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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
Este caderno contém as provas para Técnico em Contabilidade.

Use como rascunho as páginas 15, 16 e 17, no final deste caderno. Tais páginas não poderão ser destacadas.

Ao receber a Folha de Respostas:
-

Confira seu número de inscrição.

-

Assine, A CANETA, no espaço próprio indicado.
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Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
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D

-
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.03.

Use lápis n.º 2 ou caneta esferográfica azul ou preta, conforme
exemplo ao lado.

-

Aplique traços firmes, sem forçar o papel, dentro da área reservada à letra
correspondente à resposta que julgar correta, procurando unir o ponto

.04.

lateral à esquerda ao ponto lateral à direita.
-

Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será
computada se houver marcação de duas ou mais alternativas.

-

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

-

Se cometer algum engano, apague com borracha macia, limpando
totalmente a marca anteriormente feita.

-

A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA.

O Rascunho do Gabarito (página 18), poderá ser destacado ao final da prova.

ESTE CADERNO DEVERÁ SER DEVOLVIDO JUNTAMENTE COM A FOLHA
DE RESPOSTAS
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CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
EXAME DE SUFICIÊNCIA
Técnico em Contabilidade

ATENÇÃO
Sr. (a) Candidato (a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno tem, ao todo, 50
(cinqüenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 04 (quatro)
alternativas, assim distribuídas: 25 (vinte e cinco) questões de Contabilidade
Geral, 3 (três) questões de Contabilidade de Custos, 4 (quatro) questões de
Noções de Direito Público e Privado, 4 (quatro) questões de Matemática
Financeira, 5 (cinco) questões de Legislação e Ética Profissional do
Contabilista, 6 (seis) questões de Princípios Fundamentais de Contabilidade e
Normas Brasileiras de Contabilidade e 3 (três) questões de Português.

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

Caso V. Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer
reclamação ou recurso posteriores.
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I - CONTABILIDADE GERAL
1 - Podemos considerar como fato permutativo a transação:
a) compra de galpão para a fábrica.
b) venda de mercadoria a prazo.
c) pagamento de salários administrativos.
d) pagamento de serviços prestados por autônomos.
2 - O custo das mercadorias vendidas é formado:
a) pelas vendas das mercadorias, adicionados os impostos incidentes.
b) pelos impostos a pagar.
c) pelas compras das mercadorias (incluídos todos os custos de aquisição), adicionados
os impostos incidentes, mais estoque final, menos estoque inicial.
d) pelas compras das mercadorias (incluídos todos os custos de aquisição), deduzidos
os impostos recuperáveis, mais estoque inicial, menos estoque final.
3 - O pagamento de uma dívida em dinheiro da empresa é uma operação que:
a) aumenta o Ativo e diminui o Passivo.
b) aumenta o Passivo e diminui o Ativo.
c) diminui o Passivo e o Patrimônio Líquido e aumenta o Ativo.
d) diminui o Passivo e o Ativo.
4 - A conta ICMS A RECUPERAR tem saldo devedor. Tal situação representa:
a) crédito da empresa junto aos clientes.
b) crédito da empresa junto ao Governo.
c) crédito da empresa junto aos fornecedores.
d) débito da empresa para com o Governo.
5 - A Norma Brasileira de Contabilidade reconhece o Balanço Patrimonial com a seguinte
estrutura:
a) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.
b) Ativo e Passivo.
c) Ativo, Passivo e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.
d) Ativo, Passivo, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das
Origens e Aplicações de Recursos e Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido.
6 - O Ativo é composto dos grupos de contas:
a) Circulante, Permanente e Resultados de Exercícios Futuros.
b) Realizável a Curto Prazo, Permanente e Patrimônio Líquido.
c) Circulante, Realizável a Longo Prazo e Permanente.
d) Circulante, Exigível a Longo Prazo e Permanente.
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7 - Sabendo-se que o Patrimônio Líquido da Cia. Reprodução é de R$ 200.000,00, e que as
ações em circulação totalizam 50.000, o valor patrimonial da ação é:
a) R$ 4,00.
b) R$ 1,00.
c) R$ 50.000,00.
d) R$ 200.000,00.
8 - Uma empresa apresenta os seguintes saldos nas contas do seu balancete:
Estoques:
Adiantamentos de Clientes:
Gastos Diferidos:
Fornecedores:
Impostos a Recuperar:
Financiamentos Bancários:
Obras em Andamento:
Adiantamentos a Fornecedores:

R$ 6.000,00
R$ 12.000,00
R$ 25.000,00
R$ 2.000,00
R$ 4.000,00
R$ 9.000,00
R$ 11.000,00
R$ 7.000,00

O valor do Patrimônio Líquido é:
a)
b)
c)
d)

R$ 53.000,00
R$ 23.000,00
R$ 30.000,00
R$ 25.000,00

9 - O Ativo Permanente é formado pelos subgrupos de contas:
a) Investimento, Imobilizado e Diferido.
b) Imobilizado, Depreciação Acumulada e Diferido.
c) Imobilizado, Realizável a Longo Prazo e Diferido.
d) Investimento, Imobilizado e Tangível.
10 - O Balanço Patrimonial na data de sua elaboração é uma Demonstração Contábil que
reflete uma situação:
a) estática.
b) dinâmica.
c) estático-dinâmica.
d) transitória.
11 - Uma empresa possui “Passivo a Descoberto” quando:
a) o Ativo Circulante for menor que o Passivo Circulante.
b) o seu Ativo for menor que o Passivo.
c) apresentar má situação de liquidez financeira.
d) o seu Ativo for maior que o Passivo.
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12- Uma empresa apresenta os seguintes saldos contábeis em seu balancete:
Estoque Inicial:
Compras:
Devolução de Vendas:
Estoque Final:
Devolução de Compras:
Vendas:
Despesas Administrativas:
Despesas Financeiras

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.200,00
1.500,00
100,00
1.400,00
200,00
1.600,00
40,00
60,00

O Lucro Líquido e o Custo das Mercadorias Vendidas, são respectivamente:
a)
b)
c)
d)

R$ 100,00 e 1.300,00.
R$ 300,00 e 1.100,00.
R$ 200,00 e 1.300,00.
R$ 400,00 e 1.100,00.

13- Uma empresa adquiri móveis e utensílios, pagando 40% de entrada e o saldo
representado por duplicatas no montante de R$ 18.000,00. O lançamento contábil é:

a) Débito: Caixa
Débito: Móveis e Utensílios
Crédito: Duplicatas a Pagar

12.000,00
18.000,00

b) Débito: Móveis e Utensílios
Crédito: Caixa
Crédito: Duplicatas a Pagar

30.000,00

c) Débito: Caixa
Débito: Móveis e Utensílios
Crédito: Duplicatas a Pagar

7.200,00
18.000,00

d) Débito: Móveis e Utensílios
Crédito: Caixa
Crédito: Duplicatas a Pagar

25.200,00

30.000,00

12.000,00
18.000,00

25.200,00

7.200,00
18.000,00
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14- O desconto obtido no pagamento de uma duplicata é considerado:
a) Despesa.
b) Receita.
c) Despesa ou Receita, dependendo da operação realizada.
d) Não é considerado na escrituração da empresa, pois deve-se registrar o valor bruto
da operação, conforme estipulado nos Princípios Fundamentais de Contabilidade.
15- A compra de mercadorias a prazo:
a) aumenta o ativo circulante e diminui a dívida da empresa com os fornecedores.
b) não aumenta nem diminui o ativo.
c) aumenta o ativo e o passivo.
d) gera modificações na riqueza da organização.
16- Das alternativas abaixo, assinale a que não afeta a Conta “Caixa”:
a) Pagamento de Fornecedores.
b) Compras à Vista.
c) Recebimento de Duplicatas.
d) Vendas em Consignação.
17- O pagamento de uma obrigação de curto prazo mediante cheque, com juros de mora
não provisionados, é uma operação que:
a) diminui o Patrimônio Líquido, o Ativo Circulante e o Passivo Circulante.
b) diminui o Ativo Disponível e o Passivo Total.
c) apenas aumenta os juros de mora e diminui o Patrimônio Líquido.
d) aumenta o Patrimônio Líquido e diminui o Passivo Total.
18- Das contas abaixo, a que registra bens sujeitos a depreciação é:
a) Instalações.
b) Terrenos.
c) Gastos com Projetos Pré-Operacionais.
d) Investimentos em Jazidas.
19- São classificados como Despesas Administrativas os gastos com:
a) pessoal de administração, assessoria contábil e honorários do conselho fiscal.
b) pessoal de fábrica, encargos sociais, comissão bancária.
c) pessoal de vendas, comissões, aluguel.
d) pessoal de escritório, aluguel de máquinas industriais, assinaturas de revistas.
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20- Considera-se Resultado Líquido do período de acordo com as Normas Brasileiras de
Contabilidade:
a) Lucro Bruto do período.
b) Lucro Operacional.
c) Resultado após as provisões para impostos e contribuições sobre o resultado e as
participações no resultado.
d) Lucro Operacional ajustado pelas receitas e despesas e os ganhos e perdas não
decorrentes das atividades-fins.
21- A empresa “A” firmou um contrato de locação com o prazo de 18 meses. Para obter um
bom desconto, pagou adiantado (em 01-04-99), o valor de R$ 12.600,00 para o período.
O contabilista, de posse do recibo e contrato de locação e sabedor que o regime a ser
adotado é o de competência, deve registrar até o final do exercício de 1999:
a) R$ 8.400,00 (12 meses) como despesa e R$ 4.200,00 (6 meses) como Ativo
Circulante.
b) R$ 12.600,00 (18 meses) como despesa.
c) R$ 6.300,00 (9 meses) como despesa e R$ 6.300,00 como Ativo Circulante.
d) R$ 8.400,00 (um ano) como despesa e R$ 4.200,00 (6 meses) como Ativo
Realizável a Longo Prazo.
22- Uma empresa adquire mercadorias para revenda, no valor de R$ 3.255,00, cuja
aquisição é efetuada da seguinte forma:
-

R$ 1.255,00 no ato da entrega.
R$ 2.000,00 para ser pago no prazo de 45 dias.

O lançamento contábil a ser efetuado é:
a) débito em estoque de Mercadorias e crédito em Caixa pelo valor de R$ 3.255,00.
b) débito em estoque de Mercadorias e crédito em Fornecedores pelo valor de R$
2.000,00.
c) débito em estoque de Mercadorias e crédito em Fornecedores pelo valor de R$
3.255,00.
d) débito em estoque de Mercadorias pelo valor de R$ 3.255,00, crédito em
Fornecedores pelo valor de R$ 2.000,00 e crédito em Caixa pelo valor de R$
1.255,00.
23- São classificados no Ativo Permanente - Subgrupo Diferido:
a) Aluguéis Pagos Antecipadamente.
b) Mercadorias para Revenda.
c) Seguros Pagos Antecipadamente.
d) Gastos de Reorganização.

www.pciconcursos.com.br

24- Marque a alternativa que reúne características fundamentais do Ativo Imobilizado:
a) Natureza permanente, não se destina à venda e é utilizado na atividade operacional.
b) Natureza permanente, não se destina à venda e não é utilizado na atividade
operacional.
c) Natureza permanente, destina-se à venda e é utilizado na atividade operacional.
d) Natureza permanente, destina-se à venda e não é utilizado na atividade operacional.
25- As contas mais comuns, sujeitas a Reavaliação, estão classificadas no:
a) Investimento.
b) Diferido.
c) Estoques.
d) Imobilizado.

II - CONTABILIDADE DE CUSTOS
26 - Compõe o Custo de Fabricação:
a) a remuneração de pessoal administrativo.
b) a depreciação de móveis e utensílios do gabinete da presidência.
c) os honorários contábeis.
d) a mão-de-obra aplicada na produção.
27- Corresponde a um exemplo de custo de fabricação:
a) manutenção do parque fabril.
b) comissão de vendas.
c) despesas financeiras.
d) retirada dos sócios.
28- Dentre os exemplos abaixo, qual configura-se como custo fixo:
a) mão-de-obra direta.
b) depreciações calculadas de forma linear.
c) matéria-prima.
d) comissões sobre vendas.
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III - NOÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
29 - Os direitos e obrigações dos trabalhadores das empresas privadas estão contidos:
a) no Código Civil.
b) na Consolidação das Leis do Trabalho.
c) no Código Penal Brasileiro.
d) no Código Comercial Brasileiro.
30 - Por definição do Direito, diz-se que COMERCIANTE é a pessoa que:
a) pratica o comércio em nome de terceiro de modo habitual e com o objetivo de lucro.
b) pratica atos de comércio por conta própria ocasionalmente e com o objetivo de
lucro.
c) pratica atos de comércio por conta própria, de modo habitual e com o objetivo de
lucro.
d) pratica atos de comércio por conta própria ocasionalmente e sem objetivo de lucro.
31 - A competência para instituir e arrecadar o Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural é:
a) dos Estados e Distrito Federal.
b) dos Municípios.
c) da União.
d) da União e dos Estados.
32 - O empregado com contrato por prazo indeterminado, quando demitido sem justa causa
pela empresa, faz juz a aviso prévio de:
a) trinta dias.
b) uma semana.
c) quinze dias.
d) oito dias se receber por semana ou trinta se receber por mês.

IV - MATEMÁTICA FINANCEIRA
33 - Por um serviço prestado a empresa pagou o valor líquido de R$ 1.020,00. Sabendo-se
que o desconto do imposto de renda na fonte é de 15 %, o valor bruto do serviço é:
a) R$ 1.380,00
b) R$ 1.173,00
c) R$ 1.200,00
d) R$ 1.100,00
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34 - Taxa de juros em um determinado tempo significa a relação entre:
a) juros e montante.
b) capital e juros.
c) capital e montante.
d) desconto e montante.
35 - Podemos conceituar juros como sendo:
a) a razão entre o montante e o capital.
b) diferença entre o desconto e o capital.
c) remuneração de um capital.
d) valor retirado de uma operação de antecipação de pagamento.
36 - Determinada empresa tomou emprestado a quantia de R$ 20.000,00, a juros simples,
pelo prazo de 4 anos e à taxa de 5 % a.a. .O valor a ser pago como juros será de:
a) R$ 1.000,00
b) R$ 4.000,00
c) R$ 4.310,13
d) R$ 5.000,00

V - LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
37 - Constitui requisito legal para o exercício da profissão contábil:
a) o registro profissional do contabilista no CRC.
b) o adequado conhecimento da lei de oferta e procura do mercado de trabalho.
c) a formação acadêmica em instituição de ensino reconhecida no Ministério da
Educação.
d) o estágio na área contábil de empresa comercial.
38 - Representa obrigação profissional do contabilista:
a) recolher nos prazos estabelecidos a anuidade fixada pelo Sistema CFC/CRCs.
b) executar os serviços profissionais a qualquer custo.
c) assinar, para cumprir prazos, documentos ou peças contábeis, mesmo as elaboradas
por outro contabilista, alheio a sua supervisão.
d) reter livros, papéis e documentos confiados a sua guarda, em caso de inadimplência
do cliente.
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39 - O contabilista que orienta seus clientes a não ter escrita contábil estará infringindo o
artigo abaixo assinalado, do Código de Ética Profissional:
a) Art. 3º. – Inciso XIII “aconselhar o cliente ou o empregador contra disposições
expressas em lei ou contra os Princípios Fundamentais e as Normas Brasileiras de
Contabilidade editados pelo Conselho Federal de Contabilidade”.
b) Art. 3º. – Inciso IX “solicitar ou receber do cliente ou empregador qualquer
vantagem que saiba para aplicação ilícita”.
c) Art. 3º. – Inciso XV “revelar negociação confidenciada pelo cliente ou empregador
para acordo ou transação que, comprovadamente, tenha tido conhecimento”.
d) Art. 3º. – Inciso XVI “emitir referência que identifique o cliente ou empregador,
com quebra de sigilo profissional, em publicação em que haja menção a trabalho
que tenha realizado ou orientado, salvo quando autorizado por eles”.
40 - O objetivo do Código de Ética Profissional do Contabilista é:
a) atender aos anseios dos empresários e contribuintes.
b) contribuir para o crescimento dos contabilistas no Mercosul.
c) fixar a forma pela qual se devem conduzir os contabilistas, quando no exercício
profissional.
d) analisar os aspectos jurídicos da função contábil brasileira.
41 - Não se constitui um dever do contabilista:
a) permanecer nas funções que exerce, logo que se positive falta de confiança por parte
do cliente ou empregador, a quem deverá notificar com trinta dias de antecedência,
zelando, contudo, para que os interesses dos mesmos não sejam prejudicados,
evitando declarações públicas sobre os motivos da renúncia.
b) exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, observada a legislação
vigente e resguardados os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem
prejuízo da dignidade e independência profissionais.
c) guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, inclusive
no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando
solicitado por autoridades competentes, entre estas os Conselhos Regionais de
Contabilidade.
d) zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo.

VI - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
42 - A idéia “custo ou mercado, dos dois o que for mais baixo” relaciona-se ao princípio
contábil da:
a) Prudência.
b) Oportunidade.
c) Continuidade.
d) Competência.
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43 - O proprietário de uma firma comercial adquiriu uma chácara para uso familiar com
recursos da firma. O registro dessa aquisição na contabilidade da instituição inobservam
o princípio da:
a) Entidade.
b) Oportunidade.
c) Individualidade.
d) Identidade Patrimonial.
44 - De acordo com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade, são
exclusivamente princípios contábeis:
a) Caixa, Tempestividade, Competência.
b) Continuidade, Competência e Prudência.
c) Oportunidade, Caixa e Competência.
d) Oportunidade, Confiabilidade e Tempestividade.
45 - Uma empresa deixou de registrar o valor da depreciação de um exercício, efetuando o
lançamento correspondente no exercício seguinte. Quanto ao ajuste, pode-se afirmar
que:
a) houve aumento do ativo e variação negativa do patrimônio líquido no exercício
anterior.
b) foi inobservado o princípio da Competência.
c) o resultado do exercício em que a depreciação não foi registrada ficou subestimado.
d) não houve alteração no estado de riqueza da entidade.
46 - As Normas Brasileiras de Contabilidade se classificam em:
a) Profissionais e Éticas.
b) Éticas e Técnicas.
c) Profissionais e Técnicas.
d) Éticas e Disciplinares.
47 - De acordo com o Decreto-lei nº 9.295, de 27/5/46, a profissão contábil pode ser
exercida pelo Técnico em Contabilidade e pelo Contador, sendo que:
a) O campo de atuação de cada um é definido pelas prerrogativas profissionais.
b) O Contador, quando perito, deve considerar com parcialidade o pensamento exposto
em laudo submetido a sua apreciação.
c) O Técnico deve recusar sua indicação para um trabalho de auditoria quando
reconheça-se incapacitado para executá-lo.
d) O campo de atuação do Técnico é ilimitado.
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VII - PORTUGUÊS
48 - A remuneração paga aos sócios de empresa, ou ao titular de firma individual,
denomina-se:
a) Prolabore.
b) Honorários.
c) Pró-labore.
d) Salário de sócio e/ou titular.
49 - Assinale a frase correta:
a) Um estranho ameaçou-me com uma arma.
b) Um estranho ameaçou-me com a arma.
c) Um extranho ameaçou-me com a tua arma.
d) Um extranho ameaçou-me com sua arma.
50 - Passe para o discurso indireto, a seguinte frase “Ela pediu: entre nesta casa”:
a) Ela me pediu que entrasse naquela casa.
b) Ela pediu-me que entre à casa.
c) Ela me pediu para que entre para à casa.
d) Ela pediu-me que entre para casa.
GABARITO
Questão 01: A

Questão 11: B

Questão 21: C

Questão 31: C

Questão 41: A

Questão 02: D

Questão 12: B

Questão 22: D

Questão 32: A

Questão 42: A

Questão 03: D

Questão 13: B

Questão 23: D

Questão 33: C

Questão 43: A

Questão 04: B

Questão 14: B

Questão 24: A

Questão 34: B

Questão 44: B

Questão 05: A

Questão 15: C

Questão 25: D

Questão 35: C

Questão 45: B

Questão 06: C

Questão 16: D

Questão 26: D

Questão 36: B

Questão 46: C

Questão 07: A

Questão 17: A

Questão 27: A

Questão 37: A

Questão 47: A

Questão 08: C

Questão 18: A

Questão 28: B

Questão 38: A

Questão 48: C

Questão 09: A

Questão 19: A

Questão 29: B

Questão 39: A

Questão 49: A

Questão 10: A

Questão 20: C

Questão 30: C

Questão 40: C

Questão 50: A
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