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Docentes

Caderno de Provas
Questões Objetivas
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Instruções
1 Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2 Após a autorização para o início da prova, confira-a, com a máxima atenção, observando
se há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua
compreensão.
3 A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, não podendo o candidato retirar-se
com a prova antes que transcorram 2 (duas) horas do seu início.
4 A prova é composta de 50 (cinquenta) questões objetivas.
5 As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no Cartão Resposta a ser
entregue ao candidato. Lembre-se de que para cada questão objetiva há APENAS UMA
resposta.
6 O cartão-resposta deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica (tinta
azul ou preta).
7 A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem,
portanto, esclarecimentos.
8 O CANDIDATO deverá devolver ao FISCAL o Cartão Resposta, ao término de sua prova.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
01.

A respeito das Demonstrações Contábeis-Financeiras, julgue os conceitos abaixo e em
seguida assinale a opção INCORRETA:
a) A mensuração do resultado é frequentemente usada como medida de desempenho ou como
base para outras avaliações, tais como o retorno do investimento ou resultado por ação.
b) Demonstrações contábeis elaboradas de propósito geral objetivam fornecer informações que sejam
úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o
propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinados grupos de usuários.
c) A Demonstração do Valor Adicionado – DVA deve proporcionar aos usuários das demonstrações
contábeis informações adicionais em relação às apresentadas nas demonstrações contábeis
tradicionais, tais como descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados
nelas e informação acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas
referidas demonstrações.
d) As informações sobre os fluxos de caixa são úteis para avaliar a capacidade da entidade gerar
caixa e equivalentes de caixa, bem como as necessidades da entidade de utilização desses fluxos
de caixa.
e) Resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que
resulta de transações e outros eventos derivados de transações com os sócios na qualidade de
proprietários.

02. De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1), do Comitê de Pronunciamentos

Contábeis, ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem substância física. Nesta
perspectiva, analise as sentenças abaixo:
I – Um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se o custo do ativo puder ser mensurado
com confiabilidade, e for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis
ao ativo serão gerados em favor da entidade.

II – Não se consideram intangíveis as despesas pré-operacionais (aquelas efetuadas antes da
operação de novo empreendimento, como de treinamento de pessoal administrativo ou de pessoal
de vendas, ou relativos a toda a burocracia da organização da empresa) e de reorganização
administrativa.
III – O ativo intangível deve ser baixado por ocasião de sua alienação ou quando ainda são
esperados benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou alienação.
IV – São exemplos de classe de ativo intangível: marcas; títulos de periódicos; softwares;
licenças e franquias; direitos autorais, patentes e outros direitos de propriedade industrial, de
serviços e operacionais; receitas, fórmulas, modelos, projetos e protótipos; e ativos intangíveis
em desenvolvimento.
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São afirmativas INCORRETAS:
a) Somente I, III e IV.
b) Somente II, III e IV.
c) Somente III.
d) Somente IV.
e) Somente I, II e III.
Com base nas informações abaixo, responda às questões 03 e 04:
Uma companhia empresarial adquiriu o produto Y para revenda, conforme informações abaixo:
•

Aquisição de 100 unidades do produto Y por R$11,00 cada.

•

Incorreu em despesas de R$80,00 de frete.

•

Destaque na NF do Imposto sobre Produtos industrializados (IPI) no valor de R$100,00.

•

Destaque do ICMS de 12% sobre o produto.

•

Gastos com profissional de propaganda do produto no valor de R$ 500,00.

•

Aquisição de um armário expositor para o produto no valor de R$200,00.

O valor de venda inicial do produto era de R$50,00. No primeiro mês, venderam 50% do produto,
e no segundo mês, devido ao lançamento de novo produto similar no mercado, o produto passou
a ser vendido por R$40,00, sendo vendido mais seis unidades do estoque. Sabendo que a empresa
não recupera ICMS e nem IPI, e com base nas informações acima, responda às duas questões
abaixo:

03. Qual o valor de custo de cada unidade do Produto Y?
a) R$ 12,80
b) R$ 18,80
c) R$ 11,80
d) R$ 13,32
e) R$ 19,80
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04. Considerando que a empresa não possuía estoque inicial, o valor de estoques no segundo

mês será de:

a) R$ 640,00
b) R$ 827,20
c) R$871,20
d) R$563,20
e) R$990,00

05. De acordo com Lei das Sociedades por Ações, as reservas compõem o Patrimônio Líquido.

Em relação às reservas, classifique os itens abaixo em V para VERDADEIRO e F para FALSO:
( ) Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer
outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do
capital social, tendo como finalidade reembolso ou compra de ações.
( ) As reservas estatutárias são constituídas por determinação do estatuto da companhia,
como destinação de uma parcela dos lucros do exercício, desde que: para cada uma, indique,
de modo preciso e completo, a sua finalidade; fixe os critérios para determinar a parcela anual
dos lucros líquidos que serão destinados à sua constituição, e estabeleça o limite máximo da
reserva.
( ) Na reserva de contingência são registrados os valores com a finalidade de compensar, em
exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa
ser estimado.
( ) A reserva de Incentivos Fiscais são valores da parcela do lucro líquido decorrente de
doações ou subvenções governamentais para investimentos.
A CORRETA classificação dos itens, de cima para baixo, é:
a) V – F – V – V
b) V – F – F – F
c) F – V – F – V
d) V – V – F – F
e) F – V – V – V
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06.

Uma companhia empresarial no final do exercício, antes da apuração do resultado do
período, apresentava os seguintes saldos em suas contas contábeis, conforme a tabela abaixo:
CONTAS

SALDOS - R$
1.000,00
1.930,00
9.000,00
1.000,00
1.500,00
8.000,00
2.430,00
5.000,00
4.000,00
2.000,00
3.000,00
15.000,00
500,00
11.400,00
3.500,00
1.100,00
1.500,00

Veículos
Duplicatas a Receber
Capital Social
Salários a Pagar
Caixa
Estoque de Mercadorias
Fornecedores
Empréstimos a Pagar Longo Prazo
Máquinas e Equipamentos
Bancos Conta Movimento
Reservas de Lucros
Venda de Produtos
Ajustes de Avaliação Patrimonial (credor)
Custo da Mercadoria Vendida (CMV)
Salários
Energia Elétrica
Ações em Tesouraria

Com base nesses dados e após a apuração do exercício, o resultado do período será:
a) Lucro no valor de R$14.000,00.
b) Prejuízo no valor de R$1.000,00.
c) Lucro no valor de R$11.000,00.
d) Lucro no valor de R$10.000,00.
e) Prejuízo no valor de R$500,00.

07.

Uma companhia empresarial que fabrica um único produto no nível máximo de sua
capacidade de produção de 4.000 unidades, tem custo fixo total de R$30.000,00, e custo variável
total de R$ 100.000,00. Produzindo 1.500 unidades em um período, apresenta o seguinte custo
total por unidade produzida:
a) R$ 86,67
b) R$ 45,00
c) R$ 32,50
d) R$ 52,50
e) R$ 90,00
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08. A Indústria Lorenzone Ltda. produz bolsas femininas. Em 31 de Julho de determinado ano

apresentou o seguinte movimento:

Custos incorridos no mês

R$

Mão de obra direta
Custos Indiretos de fabricação
Matéria-prima aplicada na produção
Vendas realizadas no mês
Lucro Bruto nas vendas de produtos

940,00
1.750,00
1.950,00
9.610,00
5.000,00

Estoques
Matérias-primas
Produto em elaboração
Produtos acabados

Inicial – R$
850,00
300,00
1.200,00

Final – R$
800,00
250,00
400,00

Com base nas informações acima, o valor das compras de matérias-primas no mês julho foi de:
a) R$ 1.950,00
b) R$ 1.900,00
c) R$ 2.000,00
d) R$ 2.150,00
e) R$ 2.650,00

09.

Em uma entidade empresarial industrial, a quantidade produzida vem aumentando
gradativamente. Para ilustrar esse comportamento, o gráfico a seguir representa a situação de
Custos e da Quantidade produzida (representado pela letra Q):

Em análise, as Linhas A e B no gráfico representam, respectivamente, a seguinte situação:
a) Custo variável unitário e Custo fixo unitário.
b) Custo variável total e Custo fixo total.
c) Custo total (fixo e variável) e Custo variável total.
d) Custo total (fixo e variável) e Custo fixo total.
e) Custo fixo unitário e Custo variável unitário.
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10. A Indústria Cremasco Ltda. apresentou os seguintes dados:
Comissão sobre as vendas

5%

Despesas administrativas fixas

6%

Impostos sobre vendas

10%

Despesas com vendas

9%

A empresa adquiriu produto para revenda ao custo de R$100,00, e pratica uma política de lucro
de 30%. Com base nestes dados, qual será o preço de venda do produto?
a) R$ 140,00
b) R$ 160,00
c) R$ 250,00
d) R$ 120,00
e) R$ 200,00

11. A empresa a Gente Boa Ltda. possui o seguinte patrimônio: R$ 20.000,00 em móveis;

R$ 40.000,00 em Máquinas; R$ 10.000,00 em caixa; deve aos fornecedores R$ 15.000,00, e
seu PL é de R$ 55.000,00. Ela decide adquirir R$ 30.000,00 em mercadorias, a prazo. Esta
aquisição de mercadorias acarretará em
a) aumento do Ativo e diminuição da dívida com fornecedores.
b) permanência da situação do Ativo.
c) aumento do Ativo e das Obrigações.
d) modificação da Situação Líquida Patrimonial.
e) redução do Patrimônio Líquido.

12. “Informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões
que possam ser tomadas pelos usuários. A informação pode ser capaz de fazer diferença em
uma decisão mesmo no caso de alguns usuários decidirem não a levar em consideração, ou já
tiver tomado ciência de sua existência por outras fontes”.

O texto acima, transcrito da Resolução CFC nº 1374/2011, que alterou a NBC TG ESTRUTURA
CONCEITUAL, apresenta uma característica da informação contábil/financeira. Identifique
dentre as opções a seguir a que tipo de característica se refere:
a) Materialidade, uma característica qualitativa fundamental.
b) Verificabilidade, uma característica qualitativa de melhoria.
c) Relevância, uma característica qualitativa fundamental.
d) Relevância, uma característica qualitativa de melhoria.
e) Compreensibilidade, uma característica qualitativa de melhoria.
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13.

Pode-se definir Situação Líquida Patrimonial como a Riqueza efetiva da entidade,
observados seus bens, direitos e obrigações. Nesta ótica, assinale a opção que contribui para a
modificação da Situação Líquida Patrimonial, também chamado de Fato Modificativo:
a) Pagamento de duplicatas pelo valor de face.
b) Compra de mercadorias a prazo.
c) Recebimento de duplicatas pelo valor de face.
d) Pagamento de conta de consumo de energia elétrica.
e) Compra de mercadorias a vista.

14. A Cia. JQuest S/A, em virtude de recursos disponíveis para aplicações, resolve realizar um

investimento estratégico, adquirindo 60% das ações da Cia. Skank. A Cia. Skank possui um
capital social de R$ 200.000,00. A Cia. JQuest pagou pelas ações o total de R$ 150.000,00. Qual
o nome dado à diferença de valores entre o valor nominal das ações e o valor efetivamente pago?
a) Déficit
b) Equivalência
c) Ágio
d) Deságio
e) Perda

15.

As empresas que possuem capital para aplicações, dentre várias alternativas de
investimentos, adquirem ações de outras empresas, as chamadas participações societárias.
Dentre as participações societárias, temos a participação em empresas controladas, as quais
estão sujeitas a:
a) Avaliação pelo Método do Custo de Aquisição.
b) Avaliação pelo Método do Valor de Mercado.
c) Avaliação pelo Método do Custo ou Mercado, dos dois, o maior.
d) Avaliação pelo Método da Equivalência Patrimonial.
e) Avaliação pelo Método da Atualização Monetária.
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Utilize as informações seguintes para responder às questões de 16 a 20:
Em um contexto de grande concorrência e de pequeno crescimento da economia, a Pousada BeiraMar precisa calcular os resultados que está obtendo, com vistas ao seu controle e planejamento.
Para isto, levantou os seguintes dados:
Custos fixos mensais

R$

Custos variáveis por diária

R$

Salários e encargos

24.000,00

Impostos

4,40

Pró-labore

12.800,00

Café da manhã

5,10

Depreciação

20.000,00

Internet

3,50

Lavanderia

1,00

Outros insumos

2,00

Água/Luz/Telefone

7.000,00

Material de escritório

200,00

A Pousada possui 50 apartamentos, que são alugados a um preço de R$ 80,00 por diária, e
apresentou no último ano os seguintes dados:
Períodos
Abril a Setembro

Outubro a Março

Capacidade da pousada em diárias

9.150

9.100

Apartamentos alugados (diárias)

5.050

8.700

Apartamentos vagos (diárias)

4.100

400

16. Utilizando-se estritamente os dados apresentados da Pousada Beira-Mar, o resultado obtido

no período de abril a setembro, em reais, é de:
a) R$ 64.000,00
b) R$ 259.200,00
c) R$ 492.800,00
d) R$ 60.800,00
e) R$ 172.800,00

17. Utilizando-se estritamente os dados apresentados da Pousada Beira-Mar, o resultado obtido

no período de outubro a março, em reais, é de:
a) R$ 64.000,00
b) R$ 259.200,00
c) R$ 492.800,00
d) -R$ 60.800,00
e) R$ 172.800,00
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18. Assinale, dentre as alternativas abaixo, o Ponto de Equilíbrio mensal, em reais, da Pousada
Beira-Mar:

a) R$ 64.000,00
b) R$ 80.000,00
c) R$ 404.000,00
d) R$ 696.000,00
e) R$ 172.000,00

19. Assinale, dentre as alternativas abaixo, a quantidade de diárias mensais que a Pousada

Beira-Mar precisa vender para obter um lucro de R$ 40.000,00 mensais:
a) 2.500
b) 1.625
c) 1.000
d) 500
e) 1.500

20. Dentro da estrutura de custos e preços da Pousada Beira-Mar, se o preço de venda for

reduzido em 30%, sem alterações nos demais dados, ocorrerá em seu ponto de equilíbrio mensal
a seguinte alteração:
a) Reduzirá em 30%.
b) Reduzirá em 60%.
c) Aumentará em 20%.
d) Aumentará em 30%.
e) Aumentará em 60%.

21. A

empresa Pirapora adquire o produto ‘X’ por R$ 400,00, e o revende ao valor de
R$ 900,00. Ela paga comissões de 2,0% a seus vendedores, e 4,0% de impostos sobre o
faturamento. Diante destes dados, identifique a margem de contribuição unitária do produto ‘X’:
a) R$ 500,00
b) R$ 900,00
c) R$ 422,00
d) R$ 446,00
e) R$ 524,00
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22. Determinada indústria possui capacidade de produzir 500.000 kg de granito azul. Para esta
produção, ela tem custo total de R$ 2.000.000,00 por mês, sendo que destes, R$ 500.000,00 são
de custos fixos. Considerando que a empresa pratica um preço de venda unitário de R$ 8,00/kg
do granito azul, calcule o seu Ponto de Equilíbrio em Reais (R$):
a) R$ 800.000,00
b) R$ 500.000,00
c) R$ 250.000,00
d) R$ 100.000,00
e) R$ 62.500,00

23.

Como ferramenta que auxilia a tomada de decisão, tanto de investidores, quanto para
os gestores empresariais, a análise dos demonstrativos contábeis desempenha papel de grande
importância. Com isso, a capacidade de pagamento dentro de um contexto de análise das
demonstrações contábeis, diz respeito diretamente à
a) rentabilidade.
b) liquidez.
c) índices de rotação de estoque.
d) prazo médio de recebimento de duplicatas.
e) Ponto de Equilíbrio.

24. A empresa Promulgada S/A tem projeto de investimento de R$ 1 milhão para sua expansão.

Para suprir a sua necessidade de recursos, busca empréstimos bancários de curto prazo. Esta
busca de recursos é compreendida como exemplo de uma
a) decisão de financiamento.
b) decisão de Investimento.
c) decisão de mercado de capital.
d) decisão de orçamento de produção.
e) decisão de marketing.
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25.

Levando em consideração que uma determinada empresa utilize como parâmetro de
viabilidade de suas aplicações uma taxa de retorno sobre o investimento correspondente a 2,5%
ao mês, a recuperação do investimento (payback simples) se dará aproximadamente em
a) 5 anos.
b) 2,5 anos.
c) 3,33 anos.
d) 20 anos.
e) 10 anos.

26. Buscando identificar sua capacidade de pagamento, uma determinada empresa obtém a

seguinte relação entre recursos aplicados no ativo circulante e as fontes de recursos do passivo
circulante:
AC 216.000,00
PC 360.000,00
Diante da relação estabelecida acima, pode-se dizer que:
a) Há uma sobra de recursos de seis vezes o valor das obrigações em curto prazo.
b) Há uma falta de recursos de sessenta centavos de real em curto prazo.
c) A empresa necessitará de seis anos para o pagamento de suas obrigações.
d) Para cada um real de obrigações, a empresa possui apenas sessenta centavos, em curto prazo.
e) Para cada sessenta centavos de obrigações, a empresa possui um real, em curto prazo.

27. O “Banco da Praça S.A.” dispõe, em seu manual de normas, que o limite de crédito para

seus clientes será estipulado de maneira que o Capital de Terceiros não ultrapasse 60% dos
recursos totais antes da concessão do empréstimo. O cliente “Vidraria Ecoar Ltda.” apresenta o
seguinte Balanço Patrimonial resumido:
ATIVO

R$

PASSIVO

R$

Circulante

180.000,00

Circulante

400.000,00

Realizável a Longo Prazo

320.000,00

Exigível a Longo Prazo

200.000,00

Permanente (imobilizado)
Total

700.000,00
1.200.000,00

Patrimônio Líquido
Total

600.000,00
1.200.000,00

O limite de crédito da “Vidraria Ecoar Ltda.” junto ao “Banco da Praça S.A.” será de:
a) R$ 360.000,00
b) R$ 120.000,00
c) R$ 720.000,00
d) R$ 60.000,00
e) R$ 600.000,00
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28.

A análise de balanços é uma ferramenta importante na obtenção de informações para
tomada de decisão na gestão da entidade. Supondo que uma determinada entidade empresarial
tenha um índice de Liquidez Corrente de 1,50, se aumentarmos o ativo circulante em 10%,
teremos a seguinte ocorrência:
a) A Liquidez Corrente aumentará em 30%.
b) O Capital de Giro Líquido aumentará em 10%.
c) O Capital de Giro Líquido diminuirá em 10%.
d) O Capital de Giro Líquido permanece o mesmo.
e) O Capital de Giro Líquido aumentará em 30%.

29.

Na Administração Pública, receita e a despesa orçamentárias assumem fundamental
importância, pois representam o montante que o Estado se apropria da sociedade por intermédio
da tributação e a sua contrapartida aos cidadãos por meio da geração de bens e serviços. Em
relação às despesas públicas, julgue os itens a seguir:
I – O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado
obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.
II – O pagamento da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por
base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
III – A liquidação da despesa só será efetuada quando ordenado após sua regular liquidação.
IV – Restos a Pagar são as despesas não empenhadas até o dia 31 de dezembro, não pagas ou
canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente.
Estão INCORRETOS apenas os itens:
a) I, II e IV.
b) I, II, III.
c) I, III e IV.
d) II, III e IV.
e) I, II, III e IV.

30. Para que sejam segregadas as informações orçamentárias e patrimoniais, no Plano de Contas

Aplicado ao Setor Público (PCASP), as contas contábeis são classificadas segundo a natureza
das informações que evidenciam, de modo que os registros orçamentários não influenciem ou
alterem os patrimoniais, e vice-versa. Neste contexto, as contas contábeis são evidenciadas,
segundo a natureza das informações, da seguinte forma:
a) Tributária, Orçamentária e Controle.
b) Patrimonial, Controle e Planejamento.
c) Orçamentária, Patrimonial e Tributária.
d) Tributária, Planejamento e Orçamentária.
e) Orçamentária, Patrimonial e Controle.
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31.

Em relação à contabilidade aplicada ao setor público, a receita orçamentária segue a
ordem de ocorrência dos fenômenos econômicos, ditos como estágios ou etapas da Receita
Orçamentária. Dentre os itens abaixo, marque aquele que corresponde a um dos estágios/etapas
da Receita Orçamentária:
a) Fiscalização
b) Empenho
c) Arrecadação
d) Modificação
e) Distribuição

32.

Sabe-se que os créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou
computadas de forma insuficiente na Lei Orçamentária de determinado Ente Público. Neste
contexto, a Lei 4.320/64 classifica os créditos adicionais em:
a) Suplementares, especiais e ordinários.
b) Ordinários, extraordinários e suplementares.
c) Suplementares, especiais e extraordinários.
d) Ordinários, extraordinários e suplementares.
e) Suplementares, ordinários e anuais.

33. Um dos pontos de destaque na Constituição Federal de 1988, com relação ao orçamento

público, foi a criação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Dispõe a Constituição Federal,
no Art. 165, que esta lei serve para:
a) Orientar a elaboração da Lei de Orçamento Anual (LOA).
b) Ordenar e disciplinar a execução de despesas com investimentos.
c) Estimar a receita e fixar a despesa para o exercício seguinte.
d) Ordenar a execução do orçamento fiscal.
e) Determinar o montante a ser empenhado anualmente.

34. O princípio orçamentário que impõe a necessidade de que a Lei Orçamentária contenha
todas as receitas e despesas dos três Poderes, bem como de todas as entidades da administração
direta e indireta, denomina-se:
a) Da anualidade
b) Da universalidade
c) Da exclusividade
d) Da legalidade
e) Da unidade
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Utilize a situação hipotética a seguir como base para responder às questões 35 e 36:
De acordo com a Lei 4.320/64, é vedada a realização de despesa sem o prévio empenho, salvo,
em casos previstos na legislação específica, será dispensada a emissão da nota de empenho.
Diante disto, a Escola Estadual Interiorana, após licitação, contratou uma empresa para limpeza
e conservação da sua sede, com vigência a partir de 1º de setembro de 2011, pelo prazo de 01
(um) ano, com pagamento mensal de R$ 20.000,00.

35. Qual o tipo de empenho que o Setor Contábil/Financeiro da Escola Estadual Interiorana

deverá emitir?
a) Global

b) Extraordinário
c) Ordinário
d) Estimativo
e) Anual

36.

Qual o valor montante que o setor Contábil/Financeiro da Escola Estadual Interiorana
deverá dar baixa relativo ao exercício de 2011 em virtude do pagamento?
a) R$ 240.000,00
b) R$ 60.000,00
c) R$ 80.000,00
d) R$ 120.000,00
e) R$ 260.000,00

37. A Norma Brasileira de Contabilidade para Entidades Cooperativas estabelece critérios e

procedimentos específicos de registro das variações patrimoniais e de estrutura das demonstrações
contábeis, contendo avaliação e informações mínimas para a entidade cooperativa. Nas
sociedades cooperativas, o capital social visa a assegurar a estabilidade patrimonial. Nesse
contexto, o Capital Social na empresa cooperativa é formado por:
a) Quotas-partes
b) Ações
c) Quotas
d) Ações representativas
e) Ações-partes
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38.

Dois amigos constituíram uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada. O
Capital foi realizado conforme dados abaixo:
• O Capital Social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas
mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, a ser integralizado da seguinte forma:
• Sócio 1: 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, totalizando R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), sendo que R$ 50.000,00 são integralizadas neste ato em moeda
corrente do país, e R$ 100.000,00 (cem mil reais) serão integralizadas no prazo de 180
(cento e oitenta) dias em moeda corrente do país;
• Sócio 2: 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma,
totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) integralizadas neste ato,
mediante incorporação à sociedade de um terreno para uso da empresa, avaliado nesse
mesmo valor, conforme laudo pericial.
Com base nestes dados, analise os lançamentos contábeis abaixo:
1 - Subscrição do Capital Social:
D - Capital Social a Realizar (Patrimônio Líquido)
C - Capital Social Subscrito (Patrimônio Líquido) R$ 200.000,00

2 –Integralização do Capital Social
D – Caixa/Banco (Ativo Circulante)
D – Terrenos (Ativo Imobilizado)

R$ 50.000,00

R$ 150.000,00

C – Capital Social Subscrito (Patrimônio Líquido) R$ 200.000,00

3- Integralização do saldo das quotas do sócio 1, no prazo de 180 dias:
D – Caixa (Ativo Circulante)
C - Capital Social a Realizar (Patrimônio Líquido) R$ 100.000,00

Em análise aos lançamentos contábeis, em que o ‘D’ significa Débito e ‘C’ significa Crédito,
podemos afirmar que:
a) Está correto apenas o lançamento do item 1 - Subscrição do Capital Social.
b) Todos os lançamentos estão corretos.
c) Está correto apenas o lançamento do item 2 - Integralização do Capital Social.
d) Está correto apenas o lançamento do item 3 - Integralização do saldo das cotas do sócio 1, no
prazo de 180 dias.
e) Todos os lançamentos estão incorretos.
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39.

Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade, ITG 2004 (Entidades Cooperativas), a
Demonstração de Sobras ou Perdas deve evidenciar, separadamente, a composição do resultado
do período, demonstrando, de forma segregada, ato cooperativo e ato não cooperativo, devendo
ainda apresentá-la por atividade, produto ou serviço desenvolvido pela entidade cooperativa.
Nas Demonstrações Contábeis de uma entidade com fins lucrativos, a Demonstração de Sobras
ou Perdas de uma Cooperativa corresponde ao seguinte relatório contábil-financeiro:
a) Demonstrações dos Resultados Abrangentes.
b) Demonstração do Fluxo de Caixa.
c) Demonstração do Resultado.
d) Demonstração do Valor Adicionado.
e) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

40.

Nas atividades agrícolas, as culturas dividem-se em: Temporárias e Permanentes. Em
relação à cultura temporária, julgue os itens abaixo:
I – Quando atingir a sua maturidade e estiver em condições de produzir, o saldo da conta da
cultura em formação será transferido para a conta “Cultura Permanente Formada” - Imobilizado,
especificando-se o tipo de cultura.
II – Durante o ciclo produtivo, os custos pagos ou incorridos, nesta cultura, serão acumulados em
conta específica, que pode ser intitulada como “Cultura Temporária em Formação” - Estoques Ativo Circulante, especificando-se o tipo de cultura.
III – É aquela que permanece vinculada ao solo e proporciona mais de uma colheita ou produção.
Está INCORRETO:

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

41.

Para a correta classificação contábil é necessário o entendimento de alguns conceitos
básicos na atividade agrícola. De acordo com o Comitê de Pronunciamento Contábil, Planta
Portadora é uma planta viva utilizada na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas,
sendo cultivada para produzir frutos por mais de um período, e com uma probabilidade remota
de ser vendida como produto agrícola, exceto para eventual venda como sucata. Selecione o item
que NÃO corresponde a um exemplo de Planta Portadora:
a) Seringueira
b) Videira
c) Palmeira de dendê
d) Arbusto de chá
e) Milho
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42. O diretor de uma sociedade empresarial solicitou um adiantamento à sua empresa. Tal
procedimento não faz parte da atividade exercida pela empresa, e para tanto, a operação será
devidamente firmada em contrato de mútuo assinado entre as partes. O registro contábil do
referido contrato será feito na conta:
a) Adiantamento a Funcionário – (Ativo Circulante)
b) Adiantamento a Diretor – (Ativo Circulante)
c) Adiantamento a Funcionário – (Ativo não Circulante)
d) Adiantamento a Diretor – (Ativo não Circulante)
e) Adiantamento a funcionário – (Passivo Circulante)
Com base nas informações abaixo, responda às questões 43 e 44:
Uma sociedade empresarial produziu 10.000 unidades de certo produto, incorrendo nos gastos
de produção apresentados a seguir:
Gastos totais

Valores em R$

Mão de obra direta (produção)

10.000,00

Material de embalagem da produção

1.000,00

Despesas com vendas

5.000,00

Matéria-prima consumida na produção

15.000,00

Despesas Administrativas

3.000,00

Salário do supervisor da fábrica

4.000,00

Depreciação dos equipamentos da fábrica

1.000,00

No período, foram vendidas 6.000 unidades ao preço de R$5,00 cada uma, e não havia estoques
anteriores.

43. Diante dos dados apresentados, é correto afirmar que
a) o resultado da empresa pelo método de custeio variável será de R$1.400,00.
b) o resultado da empresa pelo método de custeio por absorção será de R$1.400,00.
c) o resultado da empresa pelo método de custeio variável será de R$6.400,00.
d) o resultado da empresa pelo método de custeio por absorção será de R$6.400,00.
e) o resultado da empresa pelo método de absorção será R$3.000,00.

44. Com base no custeio variável, o valor do estoque final será de:
a) R$10.400,00
b) R$12.400,00
c) R$2.000,00
d) R$10.000,00
e) R$3.000,00
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45. Ao final de um período contábil, o contador Moreira fez o levantamento do saldo contábil

das contas de seu cliente, e obteve os seguintes valores:
CONTAS

Valor em R$

Adiantamento a Fornecedores

7.500,00

Ajustes de Avaliação Patrimonial (credor)

4.500,00

Bancos Conta Movimento

21.500,00

Caixa

16.500,00

Capital a Integralizar

1.500,00

Adiantamento de clientes

3.500,00

Capital Social

14.500,00

Dividendos a Pagar

15.000,00

Duplicatas a Receber

21.000,00

Financiamentos a Pagar (Longo Prazo)

28.000,00

Imposto de Renda a Recolher

4.000,00

Máquinas e Equipamentos

17.000,00

Estoques de Matérias-primas

4.500,00

Estoques de Produtos em Elaboração

8.000,00

Estoques de Produtos Acabados

12.000,00

Reservas de Capital

5.000,00

Salários a Pagar

42.500,00

Após organizar os dados em forma de demonstrações contábeis/financeiras, podemos afirmar
que o valor total do capital de terceiros é de:
a) R$ 28.000,00
b) R$ 61.500,00
c) R$ 89.500,00
d) R$ 65.000,00
e) R$ 93.000,00
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LEGISLAÇÃO
46. De acordo com a Lei 8.122/90, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores

civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, e, ainda, de acordo com a
Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações,
gratificações e adicionais.
b) As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e
condições indicados em lei.
c) As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas
a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício.
d) Na avaliação de estágio probatório do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo
serão observados os seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, lealdade
e produtividade.
e) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade
de horários, observado, em qualquer caso: a de dois cargos de professor; a de um cargo de
professor com outro técnico ou científico; a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais
de saúde, com profissões regulamentadas.

47. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96), assinale a alternativa
CORRETA:

a) A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida articulada com o ensino
médio e concomitante, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio.
b) A educação profissional técnica de nível médio articulada será desenvolvida de forma:
integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental; e concomitante,
oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando.
c) A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação
superior, na forma do regulamento.
d) As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares,
oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula necessariamente
ao nível de escolaridade.
e) Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados,
terão validade nacional, mas não habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior.
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48. De acordo com o Decreto 1.171/94, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor

Público Civil do Poder Executivo Federal, analise as assertivas:

I – A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida
particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia
em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.
II – É vedado ao servidor público fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito
interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.
III – É dever do servidor público apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao
exercício da função, bem como, participar de movimentos e estudos que se relacionem com a
melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum.
IV – A Comissão de Ética prevista no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo não tem poder de aplicar pena ao servidor público.
Marque a alternativa que apresenta somente assertiva(s) CORRETA(S).
a) I, II, III e IV.
b) II e III.
c) I e II.
d) IV.
e) I, II e III.

49. No que pertine a Lei nº 12.772/ 2012, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O Professor das IFE, ocupante de cargo efetivo do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério
Federal, será submetido a um dos seguintes regimes de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa,
extensão e gestão institucional ou tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho, com
dedicação exclusiva.
b) Excepcionalmente, a IFE poderá, mediante aprovação de órgão colegiado superior competente,
admitir a adoção do regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral,
observando 2 (dois) turnos diários completos, sem dedicação exclusiva, para áreas com
características específicas.
c) No caso dos ocupantes de cargos da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, para fins de percepção da RT, será considerada a equivalência da titulação exigida
com o Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC.
d) A estrutura remuneratória do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal possui a
seguinte composição: vencimento básico e retribuição por titulação.
e) Os docentes aprovados no estágio probatório do respectivo cargo, que atenderem os requisitos
de titulação, farão jus a processo de aceleração da promoção de qualquer nível das Classes D I e
D II para o nível 1 da classe D III, pela apresentação de título de mestre ou doutor.
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50. Nos termos da Lei nº 11.892/08 (Lei de Criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência

e Tecnologia), analise as assertivas abaixo no tocante às finalidades e características:

I – desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de
geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades
regionais.
II – promover a interiorização e a horizontalização da educação básica à educação profissional
e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de
gestão.
III – realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o
cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico.
IV – desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica.
Marque a alternativa que apresenta somente assertiva(s) CORRETA(S).
a) I.
b) II.
c) I e III.
d) II e III.
e) I, III e IV.
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