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26.(IF-RS – IF-RS – 2018) Em relação aos Atos e Fatos 
Administrativos, assinale a afirmativa CORRETA: 
 
A)  Fatos Administrativos são os acontecimentos que provocam 
variações no patrimônio, podendo ou não alterar o Patrimônio 
Líquido. São também conhecidos como Fatos Contábeis. 
B) Os Fatos Administrativos podem ser classificados em três 
grupos: permutativos, modificativos e compostos. 
C) Os Atos Administrativos são acontecimentos que ocorrem na 
empresa e que provocam alterações no Patrimônio e nunca 
poderão provocar alterações no patrimônio líquido. 
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D) Os Fatos Permutativos são os que acarretam alterações, para 
mais ou para menos, no Patrimônio Líquido. São também 
denominados Fatos Quantitativos. 
 
E) Os Fatos Modificativos são aqueles que provocam alterações 
entre os elementos componentes do Ativo e do Passivo, sem 
modificar o valor do Patrimônio Líquido. 
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26.(IF-RS – IF-RS – 2018) Em relação aos Atos e Fatos 
Administrativos, assinale a afirmativa CORRETA: 
 
A)  Fatos Administrativos são os acontecimentos que provocam 
variações no patrimônio, podendo ou não alterar o Patrimônio 
Líquido. São também conhecidos como Fatos Contábeis. 
B) Os Fatos Administrativos podem ser classificados em três 
grupos: permutativos, modificativos e compostos. 
C) Os Atos Administrativos são acontecimentos que ocorrem na 
empresa e que provocam alterações no Patrimônio e nunca 
poderão provocar alterações no patrimônio líquido. 
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27.(UPE – UPENET – 2018) Com relação aos Fatos Contábeis, 
associe a 1ª. coluna à 2ª. 
 
I. Fato Permutativo 
 
II. Fato Modificativo Aumentativo 
 
III. Fato Modificativo Diminutivo 
 
IV. Fato Misto Aumentativo 
 
V. Fato Misto Diminutivo 
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(   ) Venda de mercadorias com lucro 
 
(   ) Pagamento de duplicatas com juros 
 
(   ) Compra de mercadorias, sendo o pagamento realizado parte à 
vista e parte a prazo. 
 
(    ) Pagamento da conta de energia elétrica 
 
(   ) Recebimento de receita pela prestação de serviços 
 
 
Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA. 
 
A 
I-III-IV-II-V 
B 
IV-V-I-III-II 
C 
V-II-III-IV-I 
D 
II-V-IV-III-I 
E 
III-II-I-IV-V 
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Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA. 
 
A) I-III-IV-II-V 
 
B) IV-V-I-III-II 
 
C) V-II-III-IV-I 
 
D) II-V-IV-III-I 
 
E) III-II-I-IV-V 
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28.(Hemocentro – IADES – 2017) Fatos contábeis para responder 
à questão.  
1. Integralização de capital no valor de R$ 100.000,00, sendo R$ 

30.000,00 em dinheiro e R$ 70.000,00 correspondentes à 
entrega de um terreno.  
 

2. Depósito de R$ 20.000,00 no banco.  
 

3. Compra de mercadorias no valor de R$ 18.000,00, pagas da 
seguinte forma: R$ 3.000,00 em dinheiro; R$ 5.000,00 em 
cheque; e o restante com a emissão de uma nota promissória 
para 30 dias. 
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Os fatos contábeis apresentados classificam-se, respectivamente, 
em 
 
A) modificativo, permutativo e misto. 
 
B) misto, permutativo e misto. 
 
C) modificativo, permutativo e permutativo. 
 
D) permutativo, modificativo e permutativo. 
 
E) permutativo, modificativo e modificativo. 
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29.(UFPA – UFPA – 2017) Considere os eventos a seguir. 
 
• Solicitação de orçamento para possível compra futura. 
• Admissão de empregado. 
• Venda a prazo de mercadorias. 
• Pagamento de seguros para cobertura dos ativos. 
• Apropriação dos salários do mês. 
• Recebimento de adiantamento de clientes para entrega futura. 
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É CORRETO afirmar que nos eventos acima descritos existem 
 
A) 03 atos administrativos e 03 fatos contábeis. 
 
B) 02 atos administrativos e 04 fatos contábeis. 
 
C) 04 atos administrativos e 02 fatos contábeis. 
 
D) 01 ato administrativo e 05 fatos contábeis. 
 
E) 06 fatos contábeis. 
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