Técnico em Contabilidade
21) O orçamento que compreende as ações integradas dos poderes públicos e da sociedade, destinados a
assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social, é o:
a)
b)
c)
d)

Orçamento fiscal.
Orçamento de seguridade social.
Orçamento de investimentos.
Orçamento financeiro.

22) Qual tipo de crédito adicional a ser aberto durante o exercício de 2012, com o objetivo de gastar os
recursos provenientes do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior,
sabendo-se que a Administração deseja iniciar uma obra pública que não foi incluída no orçamento de
2012.
a)
b)
c)
d)

Crédito suplementar.
Crédito extraordinário.
Crédito especial.
Crédito orçamentário.

23) Conforme a Lei nº 6.404/76, e as alterações das Leis nº 11.638/2007 e 11.941/2009, as contas
classificáveis no Ativo Imobilizado são as seguintes:
a) Móveis e utensílios, instalações, obras civis e equipamentos de processamento de dados.
b) Filantropia, despesas com reorganizações e ferramentas.
c) Capital cedido, móveis e utensílios, marcas e patentes e instalações.
d) Direitos autorais, peças e conjuntos de reposição e direitos de franquia.
24) O índice de Liquidez Corrente da empresa Alpha é igual a 0,89. Com posse desta informação pode-se
afirmar que:
a)
b)
c)
d)

A empresa falirá em 11 dias.
11% dos credores não receberão.
O Passivo de curto prazo e maior que o Ativo de curto prazo.
A empresa não pagará imposto de renda.

25) As despesas destinadas à aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; a aquisição de
títulos representativos do capital da empresa ou entidades de qualquer espécie, já constituídas quando
a operação não importe o aumento do capital, são classificadas como:
a)
b)
c)
d)

Inversões de capital.
Transferências de capital.
Inversões financeiras.
Investimentos.

26) O ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente
ou não, de implemento de condição, denomina-se:
a)
b)
c)
d)

Fixação.
Empenho.
Pagamento.
Liquidação.
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27) Marque F (Falso) ou V (Verdadeiro) nas afirmações abaixo em relação ao Inventário, depois assinale
a alternativa que contém a sequência correta.
( )
( )
( )
( )
a)
b)
c)
d)

Grupamento é a reunião dos elementosque possuem as mesmas características.
O arrolamento pode apresentar os componentes patrimoniais de forma resumida,
recebendo a denominação de analítico.
A especificação estabelece que, uma vez fixados os limites do inventário, todos os
elementos patrimoniais nele compreendidos deverão ser objeto do levantamento.
Uniformidade é o princípio que estabelece que os critérios de mensuração e avaliação
para todos os elementos patrimoniais devem ser os mesmos.

F – F – F – V.
V – F – V – V.
V – V – V – F.
V – F – F – V.

Com base no Balanço Patrimonial apresentado, responda às questões 28 , 29e30.
ATIVO
Circulante

Não Circulante
Aplicações
Imobilizado (Líquido)

PASSIVO
1.223.375,13

764.733,88
2.800,00
761.933,88

Circulante

383.483,06

Não Circulante

317.882,66

Empréstimos
Dividendos a Distribuir

17.882,66
300.000,00

Patrimônio Líquido

1.286.743,29

Capital Social

1.270.000,00

Lucro a Disposição AGO

16.743,29
1.988.109,01

Total

1.988.109,01

Total

28) Qual é o Índice de Liquidez Geral?
a)
b)
c)
d)

1,72
1,75
3,20
2,15
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29) Qual o Índice de Liquidez Corrente?
a)
b)
c)
d)

1,75
3,09
2,89
3,19

30) Qual o Grau de Endividamento ?
a)
b)
c)
d)

0,35
0,19
0,16
0,18

8

