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Edital 011/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome do candidato: ____________________________________ CPF: _________________-_____ 

 

INSTRUÇÕES 
 

1º) Verifique se este caderno corresponde à sua 
opção de cargo e se contém 40 questões, numeradas 
de 1 a 40. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala 
outro caderno. Não serão aceitas reclamações 
posteriores. 

2º) A prova é composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas, de múltipla escolha, sendo apenas uma 
resposta a correta. 

3º) O tempo de duração da prova é de 4 (quatro) 
horas. 

4º) Não é permitida consulta a qualquer material e os 
candidatos não poderão conversar entre si, nem 
manter contato de espécie alguma. 

5º) Os telefones celulares e similares não podem ser 
manipulados e devem permanecer desligados 
durante o período em que o candidato se encontrar 
na sala, bem como os pertences não utilizados para a 
prova deverão estar embaixo da carteira, ficando 
automaticamente excluído o candidato que for 
surpreendido nessas situações. 

6º) O candidato só poderá deixar o local da prova 
após 2 (duas) horas do início da prova, exceto os três 
últimos candidatos, os quais só poderão deixar o 
local quando todos terminarem a prova. 

 

7º) É proibido fazer anotação de informações 
relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição ou em qualquer outro meio, que não os 
permitidos, assim como recusar-se a entregar o 
material da prova ao término do tempo destinado 
para a sua realização. 

8º) O candidato deverá preencher a caneta o 
Cartão de Respostas, escolhendo dentre as 
alternativas A, B, C, D e E, preenchendo 
totalmente a célula correspondente à alternativa 
escolhida, sendo desconsiderada a resposta se 
não for atendido o referido critério de 
preenchimento. Rasuras e a informação de mais 
de uma alternativa na mesma questão anulará a 
resposta, bem como o preenchimento a grafite. 
Responda a todas as questões. Os rascunhos não 
serão considerados em nenhuma hipótese. 

9º) Não haverá substituição do Cartão de 
Respostas por erro do candidato. 

10º) O candidato poderá levar consigo o caderno 
de provas após decorridas duas horas do início da 
prova. Não será oferecido outro momento para a 
retirada do mesmo.  

11º) É proibida a divulgação ou impressão parcial 
ou total da presente prova. Direitos Reservados. 

 
 

PROVA 
QUESTÕES OBJETIVAS 

Língua Portuguesa 1 a 10 

Conhecimentos Específicos 11 a 40 

 

Área: Ciências Contábeis 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo e responda às questões 
propostas.  
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Vale a pena morrer por isso?* 
 
Por pouco, uma onda de 20 metros de 

altura não matou a surfista carioca Maya 
Gabeira. Foi no mar de Portugal, em 
Nazaré, há coisa de duas semanas. A 
imprensa noticiou tudo em profusão, aos 
borbotões. Num dos sólidos solavancos 
líquidos do oceano bravio, Maya quebrou o 
tornozelo, caiu n’água, perdeu o fôlego, 
perdeu o ar dos pulmões, perdeu a 
consciência e quase perdeu a vida. Só 
sobreviveu porque o amigo Carlos Burle 
saltou do jet ski, conseguiu puxá-la para 
fora da espuma e levou-a até a praia, onde 
fez com que ela respirasse de novo graças 
a uma massagem cardíaca. Logo depois do 
susto, a maior estrela dos sete mares em 
matéria de ondas gigantes sorria: “Morri... 
mas voltei”. 

Que bom. Que ótimo. Ufa! Maya, na 
crista de seus 26 anos, só espera o 
tornozelo ficar em forma para retomar sua 
rotina de “viver a vida sobre as ondas”, 
como na velha canção de Lulu Santos e 
Nelson Motta. Aí, voltará a deslizar sobre 
riscos tão altos quanto os vagalhões que 
desafia. 

A pergunta é: vale a pena? 
A resposta é: mas é lógico que sim. 
Mas dizer isso é dizer pouco. Vamos 

mais fundo: vale a pena por quê? 
Sabemos, até aqui, que parece existir mais 
plenitude numa aventura emocionante e 
incerta do que numa existência segura e 
modorrenta. Mas por quê? Por que as 
emoções sublimes podem valer mais que a 
vida? 

Se pensarmos sobre quem são e o que 
fazem os heróis da nossa era, talvez 
possamos começar a entender um pouco 
mais sobre isso. Os heróis de agora 
parecem querer morrer de overdose de 
adrenalina. Não precisam de drogas 
artificiais. Comem frutas e fazem 
meditação. Não falam mais de revoluções 
armadas. Estão dispostos a sacrificar a 
própria vida, é claro, mas não por uma 
causa política, não por uma palavra de 
ordem ou por uma bandeira universal – 
basta-lhes uma intensa carga de prazer. 

Além dos surfistas, os alpinistas, os 
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velejadores e os pilotos de Fórmula 1 são 
nossos heróis. São caçadores de fortes 
emoções. Enfrentam dragões invencíveis, 
como furiosas ondas gigantescas ou 
montanhas hostis, geladas e íngremes. 
Cavalgam automóveis que zunem sobre o 
asfalto ou pranchas que trepidam a 80 
quilômetros por hora sobre uma pedreira de 
água salgada. Não querem salvar princesa 
alguma. A princesa, eles deixam de gorjeta 
para o dragão nocauteado. O fragor da 
batalha vale mais que a administração da 
vitória. 

Os heróis de agora não fazem longos 
discursos. São protagonistas de guerras 
sem conteúdo, guerras belas simplesmente 
porque são belas, muito embora sejam 
perfeitamente vazias. Qual o significado de 
uma onda gigante? Nenhum. Ela 
simplesmente é uma onda gigante, e esse 
é seu significado. Qual o sentido político de 
morrer com o crânio espatifado dentro de 
um carro de corrida? Nenhum, mas ali está 
a marca de alguém que se superou e que 
merece ser idolatrado. Os heróis de agora 
não são portadores de ideias. São apenas 
exemplos de destemor e determinação. 
São heróis da atitude, não da finalidade. 

O sentido do heroísmo não foi sempre 
assim, vazio. Há poucas décadas, as 
coisas eram diferentes. Antes, os heróis 
não eram famosos pelas proezas físicas, 
mas pelas causas que defendiam. Che 
Guevara, por exemplo. É certo que ele 
gostava de viajar de motocicleta e tinha 
predileção por enveredar-se nas matas e 
dar tiro de espingarda, mas sua aura vinha 
da mística revolucionária. Ele era bom 
porque, aos olhos dos pais dos que hoje 
são jovens, dera a vida pelos pobres, mais 
ou menos como Jesus Cristo – o 
suprassumo do modelo do herói que dá a 
vida pelo irmão. 

Sabemos que Che é idolatrado ainda 
hoje, mas é bem possível que as novas 
gerações vejam nele um herói por outros 
motivos. Che não é um ídolo por ter 
professado o credo socialista, mas pela 
trilha aventurosa que seguiu. Aos olhos da 
juventude presente, a guerrilha não é bem 
uma tática, mas um esporte radical. O que 
faz de Che Guevara um ídolo 
contemporâneo, portanto, é menos a teoria 
da luta de classes e mais, muito mais, o 
gosto por embrenhar-se nas montanhas e 
fazer trekking, a boina surrada, o cabelo 
comprido, a aversão ao escritório, aos 
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fichários e à gravata. 
Nos anos 1970, os pais dos jovens de 

hoje idolatraram Che pelo que viam nele de 
conteúdo marxista. Hoje, os filhos dos 
jovens dos anos 1970 idolatram o mesmo 
personagem pelo que veem nele de 
performático (o socialismo não passou de 
um pretexto para a aventura). Num tempo 
em que as ideias foram esquecidas, o gesto 
radical sobrevive. 

Maya Gabeira continuará no vigor do 
gesto. E nós continuaremos a amá-la por 
isso, porque nossa vida sem ideias ficou 
chata demais. 

 
*Eugênio Bucci. Publicado em: Revista Época, 

nº807, 11 de novembro de 2013, p. 18. 
  

1. Assinale a alternativa em que há uma 
informação implícita subentendida: 

a)  “Só sobreviveu porque o amigo Carlos Burle 

saltou do jet ski (...)” (linhas 10 a 12) 

b) “(...) entender um pouco mais sobre isso.” (linhas 

39 e 40) 

c) “Não falam mais de revoluções armadas”. (linhas 

44 e 45) 

d) “Os heróis de agora não fazem longos discursos.” 
(linhas 64 e 65) 

e) “basta-lhes uma intensa carga de prazer”. (linha 
49) 

_________________________________________ 

2. As expressões “em profusão” (linha 5) e “aos 
borbotões” (linhas 5 e 6) assumem, no texto, 
sentido de, respectivamente: 

a) extensamente – dramaticamente. 

b) em profundidade – com superficialidade. 

c) com intensidade – em grande quantidade. 

d) em abundância – com veemência. 

e) com exuberância – em ebulição. 

__________________________________________ 

3. Assinale a alternativa em que o recurso 
utilizado para a construção do texto está 
identificado de forma INADEQUADA: 

a) “o suprassumo do modelo de herói que dá a vida 
pelo irmão” (linhas 91 a 93) – ironia. 

b) num dos sólidos solavancos líquidos do oceano 
bravio”(linhas 6 e 7) – metáfora. 

c) “a maior estrela dos sete mares em matéria de 
ondas gigantes” (linhas 16 e 17) – perífrase. 

d) “perdeu o fôlego, perdeu o ar dos pulmões, 
perdeu a consciência e quase perdeu a vida.” (linhas 
8 a 10) – gradação. 

e) “Qual o sentido político de morrer com o crânio 
espatifado dentro de um carro de corrida?” (linhas 71 
a 73) – intertextualidade. 

__________________________________________ 

4. De acordo com os sentidos construídos no 
texto, escolha a alternativa em que a relação NÃO 
está adequadamente identificada: 

a)  “Morri... mas voltei” (linhas 17 e 18)  relação de 
contrajunção. 

b) “(...) tão altos quanto os vagalhões que desafia” 
(linhas 25 e 26)  relação de proporção. 

c) “Se pensarmos sobre quem são e o que fazem 
(...)” (linhas 37 e 38)  ideia de hipótese. 

d) “(...) como na velha canção de Lulu Santos e 
Nelson Motta” (linhas 23 e 24)  relação de 
conformidade. 

e) “(...) mas é bem possível que as novas gerações 
vejam nele um herói por outros motivos.” (linhas 
95 a 97)  relação de ressalva. 

__________________________________________ 

5. Qual dos trechos abaixo desempenha no 
texto idêntica função sintática que “lhes” em 
“basta-lhes uma intensa carga de prazer” (linha 
49)? 

a)  “de prazer” (linha 49). 

b) “da luta de classes” (linha 104). 

c) “do gesto” (linhas 118 e 119). 

d) “de revoluções armadas” (linhas 44 e 45). 

e) “a” em “la” (linha 119). 

__________________________________________ 

6. Em qual alternativa a associação entre o 
termo regido e a expressão regente é 
VERDADEIRA? 

a)  “de hoje” (linhas 109 e 110) é regido por “pais” 
(linha 109). 

b) “sem conteúdo” (linha 66) é regido por 
“protagonistas” (linha 65). 

c) “dos anos 1970” (linha 112) é regido por “os 
filhos” (linha 111). 

d) “vazio” (linha 80) é regido por “do heroísmo” 
(linha 79). 

e) “tudo” (linha 5) é regido por “noticiou” (linha 5). 
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7. A respeito do uso da crase no texto, é 
VERDADEIRO afirmar que: 

a) Na linha 24, a expressão “voltará a deslizar” pode 
ser substituída por “voltará à deslizar” sem que 
haja prejuízo à norma culta. 

b) Caso o vocábulo “gravata” (linha 108) seja 
grafado no plural, não há alteração no uso do 
sinal indicativo de crase que o precede. 

c) Na linha 13, a expressão “até a” pode ser 
substituída por “até à” sem que haja prejuízo à 
norma culta. 

d) Uma vez que o verbo dispor exige a preposição 
“a”, deveria haver sinal indicativo de crase em 
“dispostos a” (linha 45). 

e) No trecho “a 80 km por hora” (linhas 57 e 58), 
pode ser usado o sinal indicativo de crase, já que 
se trata de uma velocidade especificada. 

__________________________________________ 

8. Considere o trecho das linhas 73 a 75: 
“Nenhum, mas ali está a marca de alguém que se 
superou e que merece ser idolatrado”. Caso a 
expressão em sublinhada seja substituída por 
“algumas pessoas”, quantos outros vocábulos 
do trecho destacado sofrerão alteração para 
evitar prejuízo à norma culta? 

a) Quatro. 

b) Três. 

c) Cinco. 

d) Um. 

e) Dois. 
__________________________________________ 

9. Sobre as possibilidades de reescritura do 
trecho compreendido entre as linhas 15 e 18, 
abaixo descrito, assinale a alternativa que 
corresponde às mesmas ideias e que não 
apresenta desvios à norma culta: “Logo depois 
do susto, a maior estrela dos sete mares em 
matéria de ondas gigantes sorria: ‘Morri... mas 
voltei’”. 

a) Passado aquele momento de susto, Maya 
afirmou, sorrindo, que havia morrido, mas que 
estava de volta. 

b) No outro dia, Maya disse que, apesar de ter 
morrido, estava sorrindo de volta. 

c) Apesar de as ondas gigantes sorrirem, a estrela – 
que morreu nos sete mares – estava de volta. 

d) A maior estrela dos sete mares, não morreu, pois 
sorrindo estava de volta às ondas gigantes. 

e) O susto das ondas gigantes fez que Maya 
pensasse que morreria; mas, ao contrário, ela 
estava de volta sorrindo. 

10. Escolha a opção que se constitui de um 
pronome que retoma um referente DIFERENTE 
dos demais: 

a)  “a” em “la” (linha 12). 

b) “a” (linha 13). 

c) “seus” (linha 20). 

d) “que” (linha 14). 

e) “sua” (linha 21). 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11. Os Princípios de Contabilidade, de acordo 
com a Resolução 750/1993 alterada pela 
Resolução 1.282/2010, são: 

a) Entidade, Oportunidade, Continuidade, Registro 
pelo valor original, Atualização Monetária, e 
Competência. 

b) Entidade, Continuidade, Atualização Monetária, 
Registro pelo valor original, Competência e 
Prudência. 

c) Entidade, Continuidade, Oportunidade, 
Atualização Monetária, Registro pelo valor 
original, Competência e Prudência. 

d) Entidade, Valor justo, Continuidade, 
Oportunidade, Registro pelo valor original, 
Competência e Prudência. 

e) Entidade, Continuidade, Oportunidade, Registro 
pelo valor original, Competência e Prudência. 

__________________________________________ 

12. A empresa Facilita S/A contratou um seguro 
para cobertura de incêndio para suas 
instalações com vigência de 01.04.2013 a 
31.03.2014. O valor total do prêmio, no valor 
de R$ 8.000,00, foi pago a vista. Conforme o 
princípio da competência, as contas “Seguros 
a Vencer” e “Despesas com Seguros” terão, 
respectivamente, os seguintes saldos em 
31.12.2013: 

a) R$ 0,00; R$ 8.000,00. 

b) R$ 6.000,00; R$ 2.000,00. 

c) R$ 2.000,00; R$ 6.000,00. 

d) R$ 666,67; R$ 7.333,33. 

e) R$ 8.000,00; R$ 0,00. 

__________________________________________ 

13.  A empresa Persistente Ltda tem a seguinte 
situação patrimonial em 31.12.2012: 

Balanço Patrimonial 

Ativo  R$ Passivo  R$ 

Ativo Circulante Passivo circulante 

Caixa 30.000,00 Salários a pagar 4.000,00 
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Clientes 5.000,00 Fornecedores 6.000,00 

Ativo não circulante Patrimônio líquido 

Imobilizado 15.000,00 Capital social 40.000,00 

Total 50.000,00 Total 50.000,00 

Os seguintes fatos ocorreram durante o mês de 
janeiro de 2013: 

 Pagamento de salários de competência de 

dezembro de 2012, no valor de R$ 4.000,00. 

 Compra de Mercadorias para revenda, a 

vista, no valor de R$ 900,00. 

 Pagamento de Fornecedores no valor de R$ 

500,00 com juros por atraso no valor de R$ 

20,00. 

 Pagamento do Aluguel referente ao mês de 

Janeiro de 2013, no valor de R$ 1.000,00. 

 Recebimento de Clientes no valor de R$ 

800,00 acrescido de juros no valor de R$ 

20,00. 

Os fatos apresentados são classificados, 
respectivamente, em: 

a) Modificativo, Modificativo, Permutativo, 
Modificativo, Misto. 

b) Modificativo, Permutativo, Misto, Modificativo, 
Misto. 

c) Permutativo, Permutativo, Modificativo, Misto, 
Modificativo. 

d) Permutativo, Permutativo, Misto, Modificativo, 
Misto. 

e) Misto, Misto, Permutativo, Modificativo, 
Permutativo. 

__________________________________________ 

14. Indique a sequência de contas que 
representam capitais próprios e capitais de 
terceiros, respectivamente: 

a) Capital Social e Adiantamento a Fornecedores 

b) Lucros Acumulados e Adiantamento de 
Clientes 

c) Prejuízos Acumulados e Impostos a Recuperar 

d) Adiantamento a Clientes e Lucros Acumulados 

e) Adiantamento de Clientes e Impostos a 

Recuperar 

__________________________________________ 

15. A Empresa J.C Comércio Ltda, possui os 
seguintes valores mensais de salários dos seus         
empregados: 

 

Funcionários Valor R$ 

A 2.000,00 

B 1.600,00 

Considerando os salários acima, a empresa 
mensalmente contabiliza a provisão de 13º salário 
e Férias. Partindo do princípio que os encargos 
sociais é de 30%, os valores provisionados são: 

a) R$ 910,00 

b) R$ 780,00 

c) R$ 700,00 

d) R$ 720,00 

e) R$ 690,00 

__________________________________________ 

16. Uma empresa industrial realizou as seguintes 
transações em janeiro de 2012: 

 Aquisição da matéria-prima R$ 78.000,00 
(alíquota de IPI 15%) 

 Venda do produto no valor de R$ 110.000,00 
(alíquota de IPI 8%) 

 As aquisições foram interestaduais (alíquota de 
ICMS 12%) 

 As vendas foram dentro do Estado do RGS 
(alíquota de ICMS 17%) 

O valor de IPI e ICMS a Pagar da empresa são, 
respectivamente: 

a) R$ 2.900,00 e R$ 9.320,00 

b) R$ 9.340,00 e R$ 2.800,00 

c) R$ 2.900,00 e R$ 9.340,00 

d) R$ 8.800,00 e R$ 11.700,00 

e) R$ 9.360,00 e R$ 18.700,00 

__________________________________________ 

17. De acordo com os dados abaixo, calcule a 
Receita Líquida e Resultado Bruto 
respectivamente: 

Contas Valor R$ 

Variações Monetárias Passivas 10.000,00 

ICMS sobre Vendas 20.000,00 

Estoque Inicial 15.000,00 

Devolução de Vendas 18.000,00 

Estoque Final 40.000,00 

Seguros sobre Compras 8.000,00 

Compras de Mercadorias 150.000,00 

Despesas com Juros 25.000,00 

Abatimentos sobre Vendas 7.000,00 

Despesas com Vendas 30.000,00 

Receitas com Juros 10.000,00 

Vendas de Mercadorias 570.000,00 

 

a) R$ 525.000,00 e R$ 362.000,00 

b) R$ 525.000,00 e R$ 392.000,00  
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c) R$ 535.000,00 e R$ 392.000,00 

d) R$ 535.000,00 e R$ 410.000,00 

e) R$ 570.000,00 e R$ 437.000,00 

__________________________________________ 

18. Considere os saldos contábeis a seguir e 
calcule o Custo das Mercadorias Vendidas: 

Contas Valor R$ 

Devolução de Compras 5.000,00 

Descontos sobre vendas 2.550,00 

Fretes sobre Compras 600,00 

Estoque Inicial 29.000,00 

Impostos Incidentes sobre Vendas 22.000,00 

Variações Monetárias Ativas 3.000,00 

Vendas Canceladas 5.000,00 

Compra de Material de Escritório 12.000,00 

Seguros sobre Compras 1.000,00 

Abatimentos sobre Vendas 2.500,00 

Estoque Final 4.500,00 

Compra de Mercadorias 45.000,00 

 

a) R$ 65.100,00 

b) R$ 64.400,00 

c) R$ 66.100,00 

d) R$ 78.100,00 

e) R$ 76.500,00 

__________________________________________ 

19. Uma determinada sociedade empresária, em 
31.12.2011, apresentou os seguintes saldos: 

Contas Valor R$ 

Caixa 30.000,00 

Clientes a Receber em 30 dias 28.000,00 

Devolução de Mercadorias 6.000,00 

Impostos a Recuperar 6.700,00 

Custo das Mercadorias Vendidas 24.000,00 

Provisão para Liquidação Duvidosa 3.100,00 

Depreciação Acumulada 6.000,00 

Despesas com Vendas 3.200,00 

Receitas de Vendas 60.000,00 

Móveis e Utensílios 60.000,00 

Capital Social 12.000,00 

Reserva de Lucros 10.000,00 

Despesas Administrativas 18.000,00 

Lucros Acumulados 34.000,00 

Ações em Tesouraria 10.000,00 

Clientes a Receber em 90 dias 29.000,00 

Após o encerramento do exercício, o total do 
Patrimônio Líquido e o total do Ativo Circulante 
são, respectivamente: 

a) R$ 54.800,00 e R$ 90.600,00 

b) R$ 64.800,00 e R$ 90.600,00 

c) R$ 54.800,00 e R$ 93.700,00 

d) R$ 64.800,00 e R$ 86.700,00 

e) R$ 54.800,00 e R$ 86.700,00 

__________________________________________ 

20. Determinada empresa comercial efetuou as 
seguintes operações com mercadorias: 

 02.01.x1 comprou 300 unidades para revenda por 
R$ 100 cada, a prazo, com um IPI de R$ 2.400,00 
destacado na nota fiscal e ICMS de 18%; 

 10.01.x1 comprou 500 unidades para revenda por 
R$ 150,00 cada, a prazo com IPI de R$ 2.500,00 e 
ICMS de 18%.       

 15.01.X1 venda de 400 unidades para revenda por 
R$ 300 cada, a prazo, com ICMS de 18%.   

Tendo em vista que essa empresa adota o Método 
PEPS, podemos afirmar que o CMV e o estoque final 
é: 

a) R$ 39.800,00 e R$ 64.000,00 

b) R$ 39.800,00 e R$ 51.200,00 

c) R$ 39.800,00 e R$ 52.800,00 

d) R$ 27.000,00 e R$ 64.000,00 

e) R$ 64.000,00 e R$ 91.000,00 

__________________________________________ 

21. De acordo com o Artigo 176 da Lei 
6.404/1976, com as alterações da Lei 11.638/2007, 
as Demonstrações Financeiras que a diretoria 
fará elaborar ao fim de cada exercício social, com 
base na escrituração mercantil da companhia e 
que deverão exprimir com clareza a situação do 
patrimônio da companhia e as mutações 
ocorridas no exercício, são: 

a) Balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou 
prejuízos acumulados, demonstração do 
resultado do exercício, demonstração das origens 
e aplicações de recursos e, se companhia aberta, 
demonstração do valor adicionado. 

b) Balanço patrimonial, demonstração das mutações 
do patrimônio líquido, demonstração do resultado 
do exercício, demonstração das origens e 
aplicações de recursos e, se companhia aberta, 
demonstração do valor adicionado. 

c) Balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou 
prejuízos acumulados, demonstração do 
resultado do exercício, demonstração dos fluxos 
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de caixa e, se companhia aberta, demonstração 
do valor adicionado. 

d) Balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou 
prejuízos acumulados, demonstração do 
resultado do exercício, demonstração dos fluxos 
de caixa e, se companhia aberta, demonstração 
das origens e aplicações de recursos. 

e) Balanço patrimonial, demonstração das mutações 
do patrimônio líquido, demonstração do resultado 
do exercício, demonstração dos fluxos de caixa e, 
se companhia aberta, demonstração do valor 
adicionado. 

__________________________________________ 

22. De acordo com o Artigo 186 da Lei 6.404/76, 
sobre a Demonstração de Lucros ou Prejuízos 
Acumulados, é correto afirmar que: 

a) A demonstração de lucros ou prejuízos 
acumulados discriminará somente as 
transferências para reservas, os dividendos, a 
parcela dos lucros incorporada ao capital e o 
saldo ao fim do período. 

b) A demonstração de lucros ou prejuízos 
acumulados poderá indicar o montante do 
dividendo por ação do capital social, sendo esta 
informação apresentada na última linha da 
demonstração.  

c) A demonstração de lucros ou prejuízos 
acumulados evidencia a movimentação de todas 
as contas do Patrimônio Líquido durante o 
exercício social. 

d) Como ajustes de exercícios anteriores serão 
considerados apenas os decorrentes de efeitos 
da mudança de critério contábil, ou da retificação 
de erro imputável a determinado exercício 
anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos 
subsequentes. 

e) Na demonstração de lucros ou prejuízos 
acumulados deverão ser discriminados, entre 
outros itens, as participações de debêntures, 
empregados, administradores e partes 
beneficiárias. 

__________________________________________ 

23. Conforme a Lei 6.404/76, no que se refere a 
Reserva Legal é incorreto afirmar que: 

a) De acordo com o Artigo 193 da Lei 6.404/76, a 
reserva legal não excederá de 20% (vinte por 
cento) do capital social. 

b) Conforme o § 1º do Artigo 193 da Lei 6.404/76, a 
companhia deixará obrigatoriamente de constituir 
a reserva legal no exercício em que o saldo da 
reserva legal acrescido do montante das reservas 
de capital de que trata o § 1º do artigo 182 
exceder de 30% (trinta por cento) do capital 
social. 

c) Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por 

cento) serão aplicados, antes de qualquer outra 
destinação, na constituição da reserva legal. 

d) A reserva legal tem por fim assegurar a 
integridade do capital social e somente poderá 
ser utilizada para compensar prejuízos ou 
aumentar o capital.  

e) A companhia poderá deixar de constituir a 
reserva legal no exercício em que o saldo dessa 
reserva, acrescido do montante das reservas de 
capital de que trata o § 1º do artigo 182, exceder 
de 30% (trinta por cento) do capital social. 

__________________________________________ 

24. Considerando a Lei 6.404/1976 e alterações 
da Lei 11.638/2007, em relação a Demonstração 
dos Fluxos de Caixa, verifique se as alternativas 
abaixo são Falsas (F) ou Verdadeiras (V): 

( ) A demonstração dos fluxos de caixa indicará 

somente as alterações ocorridas, durante o 

exercício, no saldo de caixa. 

( ) Conforme o Artigo 188 da Lei 6.404/1976 com 

redação dada pela Lei 11.638/2007, as alterações 

no caixa e equivalentes de caixa serão segregadas 

em, no mínimo, 3 (três) fluxos: das operações, dos 

financiamentos e dos investimentos. 

( ) A companhia aberta com patrimônio líquido, na 

data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais) não será obrigada à elaboração e 

publicação da demonstração dos fluxos de caixa. 

( ) A elaboração da demonstração dos fluxos de 

caixa é obrigatória para todas as companhias, 

abertas ou fechadas, com patrimônio líquido 

superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

( ) Uma companhia fechada com patrimônio líquido, 

na data do balanço, superior a R$ 2.000.000,00 

será obrigada à elaboração e publicação da 

demonstração dos fluxos de caixa. 

A alternativa que contém a sequência de 
respostas corretas é: 

a) F – V – F – F – V 

b) F – V – V – F – V 

c) F – F – V – F – V 

d) V – V – F – V – F 

e) V – F – V – F – V 

__________________________________________ 

25. Considerando a Lei 6.404/76 (Artigos 201 e 
202) com suas alterações posteriores, analise as 
seguintes afirmativas em relação aos Dividendos 
e marque a alternativa correta: 

I. Conforme Artigo 201 da Lei 6.404/76, a 

companhia somente pode pagar dividendos à 

conta de lucro líquido do exercício. 
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II. O estatuto poderá estabelecer o dividendo 

como porcentagem do lucro ou do capital 

social, ou fixar outros critérios para determiná-

lo, desde que sejam regulados com precisão e 

minúcia e não sujeitem os acionistas 

minoritários ao arbítrio dos órgãos de 

administração ou da maioria. 

III. Os acionistas somente têm direito de receber 

dividendo obrigatório, em cada exercício, 

quando a parcela dos lucros estiver 

estabelecida no estatuto da companhia. 

IV. Quando o estatuto for omisso, os acionistas 

receberão como dividendo obrigatório metade 

do lucro líquido do exercício diminuído ou 

acrescido da importância destinada à 

constituição da reserva legal. 

V. Os lucros registrados na reserva de lucros a 

realizar, quando realizados e se não tiverem 

sido absorvidos por prejuízos em exercícios 

subsequentes, deverão ser acrescidos ao 

primeiro dividendo declarado após a 

realização. 

 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) As alternativas I, II e V estão corretas. 

c) As alternativas I, II e IV estão corretas. 

d) As alternativas I, II, III, IV e V estão corretas. 

e) As alternativas II e V estão corretas. 

__________________________________________ 

26. A Margem de Contribuição tem suma 
importância nas decisões com o preço de venda.  
Portanto podemos afirmar que a fórmula desta 
Margem de Contribuição é a: 

a) Fórmula em que o custo fixo incorpora-se ao 
preço de venda. 

b) Fórmula onde a venda será sempre superior aos 
custos totais (fixos+variáveis). 

c) Fórmula em que só poderá ter relevante 
correlação quando houver limitação da 
produção. 

d) Fórmula onde a Margem de Contribuição é a 
diferença entre a venda (-) custos variáveis. 

e) Fórmula em que esta margem deverá ter seus 
custos fixos imutáveis em função da produção e 
vendas. 

__________________________________________ 

27. Possuímos expressões e terminologias 
costumeiramente utilizadas em custos, onde os 
componentes da fórmula básica dos custos 
primários são: 

a) Soma das matérias-primas + mão-de-obra-

direta. 

b) Soma de todos custos de transformação. 

c) Soma das despesas administrativas, comerciais 

e financeiras. 

d) Soma das matérias primas + mão-de-obra-direta 

+ outros gastos gerais de fabricação. 

e) Soma da mão-de-obra-direta + outros gastos 

gerais de fabricação. 

__________________________________________ 

28. A Contabilidade de Custos possui vários 
sistemas e métodos para calcular o valor de sua 
produção. Podemos então afirmar que o Custo 
Padrão: 

a) Não poderá alterar seu valor de produção, pois 
este esta servindo de base para tomada de 
decisões. 

b) Servirá de base para lançamentos contábeis 
anteriores ao período de fabricação. 

c) É um método de custo estimado, onde mesmo 
antes de se iniciar o processo produtivo, já 
temos o valor do produto. 

d) Não utiliza os custos indiretamente rateados aos 
produtos. 

e) Deverá ser sempre contabilizado, mesmo 
havendo divergências entre custo estimado e 
custo real. 

__________________________________________ 

29. O custeio ABC, ou custeamento por 
atividade, procura realizar rateios dos custos 
fixos e indiretos, podemos definir este método 
como: 

a) Um método em que identifica todas despesas 
administrativas e de vendas e que são 
direcionados aos custos industriais. 

b) Um método onde o consumo de bens e serviços 
não altera o preço de custos de um produto. 

c) Um método onde desconsidera a atividade e que 
é da suma importância ao volume do produto. 

d) Um método onde para ser aplicado deverá 
constar apenas a produção em quantidade e 
valor, para ser transferido aos estoques de 
produtos prontos no fim do processo produtivo. 

e) Um método definido como de custeamento, que 
identifica um conjunto de custos para cada 
evento ou atividade na organização que age 
como direcionador de custos. 

__________________________________________ 

30. Podemos, das terminologias abaixo, indicar 
uma que esta de acordo com os conceitos que 
norteiam todo ferramental técnico a disposição 
da contabilidade de custos e comercial: 

a) Pagamentos são os gastos necessários para 
vender e enviar os produtos. 

b) Custos são os gastos, não investimentos, 
necessários para fabricação de produto da 
empresa. 
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c) Perdas são os gastos necessários para compras 
e vender os produtos fabricados. 

d) Prejuízo são os gastos necessários para fabricas 
um produto de custo elevado e baixa 
rotatividade. 

e) Despesas é o resultado da compra de uma 
matéria prima não utilizada no processo 
produtivo. 

______________________________________ 

31. O Custeio por Absorção (Integral) tem vários 
procedimentos como características, que são: 

a) Não alocar em cada centro de custo o valor da 
matéria prima consumida. 

b) Separa todos gastos e receitas entre ativos e 
passivos. 

c) Separação de custos entre diretos e indiretos, 
ratei dos custos indiretos aos produtos, não se 
identificando cada um, e sim todos 
indistintamente, transferência dos produtos 
prontos fisicamente aos estoques e após sua 
venda para custo do produto vendido. 

d) O produto processado nos centros de custos 
auxiliares, passam direto aos centros produtivos, 
sem transferências contábeis. 

e) Os aluguéis não podem ser contabilizados como 
custos tanto direta com indiretamente, pois não 
incorporam-se ao produto. 

__________________________________________ 

32. Os termos “estoque” e “inventário”, nos 
custos, muitas vezes são usados como se 
fossem sinônimos. É conveniente o alerta que 
estes dois termos não alteram o serviço do 
Contabilista, pois este sabe distingui-los. Porém 
o professor Aurélio Buarque de Holanda constata 
os dois conceitos e os separa. Para ele enquanto 
“estoque” é sinônimo de____________, 
“inventário” é sinônimo de___________  

a) Estoque é sinônimo de existência de matéria 

prima, outros materiais e produtos prontos e em 

elaboração, e inventário é sinônimo de 

levantamento, contagem, etc. 

b) Estoque é sinônimo de existência da produção 

em andamento, na linha de produção, inventário 

são os produtos prontos que estão no 

almoxarifado para venda. 

c) Estoque são os valores em caixa destinados a 

compra de materiais de uso constante, inventário 

é o equipamento a disposição da produção. 

d) Estoque se refere a idéia de movimentação, 

enquanto inventário é a existência estática de 

materiais e produtos em dado momento. 

e) Estoque é a existência de materiais de escritório, 

inventário á soma dos bens do almoxarifado. 

 

33. A Lei 4.320/1964 estabelece três fases para 
execução da Receita Orçamentária. Com relação 
a fase do Recolhimento é correto afirmar que: 

a) É o momento em que o contribuinte ou devedor 
efetua o pagamento. 

b) É o momento em que o agente arrecadador 
recebe do contribuinte o valor do tributo. 

c) É o momento em que o agente arrecadador 
identifica o devedor e dá a quitação dos valores 
devidos. 

d) É o momento em que o agente arrecadador 
transfere o recurso ao ente público. 

e) É o momento em que o ente público identifica o 
contribuinte ou devedor e verifica a procedência 
do crédito fiscal. 

_________________________________________ 

34. No término do exercício financeiro (31 de 
dezembro) a Prefeitura Municipal Abstração 
identificou que tinha emitido um empenho para 
compra de material escolar, porém o fornecedor 
até essa data (31 de dezembro) ainda não havia 
feito a entrega do material. Considerando-se que 
o prazo para o cumprimento da obrigação 
assumida pelo credor estava ainda vigente, o 
empenho será: 

a) Inscrito em restos a pagar processados e irá 
compor a dívida flutuante do ente. 

b) Inscrito em restos a pagar não processados e irá 
compor a dívida flutuante do ente. 

c) Inscrito em restos a pagar não processados e 
será considerado como despesa orçamentária 
do próximo exercício financeiro. 

d) Inscrito em dívida ativa e será considerada como 
despesa extraorçamentária no próximo exercício 
financeiro. 

e) Inscrito em restos a pagar não processados e irá 
compor a dívida ativa do ente. 

__________________________________________ 

35. A Lei 4.320/1964 no Artigo 42 determina que  
os Créditos Suplementares e Especiais serão 
autorizados por lei e abertos por decreto 
executivo.  De acordo com o inciso II do Artigo 41 
da referida lei, Créditos especiais são: 

a) Aqueles destinados a despesas para as quais 
não haja dotação específica. 

b) Aqueles destinados a reforço de dotação 
orçamentária para despesas já existentes. 

c) Aqueles destinados a atender despesas 
urgentes e imprevistas, em caso de guerra ou 
calamidade pública. 

d) Aqueles destinados a atender despesas já 
existentes para as quais não haja dotação 
específica. 

e) Aqueles destinados a realocar recursos que 
foram inicialmente mal planejados. 
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36. De acordo com o Manual de Contabilidade 
Aplicado ao Setor Público, aprovado pela Portaria 
STN no. 437/2012, com relação as despesas 
orçamentárias, o Balanço Orçamentário deverá 
informar: 

a) Somente as duas fases da execução da despesa 
(liquidação e pagamento). 

b) As três fases da execução da despesa 
(empenho, lançamento e liquidação). 

c) Somente duas fases da execução da despesa 
(empenho e pagamento). 

d) As três fases da execução da despesa 
(empenho, liquidação e pagamento). 

e) Somente duas fases da execução da despesa 
(empenho e liquidação). 

__________________________________________ 

37. De acordo com o Manual de Contabilidade 
Aplicado ao Setor Público, aprovado pela Portaria 
STN 437/2012, o reconhecimento de Crédito 
Tributário deve ser contabilizado da seguinte 
forma: 

a) D – Bancos (F) 

    C -  Variação Patrimonial aumentativa – Impostos, 
Taxas e Contribuições 

b) D – Tributos a receber (P) 

    C – Variação Patrimonial aumentativa – Impostos, 
Taxas e Contribuições 

c) D – Receita a Realizar 

    C – Receita Realizada 

d) D – Bancos (F) 

    C – Créditos Tributários a receber (P) 

e) D – Execução da Programação Financeira (F) 

    C - Variação Patrimonial aumentativa – Impostos, 
Taxas e Contribuições 

__________________________________________ 

38. De acordo com o Manual de Contabilidade 
Aplicado ao Setor Público, aprovado pela Portaria 
STN 437/2012, assinale um dos lançamentos que 
deve ser efetuado por ocasião do pagamento de 
uma nota de empenho, emitida na compra de 
material de limpeza, para consumo posterior à 
aquisição. 

a) D – Crédito empenhado pago  

    C – Crédito empenhado liquidado a pagar 

b) D – Variação patrimonial diminutiva 

    C – Bancos 

c) D – Crédito empenhado a liquidar 

    C– Disponibilidades comprometidas por liquidação 

d) D – Fornecedores e contas a pagar curto prazo (F) 

    C – Crédito empenhado pago 

 

e) D – Crédito empenhado liquidado a pagar 

    C – Crédito empenhado pago 

__________________________________________ 

39. Considere as afirmativas a seguir: 

I. O Princípio da Exclusividade estabelece que a 

LOA deverá conter unicamente as receitas e 

despesas do exercício. 

II. O Princípio da Unidade determina a existência 

de um orçamento único para cada um dos 

entes federados. 

III. O Princípio do Orçamento Bruto determina que 

as receitas devem ser registradas na LOA pelo 

seu total, entretanto, admite-se deduções para 

as despesas. 

IV. O Princípio da Não- Vinculação (Não Afetação) 

das Receitas determina que a arrecadação dos 

impostos não deve estar vinculada com o 

exercício financeiro do fato gerador. 

V. O Princípio da Universalidade determina que a 

LOA de cada ente federado deverá conter 

todas as receitas e todas as despesas de todos 

os poderes, órgãos, entidades, fundos e 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder 

Público. 

Está correto o que se afirma APENAS em: 

a) I e IV 

b) II e III 

c) II e V 

d) II e IV 

e) I e V 

__________________________________________ 

40. O Plano Plurianual (PPA) faz parte do 
processo de planejamento da ação 
governamental, estabelecido pela 
Constituição Federal no Artigo 165. No que diz 
respeito ao PPA, julgue as seguintes 
afirmativas e marque a opção que 
corresponde à ordem correta. 

( ) A lei que instituir o PPA estabelecerá, de forma 

geral, as diretrizes, objetivos e metas para as 

despesas correntes e para as relativas aos 

programas de duração continuada. 

( ) A lei que instituir o PPA deverá determinar as 

metas e prioridades da administração pública e 

orientará a elaboração da LOA. 

( ) O PPA deverá ser elaborado e estabelecido por 

lei no primeiro ano de mandato do executivo. 

( ) O PPA é um programa de trabalho para o 

período correspondente a um mandato político, e 

deve ser executado a partir da posse do executivo. 
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( ) A lei que instituir o PPA estabelecerá, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas para 

as despesas de capital e outras delas decorrentes e 

para as relativas aos programas de duração 

continuada. 

 

a) F – F – V – F – F 
b) F – V – F – V - F 
c) V – V – V – F - F 
d) V – V – F – V – F 
e) F – F – V – F - V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


