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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 

 

 

 

 Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo 

que está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não 

corresponda ao que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se 

esqueça de assinar seu nome no primeiro retângulo. 

 Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, a fim de transcrevê-las com caneta 

esferográfica azul ou preta, de ponta grossa e corpo transparente, posteriormente, no 

CARTÃO-RESPOSTA. 

 Ao transcrever suas respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, preencha completamente o alvéolo, 

como indicado na figura, . Nunca assim , pois você corre o risco 

de ter sua questão anulada. 

 Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma 

leitura competente é requisito essencial para a realização da prova. 

 Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado. 
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Língua Portuguesa  

Leia o texto abaixo para responder as questões 1 a 4.  
 

MICROFILME: SOLUÇÃO OU PARTE DO PROBLEMA? 
 

Vivemos em um mundo onde há excesso de produção de documentos. No Brasil, a expansão governamental em 1 

seus diversos setores e a multiplicidade crescente de suas atividades aumentam a quantidade de papeis produzidos, e não 2 

há quem não concorde que é preciso reduzir e racionalizar tão caudalosa produção documental. A questão é justamente 3 

como e quando reduzir e racionalizar. 4 

Em nossas atividades e contatos junto a órgãos públicos, temos notado certa “ansiedade” para adotar processos de 5 

microfilmagem nos arquivos. Há inclusive uma clara tendência a receber com simpatia sugestões nesse sentido, acolhendo 6 

com reservas as propostas de estruturar os sistemas de comunicações administrativas e dar tratamento arquivístico à 7 

documentação produzida. 8 

O microfilme, e esse é o argumento mais atraente para o administrador, permite o melhor aproveitamento do 9 

espaço, reduzindo as áreas de arquivamento de maneira muito significativa. Um mesmo lote de informações, que registrado 10 

em papel ocupa muitos metros de estante, pode ser acomodado em alguns centímetros de filme. 11 

Por outro lado, os documentos microfilmados podem ser duplicados. Isso permite a criação de “arquivos de 12 

segurança”, de modo que o desastre num depósito não implica a perda da informação, ao passo que um incêndio num 13 

armazém de papeis torna impossível sua recuperação.  14 

Evidentemente, o microfilme, como tratamento tecnológico da informação, traz para os arquivos certas vantagens, 15 

que devem ser de fato consideradas. Contudo, temos discordado da forma pela qual essa tecnologia tem sido absorvida. 16 

Microfilmar não significa resolver os problemas básicos dos arquivos, e sua adoção precipitada pode inclusive ampliá-los.17 

 http://www.arquivologiaosite.com.br/?p=88 Acessado em 24 fevereiro 2016. Editado. 

 

1 

Quanto ao conteúdo do texto, são feitas as 

seguintes afirmações. 

 
I) A microfilmagem apresenta-se como “solução do 

problema” na medida em que permite o melhor 

aproveitamento do espaço, reduzindo as 

áreas de arquivamento de maneira muito 

significativa (linhas 9 e 10) 

II) A microfilmagem apresenta-se como “parte do 

problema” na medida em que Vivemos em um 

mundo onde há excesso de produção de 

documentos (linha 1). 

III) A microfilmagem apresenta-se como “parte do 

problema” na medida em que Microfilmar não 

significa resolver os problemas básicos dos 

arquivos, e sua adoção precipitada pode 

inclusive ampliá-los (linhas 17). 

IV) A microfilmagem apresenta-se como “solução do 

problema” na medida em que os documentos 

microfilmados podem ser duplicados (linha 12). 

Estão corretas 

 

(a) I e II, apenas. 

(b) I, III e IV, apenas. 

(c) III e IV, apenas. 

(d) I, II, III e IV. 

(e) II e III, apenas. 

2 

O único vocábulo cujo significado não é 

semelhante ao significado de caudalosa (linha 3) é  

 

(a) abundante. 

(b) qualificada. 

(c) torrencial. 

(d) opulenta. 

(e) rica. 

 

3 

A oração que registrado em papel ocupa 

muitos metros de estante (linhas 10 e 11) está 

entre vírgulas porque é uma oração 

 

(a) subordinada substantiva completiva nominal. 

(b) coordenada adversativa. 

(c) subordinada adjetiva explicativa. 

(d) coordenada alternativa. 

(e) subordinada adjetiva restritiva. 

 

 

 

 

 

http://www.arquivologiaosite.com.br/?p=88
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4 

O uso da palavra certa (linha 5), aliado à colocação de aspas na palavra ansiedade (linha 

5),acrescenta à expressão o sentido de 

 

(a) ironia. 

(b) certeza. 

(c) exatidão. 

(d) exagero. 

(e) indeterminação. 

 

Texto 2 – Observe a charge abaixo e responda a questão 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

No texto do balão de fala aparecem duas expressões: aí e alivia. De acordo com a norma culta da 

língua portuguesa, pode-se dizer que elas conferem ao texto um caráter de 

 

(a) informalidade. 

(b) descaso. 

(c) deboche. 

(d) ofensa. 

(e) medo.

Informática  

6 

Para editar uma célula de uma planilha do Microsoft Excel basta dar um duplo clique sobre a 

mesma, ou utilizar a(s) tecla(s) 

 

(a) F2. 

(b) ALT + F5. 

(c) F1. 

(d) CTRL + I. 

(e) F10. 
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7 

Considere as afirmativas a seguir: 

 
I) O Dropbox e o Microsoft OneDrive permitem que 

o usuário acesse seus arquivos de 

computadores conectados à Internet. 

II) Firefox e Opera são exemplos de navegadores 

de internet. 

III) O Google Agenda é uma ferramenta usada para 

marcar reuniões, permitindo adicionar e 

gerenciar convidados. 

IV) O Chrome é um navegador de internet que funciona 

somente em sistema operacional Windows. 

 
Estão corretas 

 
(a) II, III e IV, apenas. 

(b) II e III, apenas. 

(c) I, III e IV, apenas. 

(d) I, II e III, apenas. 

(e) I e II, apenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Assinale a alternativa correta. 

 

(a) No Microsoft Office 2010 é possível abrir arquivos 

com extensão xlsx diretamente no aplicativo 

Word. 

(b) Arquivos criados no Microsoft Office e salvos com 

a extensão doc não podem ser abertos no 

LibreOffice Writer. 

(c) No LibreOffice Writer é possível saber a 

quantidade de caracteres e palavras existentes 

no texto através da opção Contagem de Palavras, 

localizada no menu Ferramentas. 

(d) Arquivos criados no LibreOffice Writer somente 

podem ser salvos com extensão docx. 

(e) O LibreOffice Writer possui uma opção para  

exportar aquivos como PDF. Ao utilizar esta 

opção para gerar um arquivo, o mesmo só poderá 

ser visualizado em ambiente Windows. 

9 

O serviço para armazenamento e 

compartilhamento de arquivos da Google é 

chamado de  

 
(a) Dropbox. 

(b) Opera. 

(c) Nuvem. 

(d) Icloud. 

(e) Drive. 

 

 

 

10 

A figura abaixo representa uma planilha do Microsoft Excel com a meta de vendas a ser atingida por cinco 

vendedores em um determinado período, bem como o valor efetivo de suas vendas nesse mesmo período. 
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Para que a coluna D apresente o conteúdo conforme a figura anterior, a fórmula inserida na célula 

D2 e posteriormente copiada para as células D3, D4, D5 e D6 deve ser: 

 

(a) =SE(C2>=B2;SE(C2>MÁXIMO(B2:B6);"Meta atingida";"Abaixo da meta");"Superou maior meta do período") 

(b) =SE(C2>=B2->"Meta atingida", SE C2>MÁXIMO(B2:B6)->"Superou maior meta do período","Meta 

atingida");"Abaixo da meta") 

(c) =SE(C2>B2;SE(C2>=MÁXIMO(B2+B6);"Superou maior meta do período";"Meta atingida");"Abaixo da meta") 

(d) =SE(C2>=B2;SE(C2>MÁXIMO($B$2:$B$6);"Superou maior meta do período";"Meta atingida");"Abaixo da 

meta") 

(e) =SE(C2>=B2;SE(C2>MÁXIMO($B$2:$B$6);"Meta atingida";"Abaixo da meta");"Superou maior meta do 

período") 

 

Conhecimentos Específicos  

11 

Sobre atos administrativos e fatos 

contábeis é correto afirmar que 

 

(a) a eleição para Comissão Interna para Prevenção 

de Acidentes (CIPA) em uma empresa é 

considerada um fato contábil. 

(b) os fatos mistos provocam alterações no 

patrimônio líquido da empresa. 

(c) os atos administrativos modificam os elementos 

do patrimônio de uma empresa. 

(d) os fatos contábeis se dividem em permutativos, 

modificativos, mistos e administrativos. 

(e) os fatos contábeis são ocorrências que têm por 

efeito a alteração da composição do Patrimônio 

em seu aspecto qualitativo, mas não em seu 

aspecto quantitativo. 

12 

A afirmativa que melhor representa o 

principal objetivo da contabilidade é  

 

(a) atender apenas aos interesses de instituições 

financeiras e fornecedores. 

(b) atender aos interesses da empresa e do governo. 

(c) informar à Receita Federal do Brasil a real 

situação contábil da empresa. 

(d) promover aos usuários das demonstrações 

contábeis informações que lhes ajudem a tomar 

decisões. 

(e) informar somente aos sócios os impostos a serem 

pagos. 

 

13 

A contabilidade é considerada uma ciência  

 
(a) exata. 

(b) social. 

(c) humana. 

(d) física. 

(e) quântica. 

14 

A observância dos Princípios de 

Contabilidade é obrigatória no exercício da profissão. 

Sobre o princípio da Oportunidade pode se 

afirmar que  

 

(a) se refere ao processo de mensuração e 

apresentação dos componentes patrimoniais para 

produzir informações íntegras e tempestivas.  

(b) consiste em ignorar, na contabilidade, o registro de 

atos e fatos administrativos incertos e aleatórios que 

normalmente não são considerados patrimoniais, 

mas que, no futuro, poderão afetar o Balanço. 

(c) registra inicialmente os componentes do 

patrimônio de acordo com o valor original da 

transação, expresso em moeda nacional. 

(d) pressupõe que a entidade continuará em 

operação no futuro e, portanto, a mensuração e a 

apresentação dos componentes do patrimônio 

levam em conta esta circunstância. 

(e) reconhece o patrimônio como objeto da 

contabilidade e afirma a autonomia patrimonial e 

a necessidade de diferenciação de um patrimônio 

particular no universo dos patrimônios existentes, 

independente de pertencer a uma pessoa, um 

conjunto de pessoas, uma sociedade ou uma 

instituição de qualquer natureza. 
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15 

A empresa Arroio Pelotas S/A apresenta as 

contas do seu balanço patrimonial conforme a tabela 

a seguir: 

 

Contas 
Saldos em 

31.12.2015 (R$) 

Caixa 29.000,00 

Capital Social 99.000,00 

Contas a pagar  154.000,00 

Duplicatas a receber 88.000,00 

Estoque de mercadorias 129.000,00 

Financiamentos a pagar (longo 
prazo) 

66.000,00 

Fornecedores 189.000,00 

Lucros ou prejuízos acumulados 27.000,00 

Máquinas e equipamentos 146.000,00 

Participações em outras 
empresas 

143.000,00 

 

Os valores do ativo não circulante e do 

passivo circulante são, respectivamente, 

 

(a) R$ 289.000,00 e R$ 343.000,00. 

(b) R$ 418.000,00 e R$ 343.000,00. 

(c) R$ 289.000,00 e R$ 154.000,00. 

(d) R$ 418.000,00 e R$ 220.000,00. 

(e) R$ 275.000,00 e R$ 442.000,00. 

16 

Seguindo análise dos dados da empresa 

Arroio Pelotas S/A (tabela da questão 15), os 

valores do passivo não circulante e do patrimônio 

líquido são, respectivamente,  

 

(a) R$ 255.000,00 e R$ 99.000,00. 

(b) R$ 165.000,00 e R$ 27.000,00. 

(c) R$ 255.000,00 e R$ 269.000,00. 

(d) R$ 66.000,00 e R$ 126.000,00. 

(e) R$ 66.000 00 e R$ 269.000,00. 

 

 

 

 

 

Considere a tabela a seguir para 

responder as questões de 17 a 19. 

 

Conta-contábil Saldo em R$ 

Caixa 48.845,00 

Capital social 1.214.097,00 

Impostos a recuperar 246.290,00 

Banco conta movimento 54.908,00 

Reservas de lucros 496.477,00 

Outras contas a pagar em 720 dias 274.495,00 

Investimentos 1.548,00 

Estoques de mercadorias 854.259,00 

Empréstimos a pagar 346.715,00 

Contas a receber 1.890.653,00 

Contas a pagar 665.303,00 

Intangíveis 48.935,00 

Contas a receber em 545 dias 588.144,00 

Impostos a pagar 72.504,00 

Moveis e utensílios 649.925,00 

Fornecedores 1.313.916,00 

17 

O valor do ativo circulante será de 

 

(a) R$ 3.683.099,00. 

(b) R$ 4.383.507,00. 

(c) R$ 3.436.809,00. 

(d)  R$ 700.408,00. 

(e)  R$ 1.288.552,00. 

18 

O valor do patrimônio líquido será de 

 

(a) R$ 1.956.865,00. 

(b) R$ 1.214.097,00. 

(c) R$ 1.460.387,00. 

(d) R$ 1.710,574,00. 

(e) R$ 1.783.078,00. 
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19 

O valor do passivo circulante será de 

 

(a) R$ 3.094.955,00. 

(b) R$ 4.383.507,00. 

(c) R$ 2.644.728,00. 

(d) R$ 2.398.438,00. 

(e) R$ 2.672.933,00. 

20 

Considere as seguintes afirmações e 

preencha como (V) para verdadeia, ou (F) para falsa 

 

(   ) SIAFI é o Sistema Integrado da Administração 

Fiscal do Governo Federal. 

(   ) O SIAFI é o principal instrumento utilizado para 

registro, acompanhamento e controle da 

execução orçamentária, financeira e 

patrimonial do governo federal. 

(   ) O SIAFI proporciona a transparência dos 

gastos do governo federal. 

(   ) O SIAFI permite o controle somente da divida 

externa, bem como das transferências 

negociadas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a 

ordem correta de V e F, de cima para baixo. 

 

(a) F – F – V – V 

(b) V – V – V – F  

(c) F – F – F – V  

(d) V – F – V – F  

(e) F – V – V – F 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Dentre as seguintes equações 

patrimoniais, marque a que indica que a empresa 

Pais & Filhos Ltda está em condição negativa ou 

deficitária. 

 

Considere P = Passivo; A = Ativo; PL = 

Patrimônio Líquido.  

 

(a) A +PL = P 

(b) A = PL 

(c) A= P+PL 

(d) A=P 

(e) A + P = 0 

22 

Podemos considerar como bens 

intangíveis 

 

(a) prêmios de seguros a vencer (ou a apropriar) e 

Marcas e Patentes. 

(b) ações de outras empresas e Fundos de Comércio. 

(c) outras reservas de lucros e ponto comercial. 

(d) provisão para perdas permanentes de fundo de 

comércio. 

(e) Marcas e Patentes e Fundos de Comércio. 

23 

Entende-se por saldo orçamentário a 

diferença entre 

 

(a) a dotação autorizada e o valor empenhado no 

exercício findo. 

(b) a dotação inicial e as despesas empenhadas. 

(c) a dotação inicial e as despesas liquidadas. 

(d) a dotação atualizada e as despesas pagas. 

(e) a dotação inicial e as despesas pagas. 
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Sobre a Lei 4.320/1964, é correto afirmar que  

 

(a) o exercício financeiro não é obrigado a coincidir 

com o ano civil. 

(b) o registro dos restos a pagar far-se-á por 

exercício e por devedor, distinguindo-se as 

despesas processadas das não processadas. 

(c) é indispensável a emissão da nota de empenho.  

(d) a aplicação das receitas orçamentárias 

vinculadas a fundos especiais far-se-á através de 

dotação consignada no Plano Plurianual ou em 

créditos adicionais. 

(e) os créditos suplementares e especiais serão 

abertos por decreto do Poder Executivo. 

25 

O SIAFI é utilizado pelas entidades públicas para 

efetuarem lançamentos contábeis através de eventos 

codificados. Esses eventos representam os registros de 

débitos e créditos dos atos e fatos administrativos da 

contabilidade pública por meio de um código especifico 

composto por seis dígitos. 

Os dois primeiros dígitos representam o (a) 

___________, o terceiro digito representa o (a) 

__________ e o quarto, quinto e sexto dígitos 

representam o (a) __________. 

A sequência, na ordem correta, dos seis 

dígitos desta codificação que representam a 

estrutura de cada evento pode ser completada por 

 

(a) tipo de utilização, código sequencial e classe.  

(b) classe, código sequencial e tipo de utilização.  

(c) tipo de utilização, classe e código sequencial.  

(d) código sequencial, classe e tipo de utilização. 

(e) classe, tipo de utilização e código sequencial.  

26 

Conforme a lei 4.320/1964, os créditos 

adicionais podem ser abertos com recursos 

disponíveis de superávit financeiro de exercícios 

anteriores. Essa informação é apurada em qual das 

demonstrações contábeis abaixo? 

 

(a) Balanço Financeiro. 

(b) Balanço Orçamentário. 

(c) Balanço Patrimonial. 

(d) Demonstração do Fluxo de Caixa. 

(e) Demonstração das Variações Patrimoniais. 

27 

As etapas da receita pública seguem a 

ordem de ocorrência dos fenômenos econômicos. 

Levando-se em consideração o modelo de 

orçamento no país e a tecnologia utilizada, e 

conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao 

Setor Público, as etapas de execução da receita 

pública são 

 

(a) Lançamento, Previsão e Recolhimento. 

(b) Previsão, Arrecadação e Recolhimento. 

(c) Previsão, Recolhimento e Controle. 

(d) Lançamento, Arrecadação e Controle. 

(e) Lançamento, Arrecadação e Recolhimento. 

28 

A empresa Alfa adquiriu um computador 

por R$ 5.000,00. Sabendo que o valor residual do 

equipamento é de 10% e que sua vida útil é de 

cinco (5) anos, ao final do terceiro ano de uso do 

computador o valor líquido contábil será 

 

(a) R$ 2.000,00. 

(b) R$ 1.800,00. 

(c) R$ 1.750,00. 

(d) R$ 4.500,00. 

(e) R$ 2.700,00. 

29 

Dada a redação do art. 22 da lei 8.666/1993, 

que institui as normas para licitações e contratos 

da administração pública, são consideradas 

modalidades de licitação: 

 

(a) Menor preço, Convite, Concurso, Leilão e Pregão. 

(b) Dispensa, Concorrência, Tomada de Preço, 

Concurso e Leilão. 

(c) Concorrência, Tomada de Preço, Convite, 

Concurso e Leilão. 

(d) Concorrência, Tomada de Preço, Convite, 

Inexigibilidade e Leilão. 

(e) Inexigibilidade, Dispensa, Concorrência, Tomada 

de Preço e Convite. 
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Os registros contábeis devem ser efetuados de 

forma analítica, refletindo a transação constante em 

documento hábil, em consonância com os Princípios de 

Contabilidade. Dentre esses princípios há um que 

pressupõe que a Entidade continuará em operação no 

futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos 

componentes do patrimônio devem levar em conta esta 

circunstância. Outro princípio determina a adoção do 

menor valor para os componentes do ATIVO e do maior 

para os do PASSIVO, sempre que se apresentem 

alternativas igualmente válidas para a quantificação das 

mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido.  

As afirmações contêm, respectivamente, as 

características dos seguintes Princípios de 

Contabilidade: 

 

(a) Oportunidade e Continuidade. 

(b) Continuidade e Registro pelo Valor Original. 

(c) Entidade e Prudência. 

(d) Continuidade e Prudência. 

(e) Competência e Entidade. 

31 

Determinada Universidade Federal está 

realizando o registro de suas despesas para o exercício de 

20xA. Após a elaboração da lei orçamentária, foi fixado 

um total de R$ 200.000,00 de despesas. A Universidade 

empenhou despesa para material de expediente no dia 23 

de janeiro de 20xA num total de R$ 35.000,00. Empenhou 

despesas para serviços de manutenção predial em 12 

fevereiro de 20xA num total de R$ 120.000,00. No dia 25 

fevereiro de 20xA recebeu o material de expediente na 

sua totalidade e pagou no dia 26 fevereiro de 20xA o valor 

de R$ 35.000,00. No dia 05 de março de 20xA foram 

realizados os serviços de manutenção predial no valor de 

R$ 60.000,00, o qual foi pago pela Universidade Federal 

no mesmo dia. 

De acordo com o que foi apresentado, os 

saldos auferidos em 31 de março de 20xA, nas 

contas orçamentárias no balancete de verificação 

após os eventos descritos são: 

 

(a) Crédito disponível R$ 45.000,00, Crédito 

empenhado a Liquidar R$ 60.000,00, Crédito 

pago R$ 95.000,00. 

(b) Crédito disponível R$ 105.000,00, Crédito 

liquidado R$ 95.000,00 e Crédito pago R$ 

95.000,00. 

(c) Crédito empenhado R$ 95.000,00, Crédito 

Empenhado a Liquidar de R$ 60.000,00 e Crédito 

Liquidado R$ 155.000,00. 

(d) Crédito disponível R$ 45.000,00, Crédito 

Liquidado R$ 95.000,00 e Crédito pago de R$ 

35.000,00. 

(e) Crédito empenhado R$ 155.000,00, Crédito 

liquidado R$ 155.000,00, Crédito disponível R$ 

45.000,00. 
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Quanto ao conceito de Receita 

Orçamentária Não Efetiva, podemos afirmar que é 

aquela que 

 

(a) altera a situação patrimonial líquida da entidade e 

constitui fato contábil modificativo aumentativo. 

(b) altera a situação patrimonial líquida da entidade e 

constitui fato contábil modificativo diminutivo. 

(c) não altera a situação patrimonial líquida e 

constitui fato contábil aumentativo. 

(d) altera a situação patrimonial líquida e constitui 

fato contábil permutativo. 

(e) não altera a situação patrimonial líquida da 

entidade e constitui fato contábil permutativo. 
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A empresa Alfa S/A, apresenta os seguintes 

saldos em suas contas no Balanço Patrimonial: 

 

Conta Contábil Valor em R$ 

Fornecedores a pagar 15.000,00 

Veículos 60.000,00 

Estoque 12.000,00 

Depreciação Acumulada 5.000,00 

Caixa 10.000,00 

Impostos e Contribuições a Recolher 2.000,00 

Software 8.000,00 

Clientes 1.000,00 

Amortização Acumulada 1.000,00 

Obrigações Trabalhistas 6.000,00 

 

Com base nas contas apresentadas, é 

possível saber o valor do Patrimônio Líquido, que 

corresponde a 

 
(a) R$ 64.000,00. 

(b) R$ 60.000,00. 

(c) R$ 58.000,00. 

(d) R$ 61.000,00. 

(e) R$ 62.000,00. 
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O instrumento previsto no art. 165 da 

Constituição Federal, destinado a organizar e a 

viabilizar a ação púbica com vistas a cumprir os 

fundamentos da República, sendo espécie de 

planejamento estratégico em longo prazo e cuja 

validade vai até o final do primeiro ano do 

mandato seguinte denomina-se  

 

(a) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

(b) Plano Plurianual.  

(c) Lei Orçamentária Anual. 

(d) Lei de Responsabilidade Fiscal. 

(e) Lei 4.320/1964. 
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Conforme o art. 63 da Lei nº. 4.320/1964, o 

estágio da despesa pública que consiste na 

verificação do direito adquirido pelo credor tendo 

por base os títulos e documentos comprobatórios 

do respectivo crédito é 

 

(a) pagamento. 

(b) empenho. 

(c) liquidação. 

(d) lançamento. 

(e) recolhimento.  
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De acordo com o Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Público, as contas contábeis 

são classificadas de acordo com a natureza das 

informações que evidenciam e estão divididas em 

8 classes, que são 

 

(a) Classes de 1 a 4 Patrimonial, Classes de 5 a 6 de 

Controle, Classes de 7 a 8 Orçamentária. 

(b) Classes de 1 a 2 Patrimonial, Classes de 3 a 6 

Orçamentária, Classes de 7 a 8 de Controle. 

(c) Classes de 1 a 4 Patrimonial, Classes de 5 a 6 

Orçamentária, Classes de 7 a 8 de Controle. 

(d) Classes de 1 a 4 Patrimonial, Classes de 5 a 6 

Resultado, Classes de 7 a 8 de Controle. 

(e) Classes de 1 a 2 Patrimonial, Classes de 3 a 4 

Orçamentária, Classes de 5 a 8 de Controle. 
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Para abertura da escrita contábil da empresa, 

devem ser executados os lançamentos de subscrição 

do capital e, em seguida, a integralização parcial ou 

total do capital subscrito. Considera-se que a 

Empresa Rio-grandense Ltda. já registrou a 

subscrição de seu capital, e um de seus sócios 

decidiu integralizar a quantia de R$ 220.000,00 

através da transferência de um imóvel para essa 

sociedade. O registro contábil correto desta 

operação é: 

Considere: D – débito C – crédito  

 

(a) D Imóveis R$ 220.000,00 

C Capital a Realizar R$ 220.000,00 

(b) D Imóveis R$ 220.000,00 

C Capital Social R$ 110.000,00 

(c) D Capital a Integralizar R$ 220.000,00 

C Capital Social R$ 220.000,00 

(d) D Bancos conta Movimento R$ 220.000,00 

C Capital a Realizar R$ 220.000,00 

(e) D Imóveis R$ 220.000,00 

C Capital a Realizar R$ 110.000,00 
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A Empresa Estocolmo realizou, em ordem de 

ocorrências, as seguintes movimentações no estoque 

de seu produto Z no mês de setembro de 20x1: 

 

Estoque inicial de 100 unidades a R$ 50,00 cada uma. 

 Aquisição de 300 unidades a R$ 40,00 cada uma; 

 Aquisição de 650 unidades a R$ 35,00 cada uma; 

 Venda de 800 unidades a R$ 80,00 cada uma; 

 Aquisição de 200 unidades a R$ 55,00 cada uma; 

 Venda de 200 unidades a R$ 95,00 cada uma. 

 

 Utilizando-se o método de controle de 

estoque PEPS, o estoque final do produto Z ao 

final das operações mencionadas acima é: 

 

(a) R$ 11.000,00. 

(b) R$ 13.000,00. 

(c) R$ 12.750,00. 

(d) R$ 12.000,00. 

(e) R$ 14.000,00. 
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Considere que no dia 10 de dezembro de 

20xA foram extraídos da contabilidade de um ente 

público os seguintes dados: 

 

 Dotação Inicial .........................................  R$ 600.000,00 

 Despesas empenhadas .............................  R$ 550.000,00 

 Despesas Empenhadas em Liquidação ........ R$ 35.000,00 

 Despesas Empenhadas Liquidadas ............ R$ 490.000,00 

 Despesas Empenhadas Pagas ..................   R$ 440.000,00 

 

Em 27 de dezembro de 20xA, um fornecedor 

entregou computadores para essa entidade pública, 

os quais já haviam sido empenhados no valor de R$ 

10.000,00. Devido à grande quantidade de 

equipamentos para contagem e conferência, somente 

atestou-se o recebimento no documento fiscal em 3 

de janeiro do exercício seguinte. O valor inscrito em 

Restos a Pagar Não Processados a Liquidar em 31 

de dezembro de 20xA, considerando esse fato, é 

 

(a) R$ 25.000,00. 

(b) R$ 60.000,00. 

(c) R$ 50.000,00. 

(d) R$ 15.000,00. 

(e) R$ 65.000,00. 
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Em 1° de fevereiro de 20x1 uma entidade 

pública pagou o valor de R$ 8.400,00 a título de 

contratação de prêmio de seguro para sua frota de 

veículos. O seguro tem vigência de 1° de fevereiro 

de 20x1 a 31 de janeiro de 20x2. No final de 

novembro de 20x1, os saldos contábeis registram 

 

(a) R$ 700,00 de Despesas Antecipadas (Prêmio de 

seguros a apropriar). 

(b) R$ 8.400,00 de Despesa com Seguros (Variação 

Patrimonial Diminutiva). 

(c) R$ 7.000,00 de Despesa com Seguros (Variação 

Patrimonial Diminutiva). 

(d) R$ 7.000,00 de Despesas Antecipadas (Prêmio 

de seguros a apropriar). 

(e) R$1.400,00 de Despesas com Seguros (Variação 

Patrimonial Diminutiva). 

 

 

 

 

 

 


