Concurso Público
ESPECIALISTA EM PREVIDÊNCIA SOCIAL

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Data: 09/12/2012 - Tarde
Duração: 3 horas
Caro(a) Candidato(a), leia atentamente e siga as instruções abaixo.
01- A lista de presença deve, obrigatoriamente, ser assinada no recebimento do Cartão de Respostas e assinada novamente na
sua entrega, na presença e nos locais indicados pelo fiscal da sala.
02- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 20 (vinte) questões da Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos, sem repetição ou falha, conforme
distribuição abaixo, e o tema para a Prova Discursiva:
Contabilidade Pública

Contabilidade Geral

Discursiva

61 a 70

71 a 80

Tema

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.
c) Um Caderno de Prova Discursiva.
03- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de
Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
04- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta
na cor azul ou preta.
05- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno
do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
Exemplo:

A

B

C

D

E

06- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas
só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma
alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
07- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros,
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de
respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata,
acarretando a eliminação do candidato.
Somente decorridas 2 horas de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.
08- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
Caderno de Questões não serão levados em conta.
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CONTABILIDADE PÚBLICA

61. O compromisso baseado na ética profissional, que pressupõe
o exercício cotidiano de fornecer informações compreensíveis e úteis
aos cidadãos no desempenho da atividade de controle do uso de
recursos e patrimônio público pelos agentes públicos, é denominado:
A) Compromisso do Setor Público
B) Normas e Técnicas Próprias da Contabilidade Aplicada ao Setor
Público
C) Instrumentalização do Controle Social
D) Ética Pública
E) Projetos e Ações de Fins Ideais

62. Segundo a NBC T 16.1, a Unidade Contábil é classificada em:
A)
B)
C)
D)
E)

originária, centralizada, descentralizada e consolidada
originária, descentralizada, unificada e consolidada
originária, centralizada, descentralizada e unificada
originária, centralizada, descentralizada, unificada e consolidada
originária, unificada e consolidada

63. A responsabilidade pela fidedignidade das informações de
origem dos sistemas primários do Sistema de Informação de Custos
do Setor Público – SICSP – é responsabilidade do:
A)
B)
C)
D)
E)

secretário da pasta
chefe do poder executivo
profissional contábil
auditor interno
gestor da unidade

64. Comparando os valores apurados de Despesas Empenhadas,
Despesas Liquidadas e Despesas Pagas de determinada entidade
pública, pode-se afirmar que a fórmula correta utilizada na apuração
dos Restos a Pagar é:

67. Dependendo da forma como foi elaborado o orçamento de
um ente federativo, as transferências intergovernamentais legais ou
constitucionais podem ser contabilizadas pelo ente transferidor como:
A)
B)
C)
D)
E)

custos
dedução da receita
despesa ou dedução da receita
receita ou dedução da despesa
compensação

68. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a amortização de um ativo intangível, com vida útil definida,
deve cessar na data:
A) em que o ativo for vendido, quando estiver totalmente amortizado ou na data em que ele é baixado, o que ocorrer primeiro
B) em que ele é baixado ou quando estiver totalmente amortizado,
o que ocorrer primeiro
C) em que o ativo é classificado como mantido para venda ou
quando estiver totalmente amortizado, o que ocorrer primeiro
D) em que o ativo é classificado como mantido para venda, quando
estiver totalmente amortizado ou na data em que ele é baixado,
o que ocorrer primeiro
E) em que o ativo for classificado como estoque, quanto estiver
totalmente amortizado, ou na data em que ele se tornar obsoleto, o que ocorrer primeiro

69. Ao final do exercício de 2011, foram extraídas do Balanço Orçamentário de determinada entidade pública as seguintes informações:
Déficit de Capital................................. R$ 377.500,00
Receitas Correntes Arrecadadas........ R$ 1.321,250,00
Receitas Correntes Previstas.............. R$ 1.132.500,00
Receitas de Capital Arrecadadas........ R$ 226.500,00
Receitas de Capital Previstas............. R$ 339.750,00
Superávit Orçamentário....................... R$ 37.750,00

A) Despesas Empenhadas – Despesas Liquidadas – Despesas
Pagas = Restos a Pagar Processados inscritos no exercício
B) Despesas Empenhadas – Despesas Pagas = Restos a Pagar
Processados inscritos no exercício
C) Despesas Liquidadas – Despesas Pagas = Restos a Pagar Não
Processados inscritos no exercício
D) Despesas Empenhadas – Despesas Liquidadas = Restos a
Pagar não Processados inscritos no exercício
E) Despesas Empenhadas – Despesas Liquidadas = Restos a
Pagar Processados inscritos no exercício

Com base nessas informações, os valores totais das despesas
correntes e de capital realizadas são respectivamente de:

65.

A)
B)
C)
D)
E)

Em certa data, foram extraídas do Balanço Patrimonial de
determinada entidade pública as seguintes informações:
Superávit Financeiro................ R$ 675.000,00
Passivo Real............................ R$ 17.775.000,00
Ativo Permanente.................... R$ 12.600.000,00
Passivo Financeiro.................. R$ 4.275.000,00
Passivo Compensado.............. R$ 3.150.000,00
Com base nessas informações, pode-se afirmar que o Passivo
Real a Descoberto perfaz o montante de:

A)
B)
C)
D)
E)

R$ 225.000,00
R$ 350.000,00
R$ 900.000,00
R$ 1.125.000,00
R$ 2.025.000,00

66. Nos entes públicos, a cobrança da dívida ativa será evidenciada na seguinte peça contábil:
A)
B)
C)
D)
E)

Demonstrativo da Dívida Fundada
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Balanço Patrimonial
Balanço Orçamentário
Balanço Financeiro

A)
B)
C)
D)
E)

R$ 566.250,00
R$ 566.250,00
R$ 604.000,00
R$ 906.000,00
R$ 906.000,00

e
e
e
e
e

R$ 604.000,00
R$ 906.000,00
R$ 906.000,00
R$ 566.250,00
R$ 604.000,00

70. Na existência de crédito em favor da Fazenda Pública, sua inscrição em Dívida Ativa configura um fato contábil classificado como:
permutativo
modificativo aumentativo
modificativo diminutivo
misto aumentativo
misto diminutivo

CONTABILIDADE GERAL

71. Serão excluídas das demonstrações financeiras consolidadas
para efeito do artigo 250, da Lei Nº 6.404/76, os valores referentes a:
A) parcelas de custos que corresponderem a resultados, ainda
não realizados, de negócios entre sociedades
B) participações de uma sociedade em outra e os saldos de quaisquer contas entre as sociedades
C) parcelas do lucro líquido que corresponderem a resultados,
ainda não realizados, de negócios entre sociedades
D) parcelas do ativo circulante que corresponderem a resultados,
ainda não realizados, de negócios entre sociedades
E) participações relevantes em sociedades coligadas e os saldos
positivos de quaisquer contas entre sociedades controladas
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72. No conjunto das sociedades coligadas e controladas, um
investimento será considerado relevante se o valor contábil:
A) em cada sociedade coligada ou controlada, for igual ou superior
a 15% do valor do PL da companhia
B) em cada sociedade controlada, for igual ou superior a 10% do
valor do PL da companhia
C) no conjunto das sociedades coligadas e controladas, for igual
ou superior a 10% do valor do PL da companhia
D) no conjunto das sociedades coligadas e controladas, for igual
ou superior a 15% do valor do PL da companhia
E) em cada sociedade coligada ou controlada, for igual ou superior
a 20% do valor do PL da companhia

73. O movimento de receitas e despesas de determinada empresa
em 2011 foi o seguinte:
Despesa de 2011 paga em 2012......................... R$ 123.435,00
Receita de 2010 recebida em 2011......................R$ 22.252,00
Despesa de 2011 paga em 2011......................... R$ 333.780,00
Receita de 2012 recebida em 2011..................... R$ 44.504,00
Despesa de 2012 paga em 2011......................... R$ 57.837,00
Receita de 2011 recebida em 2012..................... R$ 445.040,00
Despesa de 2010 paga em 2011......................... R$ 11.126,00
Em vista disso, pode-se afirmar que o resultado apurado em 2011 foi:
A)
B)
C)
D)
E)

prejuízo de R$ 12.175,00
prejuízo de R$ 14.382,00
lucro de R$ 10.077,00
lucro de R$ 43.455,00
prejuízo de R$ 290.325,00

74. No mês de janeiro de 2011, determinada empresa registrou
os seguintes fatos:
Vendas à vista ........................................................... R$ 350.000,00
Vendas a prazo .......................................................... R$ 700.000,00
Recebimento de duplicata .......................................... R$ 140.000,00
Duplicata descontada devolvida pelo banco por não recebimento.....
................................................................................ R$ 52.500,00
Desconto de duplicata em banco .............................. R$ 437.500,00
Aviso de recebimento de duplicata descontada pelo banco ..............
.................................................................................R$ 262.500,00

76. Numa economia inflacionária, isto é, com preços crescentes,
se uma determinada empresa avaliar seus estoques pelo método
PEPS ou FIFO apurará, em valores, o seguinte resultado:
A) estoque final menor do que os outros métodos, ocasionando
CMV menor e resultado com mercadorias maior.
B) estoque final maior do que os outros métodos, ocasionando
CMV maior e resultado com mercadorias maior.
C) estoque final menor do que os outros métodos, ocasionando
CMV maior e resultado com mercadorias maior.
D) estoque final maior do que os outros métodos, ocasionando
CMV menor e resultado com mercadorias maior.
E) estoque final maior do que os outros métodos, ocasionando
CMV menor e resultado com mercadorias menor.

77. Observe os seguintes dados levantados da escrituração
contábil de determinada empresa:
-

Com base nesses dados, a alternativa que indica o valor do resultado bruto é:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 245.000,00
R$ 420.000,00
R$ 472.500,00
R$ 507.500,00
R$ 735.000,00

e
e
e
e
e

R$ 105.000,00
R$ 280.000,00
R$ 227.500,00
R$ 280.000,00
R$ 542.500,00

75. Para efeitos do disposto no artigo 183, da Lei Nº 6.404/76,
considera-se valor justo dos investimentos:
A) o valor líquido pelo qual os investimentos possam ser reavaliados
B) o valor bruto de realização mediante venda desses investimentos no mercado
C) o valor bruto pelo qual os investimentos foram adquiridos no
mercado
D) o valor real que se pode obter por esses investimentos em um
mercado ativo
E) o valor líquido pelo qual os investimentos possam ser alienados
a terceiros

R$ 166.656,00
R$ 260.400,00
R$ 427.056,00
R$ 460.656,00
R$ 520.800,00

78. Observe os saldos apurados nas contas relacionadas abaixo:
Contas
Despesas Antecipadas
ISS
Dividendos a Distribuir
Provisão para CSLL
Despesas Financeiras
Prêmios de Seguro a Vencer
Provisão para IR
Adiantamento de Clientes
Despesas Administrativas
ICMS
Custo do Serviço Prestado
Receitas de Serviços
CMV
Vendas

Sabendo-se que o saldo inicial das contas Duplicatas a Receber
e Duplicatas Descontadas era respectivamente de R$ 175.000,00
e R$ 105.000,00, pode-se afirmar que o saldo final dessas contas
era respectivamente de:
A)
B)
C)
D)
E)

Vendas equivalentes a 300% do custo de aquisição das mercadorias
Foram feitas compras sujeitas a ICMS de 12%, no montante de R$ 280.000,00
Saldo final do período foi de R$ 56.000,00, já excluído o ICMS
Impostos incidentes sobre as vendas foram equivalentes a 12%
Saldo inicial da conta Mercadorias para Revenda: R$ 70.000,00

Valor em R$
45.000,00
54.000,00
54.000,00
70.200,00
81.000,00
90.000,00
116.100,00
180.000,00
270.000,00
367.200,00
423.000,00
1.080.000,00
1.260.000,00
2.160.000,00

Com base nesses saldos, o Lucro Bruto e o Lucro Líquido do
Exercício são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 1.135.800,00 e R$ 523.500,00
R$ 1.135.800,00 e R$ 598.500,00
R$ 1.315.800,00 e R$ 463.500,00
R$ 800.550,00 e R$ 535.500,00
R$ 800.550,00 e R$ 589.950,00

79. Nas demonstrações contábeis, os pequenos saldos poderão
ser agregados, desde que indicada a sua natureza e que do respectivo grupo de contas não se ultrapasse o seguinte valor:
A)
B)
C)
D)
E)

0,5 (cinco décimos)
0,4 (quatro décimos)
0,3 (três décimos)
0,2 (dois décimos)
0,1 (um décimo)
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80. O saldo da conta Notas Promissórias Emitidas por Terceiros,
após as operações citadas abaixo, era de R$ 1.292.200,00:

PROVA DISCURSIVA

- Compras a prazo através de notas promissórias no valor de
R$ 26.250,00

Utilize o espaço disponível para rascunho neste Caderno de Questões e transcreva o seu texto para o local indicado no Caderno de
Prova Discursiva.

- Vendas a prazo através de notas promissórias no valor de
R$ 40.250,00

Produza um texto, utilizando o mínimo de 30 (trinta) e o máximo de
40 (quarenta) linhas, que atenda a proposta apresentada a seguir.

Dessa forma, pode-se afirmar que o saldo desta conta, antes das
operações, era de:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 1.265.950,00
R$ 1.279.950,00
R$ 1.292.200,00
R$ 1.306.200,00
R$ 1.332.450,00

TEMA
O Conselho Federal de Contabilidade – CFC –, acompanhando a
tendência internacional de convergência dos padrões contábeis,
publicou em 2008 as primeiras Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público – NBCASP.
Nesse sentido, disserte sobre os objetivos e as principais alterações
trazidas pelas novas regras para a Contabilidade Pública, discorrendo sobre pelo menos duas dessas alterações.

GRADE DE AVALIAÇÃO
CONTEÚDO/CRITÉRIO

PONTUAÇÃO

A- Fundamentos teóricos

0 a 20

B- Citar e discorrer sobre pelo menos duas das
principais alterações trazidas pelas novas
regras para a Contabilidade Pública

0 a 10

C- Clareza, coesão e coerência

0a5

D- Correção gramatical

0a5
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