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1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 19 (folha de anotação do candidato), é consti-
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri-
buídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa;
11 a 20 – Fundamentos da Educação e Legislação;
21 a 40 – Conhecimentos Específicos.

2. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a 
substituição deste.

3. Marque no cartão-resposta somente uma alternativa 
para cada questão, preenchendo completamente o cír-
culo, conforme o exemplo abaixo.

01 A B C D E

03 A B C D E

04 A B C D E

3.1 A correção da prova será feita por processo de lei-
tura óptica do cartão-resposta personalizado. Por is-
so, o candidato deverá atentar para a orientação 
contida nesta capa da prova sobre a forma correta de 
preenchimento do campo relativo a cada questão. Se o 
campo for preenchido em desacordo com essa orien-
tação, o candidato arcará com o ônus de não ter com-
putada a exata pontuação alcançada.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem 
ser utilizados para rascunho.

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta.

6. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início 
da prova, o candidato, depois de entregar seu caderno 
de prova e seu cartão-resposta, poderá retirar-se da 
sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de 
prova antes desse tempo deverá assinar termo de 
desistência, declarando sua desistência do concurso.

7. Será permitida a saída de candidatos levando o cader-
no de prova somente na última meia hora de prova.

8. Na página 19 deste caderno de prova, encontra-se a 
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utili-
zada para a transcrição das respostas das questões ob-
jetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, 
para posterior conferência com o gabarito, somente 
após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigato-
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta assina-
do e preenchido.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

 QUESTÃO 21 

Segundo a NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 
Relatório Contábil-Financeiro, se a informação contábil-financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e 
representar com fidedignidade o que se propõe a representar. A utilidade da informação contábil-financeira 
é melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e compreensível.

Marque a alternativa INCORRETA:

(A) As características qualitativas fundamentais são relevância e representação fidedigna.
(B) Informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser 

tomadas pelos usuários.
(C) A informação contábil-financeira é capaz de fazer diferença nas decisões se tiver valor preditivo, valor 

confirmatório, ou ambos.
(D) Comparabilidade é a característica qualitativa que permite que os usuários identifiquem e 

compreendam similaridades dos itens e diferenças entre eles.
(E) Verificabilidade significa ter informação disponível para tomadores de decisão, a tempo de poder 

influenciá-los em suas decisões.

 QUESTÃO 22 

Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (8ª Edição), que conjuga as disposições 
legais e aquelas contidas na NBC TSP 11, compõem o conjunto de Demonstrações Contábeis Aplicadas ao 
Setor Público (DCASP):

(A) Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; Demonstração do Valor Adicionado; 
Demonstração dos Fluxos de Caixa; Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Notas explicativas; 
Informação comparativa com o período anterior.

(B) Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; 
Notas explicativas; Informação comparativa com o período anterior.

(C) Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; 
Notas explicativas; Informação comparativa com o período anterior.

(D) Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido; Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados; Demonstração dos Fluxos de 
Caixa; Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Notas explicativas; Informação comparativa com o 
período anterior.

(E) Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; 
Notas explicativas; Balanço Social.

 QUESTÃO 23 
O Ativo Imobilizado é o item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que transfiram para a entidade 
os benefícios, riscos e controle desses bens, cuja utilização ocorrerá por mais de um período (exercício). 
Sobre o tema, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (8ª Edição), encontram-se alguns 
conceitos.
Marque a alternativa CORRETA:

(A) Valor Justo é o valor do bem registrado na Contabilidade, em determinada data, deduzido da 
correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada, bem como das perdas acumuladas 
por redução ao valor recuperável.

(B) Custo do Ativo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência 
de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração.
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(C) Valor Depreciável é o custo de um ativo, ou outra base que substitua o custo, menos o seu valor residual.
(D) Depreciação é o valor estimado que a entidade obteria com a alienação do ativo, caso o ativo já tivesse a 

idade, a condição e o tempo de uso esperados para o fim de sua vida útil.
(E) Valor Contábil é o período durante o qual a entidade espera utilizar o ativo, ou número de unidade de 

produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo.

 QUESTÃO 24 

A NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL apresenta os aspectos conceituais necessários para a elaboração e 
apresentação das demonstrações contábeis. Nesse sentido, pode-se afirmar que:

(A) As demonstrações contábeis retratam os efeitos patrimoniais e financeiros das transações e outros 
eventos, por meio do grupamento deles em classes amplas, de acordo com as suas características 
econômicas. Essas classes amplas são denominadas de elementos das demonstrações contábeis.

(B) Os elementos diretamente relacionados à mensuração da posição patrimonial e financeira no balanço 
patrimonial são as receitas, as despesas e o patrimônio líquido.

(C) Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do desempenho na demonstração do 
resultado são o ativo, passivo e o patrimônio líquido.

(D) Mensuração é o processo que consiste na incorporação ao balanço patrimonial ou à demonstração do 
resultado de item que se enquadre na definição de elemento e que satisfaça os critérios de 
reconhecimento.

(E) Reconhecimento é o processo que consiste em determinar os montantes monetários por meio dos quais 
os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço 
patrimonial e na demonstração do resultado.

 QUESTÃO 25 

Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (8ª edição), a depreciação de um bem 
tangível pode ser calculada por diferentes métodos. Com as informações apresentadas no quadro abaixo, 
calcule a depreciação pelo método da linha reta e marque a alternativa CORRETA:

(A) O valor depreciável do bem é de R$ 4.000,00. 
(B) A despesa de depreciação mensal é de R$ 150,00. 
(C) A despesa de depreciação anual a ser contabilizada é de R$ 1.500,00.
(D) O valor contábil líquido, no final do terceiro ano, é de R$ 4.500,00. 
(E) A depreciação acumulada, no final do segundo ano, é de R$ 4.000,00. 

 QUESTÃO 26 

Conforme preconiza o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (8ª edição), sobre os princípios 
orçamentários, pode-se afirmar que:

(A) O princípio da anualidade ou periodicidade estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à 
previsão da receita e à fixação da despesa.

(B) Os princípios orçamentários visam estabelecer diretrizes norteadoras básicas, a fim de conferir 
racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do 
orçamento público e são estabelecidos e disciplinados apenas por normas constitucionais.

(C) O princípio da transparência determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas 
e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público.

Valor Contábil Bruto R$ 6.000,00
Valor Residual R$ 1.500,00
Vida útil estimada 3 anos
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(D) O princípio da unidade ou totalidade está previsto, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei 
4.320/1964, e determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados – União, 
estados, Distrito Federal e municípios, evitando múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma 
pessoa política.

(E) O princípio do orçamento bruto está previsto pelo art. 6º da Lei 4.320/1964; ele obriga registrarem-se 
receitas e despesas na LOA pelo valor total e líquido, vedadas quaisquer deduções.

 QUESTÃO 27 

Segundo o exposto na Lei 4.320/64, os créditos adicionais são as autorizações de despesa não computadas 
ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária. Desta forma, é CORRETO afirmar que:

(A) A abertura dos créditos suplementares e especiais não depende da existência de recursos disponíveis 
para ocorrer a despesa.

(B) Os créditos adicionais suplementares são os destinados a despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária específica.

(C) Os créditos adicionais classificam-se em suplementares: os destinados a despesas urgentes e 
imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

(D) Os créditos suplementares e extraordinários serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.
(E) Os créditos adicionais suplementares são destinados a reforço de dotação orçamentária.

 QUESTÃO 28 

O contador de uma entidade encontrou 10.000 unidades danificadas do Produto XYZ. Considerando que consta 
nos registros que o custo unitário desse produto é de R$ 50,00, faz-se necessário proceder ao ajuste de perdas 
de estoques para adequar ao valor realizável líquido, conforme preconizam as normas contábeis. Sendo assim, 
de acordo com os procedimentos contábeis constantes no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (8ª 
edição), marque a alternativa que contenha a contabilização correta do ajuste de perdas de estoques para 
adequar ao valor realizável líquido:

(A) Natureza da informação: patrimonial  
D 3.6.1.8.x.xx.xx VPD com Ajuste de Perdas de Estoques    R$ 500.000,00
C 1.1.5.9.x.xx.xx (-) Ajuste de Perdas de Estoques                   R$ 500.000,00

(B) Natureza da informação: patrimonial 
D 3.6.1.8.x.xx.xx VPD com Ajuste de Perdas de Estoques   R$ 400.000,00
C 1.1.5.9.x.xx.xx (-) Ajuste de Perdas de Estoques                R$ 400.000,00

(C) Natureza da informação: patrimonial 
D 3.6.1.8.x.xx.xx VPD com Ajuste de Perdas de Estoques   R$ 50.000,00
C 1.1.5.9.x.xx.xx (-) Ajuste de Perdas de Estoques                R$ 50.000,00

(D) Natureza da informação: patrimonial 
C 3.6.1.8.x.xx.xx VPD com Ajuste de Perdas de Estoques    R$ 500.000,00
D 1.1.5.9.x.xx.xx (-) Ajuste de Perdas de Estoques                R$ 500.000,00

(E) Natureza da informação: patrimonial 
C 3.6.1.8.x.xx.xx VPD com Ajuste de Perdas de Estoques    R$ 40.000,00
D 1.1.5.9.x.xx.xx (-) Ajuste de Perdas de Estoques                R$ 40.000,00

 QUESTÃO 29 

Segundo o Código de Ética Profissional do Contador (NBC PG 01), é vedado ao contador, no desempenho de 
suas funções:

(A) Abster-se de expressar argumentos ou dar conhecimento de sua convicção pessoal sobre os direitos de 
quaisquer das partes interessadas, ou da justiça da causa em que estiver servindo, mantendo seu 
trabalho no âmbito técnico e limitando-se ao seu alcance.

(B) Exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as Normas 
Brasileiras de Contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses de 
seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais.
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(C) Recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não se achar capacitado para a especialização 
requerida.

(D) Exercer a profissão, quando impedido, inclusive quando for procurador de seu cliente, mesmo que com 
poderes específicos, dentro das prerrogativas profissionais.

(E) Comunicar, desde logo, ao cliente ou ao empregador, em documento reservado, eventual circunstância 
adversa que possa gerar riscos e ameaças ou influir na decisão daqueles que são usuários dos relatórios 
e serviços contábeis como um todo.

 QUESTÃO 30 

Marque a alternativa CORRETA. De acordo com o previsto na Lei 8.666/93, são modalidades de licitação:

(A) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução 
de seu objeto.

(B) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

(C) Leilão é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou 
não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, 
em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e 
quatro) horas da apresentação das propostas.

(D) Convite é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias.

(E) Concorrência é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

 QUESTÃO 31 

Considerando as informações encontradas nos Registros Contábeis da Empresa Futura S.A, em 31/12/2018, 
não é correto afirmar que:

(A) O Valor Recuperável desse Ativo é de R$ 1.600.000,00.
(B) O Valor Líquido Contábil é de R$ 1.700.000,00.
(C) A Perda por Redução ao Valor Recuperável de Ativos é de R$ 100.000,00.
(D) O Valor Recuperável é o maior valor entre o valor líquido de venda e o valor em uso do bem.
(E) Não houve Perda por Redução ao Valor Recuperável de ativos neste período.

 QUESTÃO 32 

Segundo o que consta no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (8ª edição), o valor de custo 
dos estoques deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos 
incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Marque a alternativa INCORRETA.

Valor líquido de venda                                     R$ 1.600.000,00

Custo de aquisição da máquina                      R$ 2.700.000,00

Depreciação Acumulada                                  R$ 1.000,000,00

Valor em uso da máquina                                R$ 1.500.000,00



Página 14 de 19
CONCURSO PÚBLICO — PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO — EDITAL 096/2019 - IFMT

ÁREA: CONTABILIDADE

(A) O custo de aquisição compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos não 
recuperáveis, frete (transporte), seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de 
produtos acabados, materiais e suprimentos.

(B) O custo de aquisição compreende preço de compra, os impostos de importação e outros tributos 
recuperáveis, frete (transporte), seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de 
produtos acabados, materiais e suprimentos.

(C) O custo de transformação inclui aqueles relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de 
produção, tais como: mão de obra direta; alocação sistemática de custos indiretos de produção, 
variáveis e fixos, que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados.

(D) Os custos indiretos de produção são classificados em variáveis ou fixos, se variam ou não diretamente 
com o volume de produção.

(E) O ente deve usar o critério de valoração de custo uniforme para todos os estoques que possuam 
natureza e uso semelhantes.

 QUESTÃO 33 

Sobre o tema critérios de avaliação de ativos e passivos, a Lei 6.404/76, em seu art. 184, inciso III, aponta 
que “as obrigações, os encargos e os riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados ao seu 
valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. (Redação dada pela Lei 11.941, 
de 2009). Nesse contexto, visando atender o que se encontra na NBC TG 12 – Ajuste a Valor Presente e 
considerando as informações a seguir, em que o efeito da operação é relevante, marque a alternativa 
CORRETA:

Em 31/12/2018, a Empresa Futura SA adquiriu uma máquina a prazo no valor de R$ 1.500.000,00 a qual será 
paga em 3 parcelas anuais de R$ 500.000. A taxa de juros compostos contratada nessa operação é de 10% ao 
ano.

(A) O valor presente a ser contabilizado no ativo imobilizado é de R$ 1.500.000,00.
(B) O total dos juros embutidos nesta operação é de R$ 45.454,55.
(C) A contabilização, no momento do reconhecimento do bem no ativo imobilizado e do financiamento no 

passivo circulante e no passivo não circulante, é:
D – Máquina (Ativo Imobilizado)  R$ 1.443.425,99
D – Financiamentos (Passivo não Circulante)  R$ 1.000.000,00
C – Encargos financeiros a transcorrer  R$ 211.119,46
D – Financiamentos (Passivo Circulante)  R$ 454.545,45
C – Encargos financeiros a transcorrer  R$ 45.454,55

(D) A contabilização, no momento do reconhecimento do bem no ativo imobilizado e do financiamento no 
passivo circulante e no passivo não circulante, é:
D – Máquina (Ativo Imobilizado)  R$ 1.243.425,99
C – Financiamentos (Passivo não Circulante)  R$ 1.000.000,00
D – Encargos financeiros a transcorrer  R$ 211.119,46
C – Financiamentos (Passivo Circulante)  R$ 500.000,00
D – Encargos financeiros a transcorrer  R$ 45.454,55

(E) A contabilização, no momento do reconhecimento do bem no ativo imobilizado e do financiamento no 
passivo circulante e no passivo não circulante, é:
D – Máquina (Ativo Imobilizado)  R$ 1.243.425,99
C – Financiamentos (Passivo não Circulante)  R$ 1.000.000,00
C – Encargos financeiros a transcorrer  R$ 211.119,46
C – Financiamentos (Passivo Circulante)  R$ 500.000,00
C – Encargos financeiros a transcorrer  R$ 45.454,55
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 QUESTÃO 34 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a Lei Orçamentária Anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração 
direta e indireta, inclusive fundações, instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria 
do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 
administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder 
Público.

Estão CORRETAS as assertivas:

(A) I e II, apenas.
(B) I, II e III.
(C) II e III, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) I, apenas.

 QUESTÃO 35 

De acordo com a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, as obras e os serviços somente poderão ser licitados 
quando:

I – houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados 
em participar do processo licitatório;

II – existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários; 

III – houver possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes 
no local para execução, conservação e operação;

IV – houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes 
de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 
cronograma;

V – o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata 
o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.

Estão CORRETAS as assertivas:

(A) I, II, III, IV e V.
(B) I, III e IV, apenas.
(C) II, IV e V, apenas.
(D) I, III e V, apenas.
(E) I, II, IV e V, apenas.

 QUESTÃO 36 

A NBC TG 25 (R2) – PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES traz algumas definições 
importantes. Sobre o tema, é CORRETO afirmar:

(A) Ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada 
apenas pela ocorrência (ou não) de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da 
entidade.

(B) Passivo contingente é um contrato em que os custos inevitáveis de satisfazer as obrigações do contrato 
excedem os benefícios econômicos que se esperam sejam recebidos ao longo do mesmo contrato.

(C) As provisões são frequentemente divulgadas como parte das contas a pagar, enquanto os passivos 
derivados de apropriação por competência são divulgados separadamente.
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(D) Uma provisão deve ser reconhecida quando: (1) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não 
formalizada) como resultado de evento passado; (2) provavelmente será necessária uma saída de 
recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e (3) possa ser feita uma 
estimativa confiável do valor da obrigação. A provisão deve ser reconhecida mesmo que essas condições 
não sejam satisfeitas.

(E) Os ativos contingentes são reconhecidos nas demonstrações contábeis.

 QUESTÃO 37 

O contador da empresa Futura SA foi designado para fazer um levantamento na área de custos. Entre as 
tarefas, ele deve calcular o resultado do exercício (DRE) de um período utilizando o Custeio por Absorção e o 
Custeio Variável, a fim de apresentar para a gestão da empresa vantagens e desvantagens destes. As 
seguintes informações foram disponibilizadas:

Informações adicionais: 

Total de despesas administrativas         R$ 10.000,00

Quantidade de produtos fabricados      20 unidades

Quantidade de produtos vendidos        15 unidades

Preço unitário de vendas                         R$ 12.000,00

Marque a alternativa CORRETA:

(A) O Custo dos Produtos vendidos totaliza R$ 51.000,00, independentemente do método utilizado.
(B) O Resultado Líquido do Exercício apresenta um lucro de R$ 119.000,00, se calculado pelo Custeio 

Absorção, e R$ 111.500,00, se calculado pelo Custeio Variável.
(C) A diferença de R$ 10.500, no resultado do exercício, em função da apuração por diferentes métodos de 

custeio, está no estoque dos produtos que foram acabados e ainda não foram vendidos.
(D) A Margem de Contribuição apresentada pelo Custeio Variável é de R$ 129.000,00.
(E) O Resultado Operacional é de R$ 129.000,00 (positivo), quando calculado pelo Custeio Absorção, e R$ 

151.500,00 (positivo), quando calculado pelo Custeio Variável.

Descrição dos Custos Diretos e Indiretos Valor em R$

Matériasprimas 10.000

Material de embalagem 5.000

Material secundário 3.000

Mão de Obra Direta 20.000

Depreciação do prédio da fábrica 15.000

Outros Custos Indiretos de Fabricação 5.000

Seguro da fábrica 10.000

Custo Total de Produção 68.000
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Balanço Patrimonial

Ativo Passivo

Ativo Circulante R$ 45.000,00 Passivo Circulante R$ 35.000,00

Caixa e equivalentes de Caixa R$ 10.000,00 Salários a Pagar R$ 10.000,00

Duplicatas a Receber R$ 20.000,00 Impostos a Recolher R$ 15.000,00

Estoques R$ 15.000,00 Empréstimos a pagar R$ 10.000,00

Ativo não Circulante R$ 40.000,00 Passivo não Circulante R$ 10.000,00

Investimos R$ 15.000,00 Empréstimos a pagar R$ 10.000,00

Imobilizado R$ 20.000,00 Patrimônio Líquido R$ 40.000,00

Intangível R$ 5.000,00 Capital Social R$ 40.000,00

Total do Ativo R$ 85.000,00 Total do Passivo R$ 85.000,00

 QUESTÃO 38 

Considerando a importância da ferramenta de Análise das Demonstrações Contábeis para a tomada de 
decisão por parte dos gestores, calcule os índices do Balanço Patrimonial e marque a alternativa correta.

(A) O Capital Circulante Líquido é de R$ 50.000,00.
(B) O índice de liquidez seca representa 0,95, o que representa uma solvência baixa.
(C) O capital próprio da empresa é de R$ 85.000,00.
(D) O capital de terceiros é de R$ 35.000,00. 
(E) A liquidez corrente da empresa é de 1,28, o que representa a capacidade de pagamento da empresa no 

curto prazo.

 QUESTÃO 39 

A NBC TG 23 (R2) - POLÍTICAS CONTÁBEIS, MUDANÇA DE ESTIMATIVA E RETIFICAÇÃO DE ERRO apresenta 
alguns conceitos e definições importantes. Nesse contexto, marque a alternativa INCORRETA.

(A) Políticas contábeis são os princípios, as bases, as convenções, as regras e as práticas específicas 
aplicados pela entidade na elaboração e na apresentação de demonstrações contábeis.

(B) Mudança na estimativa contábil é um ajuste nos saldos contábeis de ativo ou de passivo, ou nos 
montantes relativos ao consumo periódico de ativo, que decorre da avaliação da situação atual e das 
obrigações e dos benefícios futuros esperados associados aos ativos e passivos. As alterações nas 
estimativas contábeis decorrem de nova informação ou inovações e, portanto, não são retificações de 
erros.

(C) Omissão material ou incorreção material é a omissão ou a informação incorreta que puder, individual ou 
coletivamente, influenciar as decisões econômicas que os usuários das demonstrações contábeis tomam 
com base nessas demonstrações. A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou 
da informação incorreta julgada à luz das circunstâncias às quais está sujeita. A dimensão ou a natureza 
do item, ou a combinação de ambas, pode ser o fator determinante.

(D) Aplicação prospectiva é a aplicação de nova política contábil a transações, a outros eventos e a 
condições, como se essa política tivesse sido sempre aplicada.

(E) Reapresentação retrospectiva é a correção do reconhecimento, da mensuração e da divulgação de 
valores de elementos das demonstrações contábeis, como se um erro de períodos anteriores nunca 
tivesse ocorrido.
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 QUESTÃO 40 

A NBC TG 24 (R2) – EVENTO SUBSEQUENTE tem como objetivo determinar quando a entidade deve ajustar 
suas demonstrações contábeis a respeito de eventos subsequentes ao período contábil a que se referem 
essas demonstrações; e as informações que a entidade deve divulgar sobre a data em que é concedida a 
autorização para emissão das demonstrações contábeis e sobre os eventos subsequentes ao período 
contábil a que se referem essas demonstrações. Diante disso, sobre os aspectos conceituais e definições, 
marque a alternativa CORRETA.

(A) Evento subsequente ao período a que se referem as demonstrações contábeis é aquele evento, favorável 
ou desfavorável, que ocorre entre a data final do período a que se referem as demonstrações contábeis 
e a data na qual é autorizada a emissão dessas demonstrações.

(B) A entidade não deve ajustar os valores reconhecidos em suas demonstrações contábeis para que 
reflitam os eventos subsequentes que evidenciem condições que já existiam na data final do período 
contábil a que se referem as demonstrações contábeis.

(C) A entidade deve ajustar os valores reconhecidos em suas demonstrações contábeis por eventos 
subsequentes que são indicadores de condições que surgiram após o período contábil a que se referem 
as demonstrações.

(D) Se a entidade, após o período a que se referem as demonstrações contábeis, receber informações sobre 
condições que existiam até aquela data, não deve atualizar a divulgação que se relaciona a essas 
condições, à luz das novas informações.

(E) Evento subsequente ao período a que se referem as demonstrações contábeis é aquele evento, sempre 
favorável, que ocorre entre a data final do período a que se referem as demonstrações contábeis e a 
data na qual é autorizada a emissão dessas demonstrações.
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