De acordo com o comando a que cada um dos itens de 51 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ficha de estoque
dia
3

operação

unidades

60

Caso uma empresa receba, de bônus, mercadorias no
momento da compra de estoques para revenda, o registro
correto será a débito de mercadorias para revenda e a crédito
da conta de resultado denominada bônus recebidos.

61

Ao se registrar a perda de estoques provisionada há redução
no resultado do exercício e no ativo circulante. O
lançamento contábil será a débito de perda de estoques e a
crédito de estoque de mercadorias.

62

As ações de empresas controladas serão contabilizadas no
ativo permanente, no subgrupo investimentos e as ações de
outras companhias, adquiridas para especulação, serão
classificadas no ativo circulante.

63

Ao se registrar o estorno da depreciação acumulada, no
período em que foi apurada, há débito na conta de
depreciação acumulada e crédito na conta de despesa de
depreciação.

preço (R$)

saldo inicial

20

8,00

10

compra a prazo

30

9,00

14

devolução de compra

16

9,00

16

venda à vista

30

19,00

17

abatimento de vendas

-

30,00

18

compra a prazo

13

10,00

19

venda a prazo

12

20,00

20

compra à vista

40

9,00

21

compra a prazo

3

8,00

22

venda a prazo

20

26,00

22

compra à vista

7

12,00

23

venda à vista

23

27,00

A partir da ficha de controle de estoques apresentada acima,
referente ao mês de janeiro/2009, julgue os itens subsequentes.
51

O custo da mercadoria vendida, ao se adotar o sistema
permanente e o UEPS, é igual a R$ 779,00.

52

O custo da mercadoria vendida, ao se adotar o sistema
permanente e o PEPS, é igual a R$ 773,00.

53

O valor do estoque final de mercadorias para revenda, ao se
adotar o sistema permanente e o UEPS, é igual a R$ 105,00.

54

O resultado bruto obtido com a venda de mercadorias, ao se
adotar o sistema permanente e o PEPS, é igual a
R$ 1.193,00.

55

O estoque final de mercadorias para revenda, ao se adotar o
sistema permanente e a média ponderada móvel, é igual a
R$ 115,80.

56

Após a contabilização de todas as operações é correto
afirmar que o disponível sofreu acréscimo de R$ 717,00.

57

Após a contabilização de todas as operações é correto
afirmar que o passivo exigível sofreu acréscimo de
R$ 280,00.

Considerando que uma empresa tenha aplicado R$ 50.000 em
instrumentos financeiros, julgue os itens a seguir acerca das
peculiaridades das aplicações financeiras e seu respectivo registro
contábil.
64

Caso a taxa de juros seja de 2% ao mês, à capitalização
simples, então o registro contábil no quarto mês de aplicação
será de R$ 4.000 a débito de aplicações financeiras e a
crédito de juros ativos ou receita de juros.

65

A contabilização dos juros compostos, à taxa mensal de 2%,
ao final de três meses proporcionará acréscimo ao resultado
superior a R$ 3.050.

RASCUNHO

Acerca dos registros contábeis e suas especificidades, julgue os
itens de 58 a 63.
58

O registro dos juros auferidos nas aplicações financeiras, em
instrumentos financeiros, proporciona acréscimo ao
resultado do período e débito em conta de ativo.

59

O desconto financeiro obtido ao se adquirir mercadorias para
revenda poderá ser registrado como receita financeira. Ao se
efetuar o registro há acréscimo no resultado do período, no
valor correspondente ao desconto obtido.
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Acerca da utilização do orçamento empresarial, julgue os itens
que se seguem.
66

67

Considere que um balancete contábil sofreu os seguintes ajustes:
I saldo final de material de consumo: R$ 3.230;

A variação monetária favorável de um componente de custo
corresponde a redução do preço desse insumo. A redução de
preço não está vinculada diretamente ao desempenho do
material, que é mensurada pela variação de quantidade em
conjunto com a variação mista.
A elaboração de um orçamento empresarial evitará a
recorrência de erros detectados no passado. Ao se aplicar as
premissas orçamentárias, a empresa descobrirá as causas de
muitos fatos financeiros e operacionais relevantes, que
proporcionarão conhecimentos fundamentais para o dirigente
em sua tomada de decisão.

II

seguros no mês: R$ 320;

III perda provisionada de clientes: R$ 890;
IV depreciação no mês: R$ 900;
V

assinaturas no mês: R$ 120;

VI realização de receitas antecipadas: R$ 2.400;
VII perda não provisionada de estoques: R$ 500.
Nesse caso, após a contabilização desses ajustes e elaboração do
balancete contábil final, é correto afirmar que

Acerca da estrutura do balanço patrimonial e da demonstração do
resultado do exercício, julgue os itens seguintes.

77

o saldo do ativo circulante sofreu redução de R$ 2.210, caso
o saldo inicial de material de consumo seja de R$ 5.000.

68

O registro do abatimento sobre vendas reduz a receita bruta
de vendas e, consequentemente, o resultado bruto auferido.

78

o lançamento do ajuste VI altera o saldo do resultado do
exercício e o saldo do ativo disponível.

69

O registro da operação vinculada ao pagamento antecipado
de impostos e taxas é um fato modificativo.

79

o lançamento advindo do ajuste IV afetará o total do ativo
permanente. O saldo do ativo que foi depreciado será
mantido no balanço patrimonial e a conta de depreciação
acumulada sofrerá acréscimo de R$ 900.

80

o saldo final da conta assinaturas antecipadas será de
R$ 1.290, caso a empresa possua saldo inicial de assinaturas
antecipadas de R$ 890 e tenha adquirido R$ 320 de novas
assinaturas.

81

o ajuste VII afetará o total do ativo circulante, mas não terá
reflexo no resultado do exercício porque o lançamento será
a débito de perda de estoques e a crédito de estoques.

Acerca dos registros, ajustes e estornos contábeis, julgue os itens
a seguir.
70

O ajuste mensal da amortização dos itens do ativo
permanente proporciona débito na conta de despesa de
amortização e crédito na conta de amortização acumulada.

71

A venda de mercadorias a prazo, ao se utilizar o regime de
caixa, é registrada corretamente da seguinte forma.
D: clientes
D: custo da mercadoria vendida
C: receita de vendas
C: estoque de mercadorias

72

O ajuste de aluguel contratado antecipadamente é registrado
corretamente da seguinte forma.
D: despesa de aluguel
C: aluguel antecipado

73

Considere que uma empresa obteve receitas no valor total de
R$ 79.000 e despesas, de R$ 24.000. Desse modo, o registro
correto de encerramento das contas será feito da forma seguinte.
D: receitas R$ 79.000
C: despesas R$ 24.000
C: apuração do resultado do exercício R$ 55.000

74

O registro do seguro sobre compras, pago na data de
aquisição das mercadorias, é feito corretamente da forma seguinte.
D: despesa de seguros
C: disponível

75

O registro da incorporação de dívidas ao capital social da
empresa não modifica a equação fundamental do patrimônio.
Caso a empresa resolva aumentar o capital com recursos
advindos dos sócios, e não de terceiros, a equação contábil
fundamental sofrerá acréscimo.

76

O registro da incorporação de juros auferidos em aplicações
financeiras é feito corretamente da seguinte forma.
D: disponível
C: receita de juros.

RASCUNHO
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operação
I

integralização de capital no valor de R$ 70 mil: R$ 20 mil em
veículos, R$ 30 mil em máquinas e o restante, em dinheiro;

II

aquisição de mercadorias para revenda a prazo: R$ 32 mil;

III

captação de empréstimos: R$ 120 mil, com pagamento em longo
prazo;

IV

venda de mercadorias: R$ 32.599 à vista; o custo corresponde a
R$ 12.900;

V

aquisição de material de expediente: R$ 10 mil, 50% à vista;

VI

pagamento antecipado de aluguel: R$ 12.900;

VII

aquisição de máquinas e equipamentos: R$ 70 mil, com
financiamento de 30%;

VIII

assinatura de revistas: R$ 1.200, pagos na data;

IX

pagamento de taxas e impostos na prefeitura: R$ 2.324,80;

X

aquisição de mercadorias a prazo: R$ 56 mil;

XI

saldo final de material de expediente: R$ 2 mil.

89

Considere que ao se efetuar a conciliação entre as
movimentações da conta bancária e o livro diário percebeuse que havia pagamento de contas não registrados na
contabilidade e que estavam no extrato bancário.
Questionado, o contador descobriu que os pagamentos
estavam vinculados ao cartão de crédito pessoal do diretor
administrativo da empresa, referentes ao reembolso de
despesas, e que não fariam parte da contabilidade porque
contraria o princípio fundamental da entidade. Nesse caso,
o diretor deverá depositar recursos pessoais na conta da
empresa para que a conciliação fique correta.

90

Considere que o saldo do extrato bancário seja superior ao
saldo do livro diário. Nesse caso, duas possibilidades
justificam esse fato: não foi contabilizado o pagamento de
despesa ou de contas a pagar; ou foi contabilizado o
recebimento de receita de vendas a maior.

RASCUNHO

A partir das operações apresentadas acima, julgue os itens que se
seguem acerca dos regimes contábeis e seus reflexos nos registros
e evidenciação contábil.
82

O lançamento II será registrado ao se adotar o regime de
caixa.

83

O lançamento III aumenta o disponível, mas não afeta o
exigível de curto prazo.

84

O lançamento VII aumentará o saldo do ativo permanente
imobilizado e aumentará o saldo do passivo exigível. O ativo
circulante não será afetado pelo registro.

85

As contas de despesas antecipadas, dos lançamentos VI e
VIII, deverão sofrer ajustes ao final de cada período.

86

O lançamento advindo da informação XI não afetará o
resultado do período.

Acerca da conciliação bancária e suas características, julgue os
itens de 87 a 90.
87

Considere que ao se comparar o livro diário com o extrato
bancário percebeu-se que o livro diário apresentava saldo
devedor do banco igual a R$ 556 mil e o extrato bancário,
créditos de R$ 553 mil. A análise das contas mostrou que
havia um cheque emitido e não compensado. Nesse caso,
para ajustar as contas deve-se efetuar o registro de estorno
no livro diário: a débito do banco e a crédito de contas a
pagar no valor de R$ 3 mil.

88

Considere que ao se comparar o extrato bancário com o livro
razão percebeu-se que não havia sido registrada, no razão,
operação de recebimento de recursos via depósito
identificado. O recebimento é advindo de pagamento de
clientes no valor de R$ 56 mil. Nesse caso, o registro para
efetuar a conciliação será a débito de banco e a crédito de
clientes no valor de R$ 56 mil.
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RASCUNHO

saldo
conta

inicial

final

despesa de juros

--

332

despesa de assinaturas

--

443

despesa com provisão para contingências

--

900

provisão para perda de investimentos

4.500

1.290

12.300

3.200

material de expediente

1.290

3.320

seguros antecipados

2.180

3.320

seguros a pagar

pagamento a fornecedores
assinaturas antecipadas

--

3.400

3.200

6.500

11.230

7.760

ações de controladas

3.320

8.890

fornecedores de estoques

3.221

9.980

12.500

16.500

--

16.500

mercadorias para revenda

12.490

16.899

financiamentos a pagar

34.500

21.390

duplicatas a receber de curto prazo

12.340

32.469

capital social

32.499

32.900

--

33.260

veículos e máquinas

33.220

44.990

aluguel antecipado

32.300

22.300

duplicatas a receber de longo prazo

receita antecipada
pagamento de seguros

recebimentos no período

A partir das informações do quadro acima, em que os valores são
expressos em reais, julgue os próximos itens acerca da análise das
contas e elaboração de balancetes contábeis.
91

As despesas com aluguel no período correspondem a
R$ 10.300.

92

A receita bruta auferida no período corresponde a
R$ 45.919.

93

As despesas com seguros no período correspondem a
R$ 15.360.

94

O custo das mercadorias vendidas no período corresponde a
R$ 5.750.

95

O resultado bruto auferido no período corresponde a
R$ 42.169.

96

O resultado líquido auferido no período é igual a R$ 22.234.
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Acerca de despesas e receitas antecipadas, julgue os itens
subsequentes.
97

98

99

105 A retenção efetuada na folha de pagamento dos empregados não

implica em aumento de despesas na empresa que o empregado
está registrado. A retenção tributária corresponde ao montante de
tributos de responsabilidade do empregado que a empresa retém
e efetua o repasse para os cofres públicos.

A contabilização de devolução de receitas recebidas
antecipadamente proporcionará crédito no disponível
e débito na conta de receitas antecipadas, registrada no
ativo circulante da empresa vendedora.

106 O registro de reembolso de despesas para empregados deverá

O registro referente à utilização de aluguéis pagos
antecipadamente, de acordo com o regime de
competência, proporcionará débito ao resultado do
exercício e crédito na conta de aluguéis antecipados.

107 O registro da aquisição de ações de outras companhias, com a

No caso de a empresa contabilizar a utilização de
créditos de telefone celular pré-pago, haverá débito na
conta de despesa com telecomunicações e crédito na
conta de despesa antecipada correspondente. O registro
da aquisição antecipada dos créditos com a utilização
de cartão de crédito proporcionará débito na conta de
cartões de crédito a pagar.

100 Ao se adquirir veículo por meio de financiamento de

longo prazo haverá acréscimo ao ativo permanente e ao
passivo exigível de longo prazo. Ao efetuar os
pagamentos mensais das parcelas do financiamento
haverá um fato permutativo, ocorrerá redução no ativo
e também no passivo de curto prazo.
101 Considere que uma empresa tenha adquirido a

assinatura de revista de periodicidade quinzenal e tenha
efetuado o pagamento de R$ 600, à vista, no dia
1.º/9/2008. A assinatura correspondia a cinquenta
exemplares da revista e o primeiro chegou no dia
15/9/2008. Nesse caso, ao final do mês de março de
2009, o registro referente a essa operação será a débito
de despesa de assinaturas e a crédito de assinaturas
antecipadas, ambos no valor de R$ 24.
102 Considere que uma empresa possuía R$ 6.000 de

material de consumo no mês de setembro, adquiriu
R$ 5.400 no mês de outubro e o saldo da conta ao final
do mês de dezembro correspondia a R$ 1.000. Nesse
caso, se a empresa obteve abatimento de R$ 40 na
compra do mês de outubro, então o valor das despesas
de material de consumo acumulado no quadrimestre
setembro-dezembro corresponde a R$ 10.360 e o
registro da operação de consumo de material é a débito
de despesa de material e a crédito de material de
consumo.
Acerca das operações típicas de empresas comerciais e seus
reflexos na contabilidade, julgue os itens de 103 a 107.
103 A contabilização do abatimento sobre compras de

mercadorias à vista, ocorrido após a data da compra,
aumentará o disponível e reduzirá o valor dos estoques
de mercadorias para venda.
104 Os valores referentes a seguros sobre compras e a fretes

sobre compras de mercadorias, quando forem de
responsabilidade do vendedor, nos registros contábeis
do comprador, comporão o saldo de mercadorias para
venda.

ocorrer com a apresentação de documentos fiscais válidos. O
ressarcimento implica em redução do resultado do exercício e do
disponível, caso a empresa efetue o pagamento imediatamente.
intenção de venda, proporciona decréscimo no disponível e
acréscimo ao ativo permanente/investimentos.
Acerca dos tributos e seus reflexos na contabilidade das empresas,
julgue os itens a seguir.
108 O registro contábil da operação de compra de mercadorias à vista

com a incidência de tributos recuperáveis proporciona crédito no
disponível e na conta de créditos tributários e débito na conta de
estoque de mercadorias.
109 O tributo incidente sobre a propriedade de veículos não será

contabilizado em conta de ativo permanente. O registro ocorrerá
a débito de conta de resultado do exercício e, dependendo da
modalidade do pagamento, poderá reduzir o disponível ou
aumentar o passivo circulante.
110 Ao se efetuar o registro de retorno de mercadoria vendida, com a

utilização de sistema de inventário permanente, haverá débito no
ativo circulante e crédito na modalidade correspondente ao
pagamento do comprador. Caso o cliente tenha adquirido à vista,
será a crédito de disponível, caso contrário, o crédito será em
fornecedores ou contas a pagar.
111 O registro da transferência de ativos permanentes, sem a obtenção

de resultado econômico ou financeiro, não afetará o resultado do
exercício das empresas envolvidas na operação. Caso o ativo
esteja totalmente depreciado, o valor total do ativo das empresas
envolvidas sequer sofrerá alteração.
112 A contabilização de venda de imobilizado a prazo e com lucro

proporciona acréscimo ao circulante e decréscimo ao permanente.
A diferença entre estes valores corresponde ao valor do resultado
obtido e será evidenciada em conta devedora do resultado do
exercício.
A administração financeira é uma ferramenta importante para a tomada
de decisões gerenciais. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.
113 O valor monetário esperado (VME) é definido pela divisão entre

o montante de capital positivo ou negativo do valor presente
líquido pela sua probabilidade de ocorrência.
114 Se o valor presente líquido (VPL) dos fluxos de caixa descontados

de um investimento for positivo, então o investimento será viável
economicamente.
115 A taxa média de atratividade (TMA) é um indicador da

rentabilidade do projeto, e deve ser comparada com a taxa interna
de retorno (TIR) do investimento. Assim, se o percentual da TMA
for superior ao da TIR, então recomenda-se o investimento no
projeto em análise.
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conta

saldo

RASCUNHO

provisão para perda de estoques

50

taxas e contribuições a pagar

90

despesa de manutenção e conservação

90

despesa de juros

100

despesa de material

120

despesa de depreciação

190

provisão para créditos de liquidação duvidosa

200

seguros antecipados

221

abatimento de vendas

300

provisão para contingências diversas

320

despesa de energia

320

receita de juros

320

provisão para perda de investimentos

430

fornecedores

800

empréstimos a pagar em longo prazo

890

amortização acumulada

900

clientes

1.100

material de expediente

1.100

prejuízos acumulados após a apuração do
resultado

1.322

mercadorias para revenda

2.110

títulos a receber de longo prazo

2.200

financiamentos a pagar em longo prazo

2.213

ações de controladas

2.230

bancos

2.300

custo das mercadorias vendidas

2.300

móveis e utensílios

3.300

empréstimos captados

3.320

gastos com pesquisa de produtos

4.430

receita de vendas

5.400

máquinas e equipamentos de informática

8.100

capital social

8.900

veículos

10.000

casas

20.000

depreciação acumulada

40.300

A partir do balancete de verificação apresentado acima, em que
os valores estão em reais, julgue os itens que se seguem.
116 O total do ativo permanente/investimentos é igual a
117
118
119
120

R$ 1.800.
O total das obrigações com terceiros é igual a R$ 7.633.
O total do ativo circulante é igual a R$ 6.831.
O resultado bruto apurado é igual a R$ 7.400.
O saldo da conta prejuízos acumulados, antes da elaboração
da demonstração do resultado do exercício, correspondia a
R$ 9.322.
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