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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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Leia o texto abaixo, para responder as QUEsTÕEs 01 e 02.

Em busca da batata perfeita

É difícil encontrar quem não goste. Ela é uma das comidas preferidas no mundo, e também um 
negócio enorme: só o mcDonald’s vende 4 milhões de quilos por dia (aproximadamente 2 bilhões de 
batatinhas). Impulsionados por esse mercado milionário, cientistas e cozinheiros de vários países 
abraçaram um objetivo saboroso: criar as fritas mais gostosas possíveis. E o primeiro estudo sobre 
o assunto, feito pela Universidade rutgers, a pedido do governo dos EUa, chegou a uma descoberta 
surpreendente. para ter batatinhas perfeitas, o ideal é fritar com óleo que já tenha sido usado. Isso 
porque, quando o óleo é submetido ao calor, suas moléculas se quebram - e isso melhora a transferência 
de calor do óleo para a batata.

outra técnica recomendada por especialistas, mas que parece contrariar o senso comum, é a 
dupla fritura. “primeiro, as batatas devem ser fritas por um minuto, só para garantir o cozimento da parte 
externa. Depois, vão para o congelador”, diz a chef pamellaTello, do peru, país com mais tipos de batata 
no mundo (cerca de 4 mil). Depois de congelada, a batata é frita novamente, por seis minutos. a ideia 
aqui é se livrar da água, que compõe 70% do tubérculo. Quando ela é congelada, a água vira gelo e se 
expande. Isso altera a estrutura celular do tubérculo - e faz com que a água da batata seja expelida mais 
rápido quando ela é frita pela segunda vez.

(http://super.abril.com.br/alimentacao/busca-batata-perfeita-720986.shtml).

QUESTÃO 01

o assunto principal deste texto é

a) falar sobre métodos de preparo de batatas fritas.
B) divulgar métodos para cultivo de batatas.
C) indicar as empresas que cultivam batatas.
D) ensinar sobre moléculas submetidas ao calor.

QUESTÃO 02

Este texto foi escrito principalmente para

a) mostrar todos os tipos de batata que há no mundo.
B) imaginar uma história sobre a batata frita.
C) falar sobre o exagero no consumo de frituras.
D) ensinar o método correto de fritar batatas.

Leia o texto abaixo, para responder a QUEsTÃo 03:

o apartamento era minúsculo.

- mal cabe a nossa família. Dizia a mãe. além disso, anda infestado de insetos, que não sei de onde 
vieram.

guardando sua barata na caixinha o menino resmunga: “Quem manda ela não me deixar ter um 
cachorro...”.

(Sandra Guedes)
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QUESTÃO 03

a mãe não deixava o menino ter um cachorro porque

a) o menino resmungava.
B) o menino guardava a barata na caixinha.
C) o apartamento estava infestado.
D) o apartamento era muito pequeno.

Leia o texto a seguir, para responder as QUEsTÕEs 04, 05 e 06.

A Lebre e a Tartaruga

Era uma vez... uma lebre e uma tartaruga. a lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa 
vez, a tartaruga já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. a lebre, 
muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar, com 
seus passinhos lentos, porém, firmes. Logo a lebre ultrapassou a adversária, e vendo que ganharia fácil, 
parou e resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu 
finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada toda sorridente.

(http://www.historias-infantis.com/contos/historias/fabulas/).

QUESTÃO 04

a lebre resolveu cochilar porque

a) enganou a adversária.
B) vivia caçoando da tartaruga.
C) viu que ganharia fácil.
D) a tartaruga a desafiou.

QUESTÃO 05

No trecho “Logo a lebre ultrapassou a adversária, e vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar”, 
a palavra destacada pode ser substituída por

a) corrida.
B) tartaruga.
C) lerdeza.
D) lebre.

QUESTÃO 06

No texto, o uso da expressão “muito segura de si” revela que a lebre

a) queria vencer a corrida.
B) confiava em si mesma.
C) não tinha medo da tartaruga.
D) dormiria durante a corrida.
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Leia o texto a seguir para responder as QUEsTÕEs 07 e 08.

A economia colonial no Século XVIII
o “renascimento da agricultura”

ao longo do século XVIII, a metrópole concentrou suas atenções na mineração, embora continuasse 
igualmente atenta para evitar que a população abandonasse a agricultura. Em termos de valor, o que se 
conseguiu com a exportação do açúcar jamais foi ultrapassado pela exportação do ouro.

Com a decadência da mineração que ocorreu na segunda metade do século XVIII, as atenções 
voltaram-se novamente para a agricultura. Esse fenômeno foi chamado pelo historiador Caio prado 
Jr. de “renascimento da agricultura”. Em grande parte, o impulso veio da própria mineração, uma vez 
que esta contribuiu poderosamente para a formação de um mercado interno, cuja importância tendeu 
a crescer com o tempo. porém, é importante levar em consideração também as transformações que 
ocorreram no plano internacional – em especial, o incremento demográfico na Europa do século XVIII e 
a revolução Industrial na Inglaterra. (...)

KOSHIBA, Luiz; PEREIRA, Denise Manzi Frayze. História do Brasil no contexto da história ocidental. 8.ed. 
São  Paulo: Atual, 2003. (adaptado). 

QUESTÃO 07

a expressão “renascimento da agricultura” aparece grafada com aspas no subtítulo do texto com a 
finalidade de

a) retomar e destacar a denominação dada por um outro historiador ao fenômeno do ressurgimento de 
uma economia com base agrária.

B) negar a importância da reutilização da agricultura na economia brasileira do período colonial.
C) ironizar a situação econômica do século XVIII, sugerindo que a agricultura, na verdade, não 

renasceu.
D) chamar a atenção para os conflitos gerados pelo uso da agricultura no Brasil do século XVIII.

QUESTÃO 08

Nas frases a seguir, as palavras destacadas retomam ideia já expressa no texto, EXCETo em:

a) embora continuasse igualmente atenta para evitar que a população abandonasse a agricultura.
B) ao longo do século XVIII, a metrópole concentrou suas atenções na mineração.
C) Esse fenômeno foi chamado pelo historiador Caio prado Jr. de “renascimento da agricultura”.
D) (...) – em especial, o incremento demográfico na Europa do século XVIII e a revolução Industrial 

na Inglaterra.
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Leia o texto a seguir e responda as QUEsTÕEs 09 e 10.

Escala Celsius

para que possamos medir temperaturas, será necessário graduar o termômetro, isto é, marcar 
nele as divisões e atribuir números a essas divisões. Quando procedemos dessa maneira, estamos 
construindo uma escala termométrica.

Na construção de uma determinada escala termométrica, são adotadas convenções arbitrárias. 
por isso, várias escalas termométricas diferentes foram surgindo, com o decorrer do tempo, em vários 
países. Essa variedade de escalas termométricas, naturalmente, acarretava uma série de inconvenientes 
ao trabalho científico. para superar essas dificuldades, os cientistas sugeriram a adoção de uma escala 
única, baseada em convenções internacionais – a escala Celsius (anteriormente denominada escala 
centígrada), atualmente adotada em quase todos os países do mundo.

LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da.; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Curso de Física, volume 2. 6. ed. São 
Paulo: Scipione, 2006.

QUESTÃO 09

a leitura deste texto pressupõe o conhecimento da seguinte definição:

a) Célula: unidade estrutural e funcional, básica dos seres vivos.
B) Cronômetro: instrumento mecânico de precisão, para medir intervalos de tempo.
C) gráfico: representação gráfica de fenômenos físicos, econômicos, sociais, ou outros.
D) Termômetro: instrumento de medição de temperatura.

QUESTÃO 10

Na construção do texto, ao unir as orações que o compõem, o autor estabeleceu as seguintes relações, 
EXCETo:

a) Condicionalidade.
B) Temporalidade.
C) Causalidade.
D) Finalidade.
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Leia o texto a seguir e responda as QUEsTÕEs 11 e 12.

Como funciona a Estação Espacial Internacional

Com cabines para dormir, banheiros e espaço para fazer exercícios, a Estação Espacial 
Internacional lembra um hotel. o hotel mais veloz do mundo: viaja pelo espaço a 27 mil km/h. além 
disso, se fosse um hotel, estaria constantemente em baixa temporada: recebeu apenas 98 visitantes em 
12 anos de atividade. E conta com turistas que estão longe do lazer das férias. Eles passam o tempo 
todo pesquisando nos laboratórios científicos dentro da estação e trabalhando duro para instalar as 
pesadas peças que trouxeram da Terra. a construção desse complexo de 420 toneladas começou em 
1998, depois de mais de uma década de estudos. Como seria impossível montá-lo na Terra e enviá-
lo ao espaço, a solução foi fazer peças que pudessem ser lançadas por foguetes, uma por uma. a 
Iss (International space station) foi construída como um quebra-cabeça, com investimentos de EUa, 
Japão, rússia e alguns países da Europa - mas com ajuda de astronautas do mundo inteiro. Inclusive 
o brasileiro marcos pontes, engenheiro de sistemas que participou de testes das peças e depois da 
construção. Depois de 40 voos para montagem, a estação ainda não está concluída. E, em dezembro 
deste ano, a Iss ganhará um novo cômodo: um laboratório equipado com um braço robótico.

Fonte: http://super.abril.com.br/universo/como-funciona-estacao-espacial-internacional-743106.shtml, 
acesso em 15 fev. 2015.

QUESTÃO 11

Leia a seguinte frase:

além disso, se fosse um hotel, estaria constantemente em baixa temporada: recebeu apenas 98 
visitantes em 12 anos de atividade.

Nessa frase, a palavra “constantemente” transmite ideia de um fato que

a) se reveza com outro de igual importância no local.
B) serve de contraponto aos demais  ali realizados.
C) se repete várias vezes ao longo do tempo.
D) é realizado juntamente com outros no mesmo cenário.

QUESTÃO 12

assinale a passagem transcrita do texto em que há ocorrência de linguagem informal.

a) (...) a Estação Espacial Internacional lembra um hotel.
B) E conta com turistas que estão longe do lazer das férias.
C) a construção desse complexo de 420 toneladas começou em 1998 (...).
D) a Iss (International space station) foi construída como um quebra-cabeça (...).
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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

readaptação é

a) o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio 
probatório relativo a outro cargo.

B) o retorno à atividade de servidor aposentado, que após avaliação médica foi considerado apto.

C) a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua 
transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial.

D) a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.

QUESTÃO 14

Todas as assertivas abaixo estão corretas, EXCETo:

a) a apuração do tempo de serviço será feita em meses, que serão convertidos em anos.

B) É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças 
armadas.

C) É dever do servidor guardar sigilo sobre assunto da repartição.

D) ao servidor é proibido promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição.

QUESTÃO 15

a demissão será aplicada nos seguintes casos, EXCETo:

a) revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo.

B) Corrupção.

C) Insubordinação grave em serviço.

D) ao servidor que recusar fé a documentos públicos.
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QUESTÃO 16

De acordo com o CpC 00, Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de relatório Contábil-
Financeiro, a afirmação CorrETa sobre o objetivo do relatório contábil-financeiro de propósito geral é:

a) Dar suporte à promoção da harmonização das regulações, das normas contábeis e dos procedimentos 
relacionados à apresentação das demonstrações contábeis, provendo uma base para a redução do 
número de tratamentos contábeis alternativos permitidos pelos pronunciamentos, Interpretações e 
orientações.

B) Fornecer informações contábil-financeiras acerca da entidade que reporta essa informação que 
sejam úteis a investidores existentes e em potencial, a credores por empréstimos e a outros credores, 
quando da tomada de decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade.

C) abordar o objetivo da elaboração e da divulgação de relatório contábil-financeiro, as características 
qualitativas da informação contábil-financeira útil, a definição, o reconhecimento e a mensuração 
dos elementos a partir dos quais as demonstrações contábeis são elaboradas e os conceitos de 
capital e de manutenção de capital.

D) apresentar as características qualitativas fundamentais e as características qualitativas de melhoria, 
altamente desejáveis para elaboração de demonstrações financeiras.

QUESTÃO 17

De acordo com o CpC 00, Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de relatório Contábil-
Financeiro, no que diz respeito às características qualitativas, avalie as afirmativas a seguir e marque a 
opção INCorrETa:

a) Verificabilidade significa que diferentes observadores 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.

B) Tempestividade é uma característica qualitativa de melhoria, que significa ter informação disponível 
para tomadores de decisão a tempo de poder influenciá-los em suas decisões.

C) Classificar, caracterizar e apresentar a informação com clareza e concisão torna-a compreensível.

D) Comparabilidade é uma característica qualitativa fundamental, que permite que os usuários 
identifiquem e compreendam similaridades dos itens e diferenças entre eles.

QUESTÃO 18

a sociedade aCB Ltda., que trabalha com vendas online, reconheceu uma provisão para mercadorias 
devolvidas pelos clientes, no mesmo período em que são registradas as vendas. apesar de não ser 
possível prever o valor exato das mercadorias que são devolvidas por cada cliente, a provisão é 
constituída e o valor da provisão é calculado com base nos históricos disponíveis.

assim, os princípios contábeis que podem ser identificados nessa transação, são:

a) princípio da tempestividade e princípio do registro pelo valor original.

B) princípio da competência e princípio da oportunidade.

C) princípio da prudência e princípio do registro pelo valor original.

D) princípio da continuidade e princípio da oportunidade.
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QUESTÃO 19

a empresa aBC Ltda. recebeu, em janeiro de 2015, por uma venda efetuada no mês de dezembro de 
2014. o lançamento contábil que registra a transação irá provocar:

a) aumento nas receitas e aumento de igual valor no ativo.

B) aumento no ativo e uma redução de igual valor no passivo.

C) Efeito nulo na estrutura patrimonial.

D) redução no ativo e uma redução de igual valor no passivo.

as QUEsTÕEs 20 e 21 considere as informações a seguir da sociedade aBC ltda.:

a empresa atua no ramo de comércio varejista, finalizou o mês de dezembro de 2014 com o valor de 
r$30.000,00 no caixa e r$30.000,00 em estoques de mercadorias e registrou as seguintes transações 
no mês de janeiro de 2015:

* aquisição de mercadorias para revenda à vista, no valor de r$ 20.000,00. 

* Venda de 40% das mercadorias em estoque na data, com valor total de r$80.000,00 para diversos 
clientes, a ser recebido com 30, 60 e 90 dias.

* obtenção de empréstimo bancário no valor de r$40.000,00, a ser pago após 6 meses.

* pagamento do valor de r$ 2.000,00 referente às comissões sobre as vendas do mês de janeiro. 

* reconhecimento de despesa com o pessoal administrativo do mês no valor de r$10.000,00. 

* recebimento do valor de r$60.000,00, referente a vendas realizadas no ano de 2014. 

QUESTÃO 20

o resultado apurado no mês de janeiro de 2015 é:

a) r$68.000,00.

B) r$38.000,00.

C) r$48.000,00.

D) r$98.000,00.

QUESTÃO 21

o saldo de caixa da empresa em 31/01/2015 é:

a) r$68.000,00.

B) r$38.000,00.

C) r$98.000,00.

D) r$108.000,00.
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QUESTÃO 22

Considere as informações da administradora aBC 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$10.000,00 Empréstimo a LP R$6.000,00 R$4.000,00 
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 Lucros R$9.000,00 R$6.000,00 
Total do Ativo R$48.000,00 R$46.000,00 Total  Passivo + PL R$48.000,00 R$46.000,00 

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 dos dividendos distribuídos foi de:

a) r$7.000,00.
B) r$10.000,00.
C) r$6.000,00.
D) r$1.000,00.

QUESTÃO 23

Entre as principais alterações ocorridas nas Demonstrações Financeiras após a Lei 11.638/2007 e a Lei 
11.941/2009, marque a alternativa CorrETa.

a) Classificação do ativo e do passivo em Circulante e Não Circulante; e criação do subgrupo ativo 
permanente.

B) Criação do subgrupo Intangível no grupo do ativo Não Circulante e proibição da prática da reavaliação 
espontânea de ativos.

C) aplicação, sempre que houver indícios, do teste de recuperabilidade dos ativos (teste de impairment) 
e registro, em contas de despesas e passivo, dos contratos de arrendamento mercantil financeiro.

D) Criação, no patrimônio Líquido, do grupo resultados de Exercícios Futuros e criação da conta de 
ajustes de avaliação patrimonial.

QUESTÃO 24

Considere as seguintes afirmativas sobre as características das Demonstrações Contábeis:

I. as Notas Explicativas evidenciam as informações sobre a base de preparação das demonstrações 
contábeis e das principais práticas aplicadas, entre outras informações.

II. a Demonstração dos Fluxos de Caixa visa demonstrar como ocorreram as movimentações das 
disponibilidades durante um determinado período de tempo.

III. a Demonstração do resultado abrangente contempla as alterações no patrimônio líquido durante um 
período, decorrente de transações e outros eventos e circunstâncias não originadas dos sócios.

É CorrETo afirmar que:

a) Todas as afirmativas estão corretas.
B) as afirmativas I e III estão corretas.
C) as afirmativas I e II estão corretas.
D) as afirmativas II e III estão corretas.
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QUESTÃO 25

a empresa Comercial aBC Ltda. apresenta os seguintes saldos em suas contas:

Conta Saldo
Depreciação Acumulada R$ 1.460,00
Fornecedores de Mercadorias R$ 4.000,00
Caixa R$ 1.050,00
Bancos Conta Movimento R$ 2.790,00
Máquinas e Equipamentos R$ 14.600,00
Empréstimos Bancários R$ 12.000,00
Tributos a Recolher R$ 2.420,00
Clientes R$ 18.740,00
Estoques de Mercadorias R$ 8.000,00
Salários a Pagar R$ 3.600,00

Com base nos saldos das contas apresentados, marque, a seguir, o valor CorrETo do patrimônio 
Líquido.

a) r$24.620,00.

B) r$32.620,00.

C) r$21.700,00.

D) r$18.350,00.

QUESTÃO 26

a Industrial Belo Vale atingiu o seu ponto de equilíbrio econômico (pEE) ao produzir e vender 20.000 
unidades de seu único produto e apresentou as seguintes informações sobre determinado período:

* Custo variável unitário r$1,40.

* Despesa variável unitária r$1,00.

* Custo fixo r$51.000,00.

* Despesa Fixa r$13.000,00.

* Lucro: 16.000,00.

Considerando as informações apresentadas pela Industrial Belo Vale, assinale, a seguir, o valor da 
receita da empresa no ponto de equilíbrio contábil (pEC):

a) r$128.000,00.

B) r$82.600,00.

C) r$115.200,00.

D) r$102.400,00.
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QUESTÃO 27

a Industrial minas gerais produz e comercializa os produtos Juatuba e medina. No mês de maio, a 
empresa apresentou as seguintes informações sobre a sua produção:

Produtos Juatuba Medina
Materia-prima consumida R$ 96.700,00 R$ 123.000,00
Mão de obra direta utilizada R$ 25.000,00 R$ 30.000,00
Outros custos diretos R$ 5.800,00 R$ 11.000,00
Horas máquinas utilizadas 12.000 h 18.000 h
Unidades produzidas 15.000 unid. 22.000 unid.

sabe-se que os custos fixos do período totalizaram r$75.000,00 e que são rateados com base nas 
horas-máquinas utilizadas.

Com base nas informações fornecidas, os custos de produção unitário dos produtos Juatuba e medina 
são, respectivamente:

a) r$10,50; r$9,50.

B) r$9,50; r$10,50.

C) r$11,00; r$9,95.

D) r$9,95; r$11,00.

QUESTÃO 28

Considere as seguintes afirmativas:

I. perdas de pequeníssimo valor são, na prática, consideradas dentro dos custos ou das despesas, 
sem sua separação; isso é permitido devido à irrelevância do valor envolvido.

II. Custos primários é a soma de todos os custos de produção, exceto os relativos a matérias-primas 
e outros eventuais adquiridos e empregados sem nenhuma modificação pela empresa.

III. Custos dos produtos Vendidos é a soma dos custos incorridos na produção dos bens e serviços 
que só agora estão sendo vendidos. pode conter custos de produção de diversos, caso os itens 
vendidos tenham sido produzidos em épocas diferentes.

Com base nessas informações, é CorrETo afirmar que:

a) Todas as afirmativas estão corretas.

B) as afirmativas I e II estão corretas.

C) as afirmativas II e III estão corretas.

D) as afirmativas I e III estão corretas.



14 CoNCUrso pÚBLICo UFmg/2015 PROVA ESPECÍFICA

QUESTÃO 29

a seguir são apresentados os dados relativos à produção de um determinado mês da Industrial ponte 
Nova.

Com base nesses dados, marque a alternativa que contém, respectivamente, o custo da produção do 
período (Cpp) e o valor do estoque final de materiais diretos:

Dados R$
Estoque Inicial de Materiais Diretos R$ 4.000,00
Estoque Inicial de Produtos em Elaboração R$ 11.300,00
Estoque Inicial de Produtos Acabados R$ 8.500,00
Compra de Materiais Diretos R$ 31.000,00
Mão de Obra Direta (MOD) R$ 16.750,00
Custos Indiretos de Produção (CIPs) R$ 5.250,00
Estoque Final de Produtos em Elaboração R$ 14.800,00
Estoque Final de Produtos Acabados R$ 9.200,00
Custos dos Produtos Vendidos (CPV) R$ 47.600,00

a) r$51.800,00 e r$29.800,00.

B) r$48.300,00 e r$5.200,00.

C) r$51.800,00 e r$5.200,00.

D) r$48.300,00 e r$29.800,00.

QUESTÃO 30

a Industrial Iturama, que adota o custo padrão, determinou que gastaria 3 kg de matéria-prima, a um 
custo de r$12,00/kg para produzir uma unidade de determinado produto. ao final do período, verificou 
que, embora tivesse reduzido o consumo de matéria-prima em 10%, o preço da matéria-prima aumentou 
em 10% do que o previsto.

a variação de quantidade é de:

a) r$3,60 Favorável.

B) r$3,60 Desfavorável.

C) r$0,36 Desfavorável.

D) r$0,36 Favorável.
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QUESTÃO 31

Considere as seguintes afirmativas sobre o Custeio Baseado em atividades:

I. o rastreamento é uma alocação com base na identificação da relação causa e efeito entre a ocorrência 
da atividade e a geração dos custos. Essa relação é expressa por intermédio de direcionadores de 
custos de recursos.

II. os departamentos ou centros de custos auxiliares, isto é, os de suporte à produção, cujos custos 
possam ser diretamente alocados a produtos, linhas ou famílias de produtos, podem não transitar 
pelos departamentos ou centros de produção, indo diretamente para os produtos, linhas ou 
famílias.

III. para efeito de custeio de produtos, o direcionador deve ser o fator que determina ou influencia a 
maneira como os produtos “consomem” (utilizam) as atividades. assim, o direcionador de custos 
será a base utilizada para atribuir os custos das atividades aos produtos.

Com base nessas informações, é CorrETo afirmar que:

a) as afirmativas I e III estão corretas.

B) as afirmativas I e II estão corretas.

C) Todas as afirmativas estão corretas.

D) as afirmativas II e III estão corretas.

QUESTÃO 32

Considere as seguintes afirmativas sobre os índices financeiros:

I. o Endividamento Financeiro sobre ativo Total (EFsaT) indica a participação do passivo financeiro 
no financiamento do ativo da empresa, mostrando a dependência da empresa junto às instituições 
financeiras.

II. a interpretação do índice de liquidez seca o mesmo raciocínio dos índices de liquidez geral e 
corrente, isto é, do ponto de vista de capacidade de pagamento, “quanto maior, melhor”, mantidos 
constantes os demais fatores.

III. o prazo médio de rotação dos Estoques (pmrE) indica quantos dias a empresa demora para 
girar seus estoques e sua interpretação é do tipo “quanto maior, melhor”.

Com base nessas informações, é CorrETo afirmar que:

a) as afirmativas I e III estão corretas.

B) as afirmativas II e III estão corretas.

C) Todas as afirmativas estão corretas.

D) as afirmativas I e II estão corretas.
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QUESTÃO 33

as informações a seguir foram extraídas dos Balanços patrimoniais da Comercial são Tiago dos anos 
de 2013 e 2014.

Ativo 31/12/2013 31/12/2014
Disponível R$ 120.000,00 R$ 170.000,00
Duplicatas a Receber R$ 618.500,00 R$ 765.000,00
Estoques R$ 280.000,00 R$ 330.000,00
Realizável a Longo Prazo R$ 112.500,00 R$ 195.000,00
Investimentos R$ 320.000,00 R$ 435.000,00
Imobilizado R$ 849.000,00 R$ 905.000,00
Total R$ 2.300.000,00 R$ 2.800.000,00

Passivo + PL 31/12/2013 31/12/2014
Duplicatas a Pagar R$ 562.000,00 R$ 680.000,00
Salários e Encargos Sociais R$ 210.000,00 R$ 190.000,00
Impostos a Recolher R$ 198.000,00 R$ 230.000,00
Passivo Não Circulante R$ 375.000,00 R$ 435.000,00
Capital Social R$ 670.000,00 R$ 890.000,00
Reservas de Lucros R$ 285.000,00 R$ 375.000,00
Total R$ 2.300.000,00 R$ 2.800.000,00

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contem os índices de liquidez 
corrente de 2013 e de liquidez seca de 2014, respectivamente.

a) 1,15 e 0,85.

B) 1,05 e 0,95.

C) 1,15 e 0,95.

D) 1,05 e 0,85.

QUESTÃO 34

Considere as seguintes afirmativas.

I. Dentro do ativo circulante, a análise Horizontal mostra que uma percentagem de investimento foi 
destinada a cada um dos itens principais, como Estoques e Duplicatas a receber.

II. No balanço, podemos usar tanto a análise vertical quanto a horizontal. Usando-se a análise 
horizontal, teremos a evolução de cada item em relação ao primeiro ano da série utilizada para a 
análise.

III. a análise Vertical atinge seu ponto máximo de utilidade quando aplicada à Demonstração do 
resultado. Toda a atividade de uma empresa gira em torno das vendas.

Com base nessas informações, é CorrETo afirmar que:

a) as afirmativas II e III estão corretas.

B) as afirmativas I e II estão corretas.

C) as afirmativas I e III estão corretas.

D) Todas as afirmativas estão corretas.
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QUESTÃO 35

a análise quantitativa e qualitativa da Demonstração do resultado fornece ao administrador e ao analista 
uma visão integrada das atividades da empresa. o uso de índices financeiros auxiliará na quantificação 
dos resultados alcançados. os índices de retorno, também conhecidos por índices de lucratividade ou 
mesmo de rentabilidade, indicam qual o retorno que o empreendimento está proporcionando. Todos os 
índices a seguir são utilizados na análise da lucratividade e desempenho, EXCETo.

a) giro do ativo (ga).
B) retorno sobre patrimônio líquido (rspL).
C) saldo de tesouraria sobre vendas (sTsV).
D) retorno sobre ativo (rsa).

QUESTÃO 36

Considere as seguintes afirmativas sobre o conceito da Contabilidade pública aplicada ao setor 
público:

I. a resolução CFC 1.128/08 aprovou a NBC T 16.1, cujo escopo é a conceituação, o objeto e o 
campo de aplicação da contabilidade pública.

II. a NBC T 16.1 conceitua contabilidade aplicada ao setor público e ao terceiro setor como ramos da 
ciência contábil que aplicam, no processo gerador de informações, os princípios Fundamentais de 
Contabilidade e as normas contábeis direcionados ao controle patrimonial dessas entidades.

III. a NBC T 16.1 define que o objeto da Contabilidade aplicada ao setor público é o patrimônio 
público.

Com base nessas informações, é CorrETo afirmar que:

a) Todas as afirmativas estão corretas.

B) as afirmativas I e II estão corretas.

C) as afirmativas I e III estão corretas.

D) as afirmativas II e III estão corretas.

QUESTÃO 37

Considere as seguintes afirmativas sobre os princípios orçamentários:

I. No que se refere ao princípio orçamentário do equilíbrio, pode-se afirmar que, com base nesse 
princípio, o montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro não poderá ser superior 
ao valor de receitas estimadas.

II. No que se refere ao princípio orçamentário da exclusividade, pode-se afirmar que, com base nesse 
princípio, a adoção do princípio da exclusividade exige que a criação ou o aumento de impostos 
esteja incluso no orçamento.

III. No que se refere ao princípio orçamentário da unidade, pode-se afirmar que, com base nesse 
princípio, os orçamentos das três esferas da administração devem ser unificados em um orçamento 
nacional.

Com base nessas informações, é CorrETo afirmar que:

a) Todas as afirmativas estão corretas.

B) as afirmativas I e II estão corretas.

C) as afirmativas I e III estão corretas.

D) a afirmativa I está correta.
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QUESTÃO 38

Considere as seguintes afirmativas sobre as receitas e despesas orçamentárias:

I. o montante da despesa pública determinado para um exercício é aquele autorizado no orçamento 
e em créditos adicionais, exceto quanto à conta de anulação.

II. são receitas extraorçamentárias as cauções em dinheiro realizadas pelas prestadoras de serviço.

III. Financeiramente, a receita orçamentária apenas é reconhecida, como realizada pela sua 
arrecadação, apropriação ou conversão, como receita.

Com base nessas informações, é CorrETo afirmar que:

a) Todas as afirmativas estão corretas.
B) as afirmativas I e II estão corretas.
C) as afirmativas I e III estão corretas.
D) as afirmativas II e III estão corretas.

QUESTÃO 39

Considere as seguintes afirmativas sobre a Lei nº4.320/1964:

I. são receitas Correntes as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, 
industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de 
outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas correntes.

II. os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independente de 
contraprestação direta em bens e serviços, são Transferências Correntes.

III. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de 
dezembro, indistintas as processadas das não processadas.

Com base nessas informações, é CorrETo afirmar que:

a) Todas as afirmativas estão corretas.
B) a afirmativa I está correta.
C) as afirmativas I e II estão corretas.
D) as afirmativas II e III estão corretas.

QUESTÃO 40

Considere as seguintes afirmativas sobre as Demonstrações Contábeis:

I. De acordo com a NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis, o Balanço patrimonial está estruturado 
em ativo, passivo e patrimônio Líquido, e evidencia qualitativa e quantitativamente a situação 
patrimonial da entidade pública.

II. De acordo com a NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis, o Balanço orçamentário evidencia as 
receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o 
orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

III. De acordo com a NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis, o Balanço Financeiro evidencia as receitas 
e despesas financeiras, bem como os ingressos e dispêndios orçamentários, conjugados com os 
saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

a partir dessas informações, é CorrETo afirmar que:

a) Todas as afirmativas estão corretas.
B) a afirmativa I está correta.
C) as afirmativas I e II estão corretas.
D) as afirmativas II e III estão corretas.
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QUESTÃO 41

Qual a Demonstração Contábil aplicada ao setor público que apresenta as receitas detalhadas por 
categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o 
exercício, a receita realizada e o saldo a realizar?

marque a opção CorrETa.

a) Balanço orçamentário.

B) Balanço Financeiro.

C) Demonstração das Variações patrimoniais.

D) Balanço patrimonial.

QUESTÃO 42

são diretrizes do plano de Contas aplicado ao setor público (pCasp), EXCETo.

a) adoção de estrutura codificada e hierarquizada em classes de contas, contemplando as contas 
patrimoniais, de atos potenciais, de resultado e execução orçamentária além daquelas com funções 
precípuas de controle.

B) Flexibilidade para que os entes detalhem conforme suas necessidades, os níveis inferiores das 
contas a partir do nível inferiores das contas a partir do nível seguinte ao padronizado.

C) adaptação, tanto quanto possível, às exigências dos agentes externos, principalmente às Normas 
Internacionais do setor público.

D) Controle do patrimônio e dos atos de gestão que possam afetá-lo, assim como do orçamento público, 
demonstrando a situação econômico-financeira da entidade.

QUESTÃO 43

os registros contábeis devem ser realizados e as informações devem ser apresentadas de modo a não 
privilegiar interesses específicos e particulares de agentes e/ou entidades.

a afirmativa diz respeito a qual característica do registro e da informação contábil?

marque a opção CorrETa.

a) Confiabilidade.

B) Fidediginade.

C) Imparcialidade.

D) Integridade.

QUESTÃO 44

Contas com informações de natureza patrimonial são aquelas que registram, processam e evidenciam 
os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do 
patrimônio público e representados pelas contas que integram:

a) ativo, passivo, patrimônio Liquido e Variações patrimoniais aumentativas.

B) ativo, passivo, patrimônio Liquido, Variações patrimoniais Diminutivas e Variações patrimoniais 
aumentativas.

C) ativo, passivo, Variações patrimoniais Diminutivas e Variações patrimoniais aumentativas.

D) ativo, passivo, patrimônio Liquido.
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QUESTÃO 45

Considere as seguintes afirmativas.

I. as alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. as 
variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem 
o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público 
que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

II. o Balanço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (receitas orçamentárias 
e recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa orçamentária e pagamentos 
Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na 
coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

III. ao Balanço patrimonial, devem ser incluídos dois quadros demonstrativos de execução de restos 
a pagar. Um relativo aos restos a pagar não processados, outro relativo aos restos a pagar 
processados, com o mesmo detalhamento das despesas orçamentárias do balanço, de modo a 
propiciar uma análise da execução orçamentária do exercício em conjunto com a execução dos 
restos a pagar.

Com base nesses dados, é CorrETo afirmar que:

a) Todas as afirmativas estão corretas.

B) as afirmativas I e II estão corretas.

C) as afirmativas I e III estão corretas.

D) as afirmativas II e III estão corretas.
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