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1. Conjecture que o estado de calamidade pública 
tenha sido regularmente decretado em determinada 
região do país por causa de inundações provocadas 
por fortes chuvas e o governo, que não possui fonte 
de recurso disponível, necessita realizar despesas 
que não estão previstas no orçamento, nessa 
situação o governo deverá utilizar créditos: 
 
a) Adicionais extraordinários 
b) Adicionais especiais 
c) Adicionais suplementares  
d) Ordinários 
 

 
2.  Durante o mês de janeiro/2017, a FABRICA 
ESPINDOLA CIA iniciou-se a produção de uma 
remessa de produtos, a qual será vendida pelo valor 
de R$ 150.000,00. Em março de 2017, a empresa 
ENOQUE S/A fechou um contrato de compra para a 
supracitada produção e realizou o pagamento, a 
vista de R$ 50.000,00. Durante o mês de abril/2017 
a remessa de produtos foi entregue e a empresa 
Enoque S/A realizou o pagamento do montante 
residual da compra, mediante transferência 
bancária. Quais dos lançamentos a seguir registra 
corretamente a venda de mercadorias citada:  
 
a) D: Banco _____________150.000,00 

C: Clientes ___________150.000,00  
 

b) D: Caixa  ______________100.000,00 
D: Adiantamento de CL __50.000,00 
C: Rec. Vendas _________150.000,00 

 

c) D: Banco_______________100.000,00 
D: Caixa_______________ 50.000,00 
C: Rec. Vendas _________150.000,00 

 

d) D: Banco _______________100.000,00 
D: Adiantamento de CL ___50.000,00 
C: Rec. Vendas __________150.000,00 
 
 

3. O Imobilizado de determinada empresa é 
composto pelos ativos A e B. Os dados contábeis 
relativos a esses ativos, em R$, estão apresentados 
a seguir. 

ATIVOS A B 

VALOR de aquisição R$ 98.000,00 R$ 150.000,00 

Depreciação 
acumulada (-) 

R$ 29.400,00 R$ 56.250,00 

 

Em razão do cenário de recessão do mercado, a 
empresa resolveu realizar o teste de 
recuperabilidade desses ativos, tendo apurado os 
valores constantes na tabela abaixo (valores em 
R$). 
 

ATIVOS A B 

VALOR EM USO R$ 72.000,00 R$ 90.000,00 

VALOR JUSTO 
LÍQUIDO DA VENDA 

R$ 65.000,00 R$ 87.000,00 

 
Com relação aos procedimentos contábeis, é 
necessário:  
 
a) Registrar um ganho de R$ 3400,00 para ativo A 
e uma perda de R$ 3.750,00 para ativo B. 

b) Registrar uma perda de R$ 3.600,00 para ativo A 
e uma perda de R$ 6.750,00 para o Ativo B.  

c) Reverter uma perda por valor recuperável  do 
ativo A no valor de R$ 3.400,00  e uma perda de R$ 
3.750,00 para ativo B.  

d) Manter o valor contábil do Ativo A e registrar 
perda de R$ 3.750,00 para o ativo B. 
 
 
4. Na EMPRESA FHQ S.A, após o seu primeiro 
ano de funcionamento, verificou-se que a empresa 
possuía:  
 

• Capital subscrito no valor de R$ 40.000,00; 
• Capital realizado no valor de R$ 35.000,00; 
• Capital de terceiros no valor de R$ 30.000,00; 
• Prejuízo acumulado no valor de R$ 3.000,00. 
 

Tendo em vista que não havia reservas, ações em 
tesouraria nem ajuste de avaliação patrimonial nas 
demonstrações contábeis da sociedade. Nessa 
situação, o valor do capital APLICADO à disposição 
da sociedade é igual a: 
 

a) R$ 70.000,00 
b) R$ 65.000,00 
c) R$ 62.000,00 
d) R$ 67.000,00 
 
 
5. A empresa ABC efetuou, em 01/09/2017, o 
pagamento de prêmio de seguro, no valor de R$ 
36.000.00, referente à proteção de seus imóveis 
pelo prazo de dois anos, a contar da data do 
pagamento. Nessa situação hipotética, é correto 
afirmar que, em 31/12/2017, com referência às 
despesas de seguro pagas antecipadamente, deve 
ter constado do ativo não circulante da supracitada 
empresa o valor de: 
 

a) R$ 30.000,00  
b) R$ 18.000,00 
c) R$ 12.000,00 
d) R$ 24.000,00 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
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6. Analise o seguinte fato: o pagamento de 
fornecedor, antes do vencimento, com desconto de 
10%. Considerando tal fato, marque a alternativa 
que contém a fórmula CORRETA do lançamento 
contábil: 
 

a) 1º Fórmula  
b) 2º Fórmula 
c) 3º Fórmula  
d) 4 Fórmula 
 

 
7. Um imobilizado de uma empresa, foi adquirido 
pelo valor de R$ 800.000,00, teve sua vida útil 
econômica avaliada em 9 anos e vida útil fiscal em 
11 anos. Levando-se em conta que o valor residual 
desse item está estimado em R$ 64 .000,00, 
identifique a alternativa que apresenta o valor da 
depreciação anual incorporada na apuração do 
resultado contábil É APROXIMADAMENTE:  
 
a) R$ 80.000.00 
b) R$ 88.888,89 
c) R$ 72.727,27  
d) R$ 81.777,77 
 

 
8. Considerando as contas apresentadas a seguir, 
qual das equações abaixo corresponde aos saldos 
apresentadas pelas contas patrimoniais.  
 

RECEITAS DIFERIDAS R$ 38.000,00 

NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO R$ 30.000,00 

CAIXA R$ 70.000,00 

MÁQUINAS R$ 80.000,00 

DUPLICATAS DESCONTADAS R$ 40.000,00 

MARCAS E PATENTES R$ 40.000,00 

IMPOSTOS PASSIVOS R$ 50.000,00 

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ 8.000,00 

 
a) ATIVO (R$ 212.000,00) = PASSIVO (R$ 
128.000,00) + PAT. LÍQUIDO(R$ 84.000,00).  
b) ATIVO (R$ 182.000,00) = PASSIVO (R$ 
158.000,00) + PAT. LÍQUIDO(R$ 24.000,00).  
c) ATIVO (R$ 250.000,00) = PASSIVO (R$ 
90.000,00) + PAT. LÍQUIDO(R$ 160.000,00).  
d) ATIVO (R$ 220.000,00) = PASSIVO (R$ 
128.000,00) + PAT. LÍQUIDO(R$ 92.000,00).  

 
 
TEXTO 1 
• A Empresa FREIRE S/A teve em 2017 Lucro 
Líquido no montante de R$ 100.000,00. No início do 
supracitado exercício a empresa possuía Capital 
Social de R$ 800.000,00, Reserva Legal de R$  

 
157.000,00, Reserva de Capital de R$ 10.000,00 e 
Reserva para Contingências de R$ 20.000,00. 
Sabendo que o Estatuto Social da empresa não 
define o percentual para pagamento de dividendos 
mínimos obrigatórios, responda as questões 9 e10: 
 
9. Qual o valor distribuído na forma de dividendos 
mínimos obrigatórios, em 2017, foi, em reais : 
a) R$ 48.500,00. 
b) R$ 50.000,00 
c) R$ 47.500,00 
d) R$ 38.500,00 
 
 
10. Qual o valor a ser transferido para a reserva de 
legal: 
 
a) R$ 5.000,00 
b) R$ 3.000,00 
c) R$ 10.000,00 
d) R$ 20.000,00 
 
 
11. A tabela abaixo apresenta o controle de 
estoque de determinada matéria prima. Com base 
nas informações contidas na Ficha abaixo, 
responda qual o valor da matéria-prima total 
utilizada, considerando o Critério de Avaliação de 
Estoques UEPS e CUSTO MÉDIO PONDERADO, 
respectivamente: 

COMPRAS Utilização 

DIA 
Quantidade 

(Kg) 
Preço 

Unitário ($) 
Preço 

Total ($) 
Quantidade 

(Kg) 

03 1.000 10,00 10.000  

15 2.000 12,00 24.000  

17    2.100 

23 1.200 12,50 15.000  

29    1.200 

 
a) R$ 38.200,00 e R$ 40.000,00 
b) R$ 39.000,00 e R$ 42000,00 
c) R$ 37.500,00 e R$ 43000,00 
d) R$ 40.000,00 e R$ 38.200,00 

 
 

12. Ainda utilizando a tabela apresentada na 
questão 11, quais os saldos de estoques da matéria 
prima, considerando o Critério de Avaliação de 
Estoques UEPS e CUSTO MÉDIO PONDERADO, 
respectivamente: 
 
a) R$ 9.000,00 e R$ 25.200,00. 
b) R$ 15.000,00 e 10.800,00 
c) R$ 9.000,00 e R$ 10.800,00 
d) R$ 10.800,00 e 9.000,00 
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13. A empresa Pedraza e Cia. Possuía processos 
judiciais em andamento, cujas informações estão 
apresentadas abaixo:  
 

PROCESSO VALOR SITUAÇÃO 

TRIBUTÁRIO R$ 150.000,00 possível 

TRABALHISTA R$ 120.000,00 provável 

CÍVEL 01 R$ 90.000,00 provável 

CÍVEL 02 R$ 20.000,00 possível 

AMBIENTAL R$ 300.000,00 remoto 

 
No Balanço Patrimonial do final do exercício, a 
empresa Pedraza e Cia  deverá registrar como 
Provisão, em reais, a quantia de : 
 
a) R$ 170.000,00 
b) R$ 210.000,00 
c) R$ 380.000,00 
d) R$ 470.000,00 

 
 
14. A empresa ABC S.A. adquiriu, em 31/12/2016, 
uma máquina no valor  R$ 80.000,00, à vista. A vida 
útil econômica estimada da máquina, na data de 
aquisição, foi 10 anos e o valor residual estimado foi 
R$ 9.000,00. Em 31/12/2017, a empresa reavaliou a 
vida útil e determinou que a vida útil econômica 
remanescente da máquina era 7 anos e o valor 
residual era R$ 7.500,00. Com base nestas 
informações, o valor da depreciação acumulada 
evidenciado no Balanço Patrimonial da empresa, 
em 31/12/2018, foi aproximadamente, em reais: 
 
a) 7.100,00 
b) 9.342,86 
c) 14.200,00 
d) 16.442,86 
 
 
15.  Com base nas informações apresentadas na 
questão 14, responda qual o valor depreciável em 
31/12/2017: 
 

a) 65.400,00 
b) 71.000,00 
c) 72.900,00 
d) 80.000,00 
 
 
16. No final do exercício, uma empresa fez 
apuração do resultado e verificou que o lucro bruto 
da empresa foi de R$ 230.000,00 e sua receita com 
venda foi de R$ 415.000,00; desconsiderando-se os 
efeitos de impostos/tributos e de demais 
receitas/despesas não citadas, e levando em conta 
que o estoque inicial era R$ 60.000,00 e as 
compras liquidas foram no valor de R$ 300.000,00, 

o valor do estoque final de mercadorias com base 
nos saldos contábeis apresentados é igual a: 
 

a) R$ 185.000,00 
b) R$ 175.000,00 
c) R$ 195.000,00 
d) R$ 360.000,00 

 
 

17. Em determinado mês, a companhia ABC S.A., 
revendedora de BOLAS DE FUTEBOL, adquiriu 
mercadorias para revenda incorrendo nos seguintes 
gastos: 
 

• Mercadorias: R$ 40.000,00 (valor líquido dos 
tributos) 
• Fretes: R$ 2.400,00 (valor líquido dos tributos) 
• Seguros: R$ 800,00 
• ICMS: R$ 2.000,00 
 

No mesmo mês, a Cia. vendeu todos os produtos 
adquiridos por R$ 80.000,00 à vista, com desconto 
de 10%, e incorreu em despesa com frete para 
entrega das mercadorias no valor de R$ 600,00. 
Sabendo que a companhia é contribuinte do ICMS, 
o Custo das Mercadorias Vendidas e o Lucro Bruto 
apurados pela ABC S.A., no mês em questão, 
foram, respectivamente:  
 

a) R$ 43.600,00 e R$ 32.400,00 
b) R$ 45.600,00 e R$ 30.400,00 
c) R$ 43.600,00 e R$ 36.400,00 
d) R$ 45.600,00 e R$ 34.400,00 

 
 
18. A Cia. FHQ realizou as seguintes transações 
em 2017: 
 

• Lucro líquido: R$ 500.000,00. 
• Dividendos obrigatórios distribuídos: R$ 
150.000,00. 
• Aumento de Capital Social: R$ 100.000,00, sendo 
50% com Reservas de Lucros existentes em 
31/12/2017 e o restante com Imobilizado. 
• Aumento de Capital Social: emissão de 15.000 
novas ações com valor nominal de R$ 1,00 por 
ação, tendo conseguido negociá-las por R$ 2,00. 
• Aquisição de 10.000 ações de sua própria emissão 
pelo valor total de R$ 10.000,00. 
• Retificação negativa de erros percebidos pelos 
auditores no valor de R$ 20.000,00 ocorridas em 
2016 
 

Considerando o registro destas transações, a 
alteração no Patrimônio Líquido da Cia. FHQ em 
2017 foi, em reais: 
 
a) 420.000,00 
b) 410.000,00 
c) 400.000,00 
d) 430.000,00 
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19. Em 18/12/2018, uma empresa realizou uma 
venda a prazo no valor total de US$ 400.000,00. 
Sabendo que a taxa de câmbio em 18/12/2017 era 
R$ 3,00/US$, em 31/12/2017 era R$ 3,50/US$ e a 
taxa de câmbio média do mês de dezembro de 2018 
foi R$ 3,20/US$, a empresa Reconheceu essa 
Receita de Vendas, na DRE, do dia 31/12/2018 no 
valor de, em reais: 
 
a) 1.400.000,00 
b) 1.200.000,00 
c) 1.280.000,00 
d) 1.120.000,00 
 
 
20. A empresa BR4 adquiriu uma marca que 
poderá ser explorada pelo prazo de 10 anos, não 
podendo ser revendida no final deste prazo. O preço 
pago foi R$ 10.000.000,00 e a aquisição ocorreu em 
31/12/2017. Em 31/12/2018, antes do fechamento 
das Demonstrações Contábeis, a empresa realizou 
o teste de redução ao valor recuperável (teste de 
impairmen”) o qual obteve as seguintes 
informações: 
 

• Valor em uso da marca: R$ 8.200.000,00. 
• Valor justo líquido das despesas de venda: R$ 
8.600.000,00. 
 

De acordo com essas informações, no resultado de 
2018 a empresa deveria ter reconhecido uma perda 
por desvalorização no valor de: 
 

a) R$ 400.000,00 
b) R$ 800.000,00 
c) R$ 1.200.000,00 
d) R$ 1.400.000,00 
 

 
21. Segundo as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o conceito 
de “campo de aplicação” da contabilidade publica se 
dividem em: 
a) Escopo integral e parcial  
b) Escopo patrimonial e orçamentário 
c) Escopo obrigatório e facultativo 
d) Escopo financeiro e patrimonial  

 
 

22. A empresa Queiroz e Silva S.A comprou 
mercadorias para revenda e pagou os seguintes 
valores: mercadorias: R$ 300.000,00, valor do Frete 
(para transporte até a empresa Queiroz e Silva 
S.A.): R$ 25.000,00, Seguro (para transporte das 
mercadorias  até a empresa  Queiroz e Silva S.A): 
R$ 25.000,00 Tributos recuperáveis: R$ 35.000,00 e 
Tributos não recuperáveis: R$ 10.000,00;  Sabendo 
que Queiroz e Silva S.A. revendeu todo o lote de 
mercadorias por R$ 600.000,00 à vista, o resultado 
bruto apurado nesta operação foi, em reais: 

a) 210.000,00 
b) 240.000,00 
c) 250.000,00 
d) 300.000,00  
 
 
23.  E relação ao regime contábil o reconhecimento 
das receitas e despesas sob o enfoque 
orçamentário ocorre: 
 

a) Utilizando o regime misto, sendo a receita pelo 
regime de competência e a despesa pelo regime de 
caixa. 
b) Utilizando somente o regime de caixa. 
c) Utilizando somente o regime de competência. 
d) Utilizando o regime misto, sendo a receita regime 
de caixa e a despesa pelo regime de competência.  
 
 
24. Quais são, respectivamente, a primeira e a 
última etapa da execução da receita orçamentária: 
 

a) Recolhimento e arrecadação 
b) Previsão e recolhimento 
c) Lançamento e recolhimento  
d) Lançamento e arrecadação  
 
 
25. De acordo com a Lei de reponsabilidade fiscal 
LC 101/ de 04 de maio de 2001, O relatório de 
gestão de fiscal deverá ser emitido: 
 

a) Ao final de cada bimestre. 
b) Ao final de cada trimestre. 
c) Ao final de cada quadrimestre. 
d) Ao final de semestre. 
 
 
26.  Consoante ao art. 165 da Constituição Federal 
de 1988, dentre as leis de iniciativas do poder 
executivo, qual definirá de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da Administração 
Pública:  
 

a) Lei orçamentária  
b) Lei de diretrizes orçamentárias 
c) Relatório de gestão fiscal  
d) Plano Plurianual  
 
 
27.  Consoante ao art. 165 da Constituição Federal 
de 1988, a Lei de Diretrizes orçamentarias 
compreenderá: 
 

a) Metas e prioridades da administração Pública.   
b) As diretrizes, objetivos e metas da Administração 
Pública. 
c) Os limites das despesas de pessoal. 
d) O Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária.  
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28. De acordo com a lei 4320 de 17 de março de 
1964, Qual das etapas da despesa concerne no “ 
ato emanado de autoridade competente que cria 
para o Estado obrigação de pagamento pendente 
ou não de implemento de condição.” : 
 

a) Previsão 
b) Fixação 
c) Empenho 
d) Liquidação 
 
 
29.  A Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
previu, que no exercício de 2018,  suas receitas 
seriam R$ 64.000.000 , sabe-se que de fato a 
arrecadação foi executada em perfeita ordem, 
porém do quantitativo de despesa fixado pela DPE-
RO, só foi empenhado R$  59.000.000,00 e destes 
só foi liquidado 52.500.000,00,  sabe-se ainda que 
das despesas liquidas apenas 90 % foram 
devidamente pagas. De acordo com a lei 4320 de 
17 de março de 1964, qual foram os valores 
inscritos, respectivamente, em restos a pagar 
processados e não processados, no final do 
exercício de 2018:  
 

a) R$ 5.250.000,00 e R$ 6.500.000,00 
b) R$ 5.250.000,00 e R$ 6.000.000,00 
c) R$ 6.000.000,00 e R$ 6.500.000,00 
d) R$ 6.500.000,00 e R$ 6.000.000,00 
 
 
30. De acordo com a Lei 101/2001, o Relatório 
Resumido de Execução orçamentária  deverá ser 
publicado até: 
 

a) 30 (trinta) dias após o encerramento de cada 
trimestre. 
b) 30 (trinta) dias após o encerramento de cada 
bimestre. 
c) 30 (trinta) dias após o encerramento de cada 
quadrimestre. 
d) 60 (sessenta) dias após o encerramento de cada 
bimestre. 

 

 
 

FIM 


