CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2013
CONTADOR
LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Antes de começar a fazer as provas:
• Verifique se este caderno contém
três provas: de Língua Portuguesa/
Legislação, com 15 questões; e
Específica do Cargo, com 30 questões,
com 4 (quatro) alternativas, cada uma
dessas
questões,
sequencialmente
numeradas de 1 a 45.
Caso haja algum problema, solicite a
substituição do seu caderno de provas.
Na Folha de Respostas:
• Confira seu nome e número de inscrição.
• Assine, A TINTA, no espaço indicado.
Ao transferir as respostas para a Folha de
Respostas:
• Use somente caneta azul ou preta e
aplique traços firmes dentro da área
reservada à letra correspondente a cada
resposta, conforme o modelo:

00 -

A

B

C

A Folha de Respostas não deve ser dobrada,
amassada ou rasurada.
Para entregar sua prova, somente após o
Período de Sigilo, levante o braço para
chamar o fiscal.
O candidato deverá aguardar o fiscal se
aproximar para, então, entregar o Caderno
de Provas e as Folhas de Respostas.
O candidato NÃO poderá levar consigo o
Caderno de Provas.
O rascunho de gabarito, localizado ao
final do Caderno de Provas, só poderá
ser destacado pelo fiscal.
Recolha seus objetos, deixe a sala e, em
seguida, o prédio. A partir do momento em
que sair da sala e até a saída do prédio,
continuam válidas as proibições ao uso
de aparelhos eletrônicos e celulares, bem
como não lhe é mais permitido o uso dos
sanitários.

D

Sua resposta NÃO será computada, se houver
marcação de mais de uma alternativa.

Duração total das provas,
incluindo transcrição da
FOLHA DE RESPOSTAS:

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM
RESPOSTA.

QUATRO HORAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO
INSTRUÇÃO: As questões de 1 a 9 referem-se ao TEXTO 1. Leia-o
atentamente antes de respondê-las.

TEXTO 1
Em 1988, a Constituição brasileira reconheceu a saúde como um
direito do cidadão e um dever do Estado e estabeleceu a base para a
criação do SUS, que se fundamenta nos princípios da universalidade,
integralidade e participação social. Esse reconhecimento constitucional
do direito à saúde só foi possível após longa luta política e graças à
atuação do Movimento pela Reforma Sanitária. A implantação de
um sistema de saúde universal no Brasil teve início em um contexto
político e econômico desfavorável, que promovia a ideologia neoliberal,
perspectiva essa reforçada por organizações internacionais contrárias
ao financiamento público de sistemas de saúde nacionais e universais
ou que defendiam etapas intermediárias para atingi-los.
Nos últimos 20 anos, houve avanços na implementação do SUS.
Realizaram-se inovações institucionais, como um intenso processo de
descentralização que outorgou maior responsabilidade aos municípios
na gestão dos serviços de saúde, além de possibilitar os meios para
promover e formalizar a participação social na criação de políticas de
saúde e no controle do desempenho do sistema. O SUS aumentou
amplamente o acesso aos cuidados de saúde para grande parte da
população brasileira, atingindo-se a cobertura universal para a vacinação
e a assistência pré-natal; aumentou a conscientização da população
sobre o direito à saúde vinculado à cidadania; e investiu na expansão
dos recursos humanos e da tecnologia em saúde, incluindo a produção
da maior parte dos insumos e produtos farmacêuticos do país.
No entanto, o SUS é um sistema de saúde em desenvolvimento
que continua a lutar para garantir a cobertura universal e equitativa. À
medida que a participação do setor privado no 20 mercado aumenta, as
interações entre os setores público e privado criam contradições e injusta
competição, levando a ideologias e objetivos opostos (acesso universal
vs. segmentação do mercado), que geram resultados negativos na
equidade, no acesso aos serviços de saúde e nas condições de saúde.
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Embora o financiamento federal tenha aumentado cerca de quatro
vezes desde o início da última década, a porcentagem do orçamento
federal destinada ao setor de saúde não cresceu, levando a restrições
de financiamento, infraestrutura e recursos humanos.
Outros desafios surgem por conta de transformações nas
características demográficas e epidemiológicas da população brasileira,
o que obriga a transição de um modelo de atenção centrado nas doenças
agudas para um modelo baseado na promoção intersetorial da saúde e
na integração dos serviços de saúde. O Pacto pela Saúde e sua proposta
de uma rede de serviços de saúde organizada com fundamentos na
atenção básica, associados às recomendações da Comissão Nacional
sobre Determinantes Sociais da Saúde, segundo as quais é essencial
abordar as causas primordiais dos problemas de saúde, podem ajudar
nessa conformação de modelos de atenção mais abrangentes, por mais
que ainda seja necessário superar enormes dificuldades.
Em última análise, para superar os desafios enfrentados pelo
sistema de saúde brasileiro, será necessária uma nova estrutura
financeira e uma revisão profunda das relações público privadas.
Portanto, o maior desafio enfrentado pelo SUS é político. Questões
como o financiamento, a articulação público-privada e as desigualdades
persistentes não poderão ser resolvidas unicamente na esfera técnica.
As bases legais e normativas já foram estabelecidas e já se adquiriu
bastante experiência operacional. Agora é preciso garantir ao SUS sua
sustentabilidade política, econômica, científica e tecnológica.
PAIM, J, TRAVASSOS, C, ALMEIDA, C, MACINKO,J. IN: The Lancet
(Série Brasil) London, 2011, p.21-31. Disponível em: <http://download.
thelancet.com/flatcontentassets/pdfslbrazillbrazilporl.pdf>.
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QUESTÃO 01
O título que sintetiza as ideias do texto é
A) A fragilidade do Sistema Único de Saúde Brasileiro.
B) O Sistema de Saúde Brasileiro: história, avanços e desafios.
C) Determinantes econômicos de sustentabilidade do SUS.
D) As vantagens da implantação do Sistema de Saúde Brasileiro.

QUESTÃO 02
São tratados, no texto, os seguintes temas e suas características,
EXCETO.
A) A reforma sanitária brasileira que foi conduzida pela sociedade civil,
e não por governos.
B) As desigualdades regionais e sociais que são prejudiciais ao sistema
de saúde brasileiro.
C) A criação do SUS que expandiu o acesso da população brasileira
aos cuidados com a saúde.
D) O investimento na necessária mobilização política que possa
reestruturar o financiamento.
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QUESTÃO 03
Leia esta passagem, extraída do texto.
Esse reconhecimento constitucional do direito à saúde só foi possível
após longa luta política e graças à atuação do Movimento pela Reforma Sanitária.
Essa passagem foi reescrita sem alteração do sentido original em:
A) O reconhecimento pela Constituição brasileira relativamente ao
dever do Estado de promover a saúde como direito do cidadão foi
aceitável graças às lutas políticas lideradas pelo Movimento pela
Reforma Sanitária.
B) O reconhecimento pela Constituição brasileira relativamente à saúde
como direito do cidadão e dever do Estado foi possível apenas em
virtude da atuação do Movimento pela Refom1a Sanitária, após
longa luta política.
C) O reconhecimento constitucional em prol do sistema único de saúde
foi promovido pelo Movimento pela Reforma Sanitária e isso só foi
possível por causa da ação de políticos que se empenharam nessa
luta por muitos anos.
D) Graças ao Movimento pela Reforma Sanitária que se deu ao longo
de muitos anos de embates entre políticos, o reconhecimento pela
Constituição brasileira para promoção da saúde foi possível.
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QUESTÃO 04
Em relação ao processo de organização das ideias no texto, é
INCORRETO afirmar que
A) O primeiro parágrafo é composto de um segmento histórico a
respeito do SUS: nele é apresentada a criação do SUS e o contexto
de sua implantação no Brasil.
B) O terceiro parágrafo é composto de um segmento do texto que
introduz ideias contrárias ao trecho anterior: nele há uma oposição
do que foi tratado no segundo parágrafo.
C) O quarto parágrafo é composto de um segmento de texto que trouxe
novas ideias adicionadas às do parágrafo anterior: nele há inclusão
de ideias complementares.
D) O segundo parágrafo é composto de uma linha do tempo relativa
à saúde: nele é datado o processo de evolução da saúde ao longo
dos últimos vinte anos no Brasil.
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QUESTÃO 05
Leia os seguintes trechos.
I. As bases legais e normativas já foram estabelecidas e já se adquiriu
bastante experiência operacional.
II. Nos últimos 20 anos, houve avanços na implementação do SUS.
III. Outros desafios surgem por conta de transformações nas
características demográficas e epidemiológicas da população
brasileira.
IV. Agora é preciso garantir ao SUS sua sustentabilidade política,
econômica, científica e tecnológica.
Os trechos em que o autor apresenta seu ponto de vista em relação à
temática do texto é
A) I e II, apenas.
B) III e IV, apenas.
C) I e IV, apenas
D) II e III, apenas.
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QUESTÃO 06
Assinale a alternativa em que o termo entre parênteses é antônimo do
termo sublinhado nas passagens extraídas do texto.
A) “Em última análise, para superar os desafios enfrentados pelo
sistema de saúde brasileiro, será necessária uma nova estrutura
financeira”. (evitados)
B) [...] “um intenso processo de descentralização que outorgou maior
responsabilidade aos municípios na gestão dos serviços de saúde”.
(concedeu)
C) “O SUS” [...] “investiu na expansão dos recursos humanos e da
tecnologia em saúde, incluindo a produção da maior parte dos
insumos e produtos farmacêuticos do país”. (arremeteu)
D) [...] “é essencial abordar as causas primordiais dos problemas de
saúde,” [...] (fundamentais)
QUESTÃO 07
Assinale a alternativa cuja ideia apontada nos parênteses corresponde
à relação, entre termos do texto, estabelecida por meio do elemento
coesivo em destaque.
A) No entanto, o SUS é um sistema de saúde em desenvolvimento
que continua a lutar para garantir a cobertura universal e equitativa.
(razão)
B) À medida que a participação do setor privado no mercado aumenta,
as interações entre os setores público e privado criam contradições
[...]. (proporcionalidade)
C) Embora o financiamento federal tenha aumentado cerca de quatro
vezes desde o início da última década, a porcentagem do orçamento
federal destinada ao setor de saúde não cresceu [...]. (explicação)
D) Agora é preciso garantir ao SUS sua sustentabilidade política,
econômica, científica e tecnológica. (condição)
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QUESTÃO 08
Observe a função do elemento coesivo destacado neste trecho:
A implantação de um sistema de saúde universal no Brasil teve início
em um contexto político e econômico desfavorável, que promovia a
ideologia neoliberal [...].
Os elementos destacados nas alternativas a seguir apresentam a
mesma função do termo destacado acima, EXCETO em:
A) Realizaram-se inovações institucionais, como um intenso processo
de descentralização que outorgou maior responsabilidade aos
municípios na gestão dos serviços de saúde [...]
B) [...] o SUS é um sistema de saúde em desenvolvimento que continua
a lutar para garantir a cobertura universal e equitativa.
C) [...] as interações entre os setores público e privado criam
contradições e injusta competição, levando a ideologias e objetivos
opostos (acesso universal vs. segmentação do mercado), que
geram resultados negativos na equidade [...]
D) O Pacto pela Saúde e sua proposta de uma rede de serviços [...]
podem ajudar nessa conformação de modelos de atenção mais
abrangentes, por mais que ainda seja necessário superar enormes
dificuldades.
QUESTÃO 09
De acordo com o texto, no Brasil, é conquista do Sistema Único de
Saúde:
A) A erradicação de doenças por meio de vacinação.
B) A exportação de produtos farmacêuticos nacionais.
C) A conscientização da conexão entre saúde e cidadania.
D) A importação de novas tecnologias em saúde.
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QUESTÃO 10
Assinale a alternativa em que NÃO está expressa uma circunstância de
tempo.
A) Em 1988, a Constituição brasileira reconheceu a saúde como um
direito do cidadão e um dever do Estado.
B) Esse reconhecimento constitucional do direito à saúde só foi
possível após longa luta política e graças à atuação do Movimento
pela Reforma Sanitária.
C) A implantação de um sistema de saúde universal no Brasil teve
início em um contexto político e econômico desfavorável.
D) O SUS aumentou amplamente o acesso aos cuidados de saúde
para grande parte da população brasileira.
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INSTRUÇÃO: Leia o TEXTO 2 para responder à questão 11.
TEXTO 2

Folha de S.Paulo, 24 jul. 2012

QUESTÃO 11
Identifique, com base na crítica abordada, a ideia do TEXTO 1 em
relação ao TEXTO 2.
A) A importância da participação do setor privado no mercado.
B) A segmentação do mercado como causa de resultados negativos.
C) As restrições de financiamento, infraestrutura e recursos humanos.
D) As contradições geradas pela interação entre público e privado.
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INSTRUÇÃO: Leia o TEXTO 3 para responder à questão 12.
TEXTO 3

Disponível em: http://www.ivancabral.com/2008111/charge-do-diaatendimento.htmI. Acesso em 12 out. 2012.

qUESTÃO 12
Identifique a ideia, ou as ideias, do texto 1 que tem/têm relação com
o TEXTO 3.
I. Ainda há muito a fazer para que o sistema de saúde brasileiro se
torne universal.
II. O processo de descentralização do sistema brasileiro de saúde gera
ampla participação social.
III. Para que o sistema de saúde brasileiro supere os desafios atuais é
necessária maior mobilização política.
São ideias do TEXTO 1 relacionadas ao TEXTO 3
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, apenas.
D) II, apenas.
12
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Analise e responda as questões numeradas de 01 a 03, de acordo
com Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e suas alterações.
QUESTÃO 13
Assinale a alternativa INCORRETA:
A) Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder é um
dos deveres do servidor público.
B) A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando
eivados de ilegalidade.
C) A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à
comprovação da compatibilidade de horários.
D) A demissão não será aplicada no caso de inassiduidade habitual.
QUESTÃO 14
A demissão será aplicada nos seguintes casos, EXCETO:
A) Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da
repartição.
B) Insubordinação grave em serviço.
C) Improbidade administrativa.
D) Abandono de cargo.
QUESTÃO 15
São penalidades disciplinares, EXCETO:
A) Demissão.
B) Destituição de cargo em comissão.
C) Advertência.
D) Remoção.
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PROVA ESPECÍFICA
QUESTÃO 16
Considere a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação
de Relatório Contábil-Financeiro - CPC 00 (R1). Nos termos desse
pronunciamento, as demonstrações contábeis são elaboradas e
apresentadas para usuários externos em geral, tendo em vista suas
finalidades distintas e necessidades diversas. Se a informação contábilfinanceira é para ser útil, ela precisa ser relevante e representar com
fidedignidade o que se propõe a representar. A utilidade da informação
contábil-financeira é melhorada se ela for comparável, verificável,
tempestiva e compreensível. Nesse sentido, associe as características
qualitativas ao seu significado no contexto defendido pelo CPC 00
(R1).
1.

Comparabilidade

( ) Característica que significa ter informação
disponível para tomadores de decisão a tempo
de poder influenciá-los em suas decisões.

2.

Verificabilidade

3.

Tempestividade

( ) Característica que significa que a contábilfinanceira é capaz de fazer diferença nas
decisões se tiver valor preditivo, valor
confirmatório ou ambos.
( ) Característica que significa que diferentes
observadores, cônscios e independentes,
podem chegar a um consenso, embora
não cheguem necessariamente a um
completo acordo, quanto ao retrato de uma
realidade econômica em particular ser uma
representação fidedigna.

4.

Compreensibilidade

5.

Representação
Fidedigna

6.

Relevância

14
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( ) Característica que permite que os usuários
identifiquem e compreendam similaridades
dos itens e diferenças entre eles.
( ) Característica que defende que, para ser
útil, a informação contábil-financeira deve
representar um fenômeno de forma completa,
neutra e livre de erro.
( ) Característica que significa classificar,
caracterizar e apresentar a informação com
clareza.
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A

A sequência que descreve a associação entre as características é:
A) 3, 6, 2, 1, 5, 4.
B) 3, 5, 2, 1, 4, 6.
C) 3, 6, 4, 1, 5, 2.
D) 3, 5, 4, 1, 6, 2.
QUESTÃO 17
A empresa Alfenas apura as seguintes informações patrimoniais e de
resultado sobre o ano de 2012.
•

Receita Líquida de Vendas 			

R$ 18.000,00

•

Custo dos Produtos Vendidos 			

R$ 6.200,00

•

Despesas Operacionais 				

R$ 2.850,00

•

Despesas com Vendas 				

R$ 1.400,00

•

Despesas Administrativas 			

R$

550,00

•

Despesas Financeiras 				

R$

600,00

•

Impostos sobre o Lucro 				

R$

500,00

•

Despesas de Depreciação (inclusas no CPV)

R$

200,00

•

Capital Social 					

R$ 80.000,00

Com base nas informações apresentadas acima, assinale a opção
VERDADEIRA:
A) O Lucro Operacional Bruto é o dobro do Lucro Líquido.
B) O EBTIDA é R$800,00 maior do que o Lucro Líquido.
C) A Taxa de Retorno foi de 8% no período.
D) O Lucro Operacional Antes das Despesas Financeiras representa
70% do Lucro Operacional Bruto.
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QUESTÃO 18
A empresa Belo Vale está em procedimento de encerramento de Balanço
do ano de 2012 e para tal levantou os seguintes saldos:

Caixa e Bancos
Dépositos Judiciais
Investimentos Permanentes
Dividendos a Pagar
Empréstimo Bancário (com
vencimento em 31/12/2015)
Reserva de Lucros
Capital Social
Capital Social a Integralizar

Saldos
R$ 20.000,00
R$ 50.000,00
R$ 5.000,00
R$ 15.000,00
R$ 22.000,00
R$ 8.000,00
R$ 40.000,00
R$ 10.000,00

Com base nas informações apresentadas acima, assinale a opção
VERDADEIRA:
A) O total do capital próprio investido na empresa é de R$5.000,00
enquanto o total de capital de terceiros investido na empresa
investido na empresa é de R$37.000,00.
B) O Ativo Circulante é de R$70.000,00, enquanto o Passivo Circulante
é de R$14.000,00.
C) O Ativo Total é de R$75.000,00 enquanto o Patrimônio Líquido é de
R$38.000,00.
D) O Ativo Circulante é de R$55.000,00 enquanto o Patrimônio Líquido é
de R$55.000,00 enquanto o Patrimônio Líquido é de R$48.000,00.
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A

QUESTÃO 19
O cálculo do Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) pode ser realizado
pelo levantamento físico do estoque de mercadorias em uma determinada
data e pode, também, ser obtido por meio do controle contínuo do
Estoque de Mercadorias, dando-lhe baixa, em cada venda, pelo Custo
das Mercadorias Vendidas. Esses sistemas são, respectivamente,
denominados:
A) PEPS, UEPS e Média ponderada.
B) Inventário transitório e Inventário continuado.
C) Inventário médio e Inventário geral.
D) Inventário periódico e Inventário permanente.
QUESTÃO 20
A Indústria Coimbra comprou no início do mês de janeiro de 2010 um
equipamento para seu parque fabril por R$200.000,00 cuja vida útil foi
definida em 10 anos sem valor residual. Ao final do ano de 2012, a
indústria tomou conhecimento de que foi lançado um novo equipamento
com tecnologia superior, gerando indícios de que o equipamento em
uso sofreu relevante desvalorização. Dito isso, foi identificado que o
valor máximo líquido de despesas a ser obtido na venda da máquina era
de R$90.000,00 e o valor em uso projetado através de fluxo de caixa
descontado dos fluxos futuros de benefícios econômicos esperados era
de R$120.000,00.
Assinale a opção que contém os valores adequados para o valor
recuperável da máquina e do valor da perda por imparidade do ativo,
respectivamente.
A) R$90.000,00 e R$50.000,00.
B) R$120.000,00 e R$20.000,00.
C) R$120.000,00 e R$140.000,00.
D) R$90.000,00 e R$200.000,00.
CONCURSO PÚBLICO UFMG/2013
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QUESTÃO 21
A empresa Baldim, tipicamente comercial (que compra bens industriais
para revenda ao consumidor) adquiriu de uma empresa industrial, um
lote de mercadorias cujo valor total da nota fiscal é de R$24.000,00,
incluindo 20% de IPI e 12% de ICMS. O lançamento no estoque do
custo das mercadorias será de:
A) R$17.600,00.
B) R$20.000,00.
C) R$21.600,00.
D) R$21.120,00.
QUESTÃO 22
A Cia. Verão possui 60% do capital da Cia. Primavera, da qual é
controladora. Sabe-se que o investimento está registrado na contabilidade
da controladora por R$10.000,00 e que o Patrimônio Líquido atual da
controlada é de R$12.000,00, é CORRETO afirmar que, com base
nesses dados, o lançamento contábil da equivalência patrimonial será:
A)

Resultado negativo na equivalência patrimonial
a Participação em Empresas Controladas ....................

B)

Resultado positivo na equivalência patrimonial
a Participação em Empresas Controladas ....................

C)

R$2.800,00

Despesas financeiras
a Resultado negativo da equivalência patrimonial ........

D)

R$2.800,00

R$7.200,00

Receitas financeiras
a Resultado positivo da equivalência patrimonial .........
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QUESTÃO 23
O pronunciamento técnico CPC 05 (R1), Divulgação sobre as Partes
Relacionadas, editado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis,
deve ser aplicado na(o):
I.

Identificação dos relacionamentos e transações com partes
relacionadas.

II. Reconhecimento e mensuração dos ativos identificáveis adquiridos,
os passivos assumidos e as participações societárias de não
controladores.
III. Identificação dos saldos existentes, incluindo compromissos, entre
a entidade que reporta a informação e suas partes relacionadas,
considerando controladores e controladas.
IV. Reconhecimento e mensuração do ágio por expectativa de
rentabilidade futura ou o ganho proveniente de compra vantajosa.
Após analisar as afirmativas a seguir, assinale a opção CORRETA.
A) I e IV, apenas.
B) I e III, apenas.
C) I, apenas.
D) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 24
Relacione cada demonstração ou complementação às Demonstrações
Contábeis com a sua respectiva descrição.
1. Demonstração das
Mutações do Patrimônio
Líquido

(

)

Informa a composição do lucro e
a riqueza gerada pela empresa
pertencente aos acionistas.

2. Demonstração dos
Fluxos de Caixa

(

)

Divulga as informações sobre
a base de preparação das
demonstrações contábeis e das
principais práticas aplicadas,
entre outras informações.

3. Demonstração do Valor
Adicionado

(

)

Evidencia as mudanças no
Patrimônio Líquido em termos
gerais.

4. Demonstração do
Resultado do Exercício

(

)

Visa demonstrar como ocorreram as movimentações das
disponibilidades durante um
período de tempo.

5. Balanço Patrimonial

(

)

Tem por finalidade apresentar a
posição financeira e patrimonial
da empresa em determinada
dada.

6. Notas Explicativas

(

)

Demonstra a riqueza gerada
pela companhia e a forma de
sua distribuição à sociedade.

A sequência que descreve a associação entre as características é:
A) 4, 5, 3, 1, 6, 2.
B) 4, 6, 1, 2, 5, 3.
C) 3, 6, 4, 2, 5, 1.
D) 2, 5, 4, 1, 6, 3.
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QUESTÃO 25
Dadas as informações a seguir da Cia. Montalvania:

Ativo Não Circulante
Realizavel a Longo Prazo
Depósitos Judiciais

R$ 3.700,00

Imobilizado
Máquinas e Equipamentos
( - ) Depreciação Acumulada

R$ 3.700,00
R$ 5.000,00
(R$ 1.300,00)

Balanço Patrimonial
X1
R$ 2.150,00 Passivo Circulante
R$ 1.000,00 Fornecedores
R$ 100,00 Empréstimos
R$ 450,00
R$ 600,00 Passivo Não Circulante
Financiamento
R$ 5.300,00
Patrimônio Líquido
Capital
Lucros Acumulados
R$ 5.300,00
R$ 7.700,00
(R$ 2.400,00)

Total do Ativo

R$ 4.200,00

R$ 7.450,00 Total do Passivo

Ativo Circulante
Caixa
Bancos
Clientes
Estoques

X0
R$ 500,00
R$ 100,00
R$ 200,00
R$ 200,00

X0
R$ 700,00
R$ 700,00

X1
R$ 3.800,00
R$ 200,00
R$ 3.600,00

R$ 1.200,00
R$ 1.200,00

R$ 2.100,00
R$ 2.100,00

R$ 2.300,00
R$ 1.000,00
R$ 1.300,00

R$ 1.550,00
R$ 1.000,00
R$ 550,00

R$ 4.200,00

R$ 7.450,00

Demonstração do Resultado
X1
Receita de vendas
R$ 8.000,00
( - ) CPV
(R$ 5.000,00)
Lucro Bruto
R$ 3.000,00
( - ) Despesas Financeiras
(R$ 1.500,00)
( - ) Depreciação
(R$ 1.100,00)
( + ) Resultado Positivo da
R$ 300,00
Equivalência Patrimonial
LAIR
R$ 700,00
Provisão p/I.R.
(R$ 50,00)
Lucro Líquido
R$ 650,00

Informações Complementares
I.

Sobre as despesas financeiras: R$600,00 foram pagos referentes
a empréstimos de curto prazo, R$900,00 foram capitalizados e
referem-se a empréstimos de longo prazo.
II. Sobre o imobilizado: foi adquirido novo imobilizado no valor de
R$2.400,00.
III. Sobre o Patrimônio Líquido: foram distribuídos dividendos no valor
de R$1.400,00, no dia 31/12/X1.
IV. Sobre o IR: o IR foi recolhido para os cofres públicos em 31/12/X1.
O valor do Fluxo de Caixa gerado nas atividades operacionais é de:
A)
B)
C)
D)

R$1.000,00.
R$100,00.
R$1.500,00.
R$4.600,00.
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QUESTÃO 26
Considere as seguintes afirmativas.
I.

O saldo de tesouraria sobre vendas é obtido pela divisão do próprio
saldo de tesouraria pelas vendas líquidas mais impostos incidentes
sobre vendas.

II. O saldo de tesouraria pode ser positivo ou negativo. Quando o saldo
é positivo, significa que o ativo circulante financeiro é maior que o
passivo circulante, tendo a empresa característica de ser aplicadora
de recursos.
III. O índice Saldo de Tesouraria sobre Vendas vai ser positivo ou
negativo em função do próprio saldo de tesouraria. É um índice do
tipo quando menor, melhor.
Com base nas afirmativas, estão CORRETAS.
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 27
A Industrial Monte Verde ao efetuar a análise vertical verificou que a
relação entre Custos dos Produtos Vendidos e Receita Operacional
Liquida que no primeiro ano foi de 68%, aumentou no segundo ano para
73%. Dentre as possíveis razões que provocou esse aumento podemos
destacar as seguintes, EXCETO:
A) Redução no volume de produção.
B) Aumento de eficiência na produção.
C) Redução nos preços de vendas.
D) Aumento de salários e encargos sociais.
22
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QUESTÃO 28
A estrutura de capitais de uma empresa evidencia a composição de suas
fontes de financiamento. Recursos aplicados em ativos são provenientes
dos proprietários da empresa ou de terceiros. São índices utilizados na
análise da estrutura de capital e solvência, EXCETO:
A) Composição do Endividamento.
B) Prazo Médio de Recebimento de Vendas.
C) Participação de Capitais de Terceiros.
D) Imobilização do Patrimônio Líquido.
QUESTÃO 29
A Comercial Santa Luzia apurou os seguintes índices: Liquidez Geral
(1,40). Liquidez Corrente (1,50). Após a apuração desses índices, a
empresa obteve um empréstimo, sendo que, 30% do valor classificado
no passivo circulante e 70% no passivo não circulante. O valor total do
empréstimo foi aplicado na aquisição de mercadorias para revenda.
O analista, com base nas informações descritas, apurou novamente os
índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Liquidez Seca, comparou
com os anteriores e concluiu que:
A) A Liquidez Geral aumenta e a Liquidez Corrente diminui.
B) Ambos os índices aumentaram.
C) A Liquidez Geral diminui e a Liquidez Corrente aumentou.
D) Ambos os índices diminuíram.
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QUESTÃO 30
Considere as seguintes afirmativas.
I.

A análise vertical baseia-se na evolução de cada conta de uma série
de demonstrações financeiras em relação à demonstração anterior
e/ou em relação a uma demonstração financeira básica, geralmente
a mais antiga da série.

II. A conjugação dos três índices de prazos médios leva a analise dos
ciclos financeiro e operacional, elementos fundamentais para a
determinação de estratégias empresariais, tanto comerciais quanto
financeiras, geralmente vitais para a determinação do fracasso ou
sucesso de uma empresa.
III. Na maioria das vezes, o método da análise horizontal e vertical em
vez de esclarecer os fatores que afetaram a performance e a saúde
financeira de uma empresa, indica a necessidade de o analista
buscar outras fontes de informações.
Com base nas afirmativas, são CORRETAS:
A) I e II, apenas.
B) II, apenas.
C) I, II e III.
D) II e III, apenas.
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QUESTÃO 31
A Industrial Tocantins apresentam as seguintes informações extraídas
de seu sistema de informações de custos:
Informações
Custo dos Produtos Vendidos
Estoque Inicial de Produtos Acabados
Custo da Produção Acabada
Estoque Inicial de Produtos em Elaboração
Custo da Produção do Período
Matéria-prima
Mão de Obra Direta
Custos Indiretos de Produção
Estoque Final de Produtos em Elaboração
Estoque Final de Produtos Acabados

Maio
R$ 44.200,00
R$ 5.100,00
R$ 4.500,00
R$ 22.600,00
R$ 6.000,00
R$ 4.000,00

Junho
R$ 5.300,00
R$ 45.700,00
R$ 24.000,00
R$ 15.800,00
R$ 6.500,00
R$ 5.600,00

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que
contenha: o Custo da Produção Acabada e da Mão de Obra Direta do
mês de maio, além do Estoque Final de Produtos em Elaboração e o
Custo dos Produtos Vendidos do mês junho, respectivamente.
A) R$44.400,00; R$15.300,00; R$4.600,00; R$45.400,00.
B) R$44.400,00; R$15.300,00; R$4.200,00; R$45.400,00.
C) R$44.200,00; R$15.800,00; R$4.600,00; R$45.400,00.
D) R$45.400,00; R$15.300,00; R$4.200,00; R$44.200,00.
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QUESTÃO 32
Considere as seguintes afirmativas:
I.

A máquina utilizada na produção provocou um gasto em sua entrada,
tornando investimento (ativo) e parceladamente transformado em
custo, via depreciação, à medida que é utilizada no processo de
produção de utilidades.
II. Custos dos produtos vendidos (CPV) é a soma dos custos contidos
na produção acabada do período. Pode conter custos de produção
também de períodos anteriores existentes em unidades que só
foram completas no presente período.
III. Todos os sacrifícios havidos pela aquisição de bens ou serviços
(gastos) que são “estocados” nos ativos da empresa para baixa
ou amortização quando de sua venda, de seu consumo, de seu
desaparecimento ou de sua desvalorização são especificamente
chamados de investimento.
Com base na afirmativas, são CORRETAS:
A) II e III, apenas.
B) I, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III.
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QUESTÃO 33
A Industrial Curvelo fabrica quatro produtos. Para realizar essa produção,
a empresa possui em determinado período 210.000 horas máquinas
de capacidade produtiva. Seus custos fixos para o período totalizam
R$6.800.000,00. As informações dos produtos são as seguintes:
Produtos Materiais Diretos
Alfa
Beta
Delta
Gama

R$100,00/unid.
R$120,00/unid.
R$125,00/unid.
R$130,00/unid.

Custos de
Conversão
R$125,00/unid.
R$130,00/unid.
R$135,00/unid.
R$135,00/unid.

Horas
máquinas
1,50 hm/unid.
2,00 hm/unid.
2,50 hm/unid.
3,00 hm/unid.

Preço de venda
R$360,00/unid.
R$410,00/unid.
R$470,00/unid.
R$520,00/unid.

Demanda do
mercado
30.000 unid.
28.000 unid.
26.000 unid.
22.000 unid.

Considerando apenas as informações acima, assinale a alternativa que
possibilita a empresa maximizar seu resultado utilizando 100% de sua
capacidade produtiva.
A) Reduzir a produção e venda do produto Alfa.
B) Reduzir a produção e venda do produto Delta.
C) Reduzir a produção e venda do produto Gama.
D) Reduzir a produção e venda do produto Beta.
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QUESTÃO 34
A Industrial Mineira fabrica os produtos Almenara, Bocaiuva e Corinto.
O produto Alfenas representa 45% das unidades vendidas, o produto
Bocaiuva 30% e o produto Corinto 25%. No mês de maio, a empresa
incorreu em custos e despesas fixos no valor de R$960.000,00 e obteve
um lucro de R$1.280.000,00. A seguir outras informações sobre os
produtos:
Produtos
Preço de venda
Custo variável
Despesa variavel
Margem de contribuição

Almenara
R$115,00/unid.
R$50,00/unid.
R$15,00/unid.
R$50,00/unid.

Bocaiuva
R$145,00/unid.
R$60,00/unid.
R$15,00/unid.
R$70,00/unid.

Corinto
R$180,00/unid.
R$65,00/unid.
R$25,00/unid.
R$90,00/unid.

Considerando apenas as informações acima, assinale a alternativa que
apresenta a quantidade que foi vendida dos produtos Alfenas, Bocaiuva
e Corinto, respectivamente.
A) 17.500 unidades, 10.500 unidades e 7.000 unidades.
B) 10.000 unidades, 6.000 unidades e 4.000 unidades.
C) 7.500 unidades, 4.500 unidades e 3.000 unidades.
D) 9.000 unidades, 5.400 unidades e 3.600 unidades.
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QUESTÃO 35
As empresas Delta e Gama são concorrentes no mercado, ambas
possuem preço de venda e quantidades vendidas iguais. A empresa
Delta tem custos e despesas fixas no valor de R$300.000,00, os custos
e despesas variáveis representam 35% da receita total. A empresa
Gama, em compensação, tem custos e despesas fixas 20% maiores
dos que os da empresa Delta. Sabe-se que as empresas obtiveram o
mesmo lucro e que esse representa 25% da receita total.
Considerando, como base essas informações, qual o grau de
alavancagem operacional das empresas Delta e Gama, respectivamente,
assumindo um crescimento para as vendas de 10%?
A) 3,50 e 3,85.
B) 2,50 e 3,25.
C) 1,75 e 2,10.
D) 2,60 e 2,92.
QUESTÃO 36
No Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, as contas são classificadas
segundo a natureza das informações, EXCETO:
A) Contas com informações de natureza orçamentária.
B) Contas com informações de natureza típica de controle.
C) Contas com informações de natureza patrimonial.
D) Contas com informações de natureza administrativa.
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Responda as questões 37, 38 e 39 com base nas informações a seguir,
referentes a um Balanço Financeiro da União, correspondente a um
exercício financeiro.

Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
Deduções da Receita
Ingressos Extraorçamentários
Disponibilidades do Período Anterior
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Dispêndios Extraorçamentários

R$
R$ 353.000,00
R$ 543.000,00
R$ 66.000,00
R$ 48.000,00
R$ 64.000,00
R$ 567.000,00
R$ 2.000,00
R$ 40.000,00
R$ 61.000,00
(R$ 43.000,00)
R$ 3.472.000,00
R$ 462.000,00
R$ 1.010.000,00
R$ 667.000,00
R$ 3.428.000,00

QUESTÃO 37
O valor correspondente à disponibilidade para o exercício seguinte é:
A) R$530.000,00.
B) R$487.000,00.
C) R$465.000,00.
D) R$573.000,00.
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QUESTÃO 38
O valor total das Receitas Correntes apuradas no exercício corresponde
a:
A) R$1.074.000,00.
B) R$1.577.000,00.
C) R$1.031.000,00.
D) R$1.560.000,00.
QUESTÃO 39
A apuração do Resultado do Orçamento Corrente, no exercício,
corresponde a:
A) R$107.000,00.
B) R$31.000,00.
C) R$64.000,00.
D) R$343.000,00.
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Responda as questões 40, 41 e 42 com base nas informações a
seguir disponibilizadas, referentes a uma Demonstração das Variações
Patrimoniais, correspondentes a um exercício financeiro.

Receita Correntes
Despesas de Capital
Deduções da Receita
Mutações Ativas
Despesas Correntes
Decréscimos Patrimoniais
Despesas Extraorçamentárias
Mutações Passivas
Acréscimos Patrimoniais
Receitas de Capital

R$
R$ 1.075.000,00
R$ 667.000,00
(R$ 43.000,00)
R$ 869.000,00
R$ 1.010.000,00
R$ 5.193.000,00
R$ 6.000,00
R$ 655.000,00
R$ 5.253.000,00
R$ 669.000,00

QUESTÃO 40
O Resultado Patrimonial do Exercício é de:
A) R$65.000,00.
B) R$292.000,00.
C) R$249.000,00.
D) R$214.000,00.
QUESTÃO 41
As variações Ativas Orçamentárias correspondem a:
A) R$1.744.000,00.
B) R$2.570.000,00.
C) R$6.122.000,00.
D) R$2.613.000,00.
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QUESTÃO 42
O Resultado Extraorçamentário corresponde a:
A) R$5.848.000,00.
B) R$661.000,00.
C) R$5.199.000,00.
D) R$5.860.000,00.
QUESTÃO 43
As afirmativas a seguir estão corretas, EXCETO:
A) Valor bruto contábil: a adoção do valor de mercado ou de consenso
entre as partes para bens do ativo.
B) Mensuração: a constatação de valor monetário para itens do ativo
e do passivo decorrente da aplicação de procedimentos técnicos
suportados em análises qualitativas e quantitativas.
C) Valor de aquisição: a soma do preço de compra de um bem com
os gastos suportados direta ou indiretamente para colocá-lo em
condições de uso.
D) Avaliação patrimonial: a atribuição de valor monetário a itens do
ativo e do passivo decorrentes de julgamento fundamentado em
consenso entre as partes e que traduza, com razoabilidade, a
evidenciação dos atos e dos fatos administrativos.
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QUESTÃO 44
Apuração para identificação do Superávit Financeiro de um exercício é
evidenciada por meio de:
A) Diferença positiva entre Saldo do Exercício Anterior e Saldo do
Exercício Seguinte.
B) Diferença entre Receitas
Extraorçamentárias.

Extraorçamentárias

e

Despesas

C) Diferença entre Receita Orçamentária e Despesa Orçamentária.
D) Diferença positiva entre contas do Ativo Financeiro e Passivo
Financeiro.
QUESTÃO 45
Conforme preceitua o Capítulo III da Lei 4320/64, as afirmativas a seguir
estão corretas, EXCETO:
A) É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras,
sujeitas a parcelamento.
B) A liquidação da despesa é o ato emanado de autoridade competente
que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não
de implemento de condição.
C) Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não
se possa determinar.
D) O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após
sua regular liquidação.
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