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EM
1. Com base nas características qualitativas de informações financeiras úteis descritas na NBC TG
Estrutura Conceituai, relacione os itens a seguir e marque a alternativa carreta:

(1) Relevância
(2) Materialidade
(3) Comparabilidade
(4) Tempestividade
(5) Compreensibilidade

( ) Característica da informação cuja omissão, distorção ou obscuridade pode influenciar,
razoavelmente, as decisões que os principais usuários de relatórios financeiros para fins gerais
tomam com base nesses reiatórios.

( ) Capacidade de a informação fazer diferença nas decisões tornadas pêlos usuários.
( ) Classificação, caracterização e apresentação de informações de modo claro e conciso.
( ) Disponibilização de informações aos tomadores de decisões a tempo para que sejam capazes
de influenciar suas decisões.

( ) Permite aos usuários identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens.

a) 2-1-5-4-3.
b) 1-2-3-5-4.
c) 5-1-4-2-3.
d) 2-5-3-4-1.
e) 3-1-5-4-2.

2. Provisões são valores estimados por uma empresa para cobrir perdas prováveis ou para
cobrir exigibilidades cujos montantes possam ser calculados ou conhecidos de maneira prévia,

podendo ser classificadas como provisões ativas ou provisões passivas. A partir dessa afirmação,
assinale a alternativa que representa uma provisão ativa:

a) Provisão para férias e encargos.
b) Provisão para 13° salário.
c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa.
d) Provisão para gratificação a empregados.
e) Provisão para contribuição social.
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3. Em 31/12/2021 determinada os contábeis:

R$
l i sr^rr^ç Â rlurm sl^r^^'
Í™UíwtS \^^3 Í'~\\^VÍÍ í S^SïOEV^W

a a Curto

R$
R$1.300,00

Caixa

R$

Depreciação

R$2.500,00
a Curto

em Tesouraria

Veículos
Duplicatas a a
Social

R$ 14.000,00
R$1.500,00

R$
R$2.000,00

R$

Duplicatas a a Prazo

R$2.500,00

Intangívet

R$1.200,00

Organize e os relacionados, a alternativa que

respectivamente, os do Ativo Circulante, do Âtivo Circulante e do Líquido:
a) R$ 13.000,00; R$ 32.500,00; R$ 31.000,00.
b) R$ 14.300,00; R$ 30.700,00; R$
c) R$ 14.300,00; R$ 31.200,00; R$ 31
d) R$ 15.800,00; R$ 32.700,00; R$
e) R$ 14.300,00; R$ 31.200,00; R$

EM
4. Analise os itens a seguir e informe V (verdadeiro) ou F (falso) para cada caso. Após, assinale
a alternativa que apresenta a resposta correia:

( ) Ativos intangíveis com vida útil indefinida não estão sujeitos à amortização.
( ) A amortização se aplica a contas classificadas no Ativo Imobilizado representativas de direitos
em que os objetos sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração.

( ) Para registro da depreciação, é necessário debitar uma conta patrimonial redutora do ativo
imobilizado e creditar uma conta de despesa.
( ) O termo vida útil indefinida significa que o bem tem vida útil infinita.
( ) Um valor residual de um bem intangível diferente de zero implica que a entidade espera a
alienação do ativo intangível antes do final de sua vida económica.

a) V-F-F-F-V.
b) F-V-F-V-F.

c) F-V-V-V-V.
d) v-F-F-F-F.
e) F-F-F-V-F.

5. No que diz respeito a despesas antecipadas, avalie os itens a seguir e marque a alternativa
carreta:
l - São despesas que efetivameníe e de forma objeíiva pertencem ao exercício ou aos exercícios
seguintes.
II - São despesas já incorridas, pagas ou a pagar, mas que são ativadas para serem apropriadas
em exercícios futuros.

lil - Prémio de seguro a apropriar é um exemplo de despesa antecipada.
IV - De forma a obedecer adequadamente ao regime de caixa, a apropriação das despesas
antecipadas deve ser feita no período a que correspondem e não ao período em que foram pagas.

a) Apenas os itens l e III estão correios.
b) Apenas os itens l e IV estão carretos.
c) Apenas os itens i l, III e IV estão correios.
d) Apenas o item III está carreto.
e) Todos os itens estão carretos.
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Com nos a seguir, julgue as 6 e 7.
as seguintes com durante o de mar/22:

• Adquiriu 10 por R$ 1.000,00 (ICMS incluso de
17%), com a
• Vendeu Alfa, à 8 por R$ 2.000,00
• Concedeu sobre a da Alfa no valor de R$ 1.200,00, 1
da

mercadoria

que

não

da

de

que

a

a

de

do

é

á da e que, no de mar/22, somente as é correio
afirmar que:

6. A do ICMS no período no valor de:
a) a de R$ 1.020,00.
b) de R$ 1.700,00.
c) a de R$ 1.700,00,
d) a de R$ 1.020,00.
e) ÍCMS a Recuperar de R$ R$ 2.720,00.

7. A Líquida no de mar/22 foi de:

a)

R$

b)

R$

12.080,00.

c)

R$

14.980,00.

d)

R$

13.100,00.

e)

R$

5.440,00.
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8. Segundo a Lei 6.404/76 no que diz respeito ao Exercício Social e às Demonstrações
Financeiras, julgue os itens a seguir, marque V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa
correia:

( ) O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do término será fixada no estatuto. Na
constituição da companhia e nos casos de alteração estatutária, o exercício social poderá ter
duração diversa.

( ) As notas explicativas devem, entre outras coisas, indicar os principais critérios de avaliação dos
elementos patrimoniais, especialmente estoques; dos cálculos de depreciação, de amortização e
de exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos; e dos ajustes para atender a
perdas prováveis na realização de elementos do ativo.
( ) Serão classificados no ativo imobilizado os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos
destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de
comércio adquirido.
( ) Como ajustes de exercícios anteriores, serão considerados apenas os decorrentes de efeitos

da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior,
e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

a)

F-V-F-V.

b)

F-F-V-F.

c)

V-F-V-V.

d)

V - V - F - V.

e)

V-V-F-F.

EN
Com nos a seguir, juigue as 9 e 10.

tem por finalidade o de à de veículos
aquáticos. Foi constituída no 1° dia do de dezembro do 01, mediante a de

de R$ 270.000,00, que foi em já em da
Durante o primeiro de funcionamento, as

o de de comercial, no valor de R$ 1.700,00. O pagamento

no 5° dia útil do à
• Aquisição de e utensílios, à vista, por R$ 16.000,00.
» Compra de revenda, por R$ 50.000,00, R$ 10.000,00 à e o
em 60 os impostos a
• de R$ 1.200,00, à vista, à de seguro, período de 12
e vigência a partir de 1° de
•

de

50%

à

e

o

em

40

por

R$

30.000,00. O das mercadorias foi de R$ 15.000,00. os vendas.
s Contratação de funcionário nas vendas, que a com a folha de
de R$ 3.000,00. O do os e as
no subsequente.

Considerando que a o de competência a e que ocorreram

as ao apurara Patrimonial em 31 de dezembro, é
que:

9. A o Ativo Circulante no total de:

a)

R$

,00.

b)

R$

,00.

c)

R$

,00.

d)

R$

,00.

e)

R$

,00.

EM
10. O Património Líquido resultou em:

a)

R$ 270.000 ,00.

b)

R$ 273.200 ,00.

c)

R$ 285.000 ,00.

d)

R$ 280.300 ,00.

e)

R$ 280.200 ,00.

11. No que diz respeito aos princípios orçamentários, marque a alternativa INCORRETA:
a) O Princípio do Orçamento Bruto obriga registrarem-se receitas e despesas na LOA pelo
valor total e bruto, ressalvando-se algumas deduções.

b) O Princípio da Exclusividade estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à
previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se dessa proibição a autorização para
abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito, nos termos da lei.
c) O Princípio da Universalidade determina que a LOA de cada ente federado deverá conter
todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações

instituídas e mantidas pelo Poder Público.
d) O Princípio da Unidade determina existência de orçamento único para cada um dos entes
federados, com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma
pessoa política. Dessa forma, todas as receitas previstas e despesas fixadas, em cada exercício

financeiro, devem integrar um único documento legal dentro de cada esfera federativa: a Lei
Orçamentaria Anual (LOA).
e) O Princípio da Legalidade apresenta o mesmo fundamento do princípio da legalidade
aplicado à Administração Pública, segundo o qual cabe ao Poder Público fazer ou deixar de fazer
somente aquilo que a lei expressamente autorizar, ou seja, subordina-se aos ditames da lei.
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12. Em aos de escrituração na Pública, julgue os
a seguir e marque a alternativa

! - Exercício financeiro é o período de tempo durante o se as atividades
e financeiras relativas à do orçamento.
11-0

de

é

o

que

compreende,

os

e

no exercício, relativos a anteriores.

111-0 de é em que as e as são atribuídas aos de
a do fato gerador, e não quando são ou em dinheiro.
IV - No Brasil, ao financeiro: as e as
legalmente

ser

o

de

misto.

a) o IV correio.

b) Apenas os II e III correios.

c) os t e IV
d) os l, II e IV carretos.
e) Todos os carretos.

13. Conforme o Manual de Contabilidade ao Setor Público (MCASP), fins de
como de considera-se:
l

-

que

na

como

cujo

tenha

considerado e no encerramento do correspondente,

do estabelecido, o cumprido sua obrigação.
II - a interrompida, a inscrição como a

vigente o do
Compromissos reconhecidos o encerramento do a obrigação de
em virtude de lei, somente reconhecido o do reclamante o encerramento do
exercício correspondente.
a) Apenas os l e II correios.
b) Todos os carretos.
c) Apenas os l e III carretos.

d) Apenas os II e III carretos.
e) o item H! correio.
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14. No que diz respeito à Receita Pública, a Lei n° 4.320/64 define que sua classificação
económica obedece às seguintes categorias: Receitas Correntes e Receitas de Capital. A partir da
relação de saldos a seguir apresentada, o montante total da Receita Corrente é de:
Receita de Alienação de Bens

R$ 230.000,00

Receita de Contribuições

R$ 350.000,00

Receita de Serviços

R$100.000,00

Receita Patrimonial

R$ 80.000,00

Receita de Operações de Crédito

R$ 50.000,00

Receita Tributária

R$ 470.000,00

Receita de Amortizaçáo de Empréstimos

R$ 120.000,00

a)

R$

920.000,00.

b)

R$

1.000.000,00

c)

R$

800.000,00.

d)

R$

1.400.000,00

e)

R$

970.000,00.

15. Com base no disposto na Lei n° 4.320/64, assinale a alternativa correia:

a) Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele
legalmente pagas.

b) O superávit do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e
despesas correntes constituirá item de receita orçamentaria.
c) A dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida; os serviços
da dívida a pagar; os depósitos; e os débitos de tesouraria.
d) Os créditos adicionais suplementares são aqueles destinados a despesas para as quais não
haja dotação orçamentaria específica.
e) O empenho da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por
base os títulos e os documentos comprobatórios do respectivo crédito.

EM
16. Em instituição no ano de 2021, a foi de R$
5.300.000,00. R$ 4.250.000,00 à e R$
3.500.000,00 diz ao que foi no A informações,
afirmar que os que inscritos como a e
a

não

de:

a) R$ 1.050.000,00 e R$ 750.000,00.

b) R$ e R$
c) R$ 1 e R$ 1.050.000,00.
d) R$ e R$ 1.800.000,00.

e) R$ e R$ 1

17. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conjugando as
e na NBC TSP 11, o conjunto de Demonstrações

Contábeis ao (DCASP),
a) das do Líquido.
b) dos Fluxos de Caixa.
c) de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

d)
e) das Variações Patrimoniais.

18. Uma um valor de R$ 36.000,00 em 16 de junho de
determinado ano, em uso. o método de
constantes, a útil de 05 anos, o valor residual de 10% e a a

pró rata dia, o de ao (ivlCASP), é o
valor

do

e

o

da

em

31

de

do

ano,

a) R$32.400,00; R$3.510,00,

b) R$ R$
c) R$ R$ 3.510,00.

d) R$ R$ 540,00.
e) R$ R$ 3.780,00.
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19. Conforme a NBC TSP 04, no que diz respeito ao tratamento contábíl para os estoques na
Administração Pública, é carreto afirmar que:
a) O valor de custo dos estoques deve incluir apenas os custos de aquisição e de
transformação, desconsiderando outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e
localização atuais.

b) Valor realizável iíquido é o custo que a entidade incorreria para adquirir o mesmo aíivo na
data da demonstração contábil.
c) Não devem ser considerados como estoques aqueles mantidos na forma de materiais ou de

suprimentos a serem consumidos ou distribuídos na prestação de serviços.
d) Quando os estoques tiverem sido adquiridos por meio de transação sem contraprestação, o
custo deve ser mensurado pelo seu valor justo na data do seu recebimento.

e) Custo corrente de reposição é o preço estimado de venda no curso normal das operações,
menos os custos estimados para a conclusão e os gastos estimados necessários para ocorrer a
venda, a troca ou a distribuição.

20. Os saldos a seguir constam na Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) de um Órgão
Público.
Aquisição de ativo não circulante

R$ 20.000,00

Receita patrimonial

R$10.000,00

Receita de serviços

R$ 30.000,00

Ingressos exíraorçamentários

R$100.000,00

Pessoal e demais despesas

R$110.000,00

Alienação de bens

R$ 4.000,00

Receita industrial

R$ 10.000,00

Transferências financeiras recebidas

R$ 40.000,00

Transferências concedidas

R$ 70.000,00

Organize e totalize os saldos acima relacionados. Assinale a alternativa que apresenta,

respectivamente, o montante dos ingressos das atividades operacionais e o resultado da geração
líquida de caixa e equivalente de caixa:
a) R$ 10.000,00; R$ 8.000,00 positivo.
b) R$260.000,00; R$ 6.000,00 negativo.
c) R$ 90.000,00; R$ 2.000,00 negativo.
d) R$ 10.000,00; R$ R$ 2.000,00 positivo.
e) R$ 190.000,00; R$ 6.000,00 negativo.

11

EM
21. De o de Contabilidade ao Público (MCASP), no que diz
aos a os a seguir e a alternativa carreta:
a

as

empenhadas,

do

ou

anterior, não até 31 de do vigente.
II

-

tipos

de

a

os

e

os

não

Ill - em a não as liquidadas e não no
exercício financeiro, ou em que o serviço, a ou o contratado
ou

e

a) os l e III
b) os l e II correios.
c) o III carreto.

d) Apenas o l
e) Todos os carretos.

22. De o de Contabilidade ao Setor Público (MCASP), no que diz
ao Suprimento de Fundos, a

a) se suprimento de fundos a por dois suprimentos.
b)

O

de

fundos

ser

a

em

viagem.

c) se suprimento de fundos a servidor que a seu cargo a ou a
utilização do a adquirir, saivo quando houver na outro servidor.

d)

da

regulamentar

o

seu

de

as

de seu de controle interno, de a a do

e)

de

na

de

a

sen/iclor,

de

empenho na o fim de que não subordinar-se ao
processo normal de
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23. No que diz respeito aos objetivos do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP),
avalie os itens a seguir e marque a alternativa correia:
l -Atender à administração direta e à administração indireía das três esferas de governo, inclusive

quanto às peculiaridades das empresas estatais dependentes e dos Regimes Próprios de
Previdência Social (RPPS).
II - Distinguir apenas os registros de natureza patrimonial.

EU - Permitir a consolidação nacional das contas públicas.
IV - Permitir a elaboração das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Seíor Público (DCASP) e
dos demonstrativos do Relatório Resumido de Execução Orçamentaria (RREO) e do Relatório de
Riscos da Apropriação da Despesa (RRAD).

a) Apenas os itens II e IV estão correios.
b) Apenas os itens l, III e IV estão correios.
c) Apenas o item III está correio.
d) Apenas os itens l e III estão correios.
e) Todos os itens estão carretos.

24. De acordo com a Instrução Normativa RFB n° 1.234/12, que dispõe sobre a retenção de
tributos nos pagamentos efetuados' pêlos órgãos da Administração Pública Federal ás empresas
fornecedoras de bens e sen/iços, não serão retidos os valores correspondentes ao Imposto de

Renda e às contribuições de que traía esta norma nos pagamentos efeíuados a:
l - Pessoas jurídicas exclusivamente prestadoras de serviços hospitalares.

U - Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas.
Ill - Serviços sociais autónomos, criados ou autorizados por lei.
iv_ pessoas jurídicas optantes pelo Simples Naciona!.

a) Todos os itens estão carretos.
b) Apenas os itens l, II e III estão con-etos.

c) Apenas os itens l e III estão correios.
d) Apenas o item IV está carreto.
e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
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25.

.

os

a

e

a

no

que

às

do

do de conforme n° 6.976/09:
l - e aprimorar o Plano de ao Setor Público e o de registro
padronizado dos e da Administração Pública.
tl - Definir, e acompanhar os com a dos dos

não do SIAFI.
Ill - da Conta Única do Tesouro as disponibilidades no
do Brasil.
IV - de que a e o acompanhamento da
e patrimonial.

v - aos dos e dos Municípios melhoria da
do

e

da

a) Todos os carretos.

b) Apenas os l, III e IV
c) Apenas os l, II, III e V carretos.

d) Apenas os l e IV carretos.
e) os III, IV e V carretos.
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