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CONCURSO DE ADMISSÃO – 2012 ao CFO/QC - 2013

PROVA DE CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
31. O prazo de vigência do contrato de parceria público-privada com a amortização
dos investimentos realizados, incluindo eventual prorrogação, não poderá ser

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

inferior a 10 nem superior a 25 anos.
inferior a 10 nem superior a 30 anos.
inferior a 5 nem superior a 25 anos.
inferior a 10 nem superior a 50 anos.
inferior a 5 nem superior a 35 anos.

32. Para que as informações contábeis possam representar adequadamente as
transações e outros eventos que ela se propõe a representar é necessário que tais
transações e eventos sejam contabilizados e apresentados de acordo com a sua
substância e realidade econômica, e não meramente sua forma legal. Trata-se,
pois, da característica qualitativa das demonstrações contábeis de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

confiabilidade: primazia da essência sobre a forma.
neutralidade.
confiabilidade: neutralidade.
comparabilidade.
tempestividade.
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34. A Teoria das Restrições, que é a base da Contabilidade de Ganhos, foi
desenvolvida por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

um contador, chamado Elias Godrather.
um físico austríaco, chamado Eloy Gadroth.
um físico israelense, chamado Eliahu M. Godratt.
um economista indiano, naturalizado inglês, chamado Elih Godrasuma.
um pesquisador canadense, chamado Emy Rumpsardt.

35. De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações, desde que não se
refiram às parcelas de uma mesma obra ou serviço ou, ainda, para obras e
serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas
conjunta e concomitantemente, é dispensável a licitação para obras e serviços de
engenharia de valor até
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$8.000,00.
R$20.000,00.
R$25.000,00.
R$15.000,00.
R$30.000,00.

36. A Indústria GAMA produz cinco artigos, conforme quadro abaixo:
Produto
A
B
C
D
E

33. Em consonância com a Lei Federal nº 8.666/93, é inexigível a realização de
licitação para
(A) contratação realizada por empresa pública com suas subsidiárias para
aquisição de bens ou prestação de serviços, desde que o preço seja
compatível com o do mercado.
(B) contratação de qualquer profissional do setor artístico.
(C) aquisição de materiais ou equipamentos que só possam ser fornecidos por
empresa, produtor ou representante comercial exclusivo.
(D) contratação de consultorias técnicas, com profissionais de serviços de
publicidade e divulgação.
(E) aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa cientifica com
recursos de convênios.

Visto

Bitola
2 cm
4 cm
5 cm
6 cm
8 cm

Quantidade
600
200
500
300
900

A produção homogeneizada em relação ao produto C será de

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2.800 unidades.
2.520 unidades.
2.700 unidades.
3.200 unidades.
2.920 unidades.
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37. A abertura de crédito adicional, para cobrir despesas com a criação de um novo
Ministério e para despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, constituem
créditos, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

suplementar, especial e extraordinário.
suplementar e especial.2222
suplementar e extraordinário.
especial e extraordinário.
ordinário e extraordinário.

38. A empresa Omega, para efeito de alocação de custos, foi estruturada com dois
departamentos de serviço (ou auxiliares) e dois departamentos de produção. Os
custos dos departamentos de serviço se distribuirão de conformidade com o
quadro abaixo:

Especificação
1. Custos dos
departamentos
2. Descargas:
-do DS 01
-do DS 02

Departamento
de Serviço 01

Departamento
de Serviço 02

Departamento
de Produção
01

Departamento
de Produção
02

100.000,00

150.000,00

180.000,00

200.000,00

Visto
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39. Um exemplo de uma Despesa Extraorçamentária é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pagamento de juros incidentes sobre a dívida consolidada.
inscrição de Restos a Pagar no corrente exercício financeiro.
pagamento de parcela da amortização da dívida fundada.
pagamento de encargos sociais.
pagamento de operação de crédito por Antecipação da Receita Orçamentária
(ARO).

40. Considerando os dados do item 8., os custos totais dos departamentos de produção
DP 01 e DP 02, após a absorção das descargas dos DS 01 e DS 02, são
respectivamente
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 362.979,00 e R$ 267.021,00
R$ 340.000,00 e R$ 290.000,00
R$ 352.815,00 e R$ 277.185,00
R$ 312.420,00 e R$ 317.580,00
R$ 359.127,00 e R$ 270.873,00

41. Com base nos dados contábeis a seguir:
0,00
0,30

0,20
0,00

0,60
0,50

0,20
0,20

Considerando a reciprocidade das descargas entre os Departamentos de Serviços
(DS), os valores a serem descarregados dos DS 01 e DS 02 são, respectivamente

Receita arrecadada = R$300.000
Despesa fixada = R$400.000
Deficit orçamentário = R$50.000
Despesa Liquidada = R$350.000
Despesa paga = R$300.000
Conclui-se que

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 100.000,00 e R$ 150.000,00
R$ 154.255,00 e R$ 180.851,00
R$ 143.206,00 e R$ 175.282,00
R$ 152.301,00 e R$ 179.250,00
R$ 160.301,00 e R$ 180.852,00

(A) o total das despesas empenhadas corresponde a R$300.000
(B) a inscrição de processos em Restos a Pagar processados totalizou R$50.000
(C) a inscrição de processos em Restos a Pagar não processados totalizou
R$300.000
(D) o montante das despesas empenhadas corresponde a R$300.000
(E) houve uma economia orçamentária de R$100.000
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CIÊNCIAS CONTÁBEIS

42. No período “t”, os custos de produção montaram a R$ 980.000,00. Sabendo-se que
os estoques finais do produto M foram superiores em R$ 15.000,00 aos estoques
iniciais, o custo dos produtos vendidos no período foi de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 925.000,00
R$ 968.000,00
R$ 995.000,00
R$ 985.000,00
R$ 965.000,00

43. As Despesas orçamentárias, que não provocam alteração da situação patrimonial,
são classificadas como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

44. As vendas da Indústria EME, no período “n”, foram as seguintes:
Quantidade
5.000
10.000
4.000
6.000

Preço de venda unitário
R$ 20,00
R$ 15,60
R$ 18,00
R$ 12,00

Considerando-se que os custos conjuntos do período montaram a R$275.800,00, os
custos unitários dos produtos A, B, C e D foram, respectivamente:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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45. Os gastos com a Despesa de Pessoal da União, Estados e Municípios estão
limitados a percentual da Receita Corrente líquida, consoante o que dispõe o art.
19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao analisar os Balanços contábeis do
Estado do Acre, para efeito de aferição da Receita Corrente Líquida, em
31/12/2011, não deve ser adicionada à aferição da Receita Corrente Líquida a
receita oriunda de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Receita de Taxas.
Receitas de Valores Mobiliários.
Receita de Alienação de Bens Imóveis.
Receita de Cobrança da Dívida Ativa.
Receita de Contribuição de Melhoria.

46. No periodo “t”, a produção do artigo EPSILON montou a 50.000 unidades, das
quais 3.000 ficaram totalmente imprestáveis e 2.000 com pequenas avarias, que
foram vendidas por R$15.000,00. Os custos totais do período montaram a R$
645.000,00. O custo unitário da unidade “boa” será de

efetivas.
derivadas.
originárias.
por mutação patrimonial.
extraordinárias.

Produto
A
B
C
D

Visto

R$13,79; R$10,76; R$12,41 e R$8,27
R$12,21; R$ 9,89; R$11,76 e R$9,15
R$13,54; R$10,26; R$12,60 e R$8,90
R$14,00; R$12,00; R$13,00 e R$10,00
R$13,90; R$11,26; R$ 11,78 e R$8,57

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 18,00
R$ 21,00
R$ 15,00
R$ 14,00
R$ 16,00

47. O registro contábil da baixa de bens móveis, obsoletos ou inservíveis será feito no
Sistema contábil
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Compensação.
Orçamentário.
Financeiro.
Financeiro e Patrimonial.
Patrimonial.
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48. Com base nos dados abaixo, apurados ao final de um período qualquer e
observando o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal sobre o conceito de
Receita Corrente líquida, assinale a opção que indica a Despesa total máxima no
âmbito do Poder Executivo Federal, a ser realizada com Pessoal.
Considere, para tanto, que: a) O total das Transferências constitucionais ou legais
aos Estados e Municípios equivale a 50% das duas despesas de Transferências
Correntes. b) A contribuição de servidores, para o custeio de seu sistema de
previdência e assistência social, equivale a 50% das Receitas de Contribuição.
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Outras R. Correntes
Transferências Correntes
Alienação de Bens Móveis

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$600
R$100
R$50
R$50
R$200
R$1.000

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Transf. Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Inversões Financeiras

R$800
R$300
R$700
R$200
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50. A Sociedade Gama utiliza o custo padrão. No período “t”, o comportamento do
custo unitário da matéria prima Delta é apresentado no quadro abaixo:
Especificação
Padrão
Real

Quantidade
3,00
3,20

Preço
R$ 6,00
R$ 5,80

Analisadas as variações, encontraram-se as seguintes: quantidade (VQ), preço
(VP) e mista (VM),

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1,20 desf, 0,60 fav e 0,04 fav
1,20 fav, 0,60 desf e 0,04 fav
1,25 desf, 0,85 desf e 0,08 fav
1,32 desf, 0,90 fav e 0,05 desf
1,40 desf, 0,60 fav. e 0,08 fav

51. Considere que, ao final do exercício financeiro, disponha-se dos seguintes saldos,
expressos no Balanço Patrimonial de determinado Ente Público: Passivo
Financeiro = R$700. Ativo Compensado = R$300. Passivo-real-Descoberto = R$
200. Déficit Financeiro = R$200. Pode-se concluir que o Ativo Financeiro é de

R$700
R$600
R$400
R$500
R$800

49. O fator de correção da mão-de-obra foi calculado a partir de relação entre o
tempo efetivamente remunerado (TER) e o tempo realmente trabalhado (TRT).
No período, o fator de correção foi 2,04 e foram aplicadas às seguintes MO
Referência
MO 0456
MO 0152
MO 0742

Valor
600,00
840,00
1.020,00

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$300
R$600
R$1.500
R$400
R$500

52. Os custos indiretos de fabricação (CIF), aplicados a uma taxa predeterminada,
montaram a R$4,80 por unidade produzida. No final do período, os CIF reais
foram de R$490.000,00. Das 10.000 unidades produzidas no período 70% já
foram vendidas. Então, as unidades em estoque absorverão CIF (adicionais) no
seguinte montante:

O valor total corrigido da mão-de-obra aplicada foi

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Visto

R$ 4.860,00
R$ 2.460,00
R$ 5.326,40
R$ 5.018,40
R$ 5.218,60

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$10.000,00
R$7.000,00
R$3.000,00
R$5.000,00
R$7.500,00

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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53. Com base nos dados a seguir, responda as questões de Nr 23 e 24. Despesa anual
Fixada = R$800. Receita anual Prevista = R$800. Despesas Correntes Realizadas
= R$500. Receitas Correntes arrecadadas = R$700. Despesas de Capital realizadas
= R$200. Receitas de Capital arrecadadas = R$200.
A Economia de Despesa foi de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$200
R$300
R$100
R$700
R$800

54. Apurou-se um Superávit Corrente de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$300
R$400
R$100
R$200
R$500

Visto
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57. O consumo diário previsto da matéria prima MP 0123 é de 1.000 unidades. Sabese que esse consumo pode experimentar variações em torno de 10%. O tempo de
espera de um pedido é de 8 dias, embora as estatísticas da empresa demonstrem a
probabilidade de atrasos de 25%. Considerando tais dados, o estoque calculado
será de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10.000 unidades.
11.000 unidades.
12.000 unidades.
11.500 unidades.
10.500 unidades.

58. No Balanço Financeiro de determinado Ente Público, a Despesa
Extraorçamentária é o dobro da Receita Orçamentária. As Receitas Orçamentárias
somaram R$200. O total da coluna da Receita soma R$1.200. O saldo Disponível
do ano anterior é de R$700. O saldo Final (para o exercício seguinte) é a diferença
entre o total das Despesas Orçamentárias e as Despesas Extraorçamentárias e
corresponde a 1/3 das Despesas Orçamentárias.
O Somatório das Receitas Extraorçamentárias é de

55. O custo de produção do produto MCA representa 0,625 de seu preço de venda,
que é R$320,00. O mark up multiplicador, calculado sobre o custo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1,80
1,60
1,45
1,62
1,32

56. O preço de venda do Prod. MZ é de R$87,00, obtido a partir da aplicação do Mark
up multiplicador de 1,5 sobre o custo variável unitário. Sabendo-se que os custos
e despesas fixos montam a R$680.000,00 e que a empresa deseja obter um lucro
de R$117.500,00, a quantidade a ser produzida e vendida será de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

28.000 unidades.
27.500 unidades.
27.300 unidades.
27.000 unidades.
28.500 unidades.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$400
R$500
R$300
R$100
R$600

59. A rentabilidade do patrimônio líquido médio da Indústria EMX foi de 0,225.
Sabendo-se que o patrimônio líquido do inicio do exercício era R$100.000,00 e o
lucro líquido foi de R$24.750,00, o patrimônio liquido do final do exercício foi de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 124.750,00
R$ 119.000,00
R$ 122.000,00
R$ 120.000,00
R$ 127.200,00

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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60. Determinado ENTE Público realizou os seguintes gastos durante determinado
exercício financeiro: a) Aquisição e incorporação de 01(hum) automóvel no valor
de R$80.000,00; b) Construção de calçadas em vias públicas no valor de
R$200.000,00; c) Pagamento de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica no valor
de R$300.000,00; d) Aquisição de um terreno para construção de uma escola no
valor de R$500.000,00.
O total das Variações Ativas com base nos registros acima é de

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$580.000,00
R$780.000,00
R$700.000,00
R$1.080.000,00
R$500.000,00

61. A matéria prima ref. MP 0728 é utilizada na produção dos produtos A e B, nas
seguintes relações 1,2:1,00 e 0,8:1,00. Serão produzidas no período,
respectivamente, 8.000 unidades do Prod. A e 10.000 do Prod. B. Sabendo-se que
o estoque final da MP 0728 deverá ser superior em 1.400 unidades ao estoque
inicial, deverão ser adquiridas no referido período
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

16.200 unidades.
17.400 unidades.
18.600 unidades.
19.000 unidades.
19.600 unidades.

62. A previsão da matéria-prima, a ser consumida no período “t”, é de 180.000
unidades e a diferença entre os estoques final e inicial é de 4.000 unidades (Ef –
Ei). Sabendo-se que cada pedido envolve custos no montante de R$599,24 e que o
custo de manutenção de estoques é de R$0,50 por unidade, o lote econômico será
de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

22.000 unidades.
21.500 unidades.
23.400 unidades.
26.000 unidades.
21.000 unidades.

Visto
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63. Foram vendidas 5.000 unidades do Prod. IEX ao preço médio de R$160,00. Os
custos e despesas variáveis montam a 0,75 do preço de venda. Sabendo-se que os
custos e despesas fixos do período se elevam a R$260.000,00, a quantidade de
unidades do ponto de equilíbrio será de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6.700 unidades.
6.500 unidades.
7.200 unidades
6.000 unidades.
6.200 unidades.

64. A frequência de giro dos estoques de produtos acabados da Indústria KPG é igual
a 8,00. Sabendo-se que o estoque inicial foi de 200.000 unidades e a quantidade
de produtos vendidos foi de 2.400.000 unidades, o estoque final montou a
(A) 120.000 unidades.
(B) 160.000 unidades.
(C) 400.000 unidades.
(D) 150.000 unidades.
(E) 140.000 unidades.
65. Foram apresentados os seguintes dados pertinentes à Empresa ESA0C, no
exercício de 20x1, com a finalidade de calcular os prazos médios de rotação e, a
partir deles, os ciclos operacional e financeiro:
Dados
Valores (R$)
Custo das mercadorias vendidas
431.806,00
Estoques
83.500,00
Vendas
612.710,00
Duplicatas a Receber
127.340,00
Compras
358.568,00
Fornecedores
86.142,00
Desse modo, os ciclos operacional (COp) e financeiro (CFin) são,
respectivamente, de

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

152 e 64 dias.
145 e 59 dias.
136 e 64 dias.
142 e 60 dias.
154 e 64 dias.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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Visto
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As questões de números 66 a 70 deverão ser respondidas com base nas operações
realizadas, a seguir, e nas Demonstrações Contábeis resultantes, relativas a
determinado ENTE público.
Saldos do Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2011 transpostos para o
exercício de 2012:
1. Bancos C/Movimento = R$50.000,00;
2. Dívida Ativa Tributária = R$100.000,00;
3. Caixa = R$30.000,00;
4. Restos a Pagar de 2.011 Processados = R$40.000,00;
5. Consignações = R$20.000,00;
6. Divida Fundada Interna = R$400.000,00;
7. Bens Móveis = R$70.000,00;
8. Almoxarifado = R$60.000,00;
9. Bens Imóveis = R$200.000,00;
10. Saldo Patrimonial = R$50.000,00.
Durante o exercício financeiro de 2012 foram realizadas as seguintes operações:
1- Lei Orçamentária Anual-LOA aprovada para o exercício de 2.012:
RECEITA
Receitas Correntes= R$600.000,00
Receitas de Capital= R$400.000,00

DESPESA
Despesas Correntes=R$600.000,00
Despesas de Capital=R$400.000,00

2- Recebimentos, no exercício de 2012, através de Bancos C/Movimento:
2.1- Cobrança da Divida Ativa Tributária
2.2- Empréstimo contraído com o BNDES com prazo de
amortização de 05 anos
2.3- Recebimento de aluguel de imóveis
2.4- Recebimento, em dinheiro, referente a um deposito
judicial
2.5- Recebimento do valor de uma operação por Antecipação
da Receita Orçamentária- ARO
2.6- Recebimento de valor pela alienação de um terreno, cujo
valor de Venda é igual ao do seu valor contábil

R$ 20.000,00
R$ 300.000,00
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00
R$ 90.000,00
R$ 100.000,00

3- Pagamentos, no exercício de 2012, através de ordens bancária referentes a:
3.1- Serviços de Terceiros - P. Jurídica sem retenção na
fonte pagadora
3.2- Pagamento de Consignações
3.3- Pagamento pela compra de 01 ambulância
3.4- Pagamento de Restos a Pagar de 2.011
3.5- Pagamento da folha de Pessoal ativo
3.6- Pagamento de 03 parcelas do principal da operação de
ARO

R$ 20.000,00
R$ 5.000,00
R$ 85.000,00
R$ 15.000,00
R$ 285.000,00
R$ 45.000,00

4- Outras Operações:
4.1- Baixa de um automóvel, destruído pela ação do fogo,
com valor contábil de
4.2- Consumo de materiais de consumo do Almoxarifado
4.3- Cancelamento, cumprindo decisão judicial, de uma
parcela da Divida Fundada Interna
4.4- Inscrição, em Restos a Pagar processados de 2.012, da
despesa de energia elétrica
4.5- Apropriação, pelo regime contábil de competência, no
exercício de 2.012, dos juros contratuais incidentes sobre a
Divida Fundada Interna

R$ 30.000,00
R$ 10.000,00
R$ 50.000,00
R$ 35.000,00
R$ 70.000,00

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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66. A soma das Despesas Extraorçamentárias do Balanço Financeiro de 2012 é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$60.000,00
R$65.000,00
R$150.000,00
R$70.000,00
R$45.000,00

Visto

70. O Saldo Patrimonial (Patrimônio Liquido) apurado no Balanço Patrimonial de
2012 é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ativo-real-liquido de R$505.000,00
Passivo-real-descoberto de R$505.000,00
Saldo Nulo
Ativo-real-liquido de R$340.000,00
Passivo-real-descoberto de R$340.000,00

67. O resultado econômico, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais de
2012, é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

déficit de R$65.000,00
superávit de R$490.000,00
superávit de R$65.000,000
déficit de R$390.000,00
superávit de R$380.000,00

68. O saldo final, disponível, para o exercício de 2013, evidenciado no Balanço
Financeiro de 2012 é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$150.000,00
R$80.000,00
R$60.000,00
R$65.000,00
R$120.000,00

69. O Passivo Real demonstrado no Balanço Patrimonial de 2012 soma
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$805.000,00
R$650.000,00
R$355.000,00
R$800.000,00
R$845.000,00
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FINAL DA PROVA

