UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROVA DE SELEÇÃO DE TUTORES NA MODALIDADE À DISTÂNCIA
GRUPO: CONTABILIDADE
DATA:

HORÁRIO:

NOME DO CANDIDATO:
ASSINATURA:

INSTRUÇÕES:
1.
2.
3.
4.
5.

Preencha o quadro acima, não deixando de assinar no local indicado;
A avaliação é individual;
Duração da avaliação é de 01 (uma) hora;
Essa avaliação tem o valor de 60 (sessenta) pontos;
O tempo de tolerância para o início das provas e o tempo de sigilo é de 15 minutos.

QUESTÃO UM: A empresa Sociedade Contacta S.A. apresentou o seguinte Balancete de
Verificação em 31/12/2016:
Contas

Saldos

Banco conta movimento

R$140.000,00

Estoque de Mercadorias

R$315.000,00

Receita Bruta de Vendas

R$1.470.000,00

Custos das Mercadorias Vendidas

R$595.000,00

ICMS sobre Vendas

R$249.900,00

PIS sobre Faturamento

R$24.255,00

Cofins sobre Faturamento

R$111.720,00

ICMS a Recuperar

R$70.000,00

PIS a Recuperar

R$1.750,00

Cofins a Recuperar

R$7.000,00

Devolução de Vendas

R$35.000,00

Duplicatas a Receber

R$302.750,00

Duplicatas a Pagar

R$420.000,00

Despesas com Salários

R$112.000,00

Comissões de Vendedores

R$63.000,00

Despesas Financeira

R$5.950,00

Receitas Financeira

R$9.100,00

Seguros Pagos Antecipadamente

R$16.275,00

Imóveis em uso

R$262.500,00

Capital a Integralizar

R$35.000,00

Reserva de Lucros

R$105.000,00

Capital Subscrito

R$343.000,00

A partir dos dados do Balancete de Verificação, de 31/12/2016, da Sociedade Contacta e
desconsiderando-se a incidência de tributos sobre o lucro, o Lucro Líquido do período foi de:
a)
b)
c)
d)

266.000,00
282.275,00
317.275,00
418.250,00

QUESTÃO DOIS: A Cia Versa S.A. apresentou as contas do seu Balanço Patrimonial com os
seguintes saldos contábeis em 31/12/2016:

Saldos
em
Contas
31/12/2016
Ações em Tesouraria (emissão da
própria empresa)
7.836,50
Caixa e equivalente de Caixa
201.540,50
Capital a Integralizar
86.072,00
Capital Subscrito
1.161.968,50
Contas a Pagar
28.234,50
Depreciação Acumulada de Imóveis de
Uso
220.136,00
Dividendos a pagar
609.952,00
Duplicatas a Receber em Curto Prazo
598.062,50
Duplicatas a Receber Longo Prazo
199.360,00
Estoque de Mercadorias para Revenda
990.447,50
Financiamentos a Pagar de Longo
Prazo
398.702,50
Fornecedores
709.320,50
Imóveis de Uso
1.418.686,50
Reserva de Contingência
179.844,00
Reserva Legal
46.095,00
Salários a Pagar
230.181,00
Seguros pagos antecipadamente

82.428,50

A partir dos dados apresentados, é CORRETO afirmar que o valor do:
a) Ativo Circulante é de $ 1.790.050,50
b) Passivo Circulante é de $ 2.156.234,50
c) Ativo Não Circulante é de $.1.198.550,50
d) Patrimônio Líquido é de 1.293.999,00

QUESTÃO TRÊS: Em 30/11/2016, a empresa Comercial Ltdaapresentou em seu Ativo
Circulante os seguintes saldos:

Contas a Receber
(-) Perdas referente a Crédito de Liquidação Duvidosa

R$ 132.000,00
R$ 3.168,00

Em 30/12/2016, a empresa Comercial Ltda recebeu o valor de 122.100,00 referente ao saldo
existente no referido Contas a Receber em 30/11/2016, e o valor da diferença foi considerada
como incobrável. Em relação, a essa diferença, a empresa Comercial Ltda cessou todas as
possibilidades de recebimento.
Com relação aos efeitos dessa transacão, em 30/12/2016, no Resultado da Empresa, pode-se
afirmar que:
a) uma perda de R$ 9.900,00 deverá ser reconhecida.
b) uma perda complementar de R$ 6.732,00 deverá ser reconhecida
c) uma variação monetária no valor de 6.732,00 deverá ser conhecida.
d) um desconto comercial incondicional de R$ 9.900,00 deverá ser reconhecido.

QUESTÃO QUATRO: Com relação aos índices de Análise das Demonstrações Financeiras,
assinale a alternativa CORRETA correspondente a modificação que ocorrerá em função da
aquisição de Marcas e Patentes com a utilização recursos de capitais de terceiros:
a)
b)
c)
d)

a Liquidez Geral reduzirá.
a Liquidez Imediata aumentará.
a Liquidez Corrente aumentará.
a relação do Capital de Terceiros com o Capital Próprio reduzirá.

QUESTÃO CINCO: No final do exercício social de 2015, a entidade efetuou um pagamento
monetário ao funcionário em função de serviços que esse funcionário prestará à entidade em
janeiro de 2016. Nas Demonstrações Contábeis do exercício social de 31/12/2015, a
classificação desse pagamento deverá estar registrado na conta de:
a)
b)
c)
d)

Custo de Produção dos Estoques.
Custo dos Produtos Vendidos na Demonstração do Resultado.
Despesas na Demonstração do Resultado.
Despesa Antecipada no Balanço Patrimonial.

QUESTÃO SEIS: O princípio previsto no artigo 2º. Da Lei no.4.320/1964 que determina a
existência de orçamento único para cada um dos entes federados com a finalidade de se
evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política, é:
a)
b)
c)
d)

Unidade
Universalidade
Exclusividade
Orçamento Bruto

QUESTÃO SETE: No que concerne aos instrumentos do planejamento da Administração
Pública , Plano Plurianual (PPA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), relacione a primeira
coluna com a segunda:
1.

Plano Plurianual (PPA)

( )

2.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

( )

( )

( )

É um instrumento anual e deverá
compreender as metas e as
prioridades
da
Administração
Pública Federal, incluindo as
despesas de capital para o
exercício financeiro subsequente.
Instrumento
conhecido
como
planejamento estratégico de médio
prazo da Administração Pública
brasileira, o qual apresenta os
projetos e as atividades que o
Governo
pretende
realizar,
ordenando suas ações e visando a
consecução dos objetivos e metas
a serem atingidas em quatro anos,
intercalando dois mantados.
A Lei que instituir esse instrumento
deverá estabelecer de forma
regionalizada, as Diretrizes, os
Objetivos, e as Metas da
Administração Pública Federal
para as despesas de capital, e
outras delas decorrentes, e para as
relativas
aos
programas
de
duração continuada.
Estabelece quais programas terão
prioridade na programação e
execução
do
orçamento
subsequente.

Assinale a alternativa que corresponde a sequencia correta do quadro acima:
a) 1,,2,1,1.
b) 1,1,2,1.
c) 2, 1,1,2.
d) 2, 2, 1,2
e)
QUESTÃO OITO: Os créditos especiais que devem ser aberto por decreto do executivo são:
a)
b)
c)
d)

Créditos especiais e extraordinários.
Créditos emergenciais e especiais.
Créditos suplementares e especiais.
Créditos suplementares e extraordinários.

QUESTÃO NOVE: No que diz respeito ao ingresso de recursos financeiros nos órgãos
públicos, aqueles recursos que apresentam caráter temporário, aumentam o passivo financeiro
e que devem ser devolvidos são:
a) receitas efetivas.
b) receitas não efetivas.
c) recursos orçamentários.
d) recursos extraorçamentários.

QUESTÃO DEZ: No que concerne as demonstrações contábeis do setor público, no quadro
abaixo, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas.
1.

( )

2.

( )

3.

( )

4.

( )

5.

( )

O Balanço Patrimonial é uma demonstração obrigatória que apresenta de
forma dinâmica a situação econômico-financeira do órgão.
Na Demonstração das Variações Patrimoniais os totais de suas colunas se
igualam com o cálculo do resultado do exercício (patrimonial).
O Balanço Patrimonial elaborado pelos órgãos públicos, exigidos pela Lei n.
4.320/64 é constituído pelo ativo, passivo e patrimônio líquido.
O Balanço Orçamentário apresentará as receitas previstas e as despesas
fixadas em confrontos com as realizadas, sendo que as receitas serão
dispostas por tipo de crédito.
O Balanço Financeiro demonstrará os ingressos e dispêndios (entradas e
saídas) de recursos financeiros a título de receitas e despesas
orçamentárias.

Assinale a afirmativa que corresponde a sequencia CORRETA.
a) F, V, V, F, V.
b) F, F, V, V, F.
c) V, V, V, F, V.
d) V, V, V, V, F

