Contador
11)Uma empresa que tenha vendido R$ 80.000,00 no ano de 2008, e no ano de 2009 tenha tido uma
queda de vendas de 15%, sabendo que possui Deduções de 17%, teve em 2009, receita líquida de:
a)
b)
c)
d)

R$ 56.440,00
R$ 70.000,00
R$ 33.660,00
Nenhuma das respostas anteriores está correta.

12) A práxis vigente permite que a despesa pública possa ser classificada de maneira funcional,
institucional ou, ainda, segundo sua natureza. Do ponto de vista da natureza, investimentos devem
ser classificados como:
a)
b)
c)
d)

Grupo de despesa.
Categoria Econômica.
Elemento de despesa.
Modalidade de aplicação.

13) Umveículo possui um nível de desgaste físico estimado em 20% ao ano. Sea empresa
temcontabilizado essa depreciação, levando em conta o valor residual de 10% e sabendo-se que
ainda resta ao veículo uma vida útil de quatro anos e três meses, pode-se dizer que o valor
contábil atual desse veículo é de:
a)R$ 2.000,00.
b)R$ 1.730,00. NULA
c)R$ 1.640,00.
d)Nenhuma das respostas anteriores está correta.
14) As afirmativas a seguir estão corretas, exceto:
a) Entende-se como arrecadação a fase do estágio da receita em que o credor se habilita ao
recebimento do valor e concede ao poder público a plena quitação pela emissãodo recibo.
b) Entre os estágios da receita temos o lançamento de receita. É o estágio em que discriminam
a espécie, o valor e o vencimento do tributo de cada um.
c) O recolhimento é a fase em que os agentes arrecadadores (públicos ou privados) entregam
ao tesouro público o produto da arrecadação.
d)A dívida ativaéa composição das importâncias relativas a tributos,multas e créditos
fazendários desde que tenham sido lançados.

A Prefeitura Municipal de Cacoal encaminhou à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei do
Orçamento Anual conforme resumo a seguir. Na condição de Assessor da Comissão que analisa o
projeto de lei, você deve responder às questões 15 e 16.

4

RECEITA
Receitas Correntes
Tributária
Patrimonial
Soma
Receita de Capital
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Soma
Total

$
200

DESPESA
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos

100

50
250

Outras Correntes
Soma

170
270

200
100
300

Despesas de Capital
Investimento
Amortização da Dívida
Soma

200
80
280

550

Total

$

550

15) O resultado previsto no orçamento corrente é:
a)
b)
c)
d)

Superávit de $ 20.
Déficit de $ 20.
Resultado Nulo.
Déficit de $ 300.

16) Qual o resultado total previsto?
a)
b)
c)
d)

Superávit de $ 250.
Déficit de $ 250.
Déficit de $ 300.
Superávit de $ 300.

17) Um empresa realizou asoperações abaixo, no prazo de uma semana.
1.
2.
3.
4.
5.

Comprou objetos por R$ 2.000,00, pagando 30% de entrada.
Pagou a conta de luz vencida no mês passado, no valor de R$ 95,00.
Vendeu 2/4 dos objetos por R$ 800,0, recebendo 40% de entrada.
Registrou a conta de luz do mês (R$ 80,00) para pagamento no mês seguinte.
Vendeu, a vista, o resto dos objetos comprados, por R$ 1.300,00.

A contabilização obedece aos princípios fundamentais da contabilidade; as operações de compra e
venda não sofreram tributação; não houve outras transações no mês. O registro contábil desses
fatos, se corretamente lançados, evidenciará o seguinte resultado do mês:
a)
b)
c)
d)

R$ 15,00 (lucro)
R$ 120,00 (lucro)
R$ 75,00 (prejuízo)
Nenhuma das respostas anteriores.

18) Tendoem perspectiva o art. 35 da Lei nº 4.320/64, pertencem ao exercício financeiro as receitas
nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Combase no citado, assinale
a opção correta.
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a) Emrelação às despesas, caso legalmente empenhadas e liquidadas, porém não pagas, deverão
ser inscritas em “Restos a Pagar Não Processados”.
b) Aemissão de “pré-empenho”, que é um evento da classe 40, reduz a dotação
correspondente à despesa, mas não a vincula obrigatoriamente ao exercício em que o pré
empenho é realizado.
c) Ficacaracterizado, com a aplicação do artigo em epígrafe, o regime múltiplo para receitas e
despesas na Contabilidade Pública no Brasil.
d) Adota-se o regime de caixa para despesas e de competência para receitas.
19) Uma unidade orçamentária emite dois empenhos: um para atender as despesas de telefone e o
outro para atender a despesas relativas a um contrato de manutenção de elevadores, no valor de $
60.000,00, com duração de um ano e pagamento de $ 5.000,00 por mês. Tais empenhos são,
respectivamente, dos seguintes tipos:
a)
b)
c)
d)

Estimativa e ordinário.
Global e estimativa.
Estimativa e Global.
Ordinário e estimativa.

20) Analise as afirmações e marque a opção correta.
a) Sob o aspecto de execução orçamentária, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele
legalmente empenhadas.
b) É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
c) No caso de não se poder determinar o montante da despesa, o empenho será global.
d) A ordem de pagamento poderá ser exarada por qualquer setor da entidade.
21) Segundo a resolução n. 750/93, do Conselho Federal de Contabilidade, os princípios fundamentais
decontabilidade são:
a) Entidade,Continuidade, Oportunidade, Registro pelo Valor Original, Atualização Monetária,
Prudência, e Competência.
b) Entidade,Legitimidade, Racionalidade, Registro pelo Valor Histórico, Conservadorismo, e
Competência.
c) Entidade,Estabilidade, Segurança, Registro pelo Valor de Reposição, Conservadorismo, e
Competência.
d) Entidade,Publicidade, Oportunidade,Registropelo Valor Original, Conservadorismo,
Atualização Patrimonial, Legalidade, e Competência.
22) O Governo resolve adquirir um imóvel (terreno) necessário à construção de uma escola. Em que
elemento de despesa você classificaria o gasto:
a)
b)
c)
d)

4.4.00.51 – Obras e Instalações.
4.4.00.61 – Aquisição de Imóveis.
4.4.00.52 – Equipamentos e Material Permanente.
4.5.00.10 – Outros Benefícios.

23) Tratando do tema Orçamento Público, segundo a Constituição de 1988 são de iniciativa do poder
executivo, os seguintes projetos de lei:
a) O Plano Plurianual, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, e a Lei de Orçamento Anual.
b) Somente o Plano Plurianual.
6

c) Somente o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes Orçamentárias.
d) Somente o Plano Plurianual e a Lei do Orçamento Anual.
24) São princípios orçamentários:
a) Legitimidade, Legalidade, e Publicidade.
b) Originalidade, Legalidade e Publicidade.
c) Exclusividade, Unidade, e Publicidade.
d) Império, Unidade, e Publicidade.
25) Considera-se um instrumento de execução orçamentária e financeira:
a)
b)
c)
d)

PPA – Plano Plurianual.
LDO – Leis de Diretrizes Orçamentárias.
LOA – Lei Orçamentária Anual.
PERD – Planejamento de Execução de Receitas e Despesas.

26) No que tange à Contabilidade Pública, forma o Ativo Permanente:
a)
b)
c)
d)

Restos a pagar e depósitos.
Investimento, imobilizado e diferido.
Créditos e bens móveis.
Dívidas em Títulos e contratos.

27) Marque a opção incorretaquanto aos objetivos das demonstrações contábeis:
a) O Balanço Patrimonial informa sobre a posição financeira e patrimonial da entidade.
b) A Demonstração de Resultado objetiva demonstrar o desempenho da organização em um
determinado período.
c) A Demonstração do Fluxo de Caixa demonstra a posição financeira da entidade mas não
suas modificações.
d) As demonstrações contábeis, como um todo, objetivam prestar informações que sejam
úteis a um grande número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisão econômica.
28) Marque a afirmação incorreta:
a) Ativos imobilizadossão itens tangíveis utilizáveis por mais do que um ano e que sejam
detidos para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel ou
para fins administrativos.
b) A depreciação, entendida como a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao
longo da sua vida útil econômica para a entidade, corresponde à parcela pertencente ao
período do total da diferença entre o valor do custo do ativo (ou outro valor que substitua o
custo) menos o valor residual esperado ao final de sua utilização.
c) O método de depreciação utilizado deve refletir o padrão de consumo, pela entidade, dos
benefícios econômicos futuros do ativo a que se refere.
d) Cessa a depreciação quando o ativo é desativado por baixa de qualquer natureza ou
transferência para ativo não circulante mantido para venda, para estoque e/ou por
ociosidade.
29) Quanto aos estoques é corretoafirmar:
a) Entre outros, são ativos na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou
transformados no processo de produção ou na prestação de serviços.
b) Os terrenos, mesmo que destinados à revenda, não podem serclassificados como estoque.
c) As matérias-primas e materiais usados na produção, enquanto não agregados ao produto
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final, não podem ser classificados como estoques.
d) O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de
importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de
transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos
acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens
semelhantes não devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.
30) As Demonstrações Contábeis devem divulgar, para cada classe de imobilizado:
a) Somente o método de depreciação, amortização e exaustão utilizada.
b) Somentea vida útil, período de utilização e volume de produção ou a taxa de depreciação,
amortização e exaustão utilizada.
c) Somente o valor contábil bruto e a depreciação, amortização eexaustão acumulada, inclusive
provisão para perdas, no início e no fim do período.
d) O método de depreciação, amortização e exaustão utilizada; a vida útil, período de utilização e
volume de produçãoou ataxa de depreciação, amortização e exaustão utilizada; o valor
contábil bruto e a depreciação, amortização e exaustão acumulada, inclusive provisão para
perdas, no início e no fim do período.
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