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Seleção de Estagiários de Pós-Graduação
Prova de Conhecimentos Específicos – 28/07/2018 - Manhã

PGE RESIDÊNCIA – 2018 – Ciências Contábeis

INSTRUÇÕES
Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2. Ao receber o caderno de respostas, confira se há 20 questões de
múltipla escolha. Caso haja irregularidade, comunique imediatamente
ao Fiscal de Prova.
3. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as
respostas constantes do gabarito de respostas.
4. Não haverá substituição da prova e seu respectivo gabarito.
5. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre
candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos
(eletrônicos ou não). O não-cumprimento dessas exigências implicará
na exclusão do candidato desta seleção.
6. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal de
Prova.
7. O tempo para o preenchimento do gabarito está contido na duração
desta prova.
8. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos e
após entregarem, ao fiscal de aplicação, o caderno de provas com seus
gabaritos, assinando o lacre onde estão acondicionadas os cadernos os
mesmos.
10. Será permitido ao candidato levar apenas a folha de rascunhos da sua
prova.
1.

Legislação Aplicada

Informática

Matemática Financeira

DURAÇÃO DE PROVA: 3 horas

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

................................................................................................................................................................................................

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO APLICADA
QUESTÃO 01
O departamento contábil da Companhia Alfa apresentou as seguintes transações com mercadorias
ao longo do mês de abril de 2018:
Dia 10: Compra de mercadorias para revenda à vista ao valor de R$ 10.000,00. Além desse valor, foi pago
R$ 500,00, em dinheiro, referente ao frete cobrado para que a transportadora entregasse as mercadorias na
Companhia Alfa.
Dia 16: Venda de mercadorias para revenda à vista ao valor de R$ 7.000,00.
Dia 23: Devolução de 30% da venda realizada em 16/04. O cliente foi reembolsado em dinheiro no
momento da devolução.
Dia 30: Devolução de 50% da compra realizada em 10/04. A Companhia Alfa foi reembolsada em dinheiro
no momento da devolução.
Nesse mesmo mês: o saldo inicial em caixa: R$ 11.000,00;
As despesas administrativas: R$ 160,00; o estoque inicial de mercadorias para revenda: R$ 12.000,00;
O estoque final de mercadorias para revenda: R$ 14.560,00;
Com base somente nas informações apresentadas e desconsiderando-se qualquer incidência de
tributos, assinale o lucro líquido registrado em abril 2018.
a) R$ 460,00.
b) R$ 1.800,00.
c) R$ 2.560,00.
d) R$ 2.940,00
QUESTÃO 02
Analise as afirmativas a seguir:
I. A Demonstração dos Fluxos de Caixa tem como objetivo prover os usuários com informações relevantes
sobre os pagamentos e recebimentos, em dinheiro, de uma empresa, ocorridos durante um determinado
período.
II. Os equivalentes de caixa são aplicações financeiras de longo prazo, de curta liquidez, que são
prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um significante risco de
mudança de valor. III. O Método Indireto de elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa faz a
conciliação entre o lucro líquido e o caixa gerado pelas operações, por isso é também chamado de método
da conciliação.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas
QUESTÃO 03
De acordo com a Estrutura Conceitual Básica da contabilidade brasileira, um ativo pode ser
considerado como circulante em determinadas ocasiões. Das situações a seguir, qual NÃO condiz
com a classificação de ativo circulante?
a) Quando o ativo está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado.
b) Quando espera-se que o ativo seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso
normal do ciclo operacional da entidade.
c) Quando o ativo é caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para liquidação de passivo
se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data do balanço.
d) Quando o ativo representar direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das
atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de
operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens.

QUESTÃO 04

A Lei nº 6.404/76, art. 179, item IV, conceitua como contas a serem classificadas no Ativo
Imobilizado: “os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das
atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes
de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens”. Trata-se de
qual pressuposto contábil?
a) Entidade.
b) Competência.
c) Continuidade.
d) Primazia da essência sobre a forma.
QUESTÃO 05
De acordo com a NBC TP 01 – Perícia Contábil, o planejamento da perícia é a etapa do trabalho
pericial que antecede diligências, pesquisas, cálculos e respostas aos quesitos, na qual o perito do
juízo estabelece a metodologia dos procedimentos periciais a serem aplicados, elaborando-o a partir
do conhecimento do objeto da perícia. Em relação aos objetivos do planejamento da perícia, assinale
uma alternativa INCORRETA.
a) Definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos a serem aplicados, em consonância
com o objeto da perícia.
b) Estabelecer como ocorrerá a divisão das tarefas entre os membros da equipe de trabalho, sempre que o
perito necessitar de auxiliares.
c) Conhecer o objeto e a finalidade da perícia, a fim de permitir a adoção de procedimentos que conduzam
à revelação da verdade, a qual subsidiará o juízo, o árbitro ou o interessado a tomar a decisão a respeito da
lide.
d) Identificar e avaliar riscos de distorções relevantes que possam comprometer o andamento normal dos
trabalhos de forma a não comprometer a emissão de opinião sobre as demonstrações contábeis e/ou laudo
pericial.
QUESTÃO 06
Segundo a NBC TP 01 – Perícia Contábil, ao ser intimado para dar início aos trabalhos periciais, o
perito do juízo deve comunicar às partes e aos assistentes técnicos: a data e o local de início da
produção da prova pericial contábil, exceto se designados pelo juízo. Sobre este assunto, analise as
afirmativas marque V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) Caso não haja, nos autos, dados suficientes para a localização dos assistentes técnicos, a comunicação
deve ser feita diretamente às partes e/ou ao Juízo.
( ) O perito-assistente pode, tão logo tenha conhecimento da perícia, manter contato com o perito do juízo,
colocando-se à disposição para a execução da perícia em conjunto.
( ) Na impossibilidade da execução da perícia em conjunto, o perito do juízo deve permitir aos peritosassistentes o acesso aos autos e aos elementos de prova arrecadados durante a perícia, indicando local e
hora para exame pelo perito-assistente.
( ) O perito-assistente pode entregar ao perito do juízo cópia do seu parecer técnico-contábil, previamente
elaborado, planilhas ou memórias de cálculo, informações e demonstrações que possam esclarecer ou
auxiliar o trabalho a ser desenvolvido pelo perito do juízo. A sequência está correta em
a) F, F, F, V.
b) F, F, V, V.
c) F, V, V, V.
d) V, V, V, F
QUESTÃO 07
De acordo com a NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – ESTRUTURA CONCEITUAL PARA
ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIO CONTÁBIL-FINANCEIRO, os elementos
diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são os ativos, os
passivos e o patrimônio líquido.
Considerando-se essa afirmativa, julgue os itens relativos aos ativos, passivos e ao patrimônio líquido
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA.
I. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que
fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

II. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera
que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. I
II. Patrimônio Líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus
passivos. A sequência CORRETA é:
a) F, F, V.
b) F, V, F.
c) V, V, V.
d) V, F, F.
QUESTÃO 08
De acordo com a NBC TG 26 (R4) – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, a
apresentação das despesas na Demonstração do Resultado do período poderá utilizar uma
classificação com base na sua natureza, se permitida legalmente, ou na sua função dentro da
entidade. Assinale a opção que contém apenas exemplos de despesas classificadas por Natureza:
a) Despesas Administrativas, Despesas com Depreciação e Despesas com Vendas.
b) Despesas com Benefícios a Empregados, Despesas com Publicidade e Despesas com Depreciação.
c) Despesas com Benefícios a Empregados, Custo dos Produtos Vendidos e Despesas Administrativas.
d) Despesas com Vendas, Despesas com Depreciação e Custo dos Produtos Vendidos.
QUESTÃO 09
Considerando-se o disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, o
registro contábil da constituição de uma provisão será efetuado a crédito de conta de Provisões e a
débito de conta pertencente ao grupo de:
a) Créditos Empenhados a Liquidar.
b) Créditos Empenhados em Liquidação.
c) Variações Patrimoniais Aumentativas.
d) Variações Patrimoniais Diminutivas.
QUESTÃO 10
A Lei n.º 6.404/76 estabeleceu, em seu art. 15, que: as ações, conforme a natureza dos direitos ou
vantagens que confiram a seus titulares, são ordinárias, preferenciais, ou de fruição. A Seção IV, art.
20, da mesma lei, estabelece a forma pela qual essas ações podem ser constituídas. Considerando-se
apenas as informações apresentadas e de acordo com o texto atual da Lei n.º 6.404/76, quanto à
forma, as ações devem ser:
a) endossáveis apenas.
b) nominativas apenas.
c) endossáveis ou ao portador.
d) nominativas, endossáveis ou ao portador.
QUESTÃO 11
Na Lei N° 4.320, de 17 de março de 1964, estão as normas que para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.
Com base nessa legislação, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) Os investimentos serão discriminados na Lei de Orçamento, segundo os projetos de obras e de outras
aplicações.
b) A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, far-se-á
mediante subvenções sociais expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do
estado, do município ou do Distrito Federal.
c) A Lei de Orçamento não consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar ao patrimônio
das empresas privadas de fins lucrativos.
d) Somente à instituição, cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos
oficiais de fiscalização, serão concedidas subvenções sociais.

QUESTÃO 12

Segundo as Normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o sistema contábil está estruturado
em subsistemas de informações. O registro contábil, no qual é debitada e creditada, respectivamente,
os títulos de contas: Crédito Empenhado em Liquidação e Crédito Empenhado Liquidado a Pagar,
refere-se ao subsistema de informações
a) patrimonial.
b) de compensação.
c) passivo circulante.
d) orçamentário.
QUESTÃO 13
A Despesa Líquida com Pessoal, no valor de R$ 578.580.000 do período de janeiro a dezembro de
2015 de determinado órgão federal, está de acordo com o limite máximo permitido. Segundo a Lei
Complementar no 101/2000:
a) Serão contabilizados como "Locação de Mão de Obra” os valores dos contratos de terceirização de mãode-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos.
b) A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze
imediatamente anteriores, adotando-se o regime de caixa.
c) Na verificação do atendimento dos limites definidos, não será computada a despesa relativa a incentivo à
demissão voluntária.
d) A verificação do cumprimento dos limites será realizada ao final de cada bimestre.
QUESTÃO 14
A Instrução Normativa − IN − RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em seu art. 1o, estabelece que
“A retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública (...) e
demais pessoas jurídicas que menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e
serviços, ...” obedecerá ao disposto naquela Instrução.
Ficam obrigados a efetuar as retenções na fonte do Imposto de Renda − IR, da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido − CSLL, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social −
COFINS e da Contribuição para o Programa de Integração Social − PIS/Pasep sobre os pagamentos
que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral,
inclusive obras, conforme o disposto na referida IN,
a) os órgãos da administração pública federal, exceto as autarquias, sendo que tais retenções, todavia, não
se aplicam aos pagamentos efetuados a conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas.
b) as sociedades de economia mista, sendo que essas verbas serão retidas, inclusive, nos pagamentos
efetuados a título de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores.
c) as fundações federais, estaduais e municipais, sendo que essas verbas serão retidas, inclusive, nos
pagamentos efetuados a título de Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública, cobrada nas faturas
de consumo de energia elétrica emitidas por distribuidoras de energia elétrica, com base em convênios
firmados com os Municípios ou com o Distrito Federal.
d) as empresas públicas, mas essas verbas não serão retidas nos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas
exclusivamente distribuidoras de jornais e revistas.

QUESTÕES DE INFORMATICA
QUESTÃO 15
Analise a seguir a planilha gerada pelo MS Excel.

Qual é o resultado da célula D1 = SOMA(A1:A3)?
a) 8
b) 12
c) 3

d) 14
QUESTÃO 16
Considere a planilha MS-Excel:
A
B
1
Pri
2
2
Seg
200
3
Ter
450
4
qua
3
5
Qui
32
6
Sex
98
7
Set
78
8
OIT
47
9
Non
8
O número 8 constante da célula B9 foi obtido pela função?
a) =SOMA(B1:B8).
b) =MÍNIMO(B1:B8).
c) =CONT.NÚM(B1:B8).
d) =MÉDIA(B1:B8).
QUESTÃO 17
Avalie a tabela a seguir.

No Microsoft Office Excel, são formas válidas de se obter a média entre os preços de cada
combustível e três meses, EXCETO:
a) =(B5+C5+D5)/3
b) =MEDIA(B3>D3)
c) =(B4+C4+D4)/CONT.VALORES(B4:D4)
d) =SOMA(B6:D6)/CONT.VALORES(B6:D6)
QUESTÃO 18
Analise as afirmativas a seguir a respeito do Microsoft Office Excel.
I. O comando “Alt + ENTER” é o atalho correspondente ao comando “Quebrar texto automaticamente”,
pois ambos quebram uma linha de texto em uma célula do Excel da mesma maneira.
II. O comando “CTRL + D” usa o comando “Preencher abaixo” para copiar o conteúdo e o formato da
célula acima de um intervalo selecionado para as células abaixo.
III. Atalho “CTRL + <`> (acento crase)” copia a fórmula da célula que está acima da célula ativa para a
célula atual ou para a “Barra de fórmulas”.
IV. O atalho “CTRL + <5>” aplica ou remove o Tachado.
Está(ão) INCORRETA(S) apenas a(s) afirmativa(s)
a) II
b) I e III
c) II e IV
d) III e IV

QUESTÕES DE MATEMATICA FINANCEIRA
QUESTÃO 19
Uma pessoa aplicou um capital a juros simples durante 1 ano e meio. Sendo corrigido a uma taxa de
5% ao mês, gerou no final do período um montante de R$ 35 530,00. Determine o capital aplicado
nesta situação.
a) R$ 18.700,00.
b) R$ 14.850,00.
c) R$ 20.200,00.
d) R$ 17.800,00.
QUESTÃO 20
Um terreno cujo preço é de R$ 100 000,00, será pago em um único pagamento, 6 meses após a compra.
Considerando que a taxa aplicada é de 18% ao ano, no sistema de juros simples, quanto será pago de juros
nessa transação?
a) R$ 8.500,00.
b) R$ 9.000,00.
c) R$ 7.500,00.
d) R$ 10.500,00.

