
CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2016
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO
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 
01 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 FoLHas DE rEsposTa.

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:

TRÊS 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

Dormir para lembrar

Tirar uma soneca após a aula pode ajudar a fixar na memória o conteúdo aprendido, diz pesquisa 
brasileira.

atire a primeira pedra quem nunca tirou uma soneca depois da aula. mas ninguém precisa se 
sentir culpado: a neurociência tem a desculpa perfeita para fechar os olhos e descansar após um 
turno cansativo na escola ou na universidade. pesquisadores da Universidade Federal do rio grande 
do Norte (UFrN) concluíram que a tão valorizada soneca ajuda a consolidar as memórias do que 
se aprende em sala de aula. Trocando em miúdos, dormir depois da aula ajuda a reforçar o que foi 
aprendido e mantém a memória viva por mais tempo.

os pesquisadores fizeram uma série de testes com 584 alunos de 10 a 15 anos de sete escolas da 
cidade de Natal, no rio grande do Norte. Eles queriam avaliar o que estava sendo registrado na mente 
dos indivíduos em uma soneca logo após a aula. para isso, dividiram as turmas em dois grupos – grupo 
soneca e grupo vigília – e, depois que o primeiro grupo tirava sonecas de 50 minutos a duas horas de 
duração, aplicaram testes com perguntas sobre o que havia sido exposto na classe, com temas que 
incluíam matemática, geografia e ciências.

realizados em duas etapas com intervalo de cinco dias, os testes mostraram que o grupo soneca 
lembrava mais claramente do que foi visto nas aulas. “Concluímos que há um aumento de cerca de 
10% na retenção da memória em crianças que cochilavam logo após a aula”, pontua sidarta ribeiro, 
neurocientista da UFrN e um dos autores do estudo, publicado na revista estrangeira Frontiers in 
Systems Neuroscience.

(Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2015/07/dormir-para-lembrar. acesso em: 23 jul. 2016)

QUESTÃO 01

a expressão presente no trecho “atire a primeira pedra quem nunca tirou uma soneca depois da aula” 
origina-se de um ditado popular que aponta para

a) a necessidade dos seres humanos de se esconderem das suas culpas.

B) a tendência do homem em observar, no outro, algo que também comete.

C) o desejo de transferir a um inocente a culpa pelos seus próprios delitos.

D) o ímpeto da humanidade em reagir com violência àquilo que desaprova.

QUESTÃO 02

Há uso da linguagem conotativa no trecho:

a) “mas ninguém precisa se sentir culpado”.

B) “a desculpa perfeita para fechar os olhos”.

C) “Trocando em miúdos, dormir depois da aula ajuda”.

D) “a tão valorizada soneca ajuda a consolidar as memórias”.
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QUESTÃO 03

No trecho “Eles queriam avaliar o que estava sendo registrado na mente dos indivíduos em uma soneca 
logo após a aula.” o pronome grifado refere-se a

a) indivíduos.

B) alunos.

C) pesquisadores.

D) testes.

QUESTÃO 04

No trecho: “a neurociência tem a desculpa perfeita para fechar os olhos e descansar após um turno 
cansativo na escola ou na universidade.”, a palavra desculpa tem o sentido de

a) perdão.

B) pretexto.

C) resposta.

D) instigação.

QUESTÃO 05

releia o seguinte trecho do texto: 

mas ninguém precisa se sentir culpado: a neurociência tem a desculpa perfeita para fechar os olhos e 
descansar após um turno cansativo na escola ou na universidade.

Nesse trecho, os dois pontos foram usados para anteceder uma

a) enumeração.

B) síntese.

C) explicação.

D) citação.

Leia o seguinte texto, para responder as QUEsTÕEs de 06 a 08.

Coma com plástico e tudo

Comprar uma pizza congelada, assar e comer sem precisar tirar do plástico – um plástico de 
tomate, diga-se de passagem. Já pensou? pois é essa a ideia dos pesquisadores da Empresa Brasileira 
de pesquisa agropecuária (Embrapa), que desenvolveram um novo tipo de embalagem para alimentos, 
feita a partir de frutas e legumes, que pode ser ingerida sem trazer prejuízos à saúde.

as películas plásticas comestíveis podem ser fabricadas com alimentos como mamão, cenoura, 
beterraba e outros. De acordo com o engenheiro de materiais José manoel marconcini, pesquisador 
da Embrapa, a nova tecnologia é sustentável – não causa danos ao meio ambiente – porque evita o 
desperdício.

outra vantagem é que os produtos vão poder durar por mais tempo. “Durante a fabricação da 
película, são adicionadas substâncias antimicrobianas para proteger os alimentos de microrganismos”, 
explica José manoel. “Essas substâncias estendem o prazo de validade dos produtos”.

a fabricação do plástico comestível inclui a desidratação dos alimentos e a adição de nanomateriais 
para dar liga e resistência semelhantes às embalagens convencionais. são adicionados também 
ingredientes para dar gosto ou cor.

(Disponível em: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/coma-com-plastico-e-tudo/. acesso em: 29 jun. 2016.)
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QUESTÃO 06

Esse texto tem como finalidade divulgar

a) a invenção de embalagens comestíveis.

B) as vantagens da reutilização de alimentos.

C) o crescimento da tecnologia sustentável.

D) os trabalhos desenvolvidos pela Embrapa.

QUESTÃO 07

o produto desenvolvido pela Embrapa utiliza-se de tecnologia sustentável porque

a) blinda os micróbios.

B) desidrata alimentos.

C) utiliza nanomateriais.

D) preserva a natureza.

QUESTÃO 08

No trecho: 

pois é essa a ideia dos pesquisadores da Empresa Brasileira de pesquisa agropecuária (Embrapa), 
que desenvolveram um novo tipo de embalagem para alimentos, feita a partir de frutas e legumes, que 
pode ser ingerida sem trazer prejuízos à saúde.

a oração grifada relaciona-se ao termo anterior

a) especificando-o.

B) contrapondo-o.

C) restringindo-o.

D) excluindo-o.

QUESTÃO 09

o homem pediu várias revistas a Laura para ampliar o acervo de sua empresa. Ele conhece Laura e 
sabe que muitas editoras podem oferecer a Laura muitos exemplares.

a substituição dos termos destacados por pronomes oblíquos átonos está CorrETa, de acordo com 
a norma padrão, em

a) o homem pediu-lhe várias revistas para ampliar o acervo de sua empresa. Ele conhece-a e sabe 
que muitas editoras podem oferecer-lhe muitos exemplares.

B) o homem pediu-lhe várias revistas para ampliar o acervo de sua empresa. Ele a conhece e sabe 
que muitas editoras podem oferecer-lhe muitos exemplares.

C) o homem lhe pediu várias revistas para ampliar o acervo de sua empresa. Ele a conhece e sabe 
que muitas editoras podem oferecer-lhe muitos exemplares.

D)  o homem lhe pediu várias revistas para ampliar o acervo de sua empresa. Ele a conhece e sabe 
que muitas editoras podem lhe oferecer muitos exemplares.
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QUESTÃO 10

Leia o seguinte texto, para responder a QUEsTÃo 10.

Os cartões de crédito

Não raro quando alguém está atolado em dívidas, os cartões costumam ser apontados como os 
vilões da história. se um dia aceitamos um cartão, evidentemente estávamos pensando que ele nos 
traria algumas vantagens. E assim, acredito, pensaram 40 milhões de brasileiros que hoje são titulares 
de um cartão.

Veja algumas características:

1) Conveniência: sempre que precisar você tem poder de compra.

2) Segurança: É muito mais seguro carregar um cartão de crédito.

3) Emergência: pode ser útil se você passar por uma situação emergencial.

4) Prêmios: alguns cartões de crédito oferecem prêmios, descontos, bônus, milhas. 

5) Facilidade: Com o cartão de crédito tudo é fácil, inclusive gastar além da conta.

6) Fraude:  são inúmeras as histórias que escutamos sobre como os cartões de crédito são  
  clonados.

(Disponível em: <http://www2.uol.com.br/vyaestelar/cartao_de_credito01.htm>. acesso em: set. 2015. adaptado.)

são desvantagens do cartão de crédito:

a) prêmios e segurança.

B) fraude e facilidade.

C) segurança e emergência.

D) conveniência e facilidade.

QUESTÃO 11

assinale a frase escrita de acordo com a norma culta da língua portuguesa.

a) o comerciante que vende à vista consegue mais lucro em seus produtos.

B) Dirigiu-se ao tribunal disposto à falar acerca do assedio que vem recebendo.

C) Esta é a roupa usada à qual me referi, às pressas, depois do almoço.

D) Chegou à noite, precisamente as dez horas, sem avisar nada a ninguém.

QUESTÃO 12

assinale a alternativa em que as palavras ou expressões relacionais completam CorrETamENTE o 
seguinte trecho:

os carros alegóricos, _________ adereços foram feitos com material menos perecível, foram 
danificados durante o transporte.  o material _________ me refiro foi comprado desviando verba do 
orçamento.

a) cujos, de que.

B) cujos os, do que.

C) cujos, de quem.

D) cujos, a que.
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QUESTÃO 13

Todas as afirmativas abaixo, segundo a Lei 8.112/90, estão corretas, EXCETo:

a) recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.

B) Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

C) remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 
estabelecidas em lei.

D) a posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento, podendo ser 
prorrogada por igual período.

QUESTÃO 14

a vacância do cargo público decorrerá, dentre outros, da

a) aposentadoria.

B) remoção.

C) redistribuição.

D) recondução.

QUESTÃO 15

assinale a alternativa INCorrETa, de acordo com a Lei 8.112/90.

a) a demissão não será aplicada no caso de inassiduidade habitual.

B) readaptação é 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.

C) a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de 
horários.

D) Conceder-se-á ao servidor licença para tratar de interesses particulares.
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PROVA ESPECÍFICA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE

QUESTÃO 16

De acordo com o pronunciamento Contábil CpC 00 - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação 
de relatório Contábil-Financeiro, receita é definida CorrETamENTE como:

a) Créditos em contas de resultado que gerem aumento do patrimônio Líquido com correspondente 
aumento de ativo ou passivo. 

B) Créditos em contas de resultado que gerem aumento do patrimônio Líquido com correspondente 
aumento de ativo ou diminuição de passivo. 

C) Entradas de caixa ou promessas de entradas de caixa durante o período contábil, sob a forma do 
aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido.

D) aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da entrada de recursos 
ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido, 
e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais.

QUESTÃO 17

De acordo com o pronunciamento Contábil CpC 00 - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação 
de relatório Contábil-Financeiro, ativo é definido CorrETamENTE como:

a) recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que 
fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

B) Todos os bens e direitos de uma entidade.

C) Interesse residual dos passivos após deduzido todo o patrimônio Líquido. 

D) Interesse residual no patrimônio Líquido após deduzido todos os passivos. 

QUESTÃO 18

No estatuto da Cia. porto Firme s.a é definido que, do Lucro Líquido do período, será constituída 
uma reserva Estatutária de 20% após a constituição da reserva Legal. Em 2014, a empresa obteve 
r$2.500.000,00 de Lucro Líquido.

marque a opção que determina o valor CorrETo a ser creditado na conta de reserva Estatutária.

a) r$500.000,00.

B) r$475.000,00.

C) r$450.000,00.

D) r$425.000,00.
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QUESTÃO 19

“os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos 
pela sua venda em forma ordenada”. Essa citação, retirada do pronunciamento Contábil CpC 00 – 
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Divulgação de relatório Contábil-Financeiro.

De acordo com a citação, marque, abaixo, a forma CorrETa de mensuração de ativos.

a) Valor realizável.

B) Custo corrente.

C) Custo corrente corrigido.

D) Valor presente.

QUESTÃO 20

No mês de maio, a Comercial Belo Vale adquiriu para revenda r$80.000,00 de mercadorias, que 
foram vendidas à vista pelo valor de r$100.000,00. as transações ocorreram dentro do próprio estado 
com alíquota de ICms de 18%. No final do mês, a empresa recebeu 30% em devoluções das vendas 
realizadas. Considerando que não houve outras transações e que não existia estoques iniciais, o valor 
do Lucro Bruto e dos estoques finais, são respectivamente:

a) r$16.880,00 e r$19.680,00.

B) r$11.480,00 e r$19.680,00.

C) r$14.000,00 e r$24.000,00.

D) r$16.880,00 e r$14.280,00.
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QUESTÃO 21

a Cia. alterosa possui investimentos no valor de r$500.000,00, equivalente a 50% do patrimônio 
Líquido da Cia. Barroso. o patrimônio Líquido da Cia. Barroso está assim composto em 2013:

Capital social: r$700.000,00.• 
reservas de Capital: r$200.000,00.• 
reservas de Lucros: r$100.000,00.• 

o Capital social da Cia. Barroso é composto em 700 ações ordinárias no valor de r$1.000,00 cada 
uma. Durante o exercício social de 2014, ocorreu um aumento do Capital social da Cia. Barroso de 300 
novas ações no mesmo valor unitário das anteriores. a Cia. alterosa integralizou o equivalente a 70% 
desse aumento, ou seja, 210 ações no valor de r$210.000,00, em função dos demais acionistas não 
exercerem seus direitos na totalidade.

Com base nas informações apresentadas, indique o lançamento CorrETo desse aumento de capital 
na Cia. alterosa.

a) D –  Investimentos    r$210.000,00

 C – Disponível     r$210.000,00

B) D –  Investimentos    r$218.000,00

 C – Disponível     r$210.000,00

 C – resultado de Equivalência   r$8.000,00

C) D –  Investimentos    r$228.000,00

 C – Disponível     r$210.000,00

 C – outros resultados abrangentes  r$18.000,00

D) D –  Investimentos    r$228.000,00

 C – Disponível     r$210.000,00

 C – outros resultados abrangentes  r$18.000,00
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QUESTÃO 22

a Cia. Ipanema apresenta seus Balanços patrimoniais dos exercícios sociais dos anos de 2013 e 2014.

ATIVO 2014 2013 PASSIVO 2014 2013
ATIVO CIRCULANTE R$ 450.000,00 R$ 310.000,00 PASSIVO CIRCULANTE R$ 80.000,00 R$ 180.000,00
Disponível R$ 150.000,00 R$ 100.000,00 Fornecedores R$ 10.000,00 R$ 70.000,00
   Caixa R$ 150.000,00 R$ 100.000,00 Imposto de Renda a Pagar R$ 40.000,00 R$ 50.000,00
Créditos a Receber R$ 200.000,00 R$ 90.000,00 Empréstimos R$ 30.000,00 R$ 60.000,00
   Clientes R$ 200.000,00 R$ 90.000,00
Estoque R$ 100.000,00 R$ 120.000,00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 200.000,00 R$ 200.000,00

Empréstimos LP R$ 200.000,00 R$ 200.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 310.000,00 R$ 350.000,00
   Realizável a LP R$ 130.000,00 R$ 100.000,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 480.000,00 R$ 280.000,00
   Imobilizado R$ 180.000,00 R$ 250.000,00 Capital Social R$ 480.000,00 R$ 280.000,00
      Imobilizado R$ 600.000,00 R$ 500.000,00
      Depreciação Acumulada (R$420.000,00) (R$250.000,00)

TOTAL ATIVO R$ 760.000,00 R$ 660.000,00 TOTAL PASSIVO + PL R$ 760.000,00 R$ 660.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

De acordo com a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) e baseado exclusivamente nas informações 
dos Balanços patrimoniais da Cia. Ipanema, marque a opção em que o fluxo de caixa das atividades de 
investimentos no ano de 2014, está CorrETo.

a) r$130.000,00.

B) (r$30.000,00).

C) r$30.000,00.

D) (r$130.000,00).

QUESTÃO 23

Na data de 01/04/2013, uma empresa contratou assinaturas de revistas por um ano no valor total de 
r$7.200,00, pagando metade à vista e o restante em 18 prestações consecutivas a partir de maio, sem 
juros. o início do recebimento das revistas se deu na data da contratação.

marque a opção CorrETa em que o montante total que a empresa terá lançado como despesa, 
em 31/12/2013, por ocasião da apuração do resultado, levando-se em consideração apenas esse fato 
contábil.

a) r$4.800,00.

B) r$5.400,00.

C) r$7.200,00.

D) r$5.200,00.

QUESTÃO 24

Todas as metodologias aplicadas em análise das Demonstrações Financeiras estão corretas, 
EXCETo:

a) análise Horizontal e Vertical:  verifica a evolução de seus valores ao longo do tempo e sua participação 
relativa de cada valor em relação a um total, respectivamente.

B) análise de Liquidez: visa conhecer a capacidade de pagamento da empresa.

C) análise de Valor: identifica a riqueza econômica gerada aos acionistas.

D) análise de Endividamento: avalia a capacidade de honrar os compromissos mantidos pela 
empresa.
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QUESTÃO 25

a Comercial são Lourenço Ltda. projeta os seguintes valores relativos à sua atividade para o próximo 
ano:

Impostos incidentes sobre vendas: 18% sobre as receitas brutas.• 
Comissões sobre vendas: 3% sobre as receitas brutas.• 
Custos das mercadorias vendidas: 54% sobre as receitas brutas• 
Custos e despesas fixos totais: r$1.400.000,00.• 

Com base nas informações apresentadas, o valor CorrETo da receita bruta para que se alcance o 
ponto de equilíbrio contábil, corresponde a:

a) r$3.500.000,00.

B) r$5.600.000,00.

C) r$1.772.000,00.

D) r$3.100.000,00.

QUESTÃO 26

a Iturama Ltda. mantêm a seguinte estrutura patrimonial:

ativo operacional de r$850.000,00.• 
Empréstimos Bancários de r$350.000,00.• 
Capital social de r$500.000,00.• 

sabe-se que o investimento proporciona um lucro operacional de 10%, o custo de captação é de 15% 
e considere a inexistência de Imposto de renda.

Com base nas informações apresentadas, o grau de alavancagem Financeira CorrETo da empresa 
é de:

a) 2,43.

B) 42,50.

C) 25,00.

D) 2,62.

QUESTÃO 27

a monte alegre s/a, projeta para o próximo ano um ativo Total de r$50.000.000,00. a empresa pretende 
manter o atual endividamento [(passivo Circulante + passivo Não Circulante) / patrimônio Liquido] de 
70%.

o percentual CorrETo do passivo é de:

a) 41,2%.

B) 58,8%.

C) 30,0%.

D) 70,0%.
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QUESTÃO 28

a Industrial arcos apresenta as seguintes operações com materiais diretos, no mês de maio do corrente 
ano:

Estoque inicial de 8.000 unidades no valor de r$16.000,00.• 

Compra em 05/05 de 6.000 unidades no valor líquido de $14.400,00.• 

Em 07/05, requisição da área de produção de 11.000 unidades.• 

Devolução parcial em 08/05 de 600 unidades da compra realizada em 05/05.• 

Devolução para o almoxarifado em 10/05 de 300 unidades pela área de produção.• 

a empresa avalia seus estoques pelo método pEps. marque a opção que determina o saldo CorrETo 
da conta de materiais diretos em 11/05.

a) r$5.400,00.

B) r$5.940,00.

C) r$6.480,00.

D) r$6.210,00.

QUESTÃO 29

marque a alternativa CorrETa em relação ao que é análise financeira de empresas.

a) Trata-se de uma reclassificação das demonstrações contábeis para adequá-las aos padrões internos 
das normas contábeis da empresa.

B) metodologia de verificação que não transcende as demonstrações contábeis.

C) Exame minucioso dos dados financeiros disponíveis sobre a empresa, bem como das condições 
endógenas e exógenas que afetam financeiramente a empresa.

D) Tendem a apresentar desenvolvimento de caráter social da empresa.

QUESTÃO 30

marque a opção CorrETa em que a padronização das demonstrações contábeis tem por objetivo:

a) diminuir as diferenças nos critérios utilizados pela empresa na apresentação das demonstrações 
contábeis.

B) padronizar os atos e os fatos contábeis efetuados pela empresa, de forma a diminuir o risco.

C) possibilitar a apresentação de versões diferentes nas demonstrações contábeis.

D) distribuir contas patrimoniais de forma homogênea.

QUESTÃO 31

o Quociente de Liquidez Corrente de uma determinada empresa é 1,50.

marque a opção em que apresente a consequência CorrETa do pagamento de uma dívida, a curto 
prazo.

a) Diminuição do índice de Liquidez Corrente.

B) aumento do índice de Liquidez Corrente.

C) manutenção do índice de Liquidez Corrente.

D) Diminuição da Liquidez Corrente e do Capital de giro.
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QUESTÃO 32

marque a opção CorrETa em que o fornecedor de mercadorias utiliza a análise das Demonstrações 
Contábeis para:

a) Conhecer as estratégias da empresa-cliente.

B) Conhecer a capacidade econômica da empresa-cliente para que possa concorrer a curto prazo.

C) Conhecer o capital circulante líquido da empresa-cliente.

D) Conhecer a capacidade de pagamento de seus clientes.

QUESTÃO 33

Considere as informações a seguir, em relação ao ciclo operacional e financeiro de uma determinada 
empresa.

Índices /ano 2012 2013 2014
PMRE 78 dias 86 dias 98 dias
PMRV 84 dias 78 dias 78 dias
PMPC 62 dias 78 dias 108 dias

Baseado nesses dados, marque a opção CorrETa:

a) o Ciclo operacional piorou ao longo dos anos.

B) o Ciclo Financeiro apresentou aumento de 2012 para 2013.

C) a empresa se tornou mais eficiente em relação à gestão de seu estoque.

D) a empresa dilatou o prazo médio de recebimento de vendas.

TECNICO EM CONTABILIDADE.indd   14 02/09/2016   11:45:39



CoNCUrso pÚBLICo UFmg/2016 PROVA ESPECÍFICA 15

QUESTÃO 34

a Industrial montes Claros produziu 18.000 unidades de seu único produto em um determinado período. 
Nesse período, foram vendidas 15.000 unidades, ao preço líquido unitário de r$10,00.

as informações das operações do período são as seguintes:

a empresa não possuía estoque inicial de produtos acabados.• 
materiais diretos: r$5,00 por unidade.• 
mão de obra direta: r$46.000,00 no período.• 
Custos e despesas fixos do período:• 

Energia elétrica utilizada na produção: r$15.000,00.	
mão de obra indireta: r$10.000,00.	
Depreciação dos equipamentos da fábrica: r$8.000,00.	
manutenção dos equipamentos da fábrica: r$4.000,00.	
aluguel da fábrica: r$11.000,00.	
Despesas com vendas e administrativas: r$32.000,00.	

sabe-se que os custos indiretos de produção fixos correspondem a 60% do total dos custos indiretos 
de produção.

Com base nas informações fornecidas e utilizando o custeio por absorção, marque o valor CorrETo 
do Custo dos produtos Vendidos no período e do estoque final de produtos acabados.

a) r$180.000,00 e r$42.000,00.

B) r$210.000.00 e r$36.000,00.

C) r$180.000,00 e r$36.000,00.

D) r$210.000,00 e r$42.000,00.

QUESTÃO 35

a Industrial Brás pires produz e comercializa um único produto. No inicio do mês de um determinado 
período, não havia qualquer tipo de estoque.

No final do mês, apresentou as seguintes informações:

produção do período: 20.000 unidades.• 
Custo variável de produção: r$25,00 por unidade.• 
Despesa variável de venda: r$15,00 por unidade.• 
Custos fixos de produção: r$100.000,00.• 
Despesas fixas de administração e vendas: r$40.000,00• 
Vendas do período: 18.000 unidades.• 
preço de venda líquido: r$80,00 por unidade.• 

Com base nas informações apresentadas, é CorrETo afirmar que os resultados apurados pelo método 
do custeio variável e pelo método do custeio por absorção são, respectivamente:

a) r$590.000,00 e r$580.000,00.

B) r$594.000,00 e r$603.000,00.

C) r$580.000,00 e r$590.000,00.

D) r$580.000,00 e r$599.000,00.
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QUESTÃO 36

a Industrial Baldim iniciou a produção de 12.500 unidades de seu único produto. No final do período, 
o setor de produção informou que 10.000 unidades foram acabadas e transferidas para o estoque 
de produtos acabados e 2.500 unidades não foram concluídas. sabe-se que não existia estoque de 
produtos acabados e em elaboração no inicio do período.

os custos incorridos no período totalizaram r$957.500,00 (r$500.000,00 de matéria-prima; 
r$345.000,00 de mão de obra direta e r$112.500,00 de custos indiretos de produção). sabe-se que as 
unidades em elaboração absorveram 100% da matéria-prima, 60% da mão de obra direta e 50% dos 
custos indiretos de produção.

Com base nas informações apresentadas, marque a opção CorrETa que evidencie o saldo da conta 
de produtos em Elaboração:

a) r$200.000,00.

B) r$157.500,00.

C) r$142.500,00.

D) r$143.900,00.

QUESTÃO 37

Considere as afirmativas a seguir:

I. os custos são apropriados à produção não pelo seu valor efetivo (ou real), mas sim por uma 
estimativa do que deveriam ser (custo padrão). podem ser utilizados quer a adote o custeio por 
absorção, quer o custeio variável.

II. os encargos financeiros incorridos pela empresa, decorrentes da aquisição de insumos para a 
produção, são sempre considerados custos.

III. Custos de transformação 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.

Com base nessas afirmativas, é CorrETo afirmar que:

a) I e II são verdadeiras.

B) I e III são verdadeiras.

C) II e III são verdadeiras.

D) Todas as afirmativas são verdadeiras.
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QUESTÃO 38

a Industrial grécia produz e vende os produtos alfa e Beta. seus custos e despesas fixos para o período 
totalizam r$1.080.000,00. a seguir são apresentadas as informações sobre os produtos:

Produtos Preço de Custo e Mix de Venda
Venda Líquido Despesa Variável

Alfa $120,00/unid. $70,00/unid. 60%
Beta $180,00/unid. $120,00/unid. 40%

Considerando as informações apresentadas e que o mix de venda permanece constante no período,  
marque e opção CorrETa que determina o ponto de equilíbrio contábil em unidades.

a) 12.000 unidades de alfa e 8.000 unidades de Beta.

B) 8.000 unidades de alfa e 12.000 unidades de Beta.

C) 14.000 unidades de alfa e 6.000 unidades de Beta.

D) 10.000 unidades de alfa e 10.000 unidades de Beta.

QUESTÃO 39

a Industrial rio acima possui capacidade instalada para fabricar mil unidades por mês do produto Delta. 
sabe-se que o custo variável é de r$20,00/unidade e a despesa variável unitária representa 15% do 
preço de venda do produto. os custos fixos incorridos no período foram de r$11.900,00 e as despesas 
fixas de r$6.700,00.

marque a opção CorrETa que determina o preço de venda do produto para que o ponto de equilíbrio 
seja de 600 unidades.

a) r$51,00 a unidade.

B) r$31,00 a unidade.

C) r$34,00 a unidade.

D) r$60,00 a unidade.
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QUESTÃO 40

Considere as afirmativas a seguir:

I. a matéria-prima que, no momento de sua entrada no estoque, representa um investimento, passa a 
ser considerado custo quando de sua utilização na produção e torna-se despesa quando o produto 
produzido é vendido.

II. as perdas normais de matérias-primas durante o processo de produção fazem parte do custo dos 
produtos fabricados, pois representam um sacrifício necessário para a obtenção dos produtos.

III. os departamentos de serviços não atuam diretamente na produção e sua finalidade é de prestar 
serviços aos departamentos. No método do custeio por absorção, os custos dos departamentos de 
serviços não são apropriados diretamente aos produtos.

Com base nessas afirmativas, é CorrETo afirmar que:

a) I e III são verdadeiras.

B) I e II são verdadeiras.

C) II e III são verdadeiras.

D) Todas as afirmativas são verdadeiras.

QUESTÃO 41

Baseado na NBC Tsp 16.5, do CFC, a entidade do setor público deve manter sistema de informação 
contábil refletido em plano de contas.

o plano de contas deve abranger todos os itens listados a seguir, EXCETo:

a) função atribuída a cada uma das contas.

B) registro das transações que afetam ou possam vir a afetar a situação patrimonial.

C) identificação do subsistema a que cada conta pertence, a natureza e o grau de desdobramento.

D) tabela de codificação de registros que identifique o tipo de transação, as contas envolvidas, a 
movimentação a débito e a crédito e os subsistemas utilizados.

QUESTÃO 42

No orçamento público, as despesas são classificadas segundo categorias econômicas (artigos 12 e 13 
da Lei nº 4.320/64), ou seja: corrente e de capital.

De acordo com a Lei nº 4.320/64, todas as opções, abaixo, são despesas de capital, EXCETo:

a) despesas de Investimentos.

B) despesas de Inversões Financeiras.

C) despesas de Custeio.

D) despesas de Transferência de Capital.
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QUESTÃO 43

Considere as seguintes afirmativas sobre as normas aplicáveis ao setor público:

I. Entidade do setor público são órgãos, fundos e pessoas jurídicas de direito público ou que, 
possuindo personalidade jurídica de direito privado, recebam, guardem, movimentem, gerenciem 
ou apliquem dinheiros, bens e valores públicos, na execução de suas atividades.

II. projetos e ações de fins ideais são todos os esforços para movimentar e gerir recursos e 
investimentos destinados a resolver problemas ou criar condições de promoção social.

III. recursos controlados são ativos em que a entidade, mesmo sem ter o direito de propriedade, 
detém o controle, os riscos e os benefícios deles decorrentes.

Com base nessas afirmativas, é CorrETo afirmar que:

a) I e III são verdadeiras.

B) I e II são verdadeiras.

C) II e III são verdadeiras.

D) Todas as afirmativas são verdadeiras.

QUESTÃO 44

são características do estágio de empenho da despesa pública, todas as opções abaixo, EXCETo:

a) o estágio em que há entrega de serviços contratados previamente definidos na Nota de Empenho 
ou contrato.

B) impossibilidade de realização da despesa sem o prévio empenho, não sendo permitido ultrapassar 
o limite disponível.

C) principal instrumento do governo para o acompanhamento e o controle da execução orçamentária.

D) primeiro estágio dentro da etapa de execução financeira.

QUESTÃO 45

receitas Correntes são os ingressos de recursos financeiros oriundos das atividades operacionais 
do Ente público ou rendimento de seu patrimônio, para a aplicação em despesas do orçamento. 
são denominadas receitas correntes, porque os recursos arrecadados são provenientes da ação do 
governo.

De acordo com a Lei nº 4.320/64, todas as opções abaixo são receitas correntes, EXCETo:

a) receita Tributária.

B) receita de operações de Crédito.

C) receita de Contribuições.

D) receita Industrial.
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