi apurado um déficit orçamentário de capital de $ 1.600 por essa Prefeitura municipal em T1. 
e) Houve execução de $ 7.500 a título de despesas de capital no período T1. 

 
 
26 - Uma Universidade Estadual construiu um conjunto de edifícios em seu principal campus universitário, e um deles, 

atendendo a uma demanda da comunidade estudantil, foi destinado para locação para a operação de uma cafeteria. O 
edifício em questão apresentou um custo total de construção de $ 400.000, e espera-se uma vida útil econômica de 
40 anos. Em outubro/T0 foi assinado o contrato de locação, com vigência de 5 anos a partir da data de entrada em 
operação da cafeteria, que, no caso, foi 01/01/T1. O contrato de locação prevê pagamentos mensais de aluguel no valor 
de $ 3.000, com vencimento no último dia útil de cada mês, com o primeiro pagamento em janeiro/T1. De acordo com o 
disposto na NBC TSP 06 – Propriedades para Investimento –, esse imóvel configura-se em propriedade para 
investimento, tendo em vista que será mantido para auferir receitas de aluguel para a Universidade Estadual. 
Considerando que em 31/12/T1 o edifício foi avaliado, a valor justo, em $ 560.000, identifique como verdadeiras (V) ou 
falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Se a Universidade Estadual optar pela mensuração de suas Propriedades para Investimento após o reconhecimento 
inicial com base no Modelo de Custo, o valor contábil do edifício locado à cafeteria em 31/12/T1 será $ 390.000. 

(   ) Se a Universidade Estadual optar pela mensuração de suas Propriedades para Investimento após o reconhecimento 
inicial com base no Modelo de Custo, apresentará variações patrimoniais quantitativas aumentativas de $ 36.000 a 
título de exploração de bens, serviços e direitos e $ 10.000 de variações patrimoniais quantitativas diminutivas a 
título de depreciação de bens. 

(   ) Caso opte pela mensuração de suas Propriedades para Investimento após o reconhecimento inicial com base no 
Modelo de Valor Justo, a Universidade Estadual reconhecerá variações patrimoniais quantitativas aumentativas de 
$ 36.000 a título de exploração de bens, serviços e direitos e de $ 134.000 a título de valorização e ganhos com 
ativos. 

(   ) Caso opte pela mensuração de suas Propriedades para Investimento após o reconhecimento inicial com base no 
Modelo de Valor Justo, a Universidade Estadual evidenciará o valor de $ 546.000 como o valor contábil de sua 
propriedade para investimento em 31/12/T1. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – V. 
►b) V – V – F – F. 
c) F – F – V – F. 
d) F – V – F – V. 
e) V – F – V – F. 
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27 - A partir de 2008, o Conselho Federal de Contabilidade passou a emitir as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público, convergentes às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público emitidas pelo 
IPSASB/IFAC, que, entre outras questões, abordam os critérios de reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, 
receitas e despesas de entidades do setor público. Com base no exposto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) 
as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado – estabelece que apenas o método linear pode ser utilizado para reconhecimento 
da depreciação dos ativos imobilizados de entidades do setor público. 

(   ) A NBC TSP 04 – Estoques – determina que estoques para distribuição gratuita, por exemplo, os livros didáticos que 
serão distribuídos a alunos da rede pública de ensino em momento futuro, devem ser mensurados no ente público 
que os mantém pelo menor valor entre o custo e o custo corrente de reposição. 

(   ) A NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado – determina a obrigatoriedade de reconhecimento do patrimônio cultural tangível, 
por exemplo, monumentos públicos, obras de arte e reservas florestais naturais, como ativo imobilizado pelo ente 
público que os mantém. 

(   ) A NBC TSP 02 – Receita de Transação com Contraprestação – aborda aspectos relativos ao reconhecimento e 
mensuração de receitas de entidades do setor público decorrentes de transações com contraprestação, por 
exemplo, as receitas públicas decorrentes da arrecadação de tributos. 

(   ) A NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes – não se aplica às provisões relativas a 
tributos sobre a renda e congêneres. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F – V. 
b) F – F – V – F – V. 
c) V – F – V – V – F. 
d) V – V – F – V – F. 
►e) F – V – F – F – V. 

 
28 - Considerando os conceitos relacionados ao Controle Interno e Externo no âmbito do setor público, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) De acordo com a NBC T 16.8 – Controles Internos, aplicável ao Setor Público –, o controle interno é classificado em quatro 
categorias: operacional, contábil, patrimonial e normativo. 

b) De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa total com o funcionalismo 
público no âmbito dos municípios não poderá exceder a 50% da receita corrente líquida, motivo pelo qual a Lei determinou 
que os municípios devem implantar mecanismos de controle interno dos gastos com o funcionalismo público. 

c) O Artigo 71 da Constituição Federal de 1988 estabelece que os Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos 
Municípios são órgãos de controle interno vinculados hierarquicamente ao Poder Legislativo em âmbito federal, estadual e 
municipal, respectivamente. 

►d) Autarquias federais, como por exemplo as Universidades Federais, deverão prestar contas ao Tribunal de Contas da União 
até 30 de junho em relação ao exercício financeiro anterior. 

e) O Presidente da República deverá prestar, anualmente, ao Tribunal de Contas da União, até o último dia do mês de 
fevereiro do ano corrente, as contas relativas ao exercício financeiro anterior. 

 
29 - De acordo com a NBC TSP 16.6 (R1) – Demonstrações Contábeis – a Demonstração das Variações Patrimoniais tem 

como objetivo evidenciar as variações verificadas no patrimônio do ente público, indicando o resultado patrimonial do 
exercício, por meio da confrontação entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. Essa 
demonstração é prevista no artigo 104 da Lei 4.320/64. Ao final do período X1, um município apresentou os seguintes 
valores, extraídos de seu sistema contábil: 

 

 Alienação de veículos pelo valor de $ 120, cujo valor contábil era $ 150. 
 Depreciação de bens móveis e imóveis: $ 130. 
 Despesa orçamentária de capital de aquisição de veículos: $ 240. 
 Despesa orçamentária de capital com a amortização de financiamentos: $ 800. 
 Despesas orçamentárias de custeio empenhadas: $ 2.800. 
 Despesas orçamentárias de custeio inscritas em restos a pagar: $ 350. 
 Juros e encargos de financiamentos obtidos: $ 120. 
 Perda por redução ao valor recuperável de ativos: $ 60. 
 Receita orçamentária de capital oriunda de obtenção de financiamentos: $ 500. 
 Receitas tributárias previstas: $ 1.200. 
 Receitas tributárias realizadas: $ 1.250. 
 Rendimentos de aplicações financeiras: $ 80. 
 Subvenções econômicas concedidas: $ 100. 
 Transferência intergovernamental recebida a título de cota parte do ICMS: $ 2.900. 
 Transferência intragovernamental a título de duodécimo à Câmara de Vereadores: $ 250. 

 

Um dos indicadores de análise econômico-financeira aplicado à contabilidade do setor público é o Quociente das 
Variações Patrimoniais, cujo resultado consiste no quociente entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as 
Variações Patrimoniais Diminutivas. Assinale a alternativa que apresenta o valor desse indicador para o período X1: 

 

a) ≅ 1,07. 
b) ≅ 1,10. 
►c) ≅ 1,20. 
d) ≅ 1,24. 
e) ≅ 1,35.  
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30 - Os dados abaixo foram extraídos do Balanço Financeiro do período T1 de um determinado município: 
 

 Saldo positivo relativo ao exercício anterior: $ 20 
 Receitas orçamentárias: $ 650 
 Outras receitas extraorçamentárias: $ 60 
 Despesas orçamentárias: $ 620 
 Restos a pagar do exercício: $ 40 
 Saldo financeiro positivo para o exercício seguinte: $ 80 

 

Qual é o total de despesas extraorçamentárias do período T1? 
 

a) $ 10. 
b) $ 30. 
c) $ 50. 
►d) $ 70. 
e) $ 90. 

 
 
31 - De acordo com a NBC TSP 16.6 (R1) – Demonstrações Contábeis –, o Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, 

Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública. Os 
dados abaixo foram extraídos do Balanço patrimonial de um município relativos ao período T1: 

 

 O montante registrado no Passivo Circulante foi 380.000. 
 O montante registrado no Passivo não Circulante foi $ 460.000. 
 O Ativo total foi 60% maior do que a soma dos totais do Passivo Circulante e Passivo não Circulante. 
 O Patrimônio Líquido em 31/12/T0 foi equivalente a 85% do Patrimônio Líquido em 31/12/T1. 

 

Considerando o exposto, assinale a alternativa que apresenta o valor do resultado patrimonial do exercício encerrado 
em 31/12/T1 para esse município. 

 

a) Superavitário em $ 34.200. 
b) Superavitário em $ 41.400. 
►c) Superavitário em $ 75.600. 
d) Superavitário em $ 84.000. 
e) Superavitário em $ 107.100. 

 
 

32 - Em relação aos aspectos contábeis gerais associados às Unidades Gestoras de Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPS), assinale a alternativa correta. 

 

►a) Os bens, direitos e ativos de qualquer natureza vinculados à finalidade previdenciária da Unidade Gestora do RPPS devem 
ser avaliados e reavaliados periodicamente, a fim de garantir que estejam permanentemente representados pelos seus 
respectivos valores de mercado. 

b) A escrituração contábil da Unidade Gestora do RPPS deve ser distinta da escrituração mantida pelo ente federativo apenas 
nos casos em que a Unidade Gestora possuir personalidade jurídica própria. 

c) A escrituração contábil da Unidade Gestora do RPPS deve obedecer à legislação societária, isto é, a Lei nº 6.404/1976 e 
alterações posteriores. 

d) A carteira de investimentos financeiros da Unidade Gestora do RPPS deve ser avaliada ao custo amortizado. 
e) As demonstrações contábeis da Unidade Gestora do RPPS devem vir acompanhadas de parecer elaborado por Auditor 

Externo Independente. 
 
 
33 - As receitas dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) são divididas entre Receitas Orçamentárias Correntes e 

Receitas Orçamentárias de Capital. Em relação aos exemplos de receitas orçamentárias abaixo listados, assinale 1 se 
for Receita Orçamentária Corrente e 2 se for Receita Orçamentária de Capital. 

 

(   ) Receitas financeiras de investimentos que compõem a carteira de investimentos da Unidade Gestora do RPPS. 
(   ) Recebimentos decorrentes da amortização de empréstimos concedidos pela Unidade Gestora do RPPS a terceiros. 
(   ) Aportes financeiros efetuados pelo ente federativo para cobertura de déficit atuarial do Plano previdenciário. 
(   ) Receitas decorrentes das contribuições patronais do ente federativo ao qual a Unidade Gestora do RPPS é 

vinculada. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 2 – 2 – 2. 
b) 2 – 1 – 1 – 1. 
c) 2 – 1 – 2 – 2. 
d) 1 – 1 – 2 – 1. 
►e) 1 – 2 – 1 – 1. 
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34 - Em relação ao Plano de Contas aplicado aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), é INCORRETO afirmar: 
 

a) A Unidade Gestora do RPPS deve utilizar o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público Estendido, instituído pela Secretaria 
do Tesouro Nacional, até o 7º nível de desdobramento. 

b) Os ganhos ou perdas em investimentos da carteira de investimentos da Unidade Gestora do RPPS constituem variações 
patrimoniais aumentativas e diminutivas. 

c) De acordo com Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, as contas de Ativo devem ser dispostas em ordem decrescente 
de grau de conversibilidade (rapidez com que os valores podem ser convertidos em dinheiro); as contas de Passivo, em 
ordem decrescente de grau de exigibilidade (as que devem ser pagas mais rapidamente). 

►d) A Unidade Gestora do RPPS deve registrar as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas pelo regime de caixa. 
e) As Provisões Matemáticas Previdenciárias devem ser reconhecidas como Passivo Não Circulante da Unidade Gestora do 

RPPS. 
 
35 - Em 30/06/T1, a Unidade Gestora de um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) adquiriu no mercado financeiro, 

para fins de investimento previdenciário, um título público federal com as seguintes características: 
 

• Valor de aquisição do título: $ 5.000. 
• Vencimento em 30/06/T6. 
• Taxa de juros: 10% ao ano. 
• Resgate do montante total, composto pelo valor de aquisição do título mais os rendimentos financeiros à taxa de 

juros de 10% ao ano, em 30/06/T6. 
• Título com liquidez de mercado. 
 

 No gráfico abaixo, é apresentada a Curva do Título, com base na mensuração, no custo amortizado e no valor justo 
mensurado pela cotação do título público federal no mercado financeiro: 

 

 
 

Com base nas informações acima, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Em 31/12/T1, a Unidade Gestora do RPPS irá reconhecer $ 515 a título de Variação Patrimonial Diminutiva 
Financeira decorrente da marcação a mercado do título público federal. 

(   ) Até 30/06/T6, a Unidade Gestora do RPPS irá reconhecer cumulativamente $ 3.053 a título de Variação Patrimonial 
Aumentativa Financeira decorrente da marcação a mercado do título público federal. 

(   ) Entre 31/12/T2 e 31/12/T3, a Unidade Gestora do RPPS irá reconhecer $ 450 como impacto financeiro das Variações 
Patrimoniais Aumentativas Financeiras derivadas desse título público federal. 

(   ) A marcação a mercado do título público federal produziu valores decrescentes de variação de valor justo para o 
título entre 30/06/T1 e 30/06/T6. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – F – V – F. 
b) V – V – F – F. 
c) F – F – F – F. 
d) F – V – F – V. 
e) V – V – V – V. 
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36 - Ao elaborar a proposta orçamentária para o período T1, a Unidade Gestora de um Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS) determinou os seguintes valores para a Previsão Inicial de Receitas Orçamentárias e para a Dotação Inicial das 
Despesas orçamentárias: 

 

 Alienação de bens imóveis: $ 420. 
 Amortização de empréstimos concedidos: $ 170. 
 Amortização de empréstimos contraídos: $ 350. 
 Aquisição de ações de empresas de capital aberto: $ 600. 
 Aquisição de softwares e computadores: $ 300. 
 Contribuições dos servidores ativos do ente federativo: $ 1.500. 
 Despesas com aposentadorias e pensões: $ 1.680. 
 Despesas com materiais de consumo: $ 120. 
 Despesas com salários e encargos dos servidores do RPPS: $ 270. 
 Juros de empréstimos concedidos: $ 130. 
 Juros de empréstimos contraídos: $ 150. 
 Receita de parcelamento de débitos previdenciários anteriores do ente federativo: $ 110. 
 Receita patronal previdenciária intraorçamentária: $1.200. 
 Receitas de aluguéis: $ 180. 
 Receitas financeiras decorrentes de investimentos em valores mobiliários: $ 340. 

 

 Com base nos dados acima, assinale a alternativa correta em relação à proposta orçamentária para o período T1 da 
Unidade Gestora do RPPS. 

 

a) A Previsão Inicial de Receitas Correntes Orçamentárias é de $ 4.050. 
►b) Está previsto um superávit orçamentário inicial de $ 580, que deverá ser evidenciado como Despesa Orçamentária 

denominada Reserva do RPPS no Balanço Orçamentário do período T1. 
c) A Dotação Inicial das Despesas Orçamentárias de Capital é de $ 1.400. 
d) As Receitas Orçamentárias de Capital incialmente previstas são de $ 1.350. 
e) O superávit previdenciário inicial previsto de $ 1.130 deverá ser evidenciado como Despesa Orçamentária denominada 

Reserva do RPPS no Balanço Orçamentário do período T1, ao passo que o déficit operacional inicial previsto de $ 550 
deverá ser evidenciado como compensação contra o saldo inicial de recursos arrecadados em períodos anteriores no 
Balanço Orçamentário de T1. 

 
 
37 - Em 30/06/T1, a Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) apresentou em seu Ativo Imobilizado 

um edifício, que nessa data estava registrado contabilmente por $ 144.000, sendo esse valor o resultado da 
confrontação do seu custo histórico, de $ 396.000, com a depreciação acumulada, de $ 252.000. Em atendimento ao 
disposto na NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado –, a Unidade Gestora do RPPS procedeu à reavaliação desse edifício. O 
Laudo de Avaliação, elaborado por perito externo e datado de 30/06/T1, apontou $ 216.000 como o novo valor contábil do 
edifício e vida útil remanescente de 12 anos a partir dessa data. Com base no exposto, abaixo são apresentados 05 
possíveis lançamentos contábeis que podem ser feitos pela Unidade Gestora do RPPS relacionados ao Edifício para o 
período entre 30/06/T1 e 31/07/T1: 
 

1. D – 1.2.3.8.1.02.01 – Ativo Imobilizado – (-) Depreciação Acumulada de Bens de uso especial:  ................. 252.000 
 C – 1.2.3.2.1.01.03 – Ativo Imobilizado – Edifício:.............................................................................................. 252.000 
2. D – 1.2.3.2.1.01.03 – Ativo Imobilizado – Edifício:...............................................................................................  72.000 
 C – 2.3.6.1.1.00.00 – Patrimônio Líquido – Reserva de Reavaliação: ................................................................. 72.000 
3. D – 3.3.3.1.1.01.02 – Variações Patrimoniais Diminutivas – Depreciação de bens imóveis ............................... 1.500 
 C – 1.2.3.8.1.02.01 – Ativo Imobilizado – (-) Depreciação Acumulada de Bens de uso especial ....................... 1.500 
4. D – 2.3.6.1.1.00.00 – Patrimônio Líquido – Reserva de Reavaliação ....................................................................... 500 
 C – 4.6.1.1.1.02.01 – Variações Patrimoniais Aumentativas – Reavaliação de Bens de uso especial  ................ 500 
5. D – 3.3.3.1.1.01.02 – Variações Patrimoniais Diminutivas – Depreciação de bens imóveis ............................... 3.250 
 C – 1.2.3.8.1.02.01 – Ativo Imobilizado – (-) Depreciação Acumulada de Bens de uso especial ....................... 3.250 

 

De acordo com os procedimentos contábeis que devem ser adotados pela Unidade Gestora do RPPS em relação à 
reavaliação de ativos imobilizados, estão corretos os lançamentos contábeis: 

 

a) 2 e 3 apenas. 
b) 4 e 5 apenas. 
►c) 1, 2 e 3 apenas. 
d) 1, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 4 e 5 apenas. 
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38 - A respeito do tratamento contábil da carteira de investimentos do RPPS, assinale a alternativa correta. 
 

a) A legislação aplicada aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) determina que as aplicações e investimentos dos 
recursos previdenciários sejam feitos exclusivamente por meio de gestão própria, ou seja, pela própria Unidade Gestora do 
RPPS. 

►b) O Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN) deve ser enviado periodicamente pelo ente federativo que instituiu o 
RPPS para o Ministério da Previdência Social, a fim de garantir a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária. 

c) A aquisição de títulos públicos federais como forma de investimentos previdenciários pela Unidade Gestora do RPPS 
necessita de autorização legislativa por parte do ente federativo que instituiu o RPPS. 

d) A legislação previdenciária determina que os títulos públicos federais adquiridos diretamente pelo RPPS devem ser 
mensurados periodicamente com base no respectivo custo amortizado, com base nas tabelas divulgadas diariamente pela 
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). 

e) Não se aplica o teste de impairment para ativos previdenciários. 
 
39 - A Norma Brasileira de Contabilidade NBC TSP 09 – Redução ao Valor Recuperável de Ativo não Gerador de Caixa – 

objetiva estabelecer os procedimentos que uma entidade pública deve aplicar para determinar se um ativo não gerador 
de caixa é objeto de redução ao valor recuperável e assegurar que as perdas por redução ao valor recuperável sejam 
reconhecidas, aplicando-se às entidades do setor público em geral, e em específico às Unidades Gestoras dos Regimes 
Próprios de Previdência Social (RPPS). Considere que uma Unidade Gestora do RPPS adquiriu no início de abril de T0 
um ativo imobilizado não gerador de caixa, utilizado em suas atividades administrativas, pelo valor de $ 108.000, com 
valor residual estimado de 10% na data de aquisição, vida útil econômica de 10 anos e despesa de depreciação 
reconhecida pelo método linear. Ao elaborar as demonstrações contábeis do ano T4, o Contador da Unidade Gestora do 
RPPS apurou evidências internas de que o ativo imobilizado em questão possa ser objeto de redução ao valor 
recuperável, e para tanto estimou o seu valor recuperável da seguinte forma: valor justo líquido das despesas estimadas 
de venda do ativo imobilizado de $ 50.000; valor em uso, com base no custo de reposição depreciado em 31/12/T4, 
calculado a partir do preço de aquisição como novo de $ 120.000 para o mesmo ativo imobilizado nessa data. Com base 
no exposto, assinale a alternativa que indica como o Contador da Unidade Gestora do RPPS deverá proceder em relação 
ao possível reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável do ativo imobilizado em questão em 31/12/T4. 

 

a) Não há o reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável do imobilizado, pois seu valor justo, líquido das 
despesas estimadas de venda, é superior aos $ 45.900 que representam o valor contábil do imobilizado em 31/12/T4. 

b) Deverá ser reconhecida uma perda por redução ao valor recuperável do imobilizado de $ 11.830, em função de seu valor 
justo, líquido das despesas estimadas de venda, ser inferior ao respectivo valor contábil em 31/12/T4. 

c) Não há o reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável do imobilizado, uma vez que, diferentemente da 
Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 01 (R4) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos –, utilizada por entidades do 
setor privado, a NBC TSP 09 – Redução ao Valor Recuperável de Ativo não Gerador de Caixa – não prevê fontes internas 
de informação como indicação para avaliar se um ativo pode ser objeto de redução ao valor recuperável. 

d) Deverá ser reconhecida uma perda por redução ao valor recuperável do imobilizado de $ 6.700, em função de seu valor 
justo, líquido das despesas estimadas de venda, ser inferior ao respectivo valor contábil em 31/12/T4. 

►e) Tendo em vista o valor em uso do imobilizado de $ 68.700, mensurado com base no respectivo custo de reposição 
depreciado do imobilizado calculado a partir do preço de aquisição como novo, ser superior ao seu valor contábil em 
31/12/T4, não há o reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável do imobilizado. 

 
 
40 - Em relação aos Sistemas e Demonstrativos exigidos pelo Ministério da Previdência Social das Unidades Gestoras dos 

Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS por meio do Sistema de Informações dos Regimes de Previdência Social 
– CADPREV), considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Os seguintes demonstrativos devem ser elaborados e enviados pelos entes federativos instituidores de RPPS ao 
Ministério da Previdência Social por meio do Sistema CADPREV Web: Demonstrativo do Resultado da Avaliação 
Atuarial (DRAA); Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses (DIPR); Demonstrativo da Política de 
Investimentos (DPIN) e o Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR). 

2. O Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial (DRAA) do RPPS deve ser apresentado por sua Unidade 
Gestora do Ministério da Previdência Social, por meio do Sistema CADPREV Web, até o último dia útil do mês 
seguinte ao término de cada trimestre do ano-calendário. 

3. O Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses (DIPR) é o principal documento de comprovação, 
pelos entes federativos, do cumprimento do caráter contributivo do RPPS, devendo ser enviado ao Ministério da 
Previdência Social, por meio do Sistema CADPREV Web, até o último dia do mês seguinte ao encerramento de cada 
bimestre do ano-calendário. 

4. O Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR), elaborado ao final de cada ano-calendário e 
entregue pelo ente federativo ao Ministério da Previdência Social, por meio do Sistema CADPREV Web, até 31 de 
março do ano-calendário corrente, em relação às informações do ano-calendário anterior é um relatório que 
demonstra, de forma análoga à Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos das Sociedades Anônimas, o 
resultado da variação da provisão atuarial do RPPS. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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Em 31/12/T1, a Companhia NBC apresentou as seguintes contas patrimoniais e de resultado, com os respectivos saldos: 
 

Conta Saldo Conta Saldo 

Adiantamentos a fornecedores 314 Imóveis e edificações 5.270

Ajuste a valor presente – receita de vendas 620 Impostos de vendas a pagar 345

Ajuste a valor presente de clientes a receber 120 Investimentos financeiros temporários 920

Ajuste a valor presente de clientes a receber – 
longo prazo 

342 Investimentos financeiros temporários – longo prazo 475

Ajuste a valor presente de fornecedores a pagar 135 Investimentos societários em coligadas – Cia. IFRS 1.840

Ajustes de Avaliação Patrimonial – ganhos em 
ativos financeiros 

433
Investimentos societários em controladas – Cia. 
CPC 

964

Amortização de mais valias de ativos líquidos 221 IR/CS a compensar 276

Ativo não circulante mantido para venda – 
investimento societário na Cia. FASB 

1.220
IR/CS Diferido sobre mais-valias de ativos líquidos 
– Cia. CPC 

667

Caixa e equivalentes de caixa 365
IR/CS Diferido sobre mais-valias de ativos líquidos 
– Cia. IFRS 

420

Capital social 10.000 Juros a apropriar de financiamentos a pagar 304

Clientes a receber 1.240
Juros a apropriar de financiamentos a pagar – longo 
prazo 

942

Clientes a receber – longo prazo 667 Mais-valia de estoques – Cia. IFRS 620

Contas diversas a pagar 434
Mais-valia de exigíveis a pagar de longo prazo – 
Cia. CPC 

100

Custo das mercadorias vendidas 3.980 Mais-valia de imobilizados – Cia. IFRS 235

Depreciação acumulada de ativos imobilizados 2.217 Mais-valia de marcas – Cia. CPC 2.340

Despesa com impostos incidentes sobre vendas 2.392
Menos-valia de exigíveis a pagar de longo prazo – 
Cia. IFRS 

378

Despesa com juros de empréstimos e 
financiamentos 

389 Menos-valia de imobilizados – Cia. CPC 278

Despesas comerciais 1.160 Mobiliário e equipamentos 1.670

Despesas de depreciação de ativos imobilizados 760 Perdas por impairment de ativos imobilizados 175

Despesas gerais e administrativas 1.924 Perdas por impairment de goodwill adquirido 294

Devoluções de vendas 430 Prejuízos acumulados 130

Empréstimos a pagar – Cia. CPC 1.625 Receita bruta de vendas 12.391

Estoques de mercadorias para revenda 764 Receita de equivalência patrimonial 725

Financiamentos a pagar 1.497 Receitas financeiras de investimentos financeiros 365

Financiamentos a pagar – longo prazo 3.487 Reservas de capital 1.125

Fornecedores a pagar 782 Reservas de lucros 1.320

Ganho na alienação de ativos imobilizados 387 Salários e encargos a pagar 463

Ganhos por variação de valor justo de ativos 
financeiros 

477 Softwares 465

Goodwill – Cia. CPC 891 Terrenos 2.850

Goodwill – Cia. IFRS 1.430 Veículos 950

 
 
Elabore o Balancete de Verificação da Companhia NBC em 31/12/T1. 
 
  

BALANCETE CONTÁBIL 
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RASCUNHO

Observações:  
Na resolução do exercício, deverão ser contemplados os seguintes aspectos: 
a) A ordem de apresentação das contas patrimoniais e de resultado deverão seguir as diretrizes das Normas Brasileiras de 

Contabilidade, Técnicas Gerais Completas (NBC TG), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; 
b) Apresentação de subtotais para o montante do ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


