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ESPECÍFICA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

Antes de começar a fazer as provas:
Verifique se este caderno contém •	
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:

            a       B       C       D
00 -         

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

NÃo DEIXE NENHUma QUEsTÃo sEm 
rEsposTa.

a FoLHa DE rEsposTas não deve ser 
dobrada, amassada ou rasurada. 

sua prova somENTE poDErá sEr 
ENTrEgUE após o TÉrmINo Do pEríoDo 
DE sIgILo. Levante o braço, para que o fiscal 
possa recolhê-la.

Você deverá aguardar o fiscal se aproximar 
para, então, entregar o CaDErNo DE proVas 
e a FoLHa DE rEsposTas.

Você 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.

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

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 01 a 07 referem-se ao TEXTo 1. Leia-o atentamente antes de 
respondê-las. 

TEXTO 1

Vivemos uma geração em que “tomar um porre” é sinônimo de status. Vi, durante os três últimos 
anos, amigos que eram totalmente contrários ao exagero etílico tornarem-se verdadeiros bebuns. Uma 
pena. Eles acreditam que a bebida é a desculpa para se tornarem quem eles não têm coragem de 
ser sóbrios. Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos, sem limites, porém se esquecem de metade 
das coisas que ocorreram na noite anterior. pergunto-me qual seria o grande trunfo de viver dessa 
maneira.

será que a influência vem da mídia? Comerciais mostram que consumir cerveja atrai mulheres 
lindas e momentos agradáveis. somos manipulados por propagandas? Em parte. De certa forma, 
a ideia daquela felicidade que nos é vendida gera a ansiedade de conquistá-la por meio da bebida. 
mas todos nós sabemos que felicidade não se compra. a impressão que tenho é a de um hábito 
intrínseco à passagem para a maturidade, como se a bebida fosse um passaporte à vida adulta. [...]  a 
responsabilidade é o que diferencia as fases da vida, e ser independente é muito mais do que comprar 
uma garrafa de vodka sem precisar mostrar a identidade.

Cada vez mais novos, somos postos em um mundo de loucura e repressão. as algemas atadas 
são falsamente libertadas quando o álcool passa a atuar na mente. É tudo mera ilusão. os problemas 
continuam, a vida permanece a mesma. a diferença é que, por algumas horas, você é que se aliena. 
Você é que perde a percepção da realidade. Você é que deixa de vivenciar o que existe de fato para 
fantasiar.

Vale a pena? Embriaguez, alienação, ou sobriedade... Você pode viver da maneira que quiser, 
é só uma questão de escolha. No entanto, não se esqueça de que para cada escolha haverá uma 
consequência, uma renúncia e talvez o arrependimento.

SHIMABUKURO, Márcia. Disponível em: <http://blogdofolhateen.folha.blog.uol.com.br> Acesso em 15 fev. 2015 [Adaptado]

QUESTÃO 01

a autora defende a ideia de que a

a) decisão entre estar ébrio ou estar sóbrio é opção de cada indivíduo.
B) aquisição de bebida sem identificação será uma importante conquista.
C) bebida liberta a nova geração de repressões socialmente impostas.
D) ingestão de bebida alcoólica é um modo de conquistar a maturidade.

QUESTÃO 02 

De acordo com o texto, os jovens bebem porque

a) acreditam na desculpa da bebida como forma de os transformar em alguém mais audacioso.
B) decidem deixar de ser arrogantes e apelam para o exagero etílico que os conduz a novo status 

social.
C) são convencidos, pela mídia, de que a bebida resgata sentimentos que geram ansiedade e 

tristeza.
D) vivem em um mundo insano e repressor, e sentem-se libertos pela ilusão que o álcool lhes 

oferece.
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QUESTÃO 03

são temas abordados nesse texto, EXCETo

a) renúncia e sobriedade.
B) independência e responsabilidade.
C) etilismo e remorso.
D) solidariedade e constrangimento.

QUESTÃO 04 

Leia este trecho:

Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos, sem limites, porém se esquecem de metade das coisas 
que ocorreram na noite anterior. 

Em relação ao emprego de sinais de pontuação, estão corretas as afirmativas, EXCETo:

a) o uso das aspas em “alegres” realça esse termo, sinalizando que, no contexto, seu sentido é digno 
de destaque.

B) o emprego de vírgula no fragmento “Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos” separa duas 
orações coordenadas.

C) o emprego de vírgula em “, porém” separa essa palavra de natureza corretiva, explicativa, em um 
período composto.

D) o uso de vírgula no fragmento “sentem-se poderosos, sem limites” separa termos de uma mesma 
função sintática.

QUESTÃO 05 

observe a função do elemento coesivo destacado neste trecho:

Vi, durante os três últimos anos, amigos que eram totalmente contrários ao exagero etílico tornarem-se 
verdadeiros bebuns.

assinale a alternativa em que, no trecho, o elemento destacado apresenta a mesma função sintática do 
termo destacado acima.

a) Eles acreditam que a bebida é a desculpa para se tornarem quem eles não têm coragem de ser 
sóbrios.

B) Você pode viver da maneira que quiser, é só uma questão de escolha.
C) a diferença é que, por algumas horas, você é que se aliena.
D) Comerciais mostram que consumir cerveja atrai mulheres lindas e momentos agradáveis.

QUESTÃO 06

No trecho “mas todos nós sabemos que felicidade não se compra.”, o termo sublinhado pode ser 
substituído, sem alteração de sentido do texto, por:

a) aliás.
B) Contudo.
C) Enfim.
D) portanto.
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QUESTÃO 07

assinale a alternativa em que o termo sublinhado foi classificado corretamente nos parênteses.

a) somos manipulados por propagandas? (agENTE Da passIVa)
B) pergunto-me qual seria o grande trunfo de viver dessa maneira. (CompLEmENTo NomINaL)
C) Vi, durante os três últimos anos, amigos [...] (oBJETo INDIrETo)
D) as algemas atadas são falsamente libertadas [...] (prEDICaDo VErBo-NomINaL)

INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs de 8 a 10 referem-se ao TEXTo 2, produzido pela agência de publicidade 
Famiglia, expressa uma resposta à campanha realizada, em 2007, pela prefeitura de 
são paulo para “limpar a cidade” da poluição visual causada pelos outdoors. Leia-o 
atentamente antes de responder às questões. 

TEXTO 2

BARROS, Kelly Jornal Propaganda e Marketing. 25 mar.2010. Disponível em <http://k-barros-olhospublicitarios.
blogspot.com.br/>. Acesso em: 5 fev. de 2015.



6 CoNCUrso pÚBLICo UFmg/2015 PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA/LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 08

Com base no texto 2, é CorrETo inferir que o produtor do texto

I. lamenta que haja pessoas em situação de rua.

II. é preconceituoso em relação aos moradores de rua.

III. está de acordo com a campanha da prefeitura para “limpar a cidade”.

IV. abre uma discussão sobre o número de outdoors espalhados em são paulo.

Estão CorrETas apenas as assertivas

a) I e III.

B) III e IV.

C) I e II.

D) II e IV.

QUESTÃO 09

o efeito da frase de encerramento do texto 2 evidencia a voz de um locutor 

a) contestador, que é desfavorável ao início de uma discussão relativa ao problema da poluição 
visual.

B) ingênuo, que desconhece a dimensão do problema social a ser enfrentado pelas autoridades.

C) polêmico, que despreza outdoors e valoriza a quantidade de pessoas em situação de rua.

D) provocador, que instiga as autoridades a pensar sobre um relevante problema social.

QUESTÃO 10

a função de linguagem predominante no TEXTo 2 é a

a) apelativa.

B) emotiva.

C) metalinguística.

D) referencial.
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INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs 11 e 12 referem-se ao TEXTo 3. Leia-o atentamente antes de respondê-las.

TEXTO 3

Folha de S.Paulo, 26 abr.2008 - Opinião.

QUESTÃO 11

o autor desse texto critica

a) o avanço das vendas do setor de padaria.

B) a nova forma de empreendedorismo das padarias.

C) o aumento dos preços dos pães nas padarias.

D) o crescimento dos consórcios nos serviços das padarias.

QUESTÃO 12

Com base nas noções de texto e de leitura apresentadas por Koch e Elias no livro Ler e compreender: 
os sentidos do texto (2008), para a leitura do texto 3, é necessário considerar que o sentido

I. preexiste à interação entre os interlocutores, não deriva de uma atividade interativa entre sujeitos 
ativos.

II. resulta de um processo dialógico entre sujeitos ativos que se constroem e são construídos no 
texto.

III. procede não só do conhecimento do código linguístico mas também das experiências e outros 
conhecimentos ativados.

Estão CorrETas as assertivas

a) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I e III, apenas.

D) I, II e III.
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analise e responda as questões abaixo, de acordo com Lei nº 8.112, de 11/12/1990, e suas 
alterações.

QUESTÃO 13

Todas as alternativas estão corretas, EXCETo:

a) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.

B) a posse só se dará nos casos de provimento de cargo por nomeação.

C) a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.

D) a posse não poderá dar-se mediante procuração específica.

QUESTÃO 14

redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro 
geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão 
central do sIpEC, observados, dentre outros, os seguintes preceitos, EXCETo:

a) Distância entre as localidades de origem e destino.

B) Interesse da administração.

C) Equivalência de vencimentos.

D) mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional.

QUESTÃO 15

Constituem indenizações ao servidor, EXCETo:

a) Transporte.

B) ajuda de custo.

C) Diárias.

D) auxílio alimentação.
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PROVA ESPECÍFICA - CONTADOR

QUESTÃO 16

De acordo com o pronunciamento Contábil CpC 00 - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação 
de relatório Contábil-Financeiro, a finalidade de tal Estrutura Conceitual é:

a) auxiliar os usuários das demonstrações contábeis na interpretação de informações nelas contidas, 
elaboradas em conformidade com os pronunciamentos Técnicos, Interpretações e orientações.

B) proporcionar aos interessados informações sobre o enfoque adotado na formulação dos 
pronunciamentos Técnicos, dar suporte à promoção da harmonização das regulações, provendo 
uma base para a discussão do número de tratamentos contábeis permitidos pelos pronunciamentos, 
Interpretações e orientações.

C) dar suporte ao desenvolvimento de novos pronunciamentos Técnicos, Interpretações, orientações 
e Legislações Tributárias, e à revisão dos já existentes, quando necessário.

D) auxiliar os auditores internos e os auditores independentes a formar sua opinião sobre a conformidade 
das demonstrações contábeis com os pronunciamentos Técnicos, Interpretações e orientações.

QUESTÃO 17

analise as transações da empresa gama Ltda. durante o mês de março de 2014. Considere que a 
empresa possui r$ 50.000 de mercadorias em estoque em 01/03/2014.

•	 Compra a prazo de mercadorias com vencimento em abril no valor de r$70.000,00.
•	 Venda de 50% das mercadorias em estoque a vista pelo valor de r$130.000,00.
•	 pagamento de salários do mês de fevereiro no valor de r$30.000,00.
•	 pagamento de mercadorias adquiridas no mês de fevereiro no valor de r$50.000,00.
•	 Venda do restante das mercadorias em estoque a prazo com vencimento no mês de maio no valor 

de r$140.000,00.
•	 No dia 30/03, a empresa reconheceu a despesa de salários do mês no valor de r$30.000,00.
•	 pagamento de despesas gerais, administrativas e de marketing do próprio mês no valor de 

r$20.000,00.

o saldo de caixa e o resultado líquido apurados em 30/03 são, respectivamente:

a) r$30.000,00 e r$90.000,00.
B) r$0,00 e r$90.000,00.
C) r$0,00 e r$220.000,00.
D) r$30.000,00 e r$60.000,00.
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QUESTÃO 18

Considere as informações da sociedade azul Ltda. a seguir:

BaLaNÇo paTrImoNIaL
aTIVo 2014 2013 passIVo e pL 2014 2013
Caixa e Bancos r$ 2.000,00 r$ 3.000,00 Fornecedores r$ 13.000,00 r$ 16.000,00
Clientes r$ 18.000,00 r$ 12.000,00 Empréstimo a Lp r$ 6.000,00 r$ 6.000,00
Estoques r$22.000,00 r$ 26.000,00
Equipamentos r$8.000,00 r$ 8.000,00 Capital r$ 20.000,00 r$ 20.000,00
Depreciação acumulada (r$ 2.000,00) (r$ 1.000,00) reservas de Lucro r$ 9.000,00 r$ 6.000,00
Total do ativo r$ 48.000,00 r$ 48.000,00 Total passivo + pL r$ 48.000,00 r$ 48.000,00

DrE 2014
Vendas Líquidas r$ 90.000,00
CmV (r$ 55.000,00)
Lucro Bruto r$ 35.000,00
Despesas gerais e administrativas (r$ 24.000,00)
Despesas de Depreciação (r$ 1.000,00)
Lucro Líquido r$ 10.000,00

o valor do caixa gerado nas operações da empresa no ano de 2014 é de:

a) r$5.000,00.
B) r$10.000,00.
C) r$16.000,00.
D) r$6.000,00.

QUESTÃO 19

De acordo com a legislação vigente, todas as contabilizações estão corretas, EXCETo:

a) pelo valor da contribuição ao FgTs sobre a folha de pagamento
 D – FgTs sobre Folha de pagamento (resultado)
 C – FgTs a recolher (passivo Circulante)
B) pela provisão dos valores relativos ao 13º salário:
 D – Despesas com 13º salário (resultado)
 C – provisão para pagamento de 13º salário (passivo Circulante)
C) pelo valor da contribuição sindical, INss sobre salários e IrrF em folha de pagamento:
 D – salários e ordenados a pagar (passivo circulante)
 C – Contribuição sindical a recolher (passivo Circulante)
 C – IrrF a recolher (passivo Circulante)
 C – INss a recolher (passivo Circulante)
D) pelo valor do Vale Transporte deduzido dos empregados:
 D – salários e ordenados a pagar (passivo circulante)
 C – FgTs a recolher (passivo Circulante)
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QUESTÃO 20

o Comercial são mateus Ltda., localizado no estado de minas gerais, adquiriu mercadorias no valor 
de r$12.000,00 de um estabelecimento localizado no estado de são paulo, conforme nota fiscal. ainda 
no mesmo mês, a Comercial são mateus vendeu essas mesmas mercadorias para um consumidor 
final, não contribuinte do ICms, localizado no estado do maranhão, por r$20.000,00, conforme nota 
fiscal. Considerando-se as operações realizadas pela empresa Comercial são mateus e as alíquotas 
interestaduais de ICms vigentes no Brasil, o saldo de ICms a ser pago pela empresa, ao final dessas 
operações exclusivamente no que se refere a essas mercadorias, será de:

a) r$0,00.
B) r$2.160,00.
C) r$1.560,00.
D) r$960,00.

QUESTÃO 21

De acordo com o pronunciamento Técnico CpC 15, a combinação de negócios pode tornar-se efetiva por 
meio de emissão de títulos representativos do capital próprio para entrega aos acionistas ou cotistas da 
entidade adquirida, pela transferência de ativos e por meio de operações de cisão, fusão, incorporação 
ou incorporação de ações, pela simples aquisição de participação societária. para todos os casos, a 
data de aquisição de uma combinação de negócios é a data em que:

a) é realizada a assinatura dos termos de intenção.
B) é aprovado o negócio pela CVm.
C) os valores envolvidos nas transações são transferidos para as empresas incorporadoras.
D) a adquirente obtém o controle da adquirida ou dos negócios.

QUESTÃO 22

Tendo como base a Lei 6404/76, considere que a empresa a se uniu à empresa B, para formar a 
empresa C, que sucederá as anteriores em todos os seus direitos e obrigações, tendo em vista que as 
empresas a e B deverão ser extintas. Tal situação demonstra que houve uma:

a) incorporação.
B) cisão parcial.
C) incorporação total.
D) fusão.

QUESTÃO 23

a empresa arte e Fato Ltda. vendeu em 31.10.x1 o valor de r$ 120.000 em itens no crédito, com 
vencimento para 31.02.x2. No entanto, no dia 30.11.x1, precisou descontar r$30.000,00 junto a 
instituições financeiras para honrar compromissos de curto prazo. a taxa de juros cobradas pelo banco 
foi de 2% a.m e as tarifas bancárias no valor de r$200,00. o valor líquido recebido pela empresa arte 
e Fato Ltda. e o valor dos juros da operação contabilizados como despesa dentro do exercício de x1, 
foram, respectivamente, de:

a) r$29.200,00 e r$800,00.
B) r$28.200,00 e r$1.800,00.
C) r$27.964,00 e r$600,00.
D) r$28.000,00 e r$600,00.
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QUESTÃO 24

a empresa a é controladora da empresa B. o controle foi obtido quando a empresa a adquiriu 100% das 
ações da empresa B, pelo valor de r$60.000,00. a empresa a emprestou r$5.000,00 para a empresa B. 
sabendo-se que o ativo da empresa B é de r$55.500,00 e o ativo da empresa a é de r$120.000,00 e, 
ainda, que não existe nenhuma outra transação no período, além da relatada, o valor do ativo resultante 
da demonstração contábil consolidada em 31.12, em reais, será de:

a) r$115.500,00.
B) r$110.500,00.
C) r$175.000,00.
D) r$180.500,00.

QUESTÃO 25

assinale a alternativa CorrETa, tendo como base a Lei 6.404/76 e o pronunciamento Técnico CpC 18:

a) É presumida influência significativa, quando a investidora for titular de 30% ou mais do capital 
votante da investida, sem controlá-la.

B) método da equivalência patrimonial é o método de contabilização por meio do qual o investimento é 
inicialmente reconhecido pelo percentual de participação no patrimônio líquido da investida, a partir 
daí, é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor sobre os seus 
ativos líquidos.

C) Coligada é uma entidade sobre a qual o investidor tem, direta ou indiretamente, influência significativa, 
que é o poder de participar sobre as decisões das políticas financeiras e operacionais das investidas, 
mas sem controlá-las.

D) os resultados decorrentes de transações descendentes entre a controladora e a controlada devem 
ser reconhecidos nas demonstrações contábeis individuais da controladora enquanto os ativos 
transacionados estiverem no balanço de adquirente, desde que pertencentes ao mesmo grupo 
econômico.

QUESTÃO 26

a Industrial Ipatinga, que em suas tomadas de decisões adota o custeio variável, apresenta as seguintes 
informações para um de seus produtos (Beta):

•	 Custo variável unitário r$12,00.
•	 Despesa variável unitária r$5,00.
•	 Despesa fixa total r$135.000,00.
•	 Investimento realizado no produto Beta r$1.200.000,00.
•	 preço de venda unitário r$34,00
•	 a empresa espera um retorno mínino de 20% sobre o investimento realizado.
•	 o ponto de equilíbrio econômico (pEE) do produto Beta é de 50.000 unidades.

Considerando-se as informações apresentadas pela Industrial Ipatinga, determine o total de custos fixos 
suportado pelo produto Beta.

a) r$475.000,00.
B) r$240.000,00.
C) r$850.000,00.
D) r$375.000,00.
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QUESTÃO 27

No mês de maio, a Industrial Betim produziu e comercializou 50.000 unidades de um determinado 
produto, obtendo um lucro de r$220.000,00 para uma receita de r$1.000.000,00 e custos e despesas 
fixos no valor de r$280.000,00. para o mês de junho, a empresa reduziu o preço de venda unitário 
do produto em 10%, comercializou 60.000 unidades, obteve um lucro de r$260.000,00 e o valor dos 
custos e despesas fixos permaneceram iguais àqueles verificados no mês de maio.

Com base nas informações apresentadas, o valor total dos custos e despesas variáveis dos meses de 
maio e junho são, respectivamente:

a) r$540.000,00 e r$500.000,00.
B) r$500.000,00 e r$550.000,00.
C) r$550.000,00 e r$500.000,00.
D) r$500.000,00 e r$540.000,00.

QUESTÃO 28

a Industrial Barbacena apresenta as seguintes informações extraídas de seu sistema de informações 
de custos:

Informações Maio Junho
Custo dos produtos Vendidos r$ 40.500,00

  Estoque Inicial de produtos acabados r$ 3.200,00

  Custo da produção acabada r$ 38.300,00

    Estoque Inicial de produtos em Elaboração r$ 1.900,00

    Custo de produção do período

        matéria prima r$ 23.500,00

        mão-de-obra r$ 10.800,00 r$ 11.400,00
        Custos Indiretos de produção r$ 5.100,00 r$ 6.500,00
   Estoque Final de produtos em Elaboração r$ 1.500,00 r$ 2.100,00
Estoque Final de produtos acabados r$ 3.200,00

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém o Custo dos produtos 
Vendidos, da matéria-prima do mês de maio, o Custo da produção acabada e o Estoque Inicial de 
produtos acabados do mês junho, respectivamente:

a) r$38.600,00; r$40.800,00; r$22.000,00; r$2.900,00
B) r$40.800,00; r$2.900,00; r$22.000,00; r$38.600,00
C) r$38.600,00; r$22.000,00; r$40.800,00; r$2.900,00
D) r$38.600,00; r$2.900,00; r$40.800,00; r$22.000,00



14 CoNCUrso pÚBLICo UFmg/2015 PROVA ESPECÍFICA

QUESTÃO 29

Considere as seguintes afirmativas:

I. Centro de Custos é a unidade mínima de acumulação de custos indiretos, mas não é necessariamente 
uma unidade administrativa, só ocorrendo quando coincide com o próprio departamento.

II. os departamentos de serviços não atuam diretamente na produção e sua finalidade é de prestar 
serviços aos departamentos de produção. No custeio por absorção, os custos dos departamentos de 
serviços não são apropriados diretamente aos produtos, e sim transferidos para os departamentos 
de produção que se beneficiam dos serviços deles.

III. a determinação mais precisa do custo dos produtos ocorre porque a departamentalização reduz a 
arbitrariedade dos critérios de rateio.

Em relação a essas afirmativas, são VErDaDEIras:

a) I, II, III.
B) I e II.
C) I e III.
D) II e III.

QUESTÃO 30

a Industrial minas gerais fabrica quatro produtos. para realizar essa produção, a empresa possui, em 
determinado período, 36.000 kg de uma determinada matéria-prima utilizada nos produtos. seus custos 
fixos para o período totalizam r$410.300,00. outras informações dos produtos são as seguintes:

produtos materiais   
Diretos

Custo de 
Transformação

Consumo de 
matéria-prima

preço de venda Demanda do 
mercado

Buritis r$ 12,60/unid. r$ 3,60/unid. 0,35 kg/unid. r$ 33,00/unid. 24.000 unid.
Formosa r$ 11,80/unid. r$ 3,70/unid. 0,40 kg/unid. r$ 32,00/unid. 28.000 unid.
Itaobim r$10,00/unid. r$ 4,00/unid. 0,35 kg/unid. r$ 28,00/unid. 30.000 unid. 
piranga r$ 11,20/unid. r$4,10/unid. 0,30 kg/unid. r$ 30,00/unid. 26.000 unid.

Considerando-se somente as informações disponibilizadas, assinale a alternativa que possibilita a 
empresa maximizar seu resultado, utilizando 100% da matéria-prima. 

a) reduzir a produção e venda do produto Buritis.
B) reduzir a produção e venda do produto Formosa.
C) reduzir a produção e venda do produto Itaobim.
D) reduzir a produção e venda do produto piranga.
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QUESTÃO 31

a Industrial Belo Horizonte fabrica os produtos anchieta, Barroca e Calafate. os custos diretos para os 
produtos no mês de maio, foram:

Custos Diretos anchieta Barroca Calafate
matéria-prima r$ 22.000,00 r$ 33.000,00 r$ 11.000,00
mão-de-obra Direta r$ 12.000,00 r$ 16.000,00 r$ 4.000,00

os custos indiretos de produção identificados com os departamentos foram os seguintes:

Departamentos administração 
geral

manutenção montagem acabamento

mão-de-obra Indireta r$ 4.500,00 r$ 3.000,00 r$ 11.000,00 r$ 8.000,00
Depreciação r$ 1.500,00 r$ 2.500,00 r$ 12.000,00 r$ 16.500,00
aluguel r$ 3.000,00 r$ 1.500,00 r$ 3.000,00 r$ 1.500,00

a empresa adota os seguintes critérios de rateio:

•	 administração geral – percentuais iguais para cada departamento.
•	 manutenção – 70% para montagem e o restante para acabamento.
•	 montagem – proporcional ao custo de matéria-prima dos produtos.
•	 acabamento – proporcional ao custo da mão-de-obra direta dos produtos.

o custo do departamento de montagem rateado ao produto Barroca e o custo do departamento de 
acabamento rateado ao produto anchieta são, respectivamente:

a) r$12.000,00; r$18.000,00.
B) r$6.000,00; r$12.000,00.
C) r$18.000,00; r$4.000,00.
D) r$18.000,00; r$12.000,00.

QUESTÃO 32

Considere as seguintes afirmativas.

I. se uma empresa estiver mantendo estoques elevados e financiando-os com recursos próprios, 
o eventual prejuízo dessa prática será seus proprietários. por outro lado, se a manutenção de 
estoques elevados ocorrer à custa de empréstimos bancários, além do custo elevado dos recursos, 
há certa tendência de essa prática elevar o risco financeiro da empresa.

II. o volume de estoques mantido por uma empresa decorrer exclusivamente do seu volume de vendas 
e do prazo concedido a tais vendas.

III. o prazo médio de pagamento das compras é um índice do tipo “quanto maior, melhor”, mantidos 
constantes os demais fatores e desde que o seu volume de fornecedores não se mantenha alto por 
atraso nos pagamentos.

sobre essas afirmativas, são VErDaDEIras:

a) I e II.
B) II e III.
C) I e III.
D) I, II e III.
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QUESTÃO 33

a Comercial Divinópolis encerrou seu exercício financeiro no ano de 2014, apresentando um lucro 
liquido de r$114.000,00 e, em seus Balanços patrimoniais os seguintes dados:

Balanço patrimonial
ativo passivo
2013 2014 2013 2014

Circulante Circulante

   Disponibilidade r$ 50.000,00 r$ 130.000,00    Duplicatas a pagar r$ 40.000,00 r$ 50.000,00
Não Circulante    Financiamentos r$ 40.000,00

   Imobilizado r$ 950.000,00 r$ 1.150.000,00 Não Circulante

   Financiamentos r$ 600.000,00 r$ 638.000,00

patrimônio Líquido

   Capital social r$ 120.000,00 r$ 220.000,00

   reservas de Lucros r$ 240.000,00 r$ 332.000,00

Total r$ 1.000.000,00 r$ 1.280.000,00 Total r$ 1.000.000,00 r$ 1.280.000,00

Considerando-se as informações apresentadas, o retorno sobre o ativo (rsa) e o retorno sobre o 
patrimônio líquido (rspL) são, respectivamente:

a) 10%; 25%.
B) 25%; 10%.
C) 9%; 32%.
D) 11%; 21%.

QUESTÃO 34

Considere as seguintes afirmativas.

I. os índices de liquidez (geral, corrente e seca) completam-se entre si e permitem ao analista certo 
aprofundamento no exame de risco da empresa, constituindo-se em parâmetros cuja observação é 
necessária, mas não suficiente para conclusão acerca de robustez financeira da empresa.

II. o índice de liquidez seca busca certo aprimoramento em relação ao índice de liquidez corrente, 
supondo, de certa forma, que os estoques são necessários à própria atividade da empresa, 
constituindo-se numa espécie de investimento permanente no ativo circulante.

III. Do ponto de vista de capacidade de pagamento, se os prazos de vencimento das obrigações forem 
inferiores aos de realização dos ativos, a empresa, mesmo com um índice de liquidez aparentemente 
bom (maior que um), poderá ter dificuldade de honrar seus compromissos. 

acerca dessas afirmativas, são VErDaDEIras:

a) I, II e III.
B) I e III.
C) I e II.
D) II e III.
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QUESTÃO 35

a Comercial montes Claros apresenta as seguintes informações:

•	 prazo médio de pagamento das compras (pmpC) = 40 dias.
•	 prazo médio de rotação dos estoques (pmrE) = 36 dias.
•	 prazo médio de recebimento das vendas (pmrV) = 48 dias.

Com base nas informações fornecidas, o ciclo financeiro e ciclo operacional da empresa são, 
respectivamente:

a) 84 dias; 44 dias.
B) 76 dias; 88 dias.
C) 44 dias; 76 dias.
D) 44 dias; 84 dias.

QUESTÃO 36

Considere as seguintes afirmativas sobre os princípios aplicáveis aos entes públicos.

I. são princípios constitucionais da administração pública: Legalidade, Impessoalidade, moralidade, 
publicidade e Eficiência.

II. são princípios orçamentários os estabelecidos pela Lei nº 4.320 /1964, no plano plurianual e na 
Lei de Diretrizes orçamentárias: Unidade, Universalidade, anualidade, Legalidade, Exclusividade, 
Especificação, publicidade, Equilíbrio, orçamento Bruto, e não afetação ou vinculação.

III. Um terceiro bloco de princípios são os vinculados à contratação pública, de acordo com a Lei nº 
8.666 de 1993. os princípios são: Legalidade, Isonomia, Impessoalidade, moralidade e probidade 
administrativa, publicidade, Vinculação ao Instrumento Convocatório e Julgamento objetivo.

acerca dessas afirmativas, são VErDaDEIras:

a) I e III apenas.
B) I e II apenas.
C) II e III apenas.
D) I, II e III.
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QUESTÃO 37

Considere as seguintes afirmativas sobre os princípios gerais da administração pública. 

I. princípio da Legalidade. significa que, na administração pública, há liberdade para fazer tudo o que 
a lei não proíbe; enquanto o princípio da publicidade preconiza que a administração pública deve 
fazer periodicamente a divulgação na mídia sobre os atos do governo.

II. princípio da Impessoalidade. Tem por objetivo assegurar a igualdade de tratamento que a 
administração deve dispensar a todos os particulares. Tal princípio veda a atuação do agente 
público interessada em favorecer, prejudicar ou perseguir alguém, pois é o interesse público que 
deve nortear o seu comportamento.

III. princípio da moralidade. a administração deve agir em relação aos particulares com sinceridade e 
clareza, sendo vedados comportamentos maliciosos, produzidos de modo a confundir, dificultar ou 
minimizar o exercício de direitos pelos particulares.

Em relação a essas afirmativas, são VErDaDEIras:

a) II e III.
B) I e II.
C) I e III.
D) I, II e III.

QUESTÃO 38

Considere as seguintes afirmativas sobre receita, despesas e a execução orçamentária.

I. as insubsistências passivas são caracterizadas como variações ativas independentes de execução 
orçamentária.

II. o crédito adicional destinado a reforço de dotação já existente, autorizado por Lei, aberto por Decreto 
do poder executivo, é denominado de crédito adicional suplementar.

III. a classificação da despesa pública que tem por objetivo identificar a área e subárea de atuação do 
governo é identificada como classificação programática.

Em relação a essas afirmativas, são VErDaDEIras:

a) I e III.
B) II e III.
C) I, II e III.
D) I e II.
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QUESTÃO 39

Em relação às receitas e despesas orçamentárias, indique o lançamento CorrETo.

a) registro da fixação da despesa
 D – Crédito Disponível
 C – Crédito Inicial
B) registro de previsão de receita
 D – receita a realizar
 C – previsão Inicial da receita
C) registro da previsão da receita.
 D – previsão Inicial da receita
 C – receita a realizar.
D) registro da arrecadação da receita
 D – receita realizada
 C – Crédito Disponível

QUESTÃO 40

Considere as seguintes afirmativas sobre as demonstrações contábeis, seus elementos e os efeitos da 
consolidação.

I. De acordo com a NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis, o Balanço patrimonial, estruturado em 
ativo, passivo e patrimônio Líquido, admite o uso de contas de compensação, as quais compreendem 
os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

II. De acordo com a NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis, o conjunto completo de demonstrações 
contábeis das entidades definidas no campo da Contabilidade aplicada ao setor público são: o 
Balanço patrimonial, o Balanço orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração dos Fluxos 
de Caixa e a Demonstração do resultado Econômico.

III. De acordo com a NBC T 16.7 – Consolidação das Demonstrações Contábeis, no processo de 
consolidação das demonstrações, as demonstrações contábeis das entidades do setor público 
devem ser levantadas na mesma data, admitindo-se a defasagem de até seis meses, desde que os 
efeitos dos eventos relevantes entre as diferentes datas sejam divulgados em notas explicativas.

Em relação a essas afirmativas, a alternativa CorrETa é:

a) I e II apenas.
B) II e III apenas.
C) I, II e III.
D) I apenas.

QUESTÃO 41

são objetivos específicos do plano de Contas aplicado ao setor público (pCasp), EXCETo:

a) atender às necessidades de informação das organizações do setor público.
B) observar formato compatível com as legislações vigentes, os princípios de Contabilidade e as 

Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público.
C) adaptar-se, tanto quanto possível, às exigências dos agentes externos, principalmente às Normas 

Internacionais do setor público.
D) Harmonização dos procedimentos contábeis com os princípios e as normas de contabilidade sempre 

observando a legislação vigente.
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QUESTÃO 42

a avaliação e a mensuração dos elementos patrimoniais nas entidades do setor público obedecem a 
determinados critérios. são critérios de avaliação e mensuração de estoques, EXCETo:

a) os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são incluídos na determinação 
dos custos de aquisição.

B) os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição/ produção/construção 
ou valor realizável líquido; dos dois, o menor.

C) os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como variações 
patrimoniais diminutivas do período em que ocorrem, e não como custo dos estoques.

D) o método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.

QUESTÃO 43

a escrituração contábil da receita orçamentária inicia-se com a promulgação da Lei orçamentária e 
pelos valores nela previstos para a receita, através do registro de toda a sua discriminação. Denominado 
estágio da previsão da receita orçamentária, sendo registrado:

a) somente no sistema orçamentário.
B) No sistema orçamentário e no sistema Financeiro.
C) No sistema orçamentário e no sistema patrimonial.
D) No sistema orçamentário, sistema Financeiro e sistema patrimonial.

QUESTÃO 44

Em 31/12/2012 uma determinada autarquia apresentou os seguintes dados:

Dados r$

aquisição de Bens móveis r$ 95.000,00
Inscrição da Dívida ativa r$ 180.000,00
recebimento de Dívida ativa r$ 60.000,00

Cancelamento de Dívida ativa r$ 25.000,00

recebimento em dinheiro relativo Empréstimo a Longo prazo r$ 890.000,00

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, o total das Variações patrimoniais ativas é

a) r$1.165.000,00.
B) r$1.045.000,00.
C) r$1.130.000,00.
D) r$1.225.000,00.
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QUESTÃO 45

Nas afirmativas a seguir, faltam as denominações de três Demonstrações Contábeis aplicadas ao setor 
público.

•	 o ____________________ apresentará as receitas detalhas por categoria econômica, origem e 
espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e 
o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza 
da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas 
empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

•	 segundo a Lei nº 4.320/1964, o ____________________ demonstrará a receita e a despesa 
orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, 
conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem 
para o exercício seguinte.

•	 o ____________________ é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, 
a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, 
além das contas de compensação.

a sequência que apresenta corretamente as denominações das Demonstrações Contábeis aplicadas 
ao setor público é:

a) Balanço orçamentário, Balanço Financeiro e Balanço patrimonial.
B) Balanço orçamentário, Balanço patrimonial e Balanço Financeiro.
C) Balanço Financeiro, Balanço orçamentário e Balanço patrimonial.
D) Balanço Financeiro, Balanço patrimonial e Balanço orçamentário.
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