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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
Ao receber o Caderno de Prova:
Escreva seu nome e número de inscrição.
Este caderno contém as questões da prova de Técnico em Contabilidade.
Use como rascunho as páginas finais deste caderno, as quais não poderão ser destacadas
durante a realização da prova.
Ao receber a Folha de Respostas:
- Confira o seu número de inscrição.
- Assine, à CANETA, no espaço próprio indicado (a assinatura não deve ultrapassar o
espaço delimitado).
Os coordenadores e fiscais de sala não possuem autonomia para opinar sobre a
elaboração, os conteúdos, as respostas e a anulação de questões.
Observações quanto ao preenchimento da Folha de Respostas:
A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

.01.

.02.

.03.

.04.

1. Use caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
2. Aplique traços firmes, sem forçar o papel, dentro da área
reservada à letra correspondente à resposta que julgar
correta, procurando unir o ponto lateral à esquerda ao ponto
lateral à direita, conforme exemplo ao lado.
3. Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua
resposta não será computada se houver marcação de duas
ou mais alternativas.
4. Não deixe nenhuma questão sem resposta.
5. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou
rasurada.
6. Utilize como rascunho do gabarito a última folha do caderno,
antes de transferir as informações nele contidas para a
Folha de Respostas.
7. É de inteira responsabilidade do candidato qualquer prejuízo
advindo de marcação incorreta efetuada na Folha de
Respostas.

SERÁ PERMITIDA A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA DE PROVA SOMENTE
APÓS 1 (UMA) HORA DO SEU INÍCIO.
FICA LIBERADA A ENTREGA DO CADERNO DE PROVAS AO CANDIDATO
QUANDO DE SUA SAÍDA.

DURAÇÃO DESTA PROVA:
QUATRO HORAS
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ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno tem, ao
todo, 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma
constituída de 4 (quatro) opções.

Havendo algum problema, informe, imediatamente, ao fiscal de sala,
para que ele tome as providências necessárias.

Caso Vossa Senhoria não observe as recomendações acima, não lhe
caberá qualquer reclamação ou recurso posterior.

O uso de máquina calculadora própria é permitido, sendo vedado o seu
empréstimo.
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1. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados para apuração do
resultado.

Devolução de Vendas
R$8.000,00
Custo da Mercadoria Vendida
R$70.000,00
Receita Bruta Tributável de Vendas
R$300.000,00
Impostos sobre Vendas
R$18.000,00
Receitas Financeiras
R$6.000,00
Despesas com Operações Descontinuadas R$22.000,00
Despesas com Vendas
R$35.000,00
Despesas Administrativas
R$39.000,00
Despesas Financeiras
R$7.000,00

Com base na Demonstração de Resultado, elaborada de acordo com a
NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e
desconsiderando os impostos sobre o lucro, assinale a opção CORRETA.

a) O Lucro Bruto é de R$210.000,00.
b) O Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras é de R$136.000,00.
c) O Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro é de R$129.000,00.
d) O Resultado Líquido do Exercício é de R$131.000,00.

2. Observe os dados abaixo:
Depreciação Acumulada
R$1.320,00
Caixa
R$950,00
Duplicatas a Receber
R$22.300,00
Estoques
R$6.550,00
Financiamento em Bancos
R$12.000,00
Fornecedores
R$9.400,00
Impostos a Pagar
R$850,00
Salários a Pagar
R$3.600,00
Saldo conta Corrente Bancária R$1.920,00
Títulos a Pagar
R$2.370,00
Veículo para Uso da Empresa R$15.500,00

O valor do Patrimônio Líquido, considerando os saldos apresentados
acima, é de:

a) R$13.840,00.
b) R$17.680,00.
c) R$20.320,00.
d) R$22.420,00.
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3. Considerando uma empresa que apura o resultado de janeiro a dezembro, de
acordo com a Resolução CFC n.º 750/93 – Princípios de Contabilidade e
alterações posteriores, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção
CORRETA.

I.

Os salários correspondentes ao pessoal da administração do mês de
dezembro pagos em janeiro foram considerados como despesa em
janeiro.

II.

O salário do pessoal da produção do mês de janeiro, pago em fevereiro e
cujos produtos foram vendidos no mês de fevereiro, foi considerado na
apuração do resultado da empresa em janeiro.

III.

Um contrato de seguro com cobertura para os meses de setembro a
agosto foi considerado como despesa no mês de contratação e
pagamento.

Estão em DESACORDO com a Resolução CFC n.º 750/93 – Princípios de
Contabilidade e alterações posteriores, as situações descritas nos itens:

a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.

4. A escrituração contábil, segundo a ITG 2000 – Escrituração Contábil, deve ser
executada:

a) com base, exclusivamente, em documentos de origem externa, tais como notas
fiscais, contratos e extratos bancários, os quais deverão ser registrados de
acordo com o regime de caixa.
b) com histórico que represente a essência econômica da transação ou o código de
histórico padronizado, neste caso, baseado em tabela auxiliar inclusa em livro
próprio.
c) em forma contábil, em qualquer idioma, com data do registro contábil, ou seja, a
data em que o fato contábil ocorreu.
d) em ordem cronológica de dia, mês e ano, no regime de caixa, com ausência de
espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras ou emendas.
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5. Em relação aos lançamentos contábeis, é CORRETO afirmar que uma
operação:

a) de compra de mercadorias a prazo gera um lançamento devedor no Ativo e um
devedor no Passivo, aumentando o Passivo e diminuindo o Ativo.
b) de compra de veículos à vista gera um lançamento devedor e um credor no
Ativo, aumentando o Ativo.
c) de pagamento de Duplicatas a Pagar gera um lançamento devedor no ativo e
credor no passivo, aumentando o Ativo e o Passivo.
d) de reconhecimento de dividendos a pagar gera um lançamento devedor no
Patrimônio Líquido e um credor no Passivo, diminuindo o Patrimônio Líquido e
aumentando o Passivo.

6. Uma sociedade empresária adquiriu dois terrenos por R$50.000,00 cada um,
emitindo cheque de 20% e aceitando cinco duplicatas mensais de
R$16.000,00, cada. No dia seguinte, a empresa aceitou vender um desses
terrenos por R$60.000,00, recebendo apenas um cheque de 40% e a
promessa de receber o restante em noventa dias.

Contabilizando-se as operações indicadas, sem levar em conta quaisquer
implicações de ordem tributária e sem ajustes a valor presente, o ativo da
empresa aumentará em:

a) R$10.000,00.
b) R$60.000,00.
c) R$90.000,00.
d) R$110.000,00.
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7. Uma sociedade empresária adquiriu um veículo em 1º.3.2008 por R$72.000,00,
sendo estimado o seu valor residual em R$9.000,00 e a vida útil em cinco
anos. Diante disso, o setor de Contabilidade efetuou, anualmente, todos os
registros contábeis relativos às despesas de depreciação, elaborando o
seguinte quadro demonstrativo da depreciação acumulada do citado bem:

Período
Depreciação Depreciação Acumulada
1º.3.2008 a 31.12.2008 R$10.500,00
R$10.500,00
1º.1.2009 a 31.12.2009 R$12.600,00
R$23.100,00
1º.1.2010 a 31.12.2010 R$12.600,00
R$35.700,00
1º.1.2011 a 31.12.2011 R$12.600,00
R$48.300,00

Em 31.12.2011, o veículo foi vendido por R$60.000,00.
Após o registro da depreciação, o resultado da operação foi de um lucro
de:
a) R$36.300,00.
b) R$38.400,00.
c) R$48.900,00.
d) R$51.000,00.

8. Uma sociedade empresária adquiriu, em 1º.8.2012, mercadorias no valor de
R$300.000,00 a prazo, com desconto comercial no valor de R$30.000,00 e
frete pago pelo fornecedor no valor de R$7.500,00.
Considerando que o estoque inicial era zero e que não houve transação
de venda nesse período, o valor do estoque em 31.8.2012 é de:
a) R$307.500,00.
b) R$300.000,00.
c) R$277.500,00.
d) R$270.000,00.
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9. A folha de pagamento era representada pelos seguintes itens em um
determinado período:

Salário Bruto
R$54.000,00
Horas-Extras
R$8.000,00
Contribuição Previdenciária Patronal
R$12.400,00
Contribuição Previdenciária de Empregados R$4.960,00
FGTS
R$6.820,00

Ao contabilizar essa folha de pagamento, o
Contabilidade terá de registrar despesas no valor de:

Departamento

de

a) R$73.780,00.
b) R$74.400,00.
c) R$81.220,00.
d) R$86.180,00.

10. Assinale a opção que apresenta o lançamento contábil no qual o histórico NÃO
corresponde à operação retratada pelas contas debitadas e creditadas.

a) DÉBITO
CRÉDITO
Histórico:

Resultado do Exercício
Despesas com Aluguéis
R$8.000,00
Pela apuração do resultado com a transferência do saldo da conta
Despesas com Aluguéis.

b) DÉBITO
CRÉDITO
Histórico:

Lucros Acumulados
Dividendos a Pagar
R$6.000,00
Pelo reconhecimento dos dividendos obrigatórios a serem
distribuídos aos acionistas do exercício vigente que serão pagos
no próximo exercício.

c) DÉBITO
CRÉDITO
Histórico:

Clientes – Duplicatas a Receber
Receita com Vendas
R$65.000,00
Pelo recebimento de vendas de mercadorias à vista realizadas no
período.

d) DÉBITO
CRÉDITO
Histórico:

Estoque de Matéria-Prima
Fornecedores
R$100.000,00
Pela compra a prazo de matéria-prima de fornecedores.
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11. Uma sociedade empresária adquiriu mercadorias para revenda com
pagamento à vista. O valor total da Nota Fiscal do fornecedor foi de
R$105.000,00. Neste valor, estão incluídos R$5.000,00 referente a frete e
R$12.000,00 referente a impostos recuperáveis.
Assinale a opção que apresenta o lançamento da operação a ser
realizado:
a) DÉBITO
CRÉDITO
CRÉDITO

Estoque de Mercadorias
Caixa
Impostos a pagar

R$105.000,00
R$93.000,00
R$12.000,00

b) DÉBITO
DÉBITO
CRÉDITO

Estoque de Mercadorias
Impostos a Recuperar
Caixa

R$93.000,00
R$12.000,00
R$105.000,00

c) DÉBITO
DÉBITO
DÉBITO
CRÉDITO
CRÉDITO

Estoque de Mercadorias
Impostos a Recuperar
Despesa com Frete
Caixa
Impostos a pagar

R$100.000,00
R$12.000,00
R$5.000,00
R$105.000,00
R$12.000,00

d) DÉBITO
DÉBITO
DÉBITO
CRÉDITO

Estoque de Mercadorias
Impostos a Recuperar
Despesa com Frete
Caixa

R$88.000,00
R$12.000,00
R$5.000,00
R$105.000,00

12. Uma sociedade empresária adquiriu, em junho, 100 unidades de uma
mercadoria ao preço unitário de R$10,00, com ICMS incluso no preço de 18%.
Em outra aquisição, ainda no mesmo mês, porém de fornecedor de fora do
Estado, a Nota Fiscal apresentou os seguintes valores:
Quantidade adquirida
Custo unitário
Valor total da Nota Fiscal
Alíquota do ICMS

200 unidades
R$9,00
R$1.800,00
12%

Ainda no mês de junho, foram vendidas as 300 unidades pelo preço unitário de
R$15,00. A alíquota de ICMS da transação de venda é de 18%.
Assinale a opção que apresenta o valor do Lucro Bruto no mês de junho.
a) R$890,00.
b) R$1.226,00.
c) R$1.286,00.
d) R$1.394,00.
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13. Uma empresa comercial apresentou a seguinte movimentação de uma
determinada mercadoria.

Data
13.8.2012
14.8.2012
15.8.2012
16.8.2012
17.8.2012

Operação
Aquisição
Aquisição
Venda
Aquisição
Venda

Quantidade
20 unidades
30 unidades
25 unidades
15 unidades
25 unidades

Custo Unitário
R$2,00 por unidade
R$3,00 por unidade
R$5,00 por unidade

Utilize o critério PEPS de valoração de estoque. Considere que o saldo inicial
do estoque era zero e que não há incidência de tributos.

O valor a ser lançado como Custo das Mercadorias Vendidas no período é
de:

a) R$125,00.
b) R$130,00.
c) R$152,50.
d) R$175,00.

14. Uma sociedade empresária adquiriu máquinas e equipamentos no valor de
R$300.000,00, pagando 30% à vista e o restante para pagamento em 30 dias.
O registro contábil desta transação gerou um aumento no valor de:

a) R$210.000,00 no Passivo Total.
b) R$210.000,00 em Máquinas e Equipamentos.
c) R$300.000,00 em Fornecedores.
d) R$300.000,00 no Ativo Total.
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15. A contabilidade de uma empresa apresentou, no dia 31.12.2011, os seguintes
saldos:
Contas
Saldos
Banco Conta Movimento
R$40.000,00
Capital a Integralizar
R$10.000,00
Capital Subscrito
R$98.000,00
COFINS Incidente sobre Vendas
R$7.050,00
Custo das Mercadorias Vendidas
R$45.000,00
Despesas com Salários
R$18.000,00
Despesas de Comissões de Vendedores
R$4.000,00
Despesas de Juros
R$1.700,00
Despesas Pagas Antecipadamente de Seguros
R$4.500,00
Devolução de Vendas
R$15.000,00
Duplicatas a Pagar
R$65.000,00
Duplicatas a Receber
R$86.500,00
Estoque de Mercadorias
R$90.000,00
ICMS a Recuperar
R$7.372,50
ICMS Incidente sobre Vendas
R$39.950,00
Imóveis de Uso da Empresa
R$75.000,00
PIS Incidente sobre Vendas
R$1.527,50
Receita Bruta Tributável de Vendas
R$250.000,00
Receitas de Juros
R$2.600,00
Reserva de Lucros
R$30.000,00

Tendo em vista as informações acima, o valor do Patrimônio Líquido
depois da apuração do resultado e antes das destinações do lucro, não
levando em consideração o Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a
Contribuição Social sobre o Lucro, é de:

a) R$238.372,50.
b) R$253.372,50.
c) R$258.372,50.
d) R$273.372,50.
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16. Em relação à classificação das contas no Balanço Patrimonial, assinale a
opção CORRETA.

a) Ações de Emissão Própria em Tesouraria é uma conta de ativo.
b) Depreciação Acumulada é uma conta de resultado.
c) Despesa Paga Antecipadamente é uma conta de resultado.
d) Reserva de Incentivos Fiscais é uma conta de Reserva de Lucros.

17. Uma sociedade empresária foi constituída em 31.10.2011 com capital de
R$100.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente nesta data. Nos
meses de novembro e dezembro, foram realizadas as seguintes transações:

Data
Transação
Valor
10.11.2011 Aquisição de terreno à vista, para futura R$40.000,00
construção da sede própria.
19.12.2011 Aquisição de mercadoria para revenda com prazo R$70.000,00
de pagamento para 20 dias.
20.12.2011 Venda de 60% das mercadorias adquiridas com R$80.000,00
prazo de recebimento de 15 dias.

Considerando que não haverá distribuição de lucros e nem incidência de
impostos, após o registro das transações ocorridas, o total do Ativo
Circulante, em 31.12.2011, é igual a:

a) R$140.000,00.
b) R$168.000,00.
c) R$208.000,00.
d) R$210.000,00.
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18. A contabilidade de uma empresa apresentou, no dia 31.12.2011, os seguintes
saldos:

Contas
Saldos
Banco Conta Movimento
R$ 40.000,00
Capital a Integralizar
R$10.000,00
Capital Subscrito
R$98.000,00
COFINS Incidente sobre Vendas
R$6.240,00
Custo das Mercadorias Vendidas
R$90.000,00
Despesas com Salários
R$32.000,00
Despesas de Comissões de Vendedores
R$18.000,00
Despesas de Juros
R$1.700,00
Despesas Pagas Antecipadamente de Seguros
R$4.500,00
Devolução de Vendas
R$12.000,00
Duplicatas a Pagar
R$65.000,00
Duplicatas a Receber
R$16.576,00
Estoque de Mercadorias
R$90.000,00
ICMS a Recuperar
R$7.372,00
ICMS Incidente sobre Vendas
R$35.360,00
Imóveis de Uso da Empresa
R$50.500,00
PIS Incidente sobre Vendas
R$1.352,00
Receita Bruta Tributável de Vendas
R$220.000,00
Receitas de Juros
R$2.600,00
Reserva de Lucros
R$30.000,00

Tendo em vista as informações acima, o valor do Resultado Líquido do
exercício, não levando em consideração o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro, é de:

a) R$43.948,00.
b) R$37.948,00.
c) R$25.948,00.
d) R$20.748,00.
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19. Uma empresa prestadora de serviços de consultoria apresentava, em
31.12.2011, os seguintes saldos em suas contas de resultado:
Custos dos Serviços Prestados
R$70.000,00
Despesas Administrativas
R$95.000,00
Despesas Gerais
R$15.000,00
Impostos Incidentes sobre Vendas de Serviços R$20.000,00
Receitas com Vendas de Serviços
R$200.000,00
Receitas Financeiras
R$10.000,00

O Lucro Bruto apurado a partir dos dados apresentados é igual a:
a) R$180.000,00.
b) R$130.000,00.
c) R$120.000,00.
d) R$110.000,00.

20. Corresponde à mutação evidenciada na Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido (DMPL), e que NÃO afeta o saldo total do Patrimônio
Líquido, o registro contábil de:
a) ajustes de instrumentos financeiros avaliados a valor justo, registrados em
ajustes de avaliação patrimonial.
b) aquisição de ações de emissão própria.
c) aumento de capital com incorporação de reservas de lucros.
d) destinação de parcela do lucro do período para dividendos obrigatórios, de
acordo com o estatuto da companhia.

21. Na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), elaborada pelo Método Direto,
serão evidenciados como Atividades Operacionais, Atividades de Investimento
e Atividades de Financiamento, respectivamente:
a) pagamento de empréstimos, aquisição de imobilizado e aumento de capital com
reservas de lucros.
b) pagamento de fornecedores, venda de imobilizado e aumento de capital em
dinheiro.
c) recebimentos de clientes, transferência do saldo em conta corrente para
aplicações de liquidez imediata e integralização de capital com terrenos.
d) recebimentos por vendas de mercadorias à vista, compra de veículo financiado a
longo prazo e venda de imóveis de uso.
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22. Relacione a nomenclatura de custos apresentada na primeira coluna com a
definição descrita na segunda coluna e, em seguida, assinale a opção
CORRETA.

(1) Perdas

(

)

gastos relativos a bens ou serviços
utilizados na produção de outros bens ou
serviços.

(2) Custos

(

)

consumo involuntário ou anormal de um
bem ou serviço.

(3) Despesas

(

)

bens e serviços consumidos, direta ou
indiretamente, na obtenção de receitas.

A sequência CORRETA é:
a) 3, 2, 1.
b) 2, 3, 1.
c) 2, 1, 3.
d) 1, 2, 3.

23. Uma indústria que fabrica três modelos de mesas apresentou, em um
determinado período, os saldos de custos e despesas abaixo:
Aluguel do escritório de vendas
Comissões sobre vendas
Depreciação de Máquinas utilizadas na elaboração dos
produtos A, B e C
ICMS sobre vendas
Mão de Obra Direta
Mão de Obra Indireta
Material de Embalagem utilizado na Produção
Matéria-prima consumida pelo produto A
Gastos gerais de fabricação comuns aos três produtos
Salário dos vendedores

R$38.400,00
R$192.000,00
R$89.600,00
R$384.000,00
R$140.800,00
R$102.400,00
R$25.600,00
R$345.000,00
R$76.800,00
R$12.800,00

Com base nos saldos acima, assinale a opção que apresenta o valor dos
custos diretos.
a) R$511.400,00.
b) R$575.400,00.
c) R$677.800,00.
d) R$780.200,00.
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24. A matéria-prima utilizada na produção, a depreciação do prédio onde funciona
a área de produção da fábrica e as comissões dos vendedores são
classificados, respectivamente, como:
a) custos fixos, custos variáveis e custos variáveis.
b) custos fixos, custos variáveis e despesas variáveis.
c) custos variáveis, custos fixos e custos variáveis.
d) custos variáveis, custos fixos e despesas variáveis.

25. Uma Sociedade Industrial produz os produtos A, B e C. No mês de agosto de
2012, apresentou os seguintes custos e despesas:
Mão de Obra Indireta
Mão de Obra Direta
Depreciação de máquinas utilizadas na produção dos
produtos A, B e C
Depreciação de móveis do setor de vendas
Aluguel do departamento de vendas
Embalagem utilizada na produção
Comissão dos vendedores
Remuneração dos vendedores
Matéria-prima direta consumida
Gastos gerais de fabricação comuns aos três produtos
Impostos sobre as vendas

R$200.000,00
R$350.000,00
R$220.000,00
R$120.000,00
R$100.000,00
R$100.000,00
R$200.000,00
R$100.000,00
R$700.000,00
R$280.000,00
R$600.000,00

Com base nos gastos informados, os custos indiretos no período foram:
a) R$420.000,00.
b) R$480.000,00.
c) R$700.000,00.
d) R$800.000,00.

26. Uma indústria apresentou os seguintes custos de produção no período,
referentes aos produtos A e B:
Custos
Produto A
Produto B
Mão de obra direta R$60.000,00 R$40.000,00
Matéria-prima
R$50.000,00 R$50.000,00
Os custos indiretos de produção foram de R$80.000,00.
Utilizando-se o custeio por absorção e o total de custos diretos como
critério de rateio, é CORRETO afirmar que:
a) o custo de produção do produto A é R$150.000,00.
b) o custo de produção do produto A é R$154.000,00.
c) o custo de produção do produto B é R$122.000,00.
d) o custo de produção do produto B é R$130.000,00.
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27. Uma empresa societária contratou o empregado A por prazo determinado, uma
vez que a natureza do serviço justificava a predeterminação do prazo e o
empregado B com contrato de experiência.
Em relação à duração do contrato de trabalho, é CORRETO afirmar que:
a) o prazo máximo do contrato de A é de 1 ano e de B é de 90 dias.
b) o prazo máximo do contrato de A é de 1 anos e de B é de 45 dias.
c) o prazo máximo do contrato de A é de 2 anos e de B é de 45 dias.
d) o prazo máximo do contrato de A é de 2 anos e de B é de 90 dias.

28. De acordo com o que estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) a
respeito da remuneração dos empregados, julgue os itens abaixo como
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
I. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos
legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
II. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos
os efeitos legais, a alimentação, a habitação, o vestuário ou outras
prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume,
fornecer habitualmente ao empregado.
III. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho,
pode ser estipulado por período superior a um mês, no que concerne a
comissões, percentagens e gratificações, no período de trinta dias.
IV. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao
mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário,
sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade.
A sequência CORRETA é:
a) F, F, V, V.
b) F, V, V, F.
c) V, V, F, V.
d) V, V, V, V.

29. Em relação ao contrato individual de trabalho, é CORRETO afirmar que:
a) o contrato de experiência só poderá ser prorrogado uma vez, não podendo o
prazo total do contrato exceder a noventa dias.
b) o contrato individual de trabalho requer, necessariamente, forma expressa, ou
seja, registro por escrito.
c) a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa afetará os
contratos de trabalho dos respectivos empregados, tornando-os inválidos.
d) as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das
partes interessadas, sem quaisquer restrições.
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30. De acordo com o que estabelece o Código Civil Brasileiro a respeito do
Empresário, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em
seguida, assinale a opção CORRETA.
I. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas
Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.
II. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno
gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos.
III. Considera-se empresário quem exerce, profissionalmente, atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de
serviços.
A sequência CORRETA é:
a) V, V, V.
b) V, F, F.
c) F, V, F.
d) F, F, V.

31. Compete à União instituir imposto sobre:
a) importação de produtos estrangeiros e propriedade territorial rural.
b) importação de produtos estrangeiros e propriedade de veículos automotores.
c) propriedade de veículos automotores e transmissão causa mortis e doação de
quaisquer bens ou direitos.
d) propriedade territorial rural e transmissão causa mortis e doação de quaisquer
bens ou direitos.

32. De acordo com a legislação tributária, julgue os itens abaixo como Verdadeiros
(V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
I. O Poder Executivo poderá alterar, nos limites estabelecidos em lei, as
alíquotas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF).
II. Somente a Lei Complementar pode definir o fato gerador, a base de
cálculo e o contribuinte de um tributo.
III. A vedação constitucional à cobrança de tributos antes de decorridos 90
dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu não se aplica
ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
A sequência CORRETA é:
a) V, V, V.
b) V, V, F.
c) F, F, V.
d) F, F, F.
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33. Uma sociedade efetuou uma aplicação em Certificado de Depósito Bancário no
valor de R$10.000,00, com uma taxa de 1,5% a.m., com capitalização
composta por um período de 12 meses.
Ao fim do sexto mês, o valor atualizado da aplicação, desprezando-se os
centavos, era de:
a) R$11.956.
b) R$11.800.
c) R$10.934.
d) R$10.900.

34. Uma sociedade empresária fez uma aplicação no valor de R$200.000,00, por
12 meses, obtendo um montante ao final da aplicação de R$800.000,00.
A taxa de juros simples mensal praticada durante a operação é de,
aproximadamente:
a) 10%.
b) 25%.
c) 33%.
d) 42%.

35. Uma empresa está adquirindo um compressor para pintura em 12 parcelas
iguais. O preço com pagamento a prazo do equipamento é de R$1.200,00. No
momento da aquisição, o fornecedor informou que, havendo pagamento
antecipado das parcelas, haveria desconto comercial ou por fora para cada
mês antecipado, considerando uma taxa de juros simples de 2% a.m.. Ao
efetuar o pagamento da sétima parcela, a empresa percebeu que havia sobra
de caixa e que poderia antecipar o pagamento da última parcela.
Assinale a opção que apresenta o valor a ser desembolsado no sétimo
mês, referente ao pagamento da última parcela.
a) R$88,00.
b) R$90,00.
c) R$100,00.
d) R$112,00.

36. É penalidade aplicável com sanção ética a transgressão de preceito do Código
de Ética Profissional do Contador, EXCETO:
a) Advertência Pública.
b) Advertência Reservada.
c) Censura Pública.
d) Censura Reservada.
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37. Com relação à aplicação das sanções éticas, julgue as sanções descritas nos
itens abaixo e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
I. Ação cometida que resulte em ato que denigra publicamente a imagem do
Profissional da Contabilidade.
II. Ausência de punição ética anterior.
III. Punição ética anterior transitada em julgado.

São consideradas como agravantes, de acordo com o Código de Ética
Profissional do Contador, aquelas apresentadas nos itens:

a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) I, II e III.
d) II e III, apenas.

38. De acordo com o que estabelece o Código de Ética Profissional do Contador,
com relação ao valor dos serviços contábeis, julgue os itens abaixo como
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
I. Deverão ser considerados na determinação do valor dos serviços contábeis,
entre outros elementos, o resultado lícito favorável que para o contratante
advirá com o serviço prestado.
II. O valor dos serviços contábeis poderá ser acordado verbalmente ou por
escrito, antecipadamente ou após a prestação do serviço, desde que
claramente identificados a relevância, o vulto, a complexidade e a
dificuldade do serviço a executar.
III. O tempo que será consumido para a realização do trabalho e a
possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços são
elementos a serem considerados para determinação do valor a ser cobrado
pelos serviços.

A sequência CORRETA é:

a)
b)
c)
d)

V, V, F.
V, F, V.
F, V, F.
F, F, V.
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39. Com relação às normas de conduta dos profissionais da Contabilidade contidas
no Código de Ética, analise as ações apresentadas nos itens abaixo e, em
seguida, assinale a opção CORRETA.
I. Aceitar o desempenho de cargo de dirigente das entidades de classe,
admitindo-se a justa recusa.
II. Utilizar-se de posição ocupada na direção de entidade de classe em
benefício próprio ou para proveito pessoal.
III. Prestar seu concurso moral, intelectual e material, salvo circunstâncias
especiais que justifiquem a sua recusa.
IV. Acatar as resoluções votadas pela classe contábil, inclusive quanto a
honorários profissionais.
O profissional da Contabilidade deve, com relação à classe, observar as
normas de conduta expressas apenas nos itens:
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) I, III e IV.
d) II, III e IV.
40. De acordo com o Código de Ética Profissional do Contador, julgue os itens
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida assinale a opção
CORRETA.
I. É dever do Profissional da Contabilidade renunciar as funções que exerce,
logo que se positive a falta de confiança por parte do cliente ou
empregador, a quem deverá notificar com trinta dias de antecedência,
zelando, contudo, para que os interesses do cliente ou empregador não
sejam prejudicados, evitando declarações públicas sobre os motivos da
renúncia.
II. É dever do Profissional da Contabilidade guardar sigilo sobre o que souber
em razão do exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do serviço
público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por
autoridades competentes, entre estas os Conselhos Regionais de
Contabilidade.
III. É dever do Profissional da Contabilidade comunicar, desde logo, ao cliente
ou empregador, em documento reservado, eventual circunstância adversa
que possa influir na decisão daquele que lhe formular consulta ou lhe
confiar trabalho, estendendo-se a obrigação a sócio e executores.
IV. É dever do Profissional da Contabilidade ser solidário com os movimentos
de defesa da dignidade profissional, seja propugnando por remuneração
condigna, seja zelando por condições de trabalho compatíveis com o
exercício ético-profissional da Contabilidade e seus aprimoramentos
técnicos.
A sequência CORRETA é:
a) F, F, V, F.
b) F, V, F, V.
c) V, F, F, V.
d) V, V, V, V.
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41. Considerando os Princípios de Contabilidade dispostos na Resolução CFC
750/93 e alterações posteriores, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale
a opção CORRETA.
I. O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de mensuração e
apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações
íntegras e tempestivas.
II. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da
informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância, por isso, é
necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da
informação.
III. O Princípio do Registro pelo Valor Original determina que os componentes
do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das
transações, expressos em moeda nacional.
Estão CORRETOS os itens:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) I, II e III.
d) II e III, apenas.

42. Considerando o que dispõe a Resolução CFC n.º 750/93, que trata dos
Princípios de Contabilidade, no que se refere ao Princípio do Registro pelo
Valor Original, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em
seguida, assinale a opção CORRETA.
I. A moeda, embora aceita universalmente como medida de valor, não
representa unidade constante em termos do poder aquisitivo.
II. Para que a avaliação do patrimônio possa manter os valores das
transações originais, é necessário atualizar sua expressão formal em
moeda nacional, a fim de que permaneçam substantivamente corretos os
valores dos componentes patrimoniais e, por consequência, o do Patrimônio
Líquido.
III. A atualização monetária fere o Princípio do Registro pelo Valor Original por
representar uma nova avaliação, mediante a aplicação de indexadores ou
outros elementos aptos a traduzir a variação do poder aquisitivo da moeda
nacional em um dado período.
A sequência CORRETA é:
a) F, F, F.
b) F, F, V.
c) V, V, F.
d) V, V, V.
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43. O termo “empresas de pequeno e médio porte” adotado pela NBC TG 1000 –
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas NÃO inclui:

a) as companhias abertas, reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
b) as sociedades por ações, sem negociação de suas ações ou outros
instrumentos patrimoniais.
c) as sociedades que elaboram demonstrações contábeis para fins gerais para
usuários externos.
d) as sociedades que não têm obrigação pública de prestação de contas.

44. Em relação à NBC TG 04 – Ativo Intangível, relacione os termos na primeira
coluna com os seus respectivos significados na segunda coluna e, em seguida,
assinale a opção CORRETA.
(1)

Valor Contábil

(

)

(2)

Valor
Amortizável

(

)

(3)

Valor Justo de
um Ativo

(

)

(4)

Valor Residual
de um Ativo
Intangível

(

)

É o custo de um ativo ou outro valor que
substitua o custo, menos o seu valor residual.
É o valor estimado que uma entidade obteria
com a venda do ativo, após deduzir as
despesas estimadas de venda, caso o ativo já
tivesse a idade e a condição esperadas para o
fim de sua vida útil.
É o valor pelo qual um ativo é reconhecido no
balanço patrimonial após a dedução da
amortização acumulada e da perda por
desvalorização.
É o valor pelo qual um ativo pode ser negociado
entre partes interessadas, conhecedoras do
negócio e independentes entre si, com ausência
de fatores que pressionem para a liquidação da
transação ou que caracterizem uma transação
compulsória.

A sequência CORRETA é:

a) 3, 4, 1, 2.
b) 2, 4, 1, 3.
c) 2, 1, 4, 3.
d) 3, 1, 2, 4.
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45. De acordo com a NBC TG – Estrutura Conceitual, são consideradas
características qualitativas da informação contábil:

a) Representação Fidedigna, Conservadorismo e Relevância.
b) Relevância, Compreensibilidade, e Prudência.
c) Consistência, Prudência e Compreensibilidade.
d) Compreensibilidade, Representação Fidedigna e Relevância.

46. De acordo com a NBC TG 16 – Estoques, analise os itens abaixo, em relação à
apuração do custo de aquisição dos estoques, e, em seguida, assinale a opção
CORRETA.

I.
II.
III.
IV.

Despesas de comercialização.
Impostos de importação.
Preço de compra.
Valor anormal de desperdício de materiais.

Integram o custo de aquisição dos estoques apenas o que está
apresentado nos itens:

a) II, III e IV.
b) II e III.
c) I, II e III.
d) I e III.

47. Uma indústria, constituída na forma de sociedade de capital aberto, adquiriu
um terreno com o objetivo de construir no futuro uma nova unidade fabril.
Assinale a opção que apresenta a norma que é aplicável ao terreno descrito.

a) NBC TG 04 – Ativo Intangível.
b) NBC TG 16 – Estoques.
c) NBC TG 27 – Ativo Imobilizado.
d) NBC TG 28 – Propriedade para Investimento.
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14 dólares
Carlos Drummond de Andrade

1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Um poeta da geração de 45, meu amigo (há desses milagres), contou-me
que sua glória transpusera enfim o limite do Villarino e se projetara nos Estados
Unidos. Uma revista da Madison Avenue pedira-lhe versos, traduzira-os
limpamente e pagara por eles quantia que nunca jornal algum nessas brenhas
ousou soltar por trabalho desse naipe.
– Mil contos? – perguntei-lhe, assanhadíssimo.
– Tanto assim, não. 20 dólares. Mas o versinho era curto, sem métrica.
Legal, não acha?
Não dá para um automóvel, pensei comigo, mas felicitei o rapaz [...]. Em
todo caso, apeteceu-me espiar a cor do dinheiro forte.
– Amigo, vi poucos dólares em minha vida. Viagem mesmo, faço a de
lotação para a cidade, e ando farto da efígie do Rio Branco. Me mostre seu
dolarzinho.
– Bem, devo explicar que dos meus 20 dólares poéticos, o governo norteamericano papou 6, de imposto de renda. Cobrado na fonte, hein? [...]
– De qualquer maneira, 14 dólares são 14 dólares – sentenciei, mais para
confortar o jovem confrade que como eco de convicção profunda. – Ora deixe ver
os 14 dólares.
– O cheque?
– Não, a espécie, a figurinha da águia.
– Bem, não houve propriamente dólares. O cheque dizia esse nome santo,
mas o caixa, no banco americano que o descontou, explicou-me que dólar é a
mesma coisa que cruzeiro.
– E você acreditou?
– Era acreditar ou largar. Disse-me que, onde quer que eu levasse o
cheque, me pagariam em cruzeiros, a menos que eu fosse a Nova York receber na
matriz. Tentei argumentar que aquilo era uma importação de capitais, saudável à
pátria: a tal revista possuía 14 dólares em Nova York, e por artes de um simples
poema hermético, esses dólares vinham dinamizar a economia brasileira. O Banco
os desembolsaria aqui, mas ficaria com outros 14 em Nova York, para importação
de tratores, geladeiras, etc.
– E ele?
Sorriu, mas ponderou que eram ordens da Carteira de Câmbio do Banco do
Brasil. E tinha mais: ia pagar-me ao preço de compra, não ao de venda do dólar.
Mas eu não estou vendendo, estou recebendo, retruquei ao caixa. Ele abanou a
cabeça: “Também não está comprando; então, aplica-se a cotação de venda, que
mais nos convém.” Em resumo: saí com 1.029 cruzeiros no bolso, um tanto
confuso. Veja o que é o dólar: a primeira oportunidade que me dão de possuir 20,
logo de saída perco 6, e os outros se dissolvem no ar em simples cruzeiros. Há
quem os venda e quem os compre, mas ninguém os vê. Tenho a impressão de que
dólar não existe, apesar de tão forte, ou por isso mesmo. [...]
Fala, Amendoeira: costumes. In: Obra Completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1967. p.766-767.
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48. De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que:

a) A quantia sofreu desconto de 30%, relativo ao imposto de renda retido na fonte.
b) O enunciado entre parênteses (“há desses milagres”), na linha 1, deve ser
compreendido conotativamente.
c) O poeta recebeu mil contos ou vinte dólares pela publicação de seus versos em
uma revista de Villarino, cidade dos Estados Unidos.
d) Por causa da distância, o narrador compara a uma viagem seu deslocamento de
lotação para a cidade.

49. A leitura do texto NÃO permite inferir que:
a) A exaustiva argumentação do poeta foi insuficiente para convencer o caixa do
banco americano no Brasil.
b) O cheque descontado rendeu ao poeta quantia em moeda brasileira.
c) O narrador conclui que o dólar é moeda forte porque não existe, pois ninguém o
vê.
d) Os fatos narrados ocorreram há décadas.

50. No texto, de acordo com os padrões da norma culta da língua portuguesa, é
FALSO afirmar que:
a) “Legal” (linha 7) e “papou” (linha 13) são exemplos de gíria e, como tal, devem
ser interpretados conotativamente.
b) A oração adjetiva “mas o caixa, no banco americano que o descontou” (linha 20)
é restritiva, ao passo que a oração adjetiva “que mais nos convém.” (linha34-35)
tem sentido explicativo.
c) É correta a colocação pronominal em “se projetara” (linha 2), “o descontou”
(linha 20), “ia pagar-me” (linha 32) e “os vê” (linha 38).
d) No último parágrafo, o sinal de dois pontos, nas três ocorrências, decorre da
expressão de um esclarecimento, de uma síntese ou de uma consequência do
enunciado que o sucede.
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RASCUNHO DO GABARITO
ESTA PÁGINA PODERÁ SER DESTACADA
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