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Edital 01/2015, de 15/12/2015 

Número de Inscrição: 

Nome do Candidato: 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

v' IEsta prova contém um total de 20 questões de múltipla escolha, sendo, 10 questões 

Ide Contabilidade Geral e 10 questões de Contabilidade Pública. Confira antes de 

iniciar a prova. 

duração total da prova é de 3 horas, com o início às 9h e término às 12h. Este 

inclui a marcação na Folha de Respostas. 

«7 
	

ifique na Folha de Respostas se o seu nome e número de inscrição estão corretos. 

'7 	marcar a alternativa correta na Folha de Respostas, use caneta esferográfica de 

azul ou preta. 

v'Nãb 

resp 

'70ff 

'7Os 

enc 

v` Boa 

serão éomputadas questões não assinaladas, que contenham mais de uma 

emenda ou rasura e folha de respostas sem assinatura do candidato. 

terial recebido deverá ser devolvido, integralmente, ao fiscal de sala. 

últimos candidatos deverão permanecer na sala e acompanhar o 

das atividades. 

Teresina, 31 de janeiro de 2016 
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QUESTÕES DE CONTABILIDADE GERAL 

 

1) Uma determinada empresa fez assinaturas de revistas pelo período de doze meses, tendo pago no ato em 01/02/2014 o valor integral 

de R$ 1.200,00. A consequência dessa operação, por ocasião do encerramento do exercício, em 31/12/2014, foi: 

 
a) Saldo da conta Despesa Antecipada de R$ 100,00. 

b) Uma exigibilidade de R$ 200,00. 

c) Saldo da conta Despesa Antecipada de R$ 1.100,00. 

d) Uma despesa de R$ 1.200,00. 

e) Uma despesa de R$100,00. 
 

2) O Balancete levantado em 31/12 apresenta a seguinte posição: Caixa R$ 50,00; Fornecedores R$ 150,00; Contas a Pagar R$ 100,00; 

Duplicatas a Receber R$ 100,00; Móveis e Utensílios R$250,00; Estoques R$ 50,00; Bancos conta Movimento R$ 25,00; Vendas R$ 

1.200,00; Despesas Antecipadas R$25,00; Salários R$ 100,00; Custo das Mercadorias Vendidas R$ 500,00; Capital Social R$250,00; 

Impostos R$ 100,00; Despesas de Impressos e Materiais para Escritório R$ 100,00; Energia R$ 50,00; Despesas Diversas R$ 150,00; 
Receitas de Juros R$ 50,00; Descontos Concedidos R$ 50,00; Instalações R$ 200,00. 

 

O encerramento das contas de resultado relacionadas acima demonstra que houve um lucro líquido de: 

a) R$ 50,00. 

b) R$ 250,00. 
c) R$ 200,00.  

d) R$ 150,00. 

e) R$ 450,00. 

 

3) O contador da firma Beta Limitada ME criou os seguintes títulos, para complementar seu plano de contas: 
Despesas de aluguel  

Aluguéis a receber 

Aluguéis a pagar 

Aluguéis ativos 

Aluguéis passivos  
Aluguéis passivos a vencer 

Prêmios de seguros 

Seguros a vencer 

Seguros a pagar  

Impostos e taxas 
Impostos a recolher 

Impostos a recuperar 

Salários 

Aluguéis ativos a vencer  

Ao codificar as contas acima no plano de contas, o contador classificou, corretamente: 
 

a) Sete contas de resultado. 

b) Seis contas patrimoniais. 

c) Seis contas de despesas. 

d) Quatro contas de passivo circulante. 
e) Quatro contas de ativo circulante. 

 

4) Após realizar a primeira operação de venda do exercício, na qual obteve receita bruta de vendas de R$1.000,00, com um CMV (custo 

das mercadorias vendidas) de R$600,00, a empresa Bom Clima Ltda. aceitou devolução parcial das mercadorias vendidas, cujo valor de 

R$ 200,00 foi creditado ao cliente. As mercadorias recebidas foram devolvidas ao fornecedor, que foi debitado pelo valor de R$ 100,00. 
Considerando que essa mercadoria estava isenta de impostos, podemos dizer que a operação rendeu à empresa um lucro bruto de: 

 

a) R$ 80,00. 

b) R$ 100,00. 

c) R$ 200,00. 
d) R$ 300,00. 

e) R$ 320,00. 

 

5) Não são consideradas  como Reservas de Lucros, de acordo com a Lei 6.404/76, as Reservas: 

 
a) Emissão de Debêntures abaixo do PAR. 

b) De Incentivos Fiscais. 

c) De Reavaliação de Bens do Ativo Imobilizado. 

d) Estatutárias, destinadas a Investimentos. 

e) Especial para Dividendos Obrigatórios. 
 

6) Um bem depreciável, com vida útil de 20 anos, foi comprado por Nossa Firma em 01/04/2013, mas só foi instalado para uso em 

01/07/2013. O valor total da aquisição foi R$20.000,00. 
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Se a empresa adotar o método de depreciação conhecido como método linear, no balanço patrimonial de 2014, este bem já terá sido 
depreciado em: 

 

a) 10,00%. 

b) 7,50%. 

c) 8,75%. 
d) 20,00%. 

e) 15,00 %. 

 

7) São contas de natureza retificadora do passivo total: 

 
a) Capital a Integralizar / Provisão para Participação de Partes Beneficiárias / Ações em Tesouraria. 

b) Ações em Tesouraria / Provisão de 13º Salário / Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa. 

c) Provisão para Férias / Ações em Tesouraria / Capital a Integralizar. 

d) Prejuízos Acumulados / Ações em Tesouraria / Capital a Integralizar. 

e) Provisão para Participações e Gratificações de Administradores / Capital a Integralizar / Ações em Tesouraria. 
 

8) Considere uma empresa que obteve as seguintes origens de recursos: $800,00, do capital dos sócios; $200,00, de financiamentos  

bancários; e $350,00, através de suas próprias operações. Suas aplicações foram as seguintes: $550,00, em imóveis; $280,00, em 

mercadorias; $300,00, em investimentos financeiros; e o restante em despesas de salários e aluguel. Desta forma, a empresa ainda tem 

um patrimônio bruto e um patrimônio líquido, respectivamente, de: 
a) $1.130,00 e $930,00.  

b) $1.350,00 e $1.130,00. 

c) $1.130,00 e $200,00. 

d) $1.130,00 e $800,00. 

e) $930,00 e $1.130,00. 
 

9) A venda à vista, por R$ 2.000,00, de mercadorias adquiridas a prazo, por R$ 1.600,00, representa fato: 

 

a) Modificativo, porque modificou tanto o ativo quanto o passivo. 

b) Permutativo, porque permutou mercadorias adquiridas a prazo por dinheiro. 
c) Modificativo, porque as mercadorias foram convertidas em dinheiro. 

d) Permutativo, porque houve diminuição do saldo da conta mercadorias e aumento do passivo. 

e) Misto, porque modificou o ativo (com permuta de caixa e mercadorias) e a situação líquida. 

 

10) Devem ser evidenciados na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido: 
 

a) Os ajustes de exercícios anteriores.  

b) As participações de empregados nos lucros. 

c) As participações de debenturistas. 

d) O valor dos juros sobre o capital próprio pago aos acionistas, líquido do imposto de renda retido na fonte. 
e) A apropriação dos valores registrados em resultado de exercícios futuros. 

 

 

QUESTÕES DE CONTABILIDADE PÚBLICA 

 
11) Em relação ao campo de aplicação da Contabilidade Pública, quais entidades abrangem integralmente de acordo com a NBC T 16.1? 

a) Entidades governamentais, os serviços sociais e os conselhos profissionais. 

b) Entidades governamentais e não governamentais que recebam recursos públicos. 

c) Entidades não governamentais, organizações sociais de interesse público, autarquias e fundações. 

d) Conselhos de classe, empresas estatais dependentes e autarquias. 

e) Todas as alternativas anteriores. 

 
12) De acordo com a NBC T 16.2, o sistema que registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir 

modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com funções específicas de controle é: 

a) Custos. 

b) Patrimonial. 

c) Orçamentário. 

d) Financeiro. 

e) Compensação 

 

13) Calcule o resultado patrimonial do exercício em 31/12/2015, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 

Setor Público vigentes, a partir das seguintes informações: 

Passivo Circulante            R$ 195.000,00 
Passivo Não Circulante R$ 305.000,00 

Ativo              R$ 755.000,00 

Patrimônio Líquido em 31/12/2014 = 80% do Patrimônio Líquido em 2015 

a) Nulo. 
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b) Deficitário em R$ 51.000,00. 

c) Superavitário em R$ 51.000,00. 

d) Superavitário em R$ 49.000,00. 

e) Deficitário em R$ 49.000,00. 

14) São objetivos do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): 

a) Padronizar os registros contábeis das entidades do setor público. 

b) Permitir o detalhamento das contas contábeis, a partir do nível estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional, de modo que 

possa ser adequado às peculiaridades de cada ente. 

c) Permitir a elaboração das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) e dos Demonstrativos do Relatório 

Resumido de Execução Orçamentária (RREO) e do Relatório de Gestão Fiscal (RGF). 

d) Alternativas “a”, “b” e “c” estão corretas. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

15) Constitui adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, devendo ser realizada por classes  de bens, 
podendo ser positiva, gerando uma VPA, ou negativa, gerando uma VPD, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público: 

a) Depreciação. 

b) Amortização. 

c) Reavaliação. 

d) Exaustão. 

e) Equivalência Patrimonial. 

 

16) Apure o superávit financeiro para a abertura de créditos adicionais a partir das seguintes informações: 

Ativo Circulante R$ 1.200.000,00 

Ativo Permanente R$    980.000,00 

Ativo Financeiro R$    600.000,00 
Passivo Circulante R$ 1.100.000,00 

Passivo Financeiro R$    380.000,00 

Passivo Permanente R$ 2.500.000,00 

a) Não há superávit financeiro. 

b) R$ 250.000,00. 

c) R$ 820.000,00. 

d) R$ 100.000,00. 

e) R$ 220.000,00. 

17) Ocorrem ”quando órgão, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do orçamento 

fiscal e da seguridade social efetuam aquisições de materiais, bens e serviços, realizam pagamento de impostos, taxas e contribuições, 

além de outras operações, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente 

ou outra entidade constante desse orçamento, no âmbito da mesma esfera de governo” (MCASP, 6ª Ed.). Referem-se a: 

a) Despesas de capital. 

b) Despesas intraorçamentárias. 

c) Variações monetárias diminutivas. 

d) Despesas correntes. 

e) Despesas extraorçamentárias. 

 
18) Qual Demonstração Contábil Aplicada ao Setor Público (DCASP) evidencia a receita e a despesa orçamentárias bem como os 

recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, 

e os que se transferem para o exercício seguinte? 

a) Demonstração das Variações Patrimoniais. 

b) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 

c) Balanço Patrimonial. 

d) Balanço Orçamentário. 

e) Balanço Financeiro. 

19) Não se constitui em finalidade do controle interno sob o enfoque contábil segundo a NBC T 16.8: 

a) Salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade dos componentes patrimoniais. 

b) Propiciar a obtenção de informação oportuna e adequada. 

c) Estimular adesão às normas e às diretrizes fixadas. 

d) Possibilitar a consolidação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP). 

e) Contribuir para a promoção da eficiência operacional da entidade. 

 
20) Segundo a NBC T 16.9, não constitui critério a ser observado para o registro da depreciação, amortização e exaustão: 
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a) Obrigatoriedade do seu reconhecimento. 

b) Valor da parcela que deve ser reconhecida no resultado como decréscimo patrimonial e, no balanço patrimonial, representada 

em conta redutora do respectivo ativo. 

c) A depreciação, a amortização ou a exaustão de um ativo começam quando o item estiver em condições de uso. 

d) Circunstâncias que podem influenciar seu registro. 

e) Estão sujeitos à depreciação os terrenos rurais e urbanos. 

 

 

 

ATOS DA PRESIDÊNCIA 
                

 

PORTARIA Nº 082/16 

 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta 

no requerimento protocolado sob o nº 1198/16, 

R E S O L V E: 

 

Tornar sem efeito a Portaria nº 069/16 em virtude da solicitação do Memo nº 03/2016. 

Publique-se, Cientifique-se e Cumpra-se. 

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 01 de fevereiro de 2016. 

 
(assinado digitalmente) 

Cons. LUCIANO NUNES SANTOS  

Presidente do TCE/PI 

 

 
PORTARIA Nº 083/16 

 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta 

no requerimento protocolado sob o nº 1198/16, 

R E S O L V E: 

 

Autorizar o afastamento dos servidores THAÍS FREIRE SANTANA, Matrícula nº 97128-6 e MARIA OLÍVIA 

SILVEIRA REIS, Matrícula nº 82.990-X, acompanhados do motorista ANTÔNIO CARLOS MARQUES, Matrícula nº 01970-4, nos 

dias 01 e 02 de fevereiro do corrente ano, para realizarem inspeção in loco em obras nos municípios de Floriano e Amarante, atribuindo-

lhes uma diária e meia. 

Publique-se, Cientifique-se e Cumpra-se. 

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 01 de fevereiro de 2016. 

 

(assinado digitalmente) 

Cons. LUCIANO NUNES SANTOS  

Presidente do TCE/PI 
 

 

PORTARIA Nº 084/16 

 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta 

no requerimento protocolado sob o nº 1174/16, 

R E S O L V E: 

 

Tornar sem efeito a Portaria nº 239/13, que designou o servidor Moisés Oliveira Silva, Matrícula nº 02.154-7 como 

tomador de Suprimento de Fundos, em virtude da solicitação do Memo nº 012/2016 - DA. 

Publique-se, Cientifique-se e Cumpra-se. 

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 01 de fevereiro de 2016. 

(assinado digitalmente) 

Cons. LUCIANO NUNES SANTOS  

Presidente do TCE/PI 
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