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DISCIPLINA / ÁREA
Contabilidade e Custos

Caderno de Provas
Questões Objetivas
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 04 (quatro) horas, não podendo o candidato retirar-se da sala em que se realiza a
prova antes que transcorra 02 (duas) horas do seu início.
4- A prova é composta de 50 (cincoenta) questões objetivas.
5- As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no Cartão Resposta a ser entregue ao candidato. Lembrese de que para cada questão objetiva há APENAS UMA resposta.
6- A prova deverá ser feita, 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.

CONTABILIDADE E CUSTOS
01. Uma empresa do setor agrícola adquiriu uma quantidade x de insumo no valor de R$50.000,00
e seu estoque inicial era no valor de R$800.000,00. Após uma semana, o dono dessa empresa
declarou ao seu contador que o seu estoque final era R$485.500,00. Considerando variação de
estoque, podemos afirmar que:
a) o PL dessa empresa diminuiu.
b) o ativo dessa empresa aumentou em R$50.000,00.
c) o estoque final dessa empresa é R$364.500,00.
d) o passivo dessa empresa aumentou cerca de 42%.
e) o custo de mercadoria vendida é R$364.500,00.

02. Uma empresa apresenta as seguintes informações para a sua DRE: vendas R$8.000,00; Custo
de mercadoria vendida R$ 2.500,00; Despesas administrativas e financeiras R$ 1.250,00. Diante
desse excerto da DRE e sabendo que:
− a alíquota do IR é 10%;
− houve um abatimento de 5% sobre o valor de venda
é CORRETO afirmar que:
a) o lucro contábil dessa empresa é maior que o valor de suas vendas.
b) o seu lucro é R$ 4.225,00.
c) o lucro dessa empresa é R$ 3.825,00.
d) ao final do exercício, a empresa apresentou lucro de R$ 4.250,00.
e) ao final do exercício, o estoque da empresa era R$4.500,00.

03. Considere os dados a seguir de uma empresa prestadora de serviços técnicos e mão de obra
especializada: Mão de obra utilizada no serviço prestado R$12.000,00; Gastos diretos utilizados na
prestação do serviço R$14.000,00 e gastos indiretos utilizados R$ 8.000,00. Suponha que o saldo
inicial de serviços prestados/mês seja R$10.000,00 e o final R$8.000,00. Quanto aos custos de
serviços vendidos podemos afirmar que:
a) é menor que os gastos envolvidos na prestação dos serviços.
b) o valor da mão de obra utilizada representa cerca de 33% do valor total dos custos de
serviços vendidos.
c) o valor dos custos de serviços vendidos é R$ 20.000,00.
d) o valor dos custos de serviços vendidos é R$ 18.000,00.
e) os gastos utilizados na prestação dos serviços são R$ 14.000,00.

04. O processo de mensurar e apresentar os componentes patrimoniais para produzir informações
íntegras e tempestivas, refere-se ao princípio de contabilidade:
a) da continuidade.
b) da prudência.
c) da oportunidade.
d) da competência.
e) da legalidade.

05. São princípios de contabilidade, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Atualização Monetária
Entidade
Prudência
Oportunidade
Registro pelo Valor Original

A Cia. Astros S/A apresentou o seguinte balanço patrimonial em 31/12/2010. Responda às questões
6 e 7.

Ativo
Ativo Circulante
Caixa
Bancos
Clientes
Estoque
Despesas Antecipadas
Ativo Não Circulante
Clientes
Adiantamentos a diretores
Obras de Arte
Adiantamentos para
inversões fixas
Pesquisa e Desenvolvimento
Estudos, projetos e
detalhamento
Total

Passivo
Passivo Circulante
11.000,00Aluguéis a pagar
8.000,00Salários a pagar
5.000,00Empréstimos
3.800,00Impostos a recolher
2.500,00
3.800,00
2.900,00Patrimônio Líquido
3.500,00Capital Social
6.000,00

10.000,00
9.000,00
8.000,00
5.000,00

21.000,00

1.500,00
5.000,00
53.000,00Total

53.000,00

06. Com base nas informações apresentadas da Cia. Astros S/A, a conta do grupo ativo diferido é:
a)
b)
c)
d)
e)

pesquisa e desenvolvimento.
estudos, projetos e detalhamento.
impostos a recolher.
obras de arte.
adiantamentos para inversões fixas.

07. Ainda de acordo com o balanço da Cia. Astros S/A, o índice de liquidez seca é
aproximadamente:
a) 0,98
b) 0,89
c) 0, 73
d) 1,02
e) 1,08
08.

Uma empresa em fase de descontinuidade apresenta as seguintes informações: Vendas
R$18.000,00; Veículos R$ 8.000,00; Debêntures conversíveis em ações R$ 20.000,00; Provisão
para revisão de valor de mercado R$ 22.000,00; Custo de mercadoria vendida R$ 2.500,00;
Despesas administrativas R$ 3.000,00 e financeiras R$ 11.250,00. Com base nessas informações,
marque a opção CORRETA.
a) O Lucro líquido dessa empresa é maior que as despesas administrativas.
b) O lucro bruto dessa empresa é igual a R$1.250,00.
c) A empresa teve prejuízo no final do exercício.
d) A empresa teve o resultado líquido no valor de R$1.250,00.
e) A empresa teve o lucro bruto igual ao resultado líquido.

09. A venda de mercadorias a prazo feita por uma empresa comercial comparece disposta como:
a)
b)
c)
d)
e)

Vendas Líquidas.
Vendas a receber.
Diferido.
Intangível.
Despesas antecipadas.

10. O payback é um método no orçamento de capital. Marque a opção CORRETA.
a) Demonstra os fluxos de caixa da empresa, em operações de mínimo risco.
b) A diferença aritmética entre o custo do investimento e seu valor.
c) O tempo necessário para que a empresa recupere seu investimento inicial.
d) Torna o valor presente das entradas de caixa igual ao investimento inicial.
e) É o efeito do capital de terceiros sobre o patrimônio líquido.

11. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez, nos seguintes
grupos:
a) Ativo Circulante, Realizável a Longo Prazo e Investimentos.
b) Ativo Circulante, Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Diferido.
c) Ativo Circulante e Ativo Permanente.
d) Ativo Circulante, Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado, Intangível e
Diferido.
e) Ativo Circulante, Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado, Diferido e
Intangível.
12. O sistema de custo que permite que o tomador de decisões tenha a visão de custeio vertical e
horizontal, ou seja, permite tomar decisões estratégicas como alterações no mix de produtos, no
processo de formação de preços e nos processos e redesenho de produtos é o(a):
a) Gestão econômica pelo modelo GECOM
b) Custeio por Absorção
c) Custo-padrão
d) Custo-benefício
e) Custeio Baseado em Atividades - ABC

13.

O tipo de custeio que consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens
elaborados, e só os de produção; todos os gastos relativos ao esforço de produção são distribuídos
para todos os produtos ou serviços feitos é o (a).
a) Custeio por Absorção
b) Custo-padrão
c) Custeio Variável
d) Custeio Baseado em Atividades – ABC
e) Custeio RKW

14. Numa empresa, o total dos custos fixos é R$ 6.000,00; os custos variáveis são da ordem de R$
3.000,00 para o volume de vendas de 8.000 unidades. O ponto de equilíbrio dessa empresa é:
a) 50% a mais em relação ao volume de vendas.
b) 35% a mais em relação aos custos variáveis.
c) 12% a mais em relação aos custos fixos.
d) 20% a mais em relação ao volume de vendas.
e) 25% a menos em relação ao volume de vendas.

15.

Segundo a lei nº 11.638/07, patrimônio líquido é dividido em:
a) capital social, reservas de capital, reservas de reavaliação, reservas de lucros e lucros ou prejuízos
acumulados.
b) capital social, reservas de capital, reservas de lucros e lucros ou prejuízos acumulados.
c)
capital social, reservas de capital, reservas de reavaliação, reservas de lucros, ajustes de
avaliação patrimonial e lucros ou prejuízos acumulados.
d) capital subscrito, reservas de capital, reservas de reavaliação, reservas de lucros, ajustes de
avaliação patrimonial e lucros ou prejuízos acumulados.
e) capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações
em tesouraria e prejuízos acumulados.

16. A movimentação ocorrida em cada conta especificamente é controlada pelo sistema
denominado:
a) Caixa
b) Contas Correntes
c) Demonstração de Resultado do Exercício
d) Diário
e) Razão
17. O objetivo da contabilidade é:
a)
b)
c)
d)
e)

Apresentar, de forma ordenada, as operações de uma empresa.
Registrar a situação financeira da empresa.
Registrar as transações e informar seus reflexos na situação econômico-finaceira.
Informar aos acionistas as variações do patrimônio da empresa.
Apresentar, metodologicamente, o lucro/prejuízo de uma empresa.

18. Analise a representação gráfica do patrimônio e marque a opção CORRETA:
Passivo
Ativo

a)
b)
c)
d)
e)

19.

Patrimônio
Líquido

O capital próprio inexiste.
A inexistência do capital de terceiros.
A existência de despesas de longo prazo.
Existência de recurso dos proprietários.
Condição de insolvência próxima.

Conforme a Lei n. 6.404/76, e as alterações das Leis n. 11.638/07 e 11.941/09, as contas
classificáveis no Ativo Imobilizado são as seguintes:
a) móveis e utensílios, instalações, obras civis e equipamentos de processamento de dados.
b) filantropia, despesas com reorganizações e ferramentas.
c) capital cedido, móveis e utensílios, marcas e patentes e instalações.
d) direitos autorais, peças e conjuntos de reposição e direitos de franquia.
e) semoventes, veículos e duplicatas descontadas.

20.

Se numa determinada situação patrimonial, o montante do ativo representa o dobro do
montante das obrigações com terceiros e o Patrimônio Líquido possui o valor de R$150.000,00, é
CORRETO afirmar que:
a) não existem dividendos a distribuir.
b) a soma das obrigações é de R$ 150.000,00.
c) inexistem Ações em Tesouraria.
d) o CCL é negativo.
e) há indícios de gerenciamento de resultados.

21. Complete as lacunas da seguinte afirmativa:
A conta Impostos a Recolher é classificada como conta __________ e possui saldo __________.
a) patrimonial – devedor.
b) integral – devedor.
c) integral – credor.
d) diferencial – credor
e) especial – devedor.
22. São origens de Capital Circulante Líquido.
a)
b)
c)
d)
e)

Venda de estoque em longo prazo e empréstimo tomado em curto prazo.
Emissão de cheque para 30 dias e empréstimo tomado em curto prazo.
Empréstimo tomado em longo prazo e venda de Ativo Imobilizado.
Melhoria em Imóvel de Terceiros e emissão de cheque à vista.
Compra de mercadorias para revenda sem nota fiscal.

23. A empresa Beta Astros tem R$ 5.000,00 em Caixa; R$ 30.000,00 em conta corrente de um
banco; não possui dívidas em curto prazo e deve um Financiamento de R$ 25.000,00. Portanto, seu
CCL atual é?
a) R$ 35.000,00
b) R$ 10.000,00
c) R$ 60.000,00
d) R$ 5.000,00
e) Zero.

24. Retenções Contratuais é uma conta de:
a)
b)
c)
d)
e)

Receita.
Despesa.
Passivo.
Ativo.
Resultado.

25. O índice de Liquidez Corrente da empresa Alpha Cosmos é igual a 0,89. Com posse dessa
informação pode-se afirmar que:
a) a empresa falirá em 11 dias.
b) 11% dos credores não receberão.
c) o Passivo de curto prazo é maior que o Ativo de curto prazo.
d) a empresa não pagará imposto de renda.
e) a empresa está prestes a participar de uma fusão.

26.

Ações em Tesouraria é uma conta:
a) Retificadora de Ativo.
b) Retificadora de Passivo.
c) Retificadora de Resultado.
d) Retificadora de Patrimônio Líquido.
e) De encerramento de exercício.

27.

No índice de Atividade denominado Prazo Médio de Estocagem indica:
a) o tempo médio necessário para a completa renovação dos estoques da empresa.
b) os estoques médios a vender.
c) o tempo médio que a empresa depende em receber suas vendas.
d) o valor FOB das vendas.
e) o tempo médio para pagamento das dívidas de curto prazo.

28.

Para encontrar-se a Margem Operacional basta dividir o Lucro Operacional por:
a) Lucro Bruto.
b) Vendas.
c) Ativo Circulante.
d) Estoques.
e) Lucro Acumulado.

29.

Entre os princípios de contabilidade aplicados à contabilidade de custos existe o princípio da
realização da receita. Sobre este princípio é CORRETO afirmar que:
a) determina o reconhecimento contábil do resultado antes da realização da receita.
b) em regra, a realização da receita ocorre quando o bem é produzido.
c) determina que os gastos incorridos no processo de produção, somente em casos especiais,
devem ser acumulados na forma de estoques.
d) é responsável por uma das grandes diferenças entre os conceitos de lucro na Economia e na
Contabilidade.
e) trata-se de um princípio de utilização bastante limitada.

30. Entre os princípios de contabilidade aplicados à contabilidade de custos é CORRETO
enumerar:
a) Legalidade, prudência e jurisprudência.
b) Materialidade, legitimidade e conservadorismo.
c) Publicidade, legitimidade e prudência.
d) Prudência, jurisprudência e legitimidade.
e) Prudência, relevância e uniformidade.
31. Sobre o Custeio Baseado em Atividades (ABC), é correto afirmar que:
a) é um método de custeio que amplia sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio
arbitrário de custos indiretos.
b) não pode ser aplicado aos custos diretos.
c) pode também oferecer subsídios para que se atenda às exigências legais com o mínimo de
arbitrariedade no tratamento dos custos indiretos.
d) limita-se ao custeio de produtos.
e) não se ajusta a empresas da nova economia.

32. O que é um Direcionador de Custos para a Contabilidade de Custos?
a)
b)
c)
d)
e)

Um cargo de chefia.
Um comando de partida dobrada.
Uma operação de produção.
O fator que determina o custo de uma atividade.
Um tipo de departamentalização.

33. Sobre a segunda geração do Custeio Baseado em Atividades (ABC), é CORRETO afirmar
que:
a) devido a problemas de entendimento por parte da classe contábil, não é aplicado
corretamente.
b) possibilita a análise de custos sob duas visões: econômica e de aperfeiçoamento de
processos.
c) foi criada pelo catedrático Eliseu Martins para atender às operações fabris.
d) tem as mesmas concepções do RKW.
e) atende apenas aos processos de empresas globalizadas.

34. Centro de custos é:
a)
b)
c)
d)
e)

o cerne da atividade de custeio.
uma unidade derivada do custo marginal.
a unidade mínima de acumulação de Custos Indiretos.
uma perspectiva inovadora de custos.
uma forma de aplicar o Balanced Score Card.

35. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 11.638/07) sobre a Demonstração dos
Fluxos de Caixa é CORRETO afirmar que:
a) não é obrigatória sua elaboração e publicação para a empresa de capital fechado com
patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00.
b) não é obrigatória para as empresas de capital aberto com patrimônio líquido, na data do balanço,
superior a R$ 4.000.000,00.

c) é obrigatória para todas as empresas de capital aberto e fechado, com patrimônio líquido, na
data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00.
d) é obrigatória para todas as companhias e poderá ser substituída pela Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido nas empresas de capital aberto.
e) deixou de ser obrigatória a partir de 2008, mas é elaborada em função de sua importância no
sentido gerencial.

36.

A Cia. Cosmos apresentou em seu Balancete de Verificação levantado em 31/12/2010 as
seguintes contas e respectivos saldos:
Receitas de Serviços - R$ 90.200,00
Veículos - R$ 80.400,00
Custo dos Serviços Prestados - R$ 45.300,00
Capital Social - R$ 100.000,00
Clientes - R$ 30.450,00
Empréstimos a Pagar (curto prazo) - R$ 8.000,00
Provisão para Devedores Duvidosos - R$ 3.260,00
Estoques de Material de Consumo - R$ 4.700,00
Caixa - R$ 2.200,00
Bancos - R$ 58.100,00
Salários a Pagar - R$ 19.260,00
Despesas Diversas - R$ 10.420,00
Depreciação acumulada - R$ 2.000,00
Duplicatas Descontadas - R$ 1.500,00
Fornecedores - R$ 4.340,00
Moveis e utensílios - R$ 9.000,00
Adiantamentos a Fornecedores - R$ 3.000,00
Impostos a Recolher - R$ 15.010,00
Com as contas listadas, a Cia. Cosmos elaborou o Balanço Patrimonial, cujo grupo do Ativo
Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante e Patrimônio Líquido têm os seguintes
valores, respectivamente:
a) R$ 103.210,00; R$ 89.400,00; R$ 58.130,00; R$ 134.480,00.
b) R$ 90.470,00; R$ 52.200,00; R$ 46.610,00; R$ 134.480,00.
c) R$ 93.690,00; R$ 89.400,00; R$ 180.510,00; R$ 179.780,00.
d) R$ 90.690,00; R$ 87.400,00; R$ 49.610,00 R$ 128.480,00.
e) R$ 93.690,00; R$ 87.400,00; R$ 46.610,00; R$ 134.480,00.

37.

De acordo com as características das demonstrações financeiras, segundo a Lei nº 6.404/76
com redação dada pela Lei nº 11.638/07, é INCORRETO afirmar:
a) As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos
ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos
resultados do exercício.
b) Na demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, as contas serão classificadas segundo
os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a
análise da situação financeira da companhia.
c) As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores
correspondentes das demonstrações do exercício anterior.
d) As notas explicativas devem apresentar informações sobre a base de preparação das
demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para
negócios e eventos significativos.
e) Na demonstração do resultado do exercício, serão computados as receitas e os rendimentos
ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda; e os custos, despesas,
encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e rendimentos.

38. De conformidade com o estabelecido pela Lei nº 11.638/07, os direitos que tenham por objeto
bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade,
inclusive o fundo de comércio adquirido se refere à classificação do ativo denominado de:
a) Investimentos.
b) Imobilizado.
c) Intangível.
d) Diferido.
e) Realizável em Longo Prazo.

39. De acordo com o art. 182 da Lei nº 11.604/76, serão classificadas no patrimônio líquido como
reservas de capital as seguintes contas:
a) As contingências.
b) O prêmio por emissão de debêntures.
c) As doações e subvenções para investimento.
d) O produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição.
e) Os lucros para expansão.
40. Marque a alternativa CORRETA sobre o ativo imobilizado.
a) Inclui os bens não corpóreos que sejam propriedade da empresa.
b) Inclui os bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa.
c) Inclui os bens não corpóreos que não sejam da propriedade da empresa.
d) Exclui os bens corpóreos que sejam da propriedade da empresa.
e) Inclui os bens corpóreos não destinados à manutenção das atividades da empresa.

41. A movimentação ocorrida durante o exercício nas contas de Capital é apresentada na seguinte
demonstração contábil:
a) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.
b) Balanço Patrimonial.
c) Demonstração do Resultado do Exercício.
d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa.
42. São exemplos de provisões:
a) Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis.
b) Provisão para fornecedores.
c) Provisões para clientes.
d) Provisões para títulos a pagar.
e) Provisões para benefícios a acionistas.

43. Nas demonstrações Contábeis da Cia. Alvorecer, foram retirados os seguintes dados:
Lucro Líquido: 2.000.000
Ativo Circulante: 2.800.00
Passivo Circulante: 3.000.000
Estoques: 750.000
Patrimônio Líquido: 5.000.000
Ativo Total: 15.000.000
Passivo Não Circulante: 7.000.000
O grau de endividamento da Cia. Alvorecer, em R$ é:
a) Para cada R$ 1,00 de Capital Terceiros, há R$ 2,00 de Capital de Próprio.
b) Para cada R$ 2,00 de Capital Terceiros, há R$ 1,50 de Capital de Terceiros.
c) Para cada R$ 2,00 de Capital Próprio, há R$ 1,00 de Capital de Terceiros.
d) Para cada R$ 1,00 de Capital Terceiros, há R$ 1,50 de Capital de Próprio.
e) Para cada R$ 1,00 de Capital Próprio, há R$ 2,00 de Capital de Terceiros.

44. A Lei nº 11.638/07 determinou que NÃO pode permanecer saldo no balanço patrimonial na
seguinte conta:
a) Reserva de Incentivos Fiscais.
b) Ajustes de Avaliação Patrimonial.
c) Lucros Acumulados.
d) Investimentos Temporários.
e) Aplicações de Liquidez Imediata.

45. Prêmios de seguro a apropriar é uma conta do(a):
a) Ativo Circulante.
b) Ativo Não Circulante.
c) Patrimônio Líquido.
d) Passivo Circulante.
e) Passivo Não Circulante.

46. A modalidade de reorganização de sociedades denominada incorporação é uma operação:
a) ela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em
todos os direitos e obrigações.
b) pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os
direitos e obrigações.
c) pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades,
constituídas para esse fim, ou já existentes.
d) pela qual apenas uma sociedade é absorvida por outra, que lhe sucede em alguns direitos e
obrigações.
e) pela qual se unem três ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em
todos os direitos e algumas obrigações.

47. Com as recentes alterações na Lei nº 6.404/1976, passou-se a exigir das companhias abertas a
elaboração de uma importante fonte de informação sobre a forma de distribuição das riquezas das
empresas. A demonstração referida é denominada:
a) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.
b) Demonstração das Origens e Aplicações de recursos.
c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.
d) Demonstração dos Fluxos de Caixa.
e) Demonstração do Valor Adicionado.

A Cia. Vênus S/A apresentou as seguintes demonstrações contábeis em 31/12/2010:
BALANÇO PATRIMONIAL
CONTAS VALORES (R$)
Ativo Circulante
5.000.000,00
Ativo não Circulante
5.000.000,00
Passivo Circulante
3.000.000,00
Patrimônio Líquido
7.000.000,00
DRE – Demonstração do Resultado do Resultado
CONTAS VALORES (R$)
Receita Líquida
30.000.000,00
CMV
(18.000.000,00)
Lucro Bruto
12.000.000,00
Desp. de Vendas
(3.000.000,00)
Desp. Administrativa
(4.500.000,00)
Desp. Financeira
(500.000,00)
Lucro Operacional
4.000.000,00
Prov. p/IR (35%)
(1.400.000,00)
Lucro Líquido
2.600.000,00
Responda às questões 48, 49 e 50 de acordo com as demonstrações contábeis da Cia. Vênus.

48. O índice de rentabilidade denominado margem operacional é aproximadamente:
a) 0,37
b) 0,52
c) 0,09
d) 0.22
e) 1,00
49. O índice de liquidez corrente é aproximadamente:
a) 1,67
b) 0,71
c) 1,00
d) 0,42
e) 2,00

50. As análises horizontal e vertical das demonstrações contábeis:
a) relaciona os ativos circulantes de maior liquidez com o total do passivo circulante.
b) visam medir a capacidade de pagamento da empresa.
c) compara valores absolutos através do tempo e, entre si, relacionáveis na mesma demonstração.
d) técnica complexa que permite identificar determinadas tendências futuras.
e) primeiro passo Balanced Score Card.
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CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 02/2011
Professor do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

DISCIPLINA / ÁREA
Contabilidade e Custos
FOLHA DE RESPOSTA (RASCUNHO)
Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta
01

11

21

31

41

02

12

22

32

42

03

13

23

33

43

04

14

24

34

44

05

15

25

35

45

06

16

26

36

46

07

17

27

37

47

08

18

28

38

48

09

19

29

39

49

10

20

30

40

50
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CONTABILIDADE E CUSTOS

GABARITO
Questão

Resposta

Questão

Resposta

Questão

Resposta

Questão

Resposta

Questão

Resposta

01

E

11

NULA

21

C

31

C

41

D

02

C

12

E

22

C

32

D

42

A

03

B

13

A

23

A

33

B

43

E

04

C

14

NULA

24

C

34

C

44

C

05

A

15

E

25

C

35

A

45

A

06

B

16

E

26

D

36

E

46

B

07

C

17

C

27

A

37

B

47

E

08

D

18

D

28

B

38

C

48

A

09

B

19

A

29

D

39

NULA

49

A

10

C

20

B

30

E

40

B

50

C

