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As questões objetivas têm cinco alternativas de
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas
está correta;



Além deste caderno contendo quarenta questões
objetivas e duas
questões discursivas, você
receberá do fiscal de prova a folha de respostas e
um caderno de textos destinado às respostas
definitivas das questões discursivas.



Verifique se seu caderno está completo, sem repetição
de questões ou falhas. Caso contrário, notifique
imediatamente o fiscal da sala, para que sejam
tomadas as devidas providências;



Confira seus dados pessoais, especialmente nome,
número de inscrição e documento de identidade e leia
atentamente as instruções para preencher a folha de
respostas;



Use somente caneta esferográfica, fabricada em
material transparente, com tinta preta ou azul;



Assine
seu
reservado(s);



Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de provas.
Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo
diferente do impresso em sua folha de respostas, o
fiscal deve ser obrigatoriamente informado para o
devido registro na ata da sala;



Reserve tempo suficiente para o preenchimento da
sua folha de respostas. O preenchimento é de sua
responsabilidade e não será permitida a troca da folha
de respostas em caso de erro;



Para fins de avaliação, serão levadas em consideração
apenas as marcações realizadas na folha de respostas
e no caderno de textos definitivos;



A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos
na folha de respostas;



Os candidatos serão submetidos ao sistema de
detecção de metais quando do ingresso e da saída de
sanitários durante a realização das provas;



Boa sorte!


TEMPO


Você dispõe de 4 horas para a realização da
prova, já incluído o tempo para a marcação da
folha de respostas;



3 horas após o início da prova é possível retirarse da sala, sem levar o caderno de prova;

 A partir dos 30 minutos anteriores ao término da
prova é possível retirar-se da sala levando o
caderno de provas.

NÃO SERÁ PERMITIDO


Qualquer tipo de comunicação entre
candidatos durante a aplicação da prova;



Anotar informações relativas às respostas em
qualquer outro meio que não seja o caderno de
prova;

os



Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de
sala;



Usar o sanitário ao término da prova, após deixar
a sala.

nome

apenas

no(s)

espaço(s)
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Conhecimentos Específicos
Contabilidade Pública
1
Em 31/12/X0, uma sociedade empresária adquiriu 5% das ações
de uma companhia aberta por R$ 20.000.
No ano de X1, a variação do valor justo das ações foi de
R$ 12.000. A sociedade empresária reconheceu esse efeito em
resultados abrangentes, de acordo com a NBC TG 48Instrumentos Financeiros.
Em 31/12/X1, a sociedade empresária vendeu esse investimento
por R$ 32.000.
Assinale a opção que indica o valor reconhecido na
Demonstração do Resultado do Exercício da sociedade
empresária no momento da venda.
(A) Zero.
(B) R$ 12.000.
(C) R$ 20.000.
(D) R$ 32.000.
(E) R$ 44.000.
2
A Cia. A, situada no Brasil, tem o real como moeda funcional.
O balanço inicial da sociedade empresária, em 31/12/X0, era o
seguinte:
Ativo Circulante
Caixa
8.000
Total
8.000

Patrimônio Líquido
Capital Social
Total

FGV

8.000
8.000

Com o objetivo de gerar informações mais relevantes para os
usuários residentes em outros países, a sociedade empresária
decidiu evidenciar também suas demonstrações contábeis em
uma moeda de apresentação diferente da moeda funcional,
como abordado na NBC TG 02 (03) – Efeitos das Mudanças nas
Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis.
Desse modo, a Cia. A converteu suas demonstrações
contábeis para a moeda dólar dos Estados Unidos.
No dia 31/12/X1, a Cia. A auferiu receitas de R$ 5.500 e despesas
de R$ 1.100, ambas à vista. As cotações do dólar, em 31/12/X0 e
em 31/12/X1, eram, respectivamente, de R$ 5,00 e de R$ 5,50.
Assinale a opção que indica o valor do ajuste acumulado de
conversão em dólares, apresentado no balanço patrimonial da
Cia. A, em seu patrimônio líquido, em 31/12/X1.
(A) Zero.
(B) US$145.
(C) US$800.
(D) US$1,455.
(E) US$1,600.

Consultor do Tesouro Estadual - Ciências Contábeis (Tarde)

Em 02/01/X0, uma sociedade empresária alugou de terceiros um
imóvel por dois anos, com pagamentos mensais de R$ 3.000
durante 24 meses. Os encargos financeiros totais sobre o passivo
eram de R$ 5.000.
Assinale a opção que indica o impacto do aluguel no balanço
patrimonial da sociedade empresária em 02/01/X0.
(A) Aumento de R$ 36.000 no ativo imobilizado e no passivo.
(B) Aumento de R$ 67.000 no ativo imobilizado e no passivo.
(C) Aumento de R$ 72.000 no ativo imobilizado e no passivo.
(D) Aumento de R$ 77.000 no ativo imobilizado e no passivo.
(E) Aumento de R$ 82.000 no ativo imobilizado e no passivo.
.
4
A Cia. A tem 100% de participação na Cia B, sua subsidiária
integral. O valor do investimento é de R$ 30.000.
Em X1, a Cia. B reconheceu receita de prestação de serviços com
terceiros de R$ 50.000 e despesas com terceiros de R$ 90.000.
Assinale a opção que indica o impacto do investimento na
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e no Balanço
Patrimonial (BP) individuais da Cia. A, em 31/12/X1.
(A) Reconhecimento de despesa de equivalência patrimonial de
-R$ 30.000 na DRE e nenhum reconhecimento no BP.
(B) Reconhecimento de despesa de equivalência patrimonial de
-R$ 40.000 na DRE e nenhum reconhecimento no BP.
(C) Reconhecimento de despesa de equivalência patrimonial de
-R$ 40.000 na DRE e de Investimento de -R$ 40.000 no BP.
(D) Reconhecimento de despesa de equivalência patrimonial de
-R$ 30.000 na DRE e de provisão para passivo a descoberto
de R$ 10.000 no BP.
(E) Reconhecimento de despesa de equivalência patrimonial de
-R$ 40.000 na DRE e de provisão para passivo a descoberto de
R$ 10.000 no BP.
5
Em 02/01/X0, uma sociedade empresária adquiriu computadores
no exterior para utilizar em seus negócios por 30.000 dólares. Do
valor, 10.000 dólares foram pagos no momento da aquisição, e o
restante, em 02/04/X0, quando do recebimento físico do
computador.
A cotação do dólar, em 02/01/X0, era de R$ 5,00 e, em 02/04/X0,
de R$ 5,20.
Assinale a opção que indica o valor reconhecido na conta
“computadores” no Balanço Patrimonial da sociedade
empresária, em 02/04/X0.
(A) R$ 50.000.
(B) R$ 150.000.
(C) R$ 153.000.
(D) R$ 154.000.
(E) R$ 156.000.
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Uma sociedade empresária brasileira apresentava os seguintes
saldos em seu balanço patrimonial, em 30/11/X0:
Caixa: R$ 80.000; Terrenos: R$ 220.000; Fornecedores de curto
prazo: R$ 250.000; Capital Social: R$ 50.000.
Para fortalecimento de sua estrutura patrimonial, a sociedade
empresária emitiu em dezembro de X0 os seguintes títulos e
valores mobiliários:
 Debênture com valor nominal de R$ 100.000, sem data de
vencimento fixada.
 Debênture com valor nominal de R$ 150.000 e prêmio de
R$ 30.000, com data de vencimento em 3 anos.
 Ações com valor nominal de R$ 100.000 e ágio na emissão de
ações de R$ 20.000.
Assinale a opção que indica, respectivamente, o valor do passivo
e do patrimônio líquido da sociedade empresária, em 31/12/X0.
(A) R$ 430.000 e R$ 150.000.
(B) R$ 500.000 e R$ 150.000.
(C) R$ 500.000 e R$ 170.000.
(D) R$ 530.000 e R$ 150.000.
(E) R$ 530.000 e R$ 170.000.

Em 02/01/X0, uma sociedade empresária alugou uma aeronave
por cinco anos, assumindo o compromisso de devolver a
aeronave nas mesmas condições em que estava no momento
inicial do aluguel.
Na data, as despesas anuais com manutenção eram estimadas
em R$ 5.000, sendo seu valor presente de R$ 4.000. Já os custos
para reconfiguração para devolução eram estimados em
R$ 12.000, sendo seu valor presente de R$ 10.000.
Dessas despesas e custos, no momento do contrato deve-se
contabilizar no balanço patrimonial o seguinte valor:
(A) Zero.
(B) R$ 10.000.
(C) R$ 12.000.
(D) R$ 35.000.
(E) R$ 37.000.

7
Uma sociedade empresária que administra propriedades possui
20 casas em um condomínio. Cada casa tem valor contábil de
R$ 400.000.
Em 31/12/X0, as casas eram utilizadas do seguinte modo:
 onze estavam destinadas à locação a terceiros.
 quatro estavam em reforma para futura locação.
 três eram alugadas por valores mais baixos aos funcionários e
suas famílias.
 duas eram utilizadas para a atividade operacional da
sociedade empresária.
Assinale a opção que indica a contabilização das casas no ativo da
sociedade empresária em seu balanço patrimonial, em 31/12/X0.
(A) R$ 1,6 milhão em propriedade para investimentos e R$ 6,4
milhões em ativo imobilizado.
(B) R$ 6 milhões em propriedade para investimentos e R$ 2
milhões em ativo imobilizado.
(C) R$ 7,2 milhões em propriedade para investimentos e R$ 800
mil em ativo imobilizado.
(D) R$ 8 milhões em investimentos.
(E) R$ 8 milhões em ativo imobilizado.
8
Em 31/12/X0, uma sociedade empresária que presta serviços a
terceiros, colocou à venda um de seus prédios por um preço
considerado razoável pelo mercado. A sociedade empresária
estava comprometida em vender o prédio e considerava provável
a realização da venda. Ainda, ela continuava utilizando o prédio
em suas atividades até encontrar um comprador, quando será
feita a transferência para a nova localização.
Assinale a opção que indica a classificação do prédio no balanço
patrimonial da sociedade empresária, em 31/12/X0.
(A) Ativo não circulante mantido para venda.
(B) Ativo imobilizado.
(C) Propriedade para Investimento.
(D) Ativo realizável a longo prazo.
(E) Não deve haver reconhecimento.

Consultor do Tesouro Estadual - Ciências Contábeis (Tarde)

10
De acordo com a NBC TG 26 (R5) – Apresentação das
Demonstrações Contábeis, as notas explicativas devem ser
apresentadas, tanto quanto seja praticável, de forma sistemática.
Na determinação de forma sistemática, a entidade deve
considerar os efeitos sobre as seguintes características
qualitativas das suas demonstrações contábeis:
(A) relevância e tempestividade.
(B) representação fidedigna e neutralidade.
(C) comparabilidade e tempestividade.
(D) compreensibilidade e comparabilidade.
(E) neutralidade e relevância.
11
Em 02/01/X0, uma sociedade empresária emitiu 500.000 novas
ações com valor nominal de R$ 1,00. O custo com a emissão de
ações foi de R$ 20.000. As ações foram integralizadas por
R$ 550.000.
Assinale a opção que indica o aumento provocado pela emissão
no patrimônio líquido da sociedade empresária.
(A) R$ 500.000.
(B) R$ 520.000.
(C) R$ 530.000.
(D) R$ 550.000.
(E) R$ 570.000.
12
Uma sociedade empresária do ramo imobiliário possuía um
edifício com salas comerciais. Enquanto não conseguia vender as
salas, ela as alugava a terceiros.
Em dezembro de X0, as salas foram vendidas por R$ 100.000. Do
valor, metade foi recebido à vista e o restante, em janeiro de X1.
Assinale a opção que indica o impacto da venda na
Demonstração dos Fluxos de Caixa da sociedade empresária, em
31/12/X0.
(A) Aumento de R$ 100.000 na atividade de investimento.
(B) Aumento de R$ 100.000 na atividade de financiamento.
(C) Aumento de R$ 50.000 na atividade de investimento.
(D) Aumento de R$ 50.000 na atividade de financiamento.
(E) Aumento de R$ 50.000 na atividade operacional.
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De acordo com a NBC TG 09 – Demonstração do Valor
Adicionado, a DVA está fundamentada em conceitos
macroeconômicos, buscando apresentar a parcela de
contribuição que a entidade tem na formação do Produto Interno
Bruto (PIB).
O conceito econômico e o conceito contábil irão convergir
quando
(A) não existirem estoques inicial e final.
(B) toda a receita auferida pela venda do estoque for recebida.
(C) todas as despesas forem pagas à vista.
(D) não incidirem tributos sobre a venda.
(E) a entidade utilizar o regime de competência para
reconhecimento de suas transações.
14
Em 02/01/X0, uma loja de vestidos tinha seu estoque avaliado em
R$ 1.000. Ele era composto por dez unidades de vestidos.
No mês de janeiro aconteceram as seguintes transações:
 08/01: compra de 15 vestidos por R$ 110,00 cada. A loja
pagou o frete no valor total de R$ 120 e o seguro para o
transporte no valor total de R$ 180.
 12/01: venda de 12 vestidos por R$ 300,00 cada. A loja pagou
a seus vendedores comissão de 20% sobre o preço de venda.
 20/01: compra de oito vestidos por R$ 140,00 cada. A loja
pagou o frete de R$ 200, enquanto o seguro de R$ 100 foi
pago pelo vendedor. Dos vestidos, dois foram expostos na
vitrine da loja.
 28/01: venda de 18 vestidos por R$ 340,00 cada. A loja pagou
a seus vendedores comissão de 20% sobre o preço de venda.
Assinale a opção que indica o custo das mercadorias vendidas em
janeiro de X0, considerando que a loja utiliza o método PEPS para
avaliar seus estoques.
(A) R$ 3.370,00.
(B) R$ 3.603,00.
(C) R$ 3.650,00.
(D) R$ 3.775,00.
(E) R$ 3.883,00.
15
Assinale a opção que indica apenas os tributos que incidem sobre
as vendas e que são contabilizados como dedução da Receita
Bruta na Demonstração do Resultado do Exercício.
(A) PIS e CSLL.
(B) IPI e IR.
(C) ICMS e ISS.
(D) ISS e CSLL.
(E) IR e ICMS.

Consultor do Tesouro Estadual - Ciências Contábeis (Tarde)
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Conhecimentos Específicos
Contabilidade de Custos
16
Em contabilidade de custos, a unidade mínima administrativa,
geralmente representada por pessoas e máquinas, em que se
desenvolvem atividades homogêneas é denominada
(A) centro de custos.
(B) direcionador de custos.
(C) custo padrão.
(D) equivalente de produção.
(E) departamento.
17
Uma entidade industrial previa as seguintes informações para o
exercício de X0:
 Custos fixos: R$ 120.000
 Horas-máquina trabalhadas: 4.000
Sabe-se que os custos variáveis são de R$ 20,00 por horamáquina trabalhada.
Em 31/12/X0, a entidade constatou que os custos fixos totais
foram de R$ 130.000, e que foram trabalhadas 4.200 horasmáquina.
Assinale a opção que indica a variação entre os custos indiretos
de produção (CIP) por hora-máquina trabalhada reais e aplicados
no exercício de X0.
(A) 1,87%.
(B) 2,00%.
(C) 4,76%.
(D) 5,10%.
(E) 7,00%.
18
Uma entidade trabalha com produção contínua por processo. A
entidade produz e vende o produto “X”.
Em X1 os custos de produção foram de R$ 135.000. No período,
a produção de 20.000 unidades de “X” foi iniciada. Destas, 6.000
ainda estavam em elaboração em 31/12/X1, restando um terço
do processamento necessário para serem concluídas.
Considerando apenas esses fatos, assinale a opção que indica o
montante contabilizado como “Produção em Andamento”, em
31/12/X1.
(A) R$ 13.500.
(B) R$ 27.000.
(C) R$ 30.000.
(D) R$ 33.750.
(E) R$ 40.500.
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Uma entidade trabalha com produção por ordem. Ela produz e
vende o produto “Y”, cuja produção é concluída ao final de
quatro anos.
Em 01/01/X1, ela recebeu uma encomenda de “Y”, no valor de
R$ 1.000.000. Os custos estimados em todo o processo são de
R$ 800.000.
Em X1, a entidade incorreu em custos de R$ 320.000.
Assinale a opção que indica o resultado contabilizado em
31/12/X1.
(A) – R$ 70.000.
(B) Zero.
(C) R$ 80.000.
(D) R$ 200.000.
(E) R$ 680.000.

FGV

Conhecimentos Específicos
(Contabilidade Pública)
21
Um terreno foi adquirido por uma entidade do setor público por
meio de uma transação sem contraprestação, para possibilitar ao
governo local construir novas estradas.
Assinale a opção que indica a mensuração do terreno, na data da
aquisição.
(A) Custo histórico.
(B) Custo corrente.
(C) Valor justo.
(D) Valor presente.
(E) Custo de reposição.

20

22

No processo de produção de leite desnatado, uma entidade tem
como coproduto creme de leite. Os litros de leite desnatado e de
creme de leite são vendidos, respectivamente, por R$ 4,00
e R$ 10,00.
Em janeiro de X0, a entidade reconheceu custo total de R$ 4.000,
sendo que foram produzidos e vendidos 700 litros de leite
desnatado e 400 litros de creme de leite.
Assinale a opção que indica o custo do litro do creme de leite,
considerando que é utilizado o método do valor de mercado para
a apropriação dos custos conjuntos.
(A) R$ 2,35.
(B) R$ 3,64.
(C) R$ 4,12.
(D) R$ 5,88.
(E) R$ 7,14.

O ativo imobilizado compreende itens tangíveis mantidos para o
uso na produção e o fornecimento de bens ou serviços para fins
administrativos, abrangendo os denominados bens de uso
especial.
Os bens de uso especial compreendem os bens
(A) de domínio público, construídos ou não por pessoas jurídicas
de direito público, como praças e estradas.
(B) pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se
tenha dado estrutura de direito privado, como apartamentos,
armazéns, casas e lojas.
(C) imóveis em andamento, ainda não concluídos, como obras
em andamento, estudos, projetos e benfeitoria em
propriedade de terceiros.
(D) que podem ser transportados por movimento próprio ou
removidos por força alheia sem alteração da substância ou da
destinação econômico-social, como materiais culturais,
educacionais e de comunicação.
(E) destinados a serviço ou estabelecimento da administração
federal, estadual ou municipal, inclusive os de suas
autarquias e fundações públicas, como imóveis residenciais,
aeroportos, hospitais e hotéis.

Consultor do Tesouro Estadual - Ciências Contábeis (Tarde)
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26

Uma entidade do setor público desenvolveu um software para
utilizar no controle dos alunos matriculados na rede pública.
O software demonstrou ter todos os aspectos exigidos para
reconhecimento pela NBC TSP 08 – Ativo Intangível, como
capacidade de utilizar o ativo intangível e de mensurar
confiavelmente os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante
seu desenvolvimento.
Os gastos com a atividade de pesquisa e de desenvolvimento do
software foram os seguintes:
 atividades
destinadas
à
obtenção
de
novo
conhecimento: R$ 30.000;
 busca, avaliação e seleção final das aplicações dos resultados
de pesquisa ou outros conhecimentos: R$ 15.000;
 formulação, projeto, avaliação e seleção final de alternativas
possíveis para materiais, dispositivos, produtos, processos,
sistemas ou serviços novos ou aperfeiçoados: R$ 22.000;
 custos com materiais e serviços consumidos ou utilizados na
geração do ativo intangível: R$ 34.000;
 custos de benefícios a empregados relacionados à geração do
ativo intangível: R$ 20.000;
 taxas de registro do direito legal: 10.000;
 ineficiências identificadas e perdas operacionais iniciais
incorridas antes de o ativo atingir o desempenho
planejado: R$ 17.000;
 gastos com o treinamento de pessoal para operar o
ativo: R$ 35.000.
Assinale a opção que indica o valor inicial reconhecido como ativo
intangível em relação ao software.
(A) R$ 54.000.
(B) R$ 64.000.
(C) R$ 116.000.
(D) R$ 131.000.
(E) R$ 183.000.

Uma entidade do setor público fornece eletricidade para a
população de um município. De acordo com o contrato, a
entidade é responsável por substituir e efetuar reparos nos
equipamentos da população quando estes forem danificados pela
queda de energia.
Em um ano, se a entidade precisar efetuar reparos em
equipamentos de toda a população, o custo estimado é de
R$ 600.000. Se a entidade precisar substituir os equipamentos de
toda a população, os custos estimados são de R$ 2.000.000.
A experiência passada e as expectativas futuras indicam que em
X1, os equipamentos de 10% da população precisarão ser
substituídos, os equipamentos de 30% da população precisarão
de reparos e os equipamentos de 60% da população não
precisarão de assistência.
Assinale a opção que indica o valor esperado para a provisão para
o custo de reparos e substituições da entidade, em X1.
(A) Zero.
(B) R$ 260.000.
(C) R$ 380.000.
(D) R$ 780.000.
(E) R$ 2.600.000.

24
Em uma entidade do setor público, os gastos com os sistemas de
esgoto, de abastecimento de água e de energia e com as redes de
comunicação, atividades que criam condições para as atividades
futuras da entidade, devem ser contabilizados como
(A) ativo realizável a longo prazo.
(B) investimentos.
(C) ativo imobilizado.
(D) ativo intangível.
(E) patrimônio líquido.
25

27
De acordo com a NBC T 16.11 – Sistema de Informação de Custos
do Setor Público, entre as características e os atributos da
informação de custos, aquela segundo a qual a informação deve
ser detalhada em razão das diferentes expectativas e
necessidades
informacionais
das
diversas
unidades
organizacionais e seus respectivos usuários é
(A) a adaptabilidade.
(B) a granularidade.
(C) a especificidade.
(D) a fidedignidade.
(E) o valor social.
28
Uma entidade do setor público adquiriu computadores a serem
utilizados em suas atividades, para pagamento em três meses.
O fato pode ser classificado, de acordo com a terminologia de
custos, como
(A) desembolso.
(B) despesa.
(C) investimento.
(D) custo fixo.
(E) custo operacional.

No ano de X0 uma entidade do setor público recebeu multas por
danos ambientais, com vencimento em X1, e assumiu os custos
de reparação provenientes destes danos, conforme imposto pela
legislação a ela. As multas eram estimadas em R$ 50.000 e os
custos de reparação estimados em R$ 80.000.
Na tentativa de demonstrar liderança em sua comunidade, a
entidade decidiu que a partir de X1 iria instalar maquinário para
reciclar todo o papel utilizado. O custo estimado para a instalação
era de R$ 40.000.
No ano de X0, a entidade reconheceu provisões no valor de
(A) R$ 40.000.
(B) R$ 50.000.
(C) R$ 80.000.
(D) R$ 120.000.
(E) R$ 130.000.
Consultor do Tesouro Estadual - Ciências Contábeis (Tarde)
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32

O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) é dividido
em oito classes, sendo as contas classificadas segundo a natureza
das informações que evidenciam.

Em uma entidade do setor público, as aquisições de títulos
representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer
espécie, já constituídas, quando a operação não importa
aumento do capital, são classificadas em despesa orçamentária,
como
(A) corrente - despesas de custeio.
(B) corrente - transferências correntes.
(C) de capital - investimentos.
(D) de capital - inversões financeiras.
(E) de capital - transferências de capital.

Na tureza da

Cl a s s es

i nforma çã o
I
II

1.Ati vo
2.Pa s s i vo
3. Va ri a ções Pa tri moni a i s 4. Va ri a ções Pa tri moni a i s
Di mi nuti va s
Aumenta ti va s
5. Control es da Aprova çã o 6. Control es da Execuçã o do

III
IV

do Pl a neja mento e
Orça mento

Pl a neja mento e Orça mento

33

7. Control es Devedores

8. Control es Credores

Assinale a opção que indica os estágios de execução da despesa
orçamentária.
(A) Fixação, empenho e liquidação.
(B) Fixação, empenho e pagamento.
(C) Fixação, liquidação e pagamento.
(D) Empenho, liquidação e pagamento.
(E) Empenho, pagamento e avaliação.

Nesse
sentido,
assinale
a
opção
que
preenche
I, II, III e IV, respectivamente, no quadro acima.
(A) Contábil / Patrimonial / Controle / Controle.
(B) Contábil / Contábil / Controle / Orçamentária.
(C) Contábil / Orçamentária / Orçamentária / Controle.
(D) Patrimonial / Patrimonial / Orçamentária / Controle.
(E) Patrimonial / Planejamento / Controle / Controle.
30
Uma entidade do setor público contabilizou as seguintes receitas,
no ano de X0:
Amortização de empréstimos: R$ 25.000;
Impostos e taxas: R$ 50.000;
Operações de crédito: R$ 12.000;
De serviços: R$ 40.000;
Patrimonial: R$ 30.000;
Alienação de bens: R$ 60.000.
Assinale a opção que indica o montante das receitas de capital da
entidade em X0.
(A) R$ 90.000.
(B) R$ 97.000.
(C) R$ 115.000.
(D) R$ 125.000.
(E) R$ 127.000.
31
O lançamento é a etapa da receita orçamentária que representa
o ato da repartição competente, em que há verificação da
procedência do crédito fiscal, a pessoa que lhe é devedora e a
inscrição do débito desta.
Assinale a opção que indica quando há o lançamento por ofício.
(A) ICMS e IPI.
(B) IPTU e IPVA.
(C) PIS e COFINS.
(D) IR e CSSL.
(E) ITBI e ITCMD.

Consultor do Tesouro Estadual - Ciências Contábeis (Tarde)

34
De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público, o suprimento de fundos pode ser utilizado
(A) para atender a despesas eventuais, inclusive em viagem e
com serviços especiais, que exijam pronto pagamento.
(B) para atender a despesas administrativas de conhecimento
público.
(C) na compra de ativos imobilizados a serem utilizados por
setores essenciais.
(D) no fracionamento de despesas que, pelo elevado montante,
não puderam ser atendidas em uma parcela.
(E) na compra de itens necessários para a continuidade de
serviços.
35
Avalie se os objetivos do Sistema Integrado de Administração
Financeira (SIAFI) incluem:
I. Fornecer meios para agilizar a programação financeira, de
modo a otimizar a utilização dos recursos do Tesouro
Nacional.
II. Padronizar métodos e rotinas de trabalho relativas à gestão
dos recursos públicos, restringindo a atividade e diminuindo o
controle do ordenador de despesa de cada unidade gestora.
III. Permitir a programação e o acompanhamento físicofinanceiro do orçamento, em nível analítico.
Está correto o que se afirma em
(A) I, somente.
(B) I e II, somente.
(C) I e III, somente.
(D) II e III, somente.
(E) I, II e III.
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39

O SIAFI permite uso nas modalidades total ou parcial.
Entre as principais características da utilização do sistema na
modalidade de uso parcial está
(A) o processamento de todos os atos e fatos da entidade pelo
SIAFI.
(B) a inclusão nas demonstrações contábeis consolidadas dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
(C) a sujeição dos procedimentos orçamentários, financeiros e a
gestão contábil da entidade de forma padronizada, incluindo
o uso do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.
(D) a existência de disponibilidade financeira na Conta Única
através de formalização de um Termo de Cooperação Técnica
estabelecido entre a Secretaria do Tesouro Nacional e o
usuário.
(E) a identificação de todas as disponibilidades financeiras da
entidade por meio da Conta Única do Governo Federal ou das
contas fisicamente existentes na rede bancária.

De acordo com a Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP)
é importante compreender seus diferentes aspectos, de modo a
interpretar corretamente as informações contábeis.
Nesse sentido, assinale a opção que indica os principais
instrumentos que refletem o aspecto patrimonial da CASP.
(A) Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações
Patrimoniais.
(B) Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido.
(C) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e
Balanço Patrimonial.
(D) Balanço Financeiro e Demonstração dos Fluxos de Caixa.
(E) Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro.

37
De acordo com a NBC TSP- Estrutura Conceitual para Elaboração
e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas
Entidades do Setor Público, entre as restrições inerentes à
informação contida no Relatório Contábil de Propósito Geral das
Entidades do Setor Público está a
(A) materialidade.
(B) tempestividade.
(C) continuidade.
(D) neutralidade.
(E) confiabilidade.

40
Uma entidade do setor público deve registrar os efeitos da
mudança de critério contábil e da retificação de erro imputável a
exercício anterior que não pode ser atribuído a fatos
subsequentes como
(A) ajustes de exercícios anteriores (Resultados Acumulados) na
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.
(B) reserva de exercícios anteriores (Reserva de Capital) na
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.
(C) ajustes de exercícios anteriores (Ajustes de Avaliação
Patrimonial) na Demonstração das Variações Patrimoniais.
(D) outras receitas e despesas na Demonstração das Variações
Patrimoniais.
(E) receitas e despesas extraorçamentárias no Balanço
Financeiro.

38
De acordo com a Lei nº 4.320/1964, pertencem ao exercício
financeiro, respectivamente, as receitas e as despesas nele
(A) previstas e pagas.
(B) recolhidas e fixadas.
(C) arrecadadas e liquidadas.
(D) lançadas e liquidadas.
(E) arrecadadas e empenhadas.

Consultor do Tesouro Estadual - Ciências Contábeis (Tarde)
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Questões Discursivas - Ciências Contábeis
Questão 1
Uma sociedade empresária apresentava em 31/12/X0 o seguinte balanço patrimonial (em milhões de Reais):
Ativo Circulante
Ca i xa
Es toques
Ativo não Circulante
Imobilizado
Terreno
Móvei s
dep. Acum.
Ativo Total

60.000 Passivo Circulante

-

40.000
20.000
58.000
58.000
40.000
20.000
2.000
118.000

26.000

Sa l á ri os a pa ga r

26.000

Patrimônio Líquido
Ca pi ta l Soci a l
Res erva de Lucros

92.000
88.000
4.000

Passivo + PL

118.000

Os móveis tinham vida útil de 4 anos e valor residual de zero.
No ano de X1, aconteceram os seguintes fatos (em milhões de Reais):
 Pagamento da dívida com funcionários.
 Contração de empréstimo bancário no valor de R$50.000 para pagamento em março de X3.
 Venda de todo o estoque por R$60.000 para recebimento em janeiro de X2. A empresa estimava perdas com crédito de liquidação
duvidosa de 2%.
 Reconhecimento e pagamento de despesas gerais no valor de R$12.000.
 Reconhecimento da despesa de depreciação dos móveis.
 Realização do teste de recuperabilidade dos ativos imobilizados. O terreno tinha valor justo líquido de despesa de venda de R$35.000 e
valor em uso de R$30.000. Já os móveis tinham valor justo líquido de despesa de venda de R$18.000 e valor em uso de R$15.000.
 Em 31/12, após o reconhecimento da despesa de depreciação e da realização do teste de recuperabilidade, o terreno foi vendido por
R$35.000 à vista e os móveis foram vendidos por R$18.000 para recebimento em fevereiro de X2.
Elabore a Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método indireto, em 31/12/X1, e indique
a) o fluxo de caixa gerado ou consumido pela atividade operacional, através da conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido
das atividades operacionais e a sua composição;
b) o fluxo de caixa gerado ou consumido pela atividade de investimentos e a sua composição;
c) o fluxo de caixa gerado ou consumido pela atividade de financiamento e a sua composição;
d) a variação da conta caixa no período.

1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
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Questão 2
Uma sociedade empresária produz e vende um tipo de computador. O preço unitário de venda dos computadores é de R$3.000, sendo que
os empregados recebem uma comissão de 4% deste valor sobre cada unidade vendida. Além disso, os seus custos variáveis são de R$1.200
e os custos fixos de R$50.000. A sociedade empresária incorre, ainda, em despesas fixas de R$30.000.
Em janeiro de X0, a sociedade empresária produz e vende 60 computadores.
Pede-se calcular:
a) a margem de segurança em termos percentuais em janeiro;
b) o grau de alavancagem operacional, considerando que a entidade estima produzir e vender 70 computadores em fevereiro de X0.

1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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