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Técnico em Contabilidade

INSTRUÇÕES

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2. Confira, abaixo, seu número de protocolo e nome. Assine no local indicado.

3. A  interpretação  das  questões  é  parte  do  processo  de  avaliação,  não  sendo 
permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha com cinco alternativas cada 
uma, sempre na seqüência a, b, c, d, e, das quais somente uma é correta.

5. Ao receber  o cartão-resposta,  examine-o e verifique se o nome nele impresso 
corresponde ao  seu.  Caso haja  irregularidade,  comunique-a  imediatamente  ao 
Aplicador de Prova.

6. Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto em cada questão, 
preenchendo o círculo correspondente, à caneta, com tinta azul-escura ou preta.

7. No cartão-resposta,  a  marcação  de  mais  de  uma  alternativa  em  uma mesma 
questão, rasuras e o preenchimento além dos limites do círculo destinado para 
cada marcação poderão anular a questão. 

8. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento. 

9. Não serão permitidas consultas,  empréstimos e comunicação entre candidatos, 
bem como o uso de livros,  apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, 
inclusive relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do 
candidato deste Concurso.

10. Ao concluir  as provas,  permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador  de 
Prova. Aguarde autorização para devolver, em separado, o caderno de provas e o 
cartão-resposta, devidamente assinados.

11. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta 
prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

Português

Legislação
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PROTOCOLO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Salam Pax é um mistério, um caso inexplicável para todos aqueles no Ocidente que acreditam ser a cultura islâmica 
bélica, primitiva e reacionária, sem consciência crítica de seus erros e, ainda, vítima de uma crônica falta de humor. Em 
setembro de 2002, um jovem iraquiano (Salam Pax é seu pseudônimo) passou a escrever seu diário na Internet,  como 
milhões fazem todos os dias, em qualquer parte do mundo. Mas Pax não vivia em qualquer parte do mundo nem em um 
momento histórico banal: seu país, há décadas dominado por uma ditadura militar, se preparava para ser invadido sob o 
argumento de possuir “armas de destruição de massa”, e, na guerra de propaganda, ele estava do lado errado.

Assim, se escrever um diário na Internet pode ser, na maioria dos casos, uma distração adolescente (os chamados 
blogs), para Salam se tratava, essencialmente, de risco. Ao colocar para milhões uma observação sobre a rotina em Bagdá, 
se arriscava a ser descoberto pela polícia secreta do regime iraquiano, e isso significaria prisão e uma possível execução, 
para ele e sua família. Em abril, sua história passou a ser notada, e com o início dos bombardeios ele parecia ser uma 
possibilidade para se tentar descobrir o que estava, afinal, acontecendo na região. The Guardian decidiu encontrá-lo e por 
meio de seu correspondente no Iraque fez a Salam uma proposta: seus textos passariam a ser editados na publicação, e são 
essas colunas, reunidas em livro lançado em setembro na Europa, que chegam ao leitor brasileiro no próximo mês. (...)

(Cult, nov. 2003.)

01 - Segundo o texto, é correto afirmar:

a) Salam Pax  é  um jovem  iraquiano  que,  por  meio  de  seu  diário,  defende  o  regime  político  de  seu  país  e  denuncia  a 
arbitrariedade da invasão americana no Iraque.

b) Os escritos de Salam Pax confirmam a crença a respeito da natureza bélica, primitiva e reacionária do povo árabe.
c) O que torna o diário de Pax diferente do diário de qualquer outro adolescente é a procedência de seu autor e o momento 

histórico em que ele o escreveu.
d) A denúncia de Salam Pax de que seu país possuía armas de destruição de massa poderia ter colocado a sua vida e a de sua 

família em risco.
e) Os escritos de Pax chamaram a atenção dos iraquianos porque,  com o início  dos bombardeios,  era uma forma de se 

descobrir os interesses americanos no país. 

02 - Em que alternativa o período abaixo está pontuado corretamente?  

a) Salam Pax,  com seus textos mostra uma outra  face da juventude,  da rotina e da cultura árabe:  e contradiz  a  crença, 
acalentada no ocidente, de que seu povo não tem consciência crítica.

b) Salam Pax com seus textos,  mostra uma outra  face da juventude,  da rotina e da cultura árabe,  e contradiz  a  crença, 
acalentada no ocidente de que seu povo não tem consciência crítica.

c) Salam Pax, com seus textos,  mostra uma outra face da juventude,  da rotina e da cultura árabe; e contradiz a  crença, 
acalentada no ocidente: de que seu povo não tem consciência crítica.

d) Salam Pax  com seus  textos  mostra  uma outra  face  da  juventude,  da  rotina  e  da  cultura  árabe,  e  contradiz  a  crença 
acalentada no ocidente, de que seu povo não tem consciência crítica.

e) Salam Pax, com seus textos,  mostra uma outra face da juventude,  da rotina e da cultura árabe, e contradiz a  crença, 
acalentada no ocidente, de que seu povo não tem consciência crítica.

O congelador fica na parte de cima da geladeira porque o ar frio é mais denso e, portanto, tem a tendência a descer, 
enquanto  que  o  menos frio  sobe,  estabelecendo-se  assim uma circulação  do ar  no interior  da  geladeira,  denominada 
“corrente de convecção”. 

Essa corrente não pode ser interrompida por excesso de alimentos (geladeira abarrotada) e,  muito menos, pelas 
famosas “toalhinhas” de plástico que têm um efeito catastrófico na circulação do ar. Além disso, é bom lembrar que o gelo é 
um excelente isolante térmico (o “iglu” dos esquimós é feito de gelo e os protege do frio). Por isso nunca se deve deixar 
acumular uma crosta de gelo em torno do congelador o que, na prática, impediria o congelamento dos alimentos.

(Galileu, jan. 2004.)

03 - Tomando como corretas as informações dadas no texto, considere as afirmativas abaixo:

I. Excesso de gelo em torno do congelador prejudica o funcionamento da geladeira.
II. Excesso de alimentos não interrompe a corrente de ar no interior da geladeira, permitindo assim o uso de toda a 

capacidade de espaço do refrigerador.
III. O uso de toalhinhas de plástico nas prateleiras da geladeira impede a circulação do ar frio.
IV. Por ser o gelo um excelente isolante térmico, o funcionamento de um refrigerador será tanto melhor quanto maior 

for a quantidade de gelo em torno do congelador.

Para orientar corretamente o uso da geladeira, um manual deveria conter as informações:

a) I, III e IV apenas.
b) I e II apenas.
c) I e III apenas.
d) I, II e III apenas.
e) II, III e IV apenas.



04 - "O congelador fica na parte de cima da geladeira porque o ar frio é mais denso e, portanto, tem a tendência a descer, enquanto 
que o menos frio sobe."

Em que alternativa o período acima foi reescrito preservando o mesmo sentido?

a) Como o ar frio é mais denso e, portanto, ao contrário do ar menos frio, tem a tendência a descer, o congelador fica na parte 
de cima da geladeira.

b) Embora o ar frio seja mais denso e, em oposição ao ar menos frio, tenha tendência a descer, o congelador fica na parte de 
cima da geladeira.

c) Pelo fato de o ar frio ter a tendência de descer e o menos frio de subir por ser mais denso, o congelador fica na parte de cima 
da geladeira.

d) Por ficar na parte de cima da geladeira, o congelador recebe o ar frio, mais denso que o ar menos frio e, portanto, com 
capacidade para descer.

e) O ar frio, por ser mais denso que o ar menos frio, tem a tendência a descer. Apesar disso, o congelador fica na parte de cima 
da geladeira.

05 - Observe o verbete abaixo, adaptado do Dicionário Aurélio:

Proibir. [Do lat. prohibere.] V. t. d. 1. Impedir que se faça; ordenar que não se faça. 2. Tornar defeso ou interdito; interdizer. 3. 
Não permitir; impedir; vedar. 

Se alguém, ao redigir  um texto,  ficasse na dúvida entre “o governo planeja proibir a  circulação de bicicleta” e “o 
governo planeja proibir à circulação de bicicleta”, poderia resolver sua dúvida consultando o dicionário. Que informação 
contida no verbete acima solucionaria a dúvida?

a) O verbo proibir provém do latim prohibere, portanto o a que segue deve ter acento de crase.
b) As diferenças de sentido que o verbo apresenta mostram como deve ser o seu uso.
c) O verbo, conforme aparece na frase que gerou a dúvida, tem o sentido apresentado em 2, o que possibilitaria esclarecer a 

questão.
d) O verbo é transitivo direto (V.t.d.) e, como tal, não deve ser seguido de preposição. Portanto, não há crase.
e) Só com o verbete acima não seria possível resolver a dúvida. Seria necessário, também, consultar o sentido de circulação.



LEGISLAÇÃO

06 - Assinale a alternativa que NÃO apresenta um dos direitos sociais que todo cidadão tem assegurado pela Constituição 
Federal.

a) Trabalho.
b) Segurança.
c) Previdência privada.
d) Educação.
e) Saúde.

07 - Paulo ingressou no serviço público em março de 1990 para exercer o cargo de assistente em administração. Em março 
de 2003, já com treze anos na condição de servidor público, após faltar ao serviço por mais de 60 (sessenta dias), é 
denunciado em processo administrativo disciplinar sumário para apuração de provável abandono de cargo. Para tanto, 
restou constituída Comissão processante, sendo que, na apuração dos fatos:

a) A Comissão processante deverá observar com rigor todas as fases do processo, assegurando sempre ao acusado o direito à 
observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

b) A Comissão processante deverá levantar os dados funcionais do acusado e verificar se a chefia à qual ele está subordinado 
determinou o registro em seu assentamento funcional das sessenta faltas sem interrupção. Caso se confirmem as faltas, a 
Comissão determinará a demissão do servidor Paulo por justa causa, bastando para tanto o documento que consigna as 
faltas injustificadas.

c) O acusado apenas poderá prestar seu depoimento perante a Comissão processante se tiver como provar que a acusação de 
abandono do cargo que lhe está sendo imputada não é verdadeira, caso contrário não poderá se defender.

d) A Comissão processante não tem a obrigação de ouvir o depoimento do acusado e nem de eventuais testemunhas que ele 
apresente.
e) A Lei 8.112/90 não impõe prazo para que a Comissão realize a apuração dos fatos objeto do processo disciplinar.

08 - Numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda.

1) Composição do Congresso Nacional (   ) Supremo Tribunal Federal
2) Edição de Medidas Provisórias (   ) Competência do Presidente da República
3) Composição do Poder Executivo (   ) Câmara dos Deputados e Senado Federal
4) Órgão máximo do Poder Judiciário (   ) Presidente da República e Ministros de Estado
5) Órgãos da Justiça Federal (   ) Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo.

a) 1, 2, 3, 4, 5
b) 5, 4, 1, 2, 3
c) 2, 1, 4, 3, 5
d) 4, 2, 1, 3, 5
e) 3, 2, 1, 5, 4

09 - Considere as afirmativas a seguir, relativas aos direitos e deveres do servidor público.

I. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor poderá eximir-se do cumprimento de 
seus deveres funcionais.

II. O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, mesmo que por motivo justificado.
III. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com 

mudança de domicílio.
IV. Sem  qualquer  prejuízo,  poderá  o  servidor  ausentar-se  do  serviço  por  8  (oito)  dias  consecutivos  em  razão  de 

casamento. 

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.

c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

10 - Acerca de cargos públicos, considere as seguintes afirmativas:

I. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento 
pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.

II. A idade mínima para investidura em cargo público é de vinte e um anos.
III. A investidura em cargo público ocorrerá com a entrada em exercício do servidor.
IV. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no 

serviço público ao completar 3 (três) anos de efetivo exercício.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11 - Pode-se afirmar que o patrimônio líquido de uma entidade pode ser proveniente das seguintes fontes:

a) Investimentos e Lucros.
b) Investimentos e Financiamentos.
c) Lucros Acumulados e Financiamentos.
d) Investimentos de Terceiros não Proprietários.
e) Diversos Investimentos de Terceiros não Proprietários e Lucros.

12 - A representação quantitativa do patrimônio de uma entidade é conhecida pela expressão:

a) Lucros ou Prejuízos Acumulados.
b) Demonstração de Resultado do Exercício. 
c) Balanço Patrimonial.
d) Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.
e) Demonstração de Origens e Aplicação de Recursos.

13 - Quais são as finalidades básicas para as quais se usa a informação contábil?

a) Planejamento e Previsão.
b) Controle e Organização.
c) Controle e Planejamento.
d) Organização e Previsão.
e) Verificação e Planejamento.

14 - O  cargo  e  especialização  máxima  que  um  profissional  da  contabilidade  pode  exercer  dentro  de  uma  empresa, 
normalmente  órgão  de  "staff"  ligado  à  alta  administração  e  que  supervisiona  os  departamentos  de  Contabilidade 
Financeira, Contabilidade de Custos, Auditoria Interna, Contabilidade Fiscal etc., denomina-se:

a) Centro de Responsabilidade.
b) Controladoria.
c) Células de Produção.
d) Gerência Financeira.
e) Gerência Contábil.

15 - Determine  o  patrimônio  líquido  da  Empresa  "Sol  e  Lua  Ltda.",  que  apresenta  as  seguintes  contas  de  Balanço 
Patrimonial:

 Caixa - R$ 11.000,00; Bancos - R$ 2.000,00; Títulos a Receber - R$ 5.000,00; Terrenos - R$ 13.000,00; Veículos - R$ 
13.000,00;  Estoque de Mercadorias -  R$ 8.000,00;  Duplicatas a Pagar -  R$ 6.000,00; Salários a Pagar -  R$ 8.000,00; 
Empréstimos a pagar - R$ 6.000,00; Encargos Sociais - R$ 3.000,00; Impostos a Recolher - R$ 4.000,00; Capital Social - 
R$ 18.800,00 e Lucros Acumulados - R$ 6.200,00.

a) Patrimônio Líquido - R$ 18.800,00
b) Patrimônio Líquido - R$ 25.000,00
c) Patrimônio Líquido - R$ 27.000,00
d) Patrimônio Líquido - R$ 22.800,00
e) Patrimônio Líquido - R$ 26.200,00

16 - Considerando  os  dados  das  contas  patrimoniais  da  empresa  descrita  na  questão  nº  15,  qual  é  o  total  do  Ativo 
Permanente?

a) R$ 20.000,00
b) R$ 13.000,00
c) R$   8.000,00
d) R$ 12.000,00
e) R$ 26.000,00

17 - Sabe-se, pela própria definição, que Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Baseado 
na equação fundamental  do  Balanço Patrimônio,  pode-se  afirmar  que quando o  Ativo  for  maior  que o  Passivo,  o 
Patrimônio Líquido será? 

a) Maior que zero.
b) Menor que zero.
c) Igual a zero.
d) Menor ou igual a zero.
e) Maior ou igual a zero.

18 - A  "Santos  e  Santos  Ltda.",  no  fechamento  diário  do  caixa,  constatou  a  ocorrência  de  um  desfalque,  conforme 
levantamento das entradas e saídas. Esse evento afeta o Patrimônio da seguinte forma:

a) Diminui o Ativo, diminui o Passivo e aumenta o Patrimônio Líquido.
b) Diminui o Ativo e aumenta o Patrimônio Líquido.
c) Aumenta o Passivo e diminui o Patrimônio Líquido.
d) Diminui o Ativo e diminui o Patrimônio Líquido.
e) Diminui o Patrimônio Líquido e diminui o Passivo.

19 - Durante as operações realizadas pela sociedade "Boa Sorte – Prestação de Serviços", foram realizados investimentos, 
aumentando o Capital Social em R$ 15.000,00, sendo R$ 12.500,00 em dinheiro e R$ 2.500,00 em peças para reparos. 



Quais os efeitos das operações sobre o Ativo (A) e o Patrimônio Líquido (PL), considerando a contabilização em suas 
respectivas contas?

a) Diminuição do Ativo, aumento do Ativo e aumento do Patrimônio Líquido.
b) Aumento do Ativo, diminuição do Ativo e aumento do Patrimônio Líquido.
c) Aumento do Ativo, aumento do Ativo e aumento do Patrimônio Líquido.
d) Aumento do Ativo, aumento do Passivo e diminuição do Patrimônio Líquido.
e) Aumento do Ativo, diminuição do Passivo e aumento do Patrimônio Líquido.

20 - Um débito numa conta de Ativo  e um crédito simultâneo de igual valor  numa conta de Patrimônio Líquido podem 
indicar:

a) Uma dívida.
b) Aumento de Capital Social.
c) Compra de um bem.
d) Compra a prazo de um bem.
e) Desinvestimento de Capital Social.

21 - Os balancetes de verificação são úteis porque:

a) Conferem a correção matemática dos saldos das contas.
b) Permitem verificar a correção matemática das contas do razão e das obrigações.
c) Evidenciam as faltas de registros de operações.
d) Evidenciam erros de debitar e creditar uma conta em vez de outra.
e) Relacionam todas as contas movimentadas com os respectivos saldos.

22 - Qual dos mecanismos abaixo indica o correto funcionamento do mecanismo do débito e do crédito nas contas de 
Patrimônio Líquido?

a) Os aumentos são registrados por créditos e as diminuições por débitos.
b) Os aumentos são registrados por débitos e as diminuições por créditos.
c) Os prejuízos são registrados por créditos e os lucros por débitos.
d) Tudo que "entra" debita, tudo que "sai" credita.
e) Os aumentos são registrados por créditos e as diminuições por créditos.

23 - Uma empresa obteve uma receita  (ganhou) de serviços,  mas ainda não recebeu em dinheiro  e  tampouco foi  feito 
qualquer registro contábil. Como devemos proceder para regularizar essa operação?

a) Debitar uma conta de Ativo e de Passivo.
b) Debitar uma conta de Ativo e creditar uma conta de Receita.
c) Creditar uma conta de Ativo e creditar uma conta de Passivo.
d) Proceder à regularização após recebimento efetivo do dinheiro.
e) Aguardar a entrada de dinheiro no caixa para regularizar a operação.

24 - O seguinte lançamento de diário: "Serviços a Faturar a Receita de Serviços" caracteriza:

a) Uma receita de serviço, a ser contabilizada.
b) Uma receita de serviço prestado neste período, faturada.
c) Uma receita de serviço prestado, ainda não contabilizada.
d) Uma receita de serviço prestado neste período, ainda não faturada.
e) Uma receita de serviço a ser prestado, faturada.

25 - Em relação à questão nº 24, quando o valor do Serviço Prestado for recebido no período seguinte, pela emissão da 
fatura, que lançamento devemos realizar?

a) Debita-se o Caixa e credita-se Contas a Receber.
b) Debita-se o Caixa e debita-se Receita de Serviços.
c) Credita-se Serviços a Faturar e credita-se o Caixa.
d) Credita-se Receita de Serviços e credita-se o Caixa.
e) Credita-se o Caixa e debita-se Receita de Serviços.

26 - A empresa "Curitibana S/A", que encerrou seu exercício em 31 de dezembro de 2003 e efetua o pagamento dos salários 
de seus colaboradores de dezembro somente em janeiro, deixando de registrar o lançamento de ajuste, pelo regime de 
competência de exercício, terá como conseqüência na contabilidade:

a) Diminuição do saldo de caixa.
b) Aumento do saldo de caixa.
c) Aumento das obrigações.
d) Aumento do lucro do exercício.
e) Diminuição do lucro do exercício.

27 - A empresa "Genoveva S/A" contabiliza suas transações pelo regime de caixa. Portanto, as despesas incorridas, mas 
não pagas dentro do exercício, provocam:



a) Ativo maior que o real e lucro menor que o real.
b) Passivo maior que o real e lucro maior que o real.
c) Ativo maior que o real e lucro maior que o real.
d) Passivo menor que o real e lucro maior que o real.
e) Ativo maior que o real e passivo menor que o real.

28 - Quando se efetuam as vendas sem um controle paralelo e concomitante do estoque e quando se necessita apurar o 
resultado  obtido  com  vendas  de  Mercadorias,  procede-se  o  levantamento  físico  para  avaliação  do  Estoque  de 
Mercadoria existente. Nessa situação utiliza-se o sistema de inventário:

a) contábil.
b) permanente.
c) periódico.
d) estático.
e) patrimonial.

29 - O critério de atribuição de valor, sempre com base no custo para baixar o estoque de mercadoria, por apresentar o valor 
de estoque baseado nas compras mais recentes e o Custo das Mercadorias Vendidas nas mais antigas, denomina-se:

a) PEPS.
b) UEPS.
c) MPM.
d) MPF.
e) PE.

30 - A empresa "Aurora Comercial Ltda." apresenta as informações contábeis abaixo. Utilizando-se dessas informações, 
calcule o Custo das Mercadorias Vendidas (CMV).

 

- Estoque inicial de mercadorias - R$ 1.500,00;
- Compras de Mercadorias - R$ 1.800,00;
- Gastos com Transportes - R$ 250,00;
- Estoque final de mercadorias - R$ 500,00;
- Devolução de Compra de Mercadorias - R$ 320,00.

a) R$ 2.470,00
b) R$ 2.730,00
c) R$ 2.480,00
d) R$ 2.570,00
e) R$ 2.630,00

31 - Calcule o Lucro Líquido da Empresa, tomando por base as contas de receitas e despesas dos seguintes registros 
contábeis, em seu movimento mercantil:

- Estoque inicial de mercadorias - R$ 1.400,00;
- Compras de Mercadorias - R$ 2.000,00;
- Devolução de Vendas de Mercadorias - R$ 350,00;
- Estoque final de mercadorias - R$ 1.200,00;
- Vendas de Mercadorias - R$ 4.000,00;
- Receitas Diversas - R$ 180,00;
- Despesas Administrativas - R$ 500,00;
- Despesas Financeiras - R$ 100,00;
- Seguros a Vencer - R$ 1.200,00;
- Despesas Diversas - R$ 50,00.

a) R$ 730,00
b) R$ 850,00
c) R$ 980,00
d) R$ 930,00
e) R$ 750,00

32 - Que denominação específica recebe a concessão que o vendedor faz em favor do comprador, no ato da compra, seja 
pela grande quantidade que está sendo vendida, seja porque o comprador é um cliente especial, ou, ainda, porque a 
empresa imprime catálogos com os preços das mercadorias?

a) Abatimento especial.
b) Abatimento financeiro.
c) Desconto legal.
d) Desconto comercial.
e) Abatimento concedido.

33 - Um título de responsabilidade do sr. Pedro Terra da Silva, no valor de R$ 1.250,00, cuja provisão está dentro dos limites 
previstos  pela  empresa  "Cacique  S/A"  para  inadimplência,  tornou-se  incobrável  após  esgotarem-se  todas  as 



possibilidades de recebimento. Portanto, esse título no valor de R$ 1.250,00 não entrará mais nos cofres da empresa. 
Considerando essa ocorrência, a empresa deverá contabilizar a baixa do título, através do seguinte lançamento:

a) Provisão para Devedores Duvidosos a Duplicatas a Receber.
b) Provisão para Devedores Duvidosos a Contas Incobráveis.
c) Devedores Duvidosos a Duplicatas a Receber.
d) Devedores Duvidosos a Provisão para Devedores Duvidosos.
e) Provisão para Devedores Duvidosos a Crédito de Liquidação Duvidosa.

34 - A empresa "Bela Vista Ltda." está com dificuldades para pagar suas dívidas de curto prazo e resolve efetuar o desconto 
de um lote de duplicatas a receber no banco em que mantém sua conta corrente, no valor total de R$ 1.000,00, com 
despesas bancárias e juros de 8% sobre as referidas duplicatas a receber. Após a empresa endossar e enviar o título ao 
banco para que se proceda a operação de cobrança do título em nome da empresa, essa situação requer do setor de 
contabilidade o seguinte lançamento:

a) Diversos
     a Títulos Descontados
        Banco conta Movimento    R$ 1.000,00
        Despesas Bancárias e Juros  R$ 80,00          R$ 1.080,00

b) Diversos
   a Títulos Descontados
       Duplicatas Descontadas        R$ 920,00
       Despesas Bancárias e Juros  R$ 80,00           R$ 1.000,00

c) Diversos
    a Duplicatas a Receber
       Banco conta Movimento       R$ 920,00
       Despesas Bancárias e Juros  R$ 80,00           R$ 1.000,00

d) Diversos
    a Títulos Descontados
       Duplicatas a Receber         R$ 1.000,00
       Despesas Bancárias e Juros  R$ 80,00           R$ 1.080,00

e) Diversos
   a Títulos Descontados
       Banco conta Movimento       R$ 920,00
       Despesas Bancárias e Juros  R$ 80,00           R$ 1.000,00

35 - Considere os seguintes dados para o cálculo da Depreciação:

- Custo de bem -   R$ 22.000,00
- Valor residual - valor apurado pela venda do bem -   R$   2.000,00
- Total da depreciação a ser considerada como despesa -   R$ 20.000,00
- A vida útil estimada do bem é de 5 anos.

        Pelo cálculo que distribui o custo do bem em função exclusivamente do tempo, temos a quota de depreciação periódica 
(anual) de R$ 4.000,00, assim calculado: (R$ 22.000,00 −  R$ 2.000,00)/5 = R$ 4.000,00. Nesse caso, o valor da depreciação 
corresponde a 20% do custo menos o valor residual. Com base nesse cálculo, o método adotado é conhecido como:

a) da percentagem fixa sobre o valor contábil.
b) soma dos algarismos dos anos.
c) do saldo decrescente.
d) das quotas constantes.
e) das quotas crescentes.

36 - De acordo com o que dispõe o artigo 186 da Lei 6.404/76, o montante do dividendo por ação do Capital Social deve ser 
incluído na seguinte Demonstração:

a) Do Balanço Patrimonial.
b) De Lucros ou Prejuízos Acumulados.
c) Do Resultado do Exercício.
d) De Origens e Aplicações de Recursos.
e) De Fluxo de Caixa Patrimonial.

37 - Na contabilização do ganho em equivalência patrimonial, debita-se a conta representativa desse investimento e credita-
se uma conta de receita. Na Demonstração do Resultado do Exercício, essa receita será classificada como:

a) Outras Receitas Financeiras.
b) Receitas não Operacionais.
c) Variações Patrimoniais.
d) Outras Receitas Operacionais.
e) Receita Bruta.

38 - Os dividendos recebidos de Investimentos, avaliados pelo Patrimônio Líquido, são contabilizados como:

a) crédito da conta de Investimento.



b) Receitas não Operacionais.
c) Receitas Operacionais.
d) débito de conta de Investimentos.
e) Receita de Vendas.

39 - O Balanço Patrimonial da empresa "Porto Belo S/A", em 31.12.2001, apresenta a seguinte composição do Patrimônio 
Líquido (em R$ 1.000,00):

Capital Social R$ 2.500,00
Reservas R$    800,00
Lucros Acumulados R$    500,00
Total R$ 3.800,00

 O Capital  é constituído por 50 mil ações de valor nominal igual a R$ 30,00 cada uma. Pode-se afirmar que o valor 
patrimonial da ação é de:

a) R$ 60,00
b) R$ 66,00
c) R$ 36,00
d) R$ 50,00
e) R$ 76,00

40 - No caso da questão anterior, se a empresa "Porto Belo S/A" decidir incorporar 50% das Reservas e 20% dos Lucros 
Acumulados ao Capital Social, com a emissão de ações novas e manutenção do valor nominal das ações, qual das 
alternativas abaixo está correta?

a) O valor do Patrimônio Líquido da empresa aumentará aproximadamente 20%.
b) O Capital Social crescerá aproximadamente 20%.
c) O valor do Patrimônio Líquido da empresa diminuirá aproximadamente 20%.
d) O valor patrimonial das ações da empresa aumentará aproximadamente 20%.
e) O Capital Social decrescerá aproximadamente 20%.

41 - Considere os dados abaixo. 

Valor do bem: R$ 10.000,00.
O bem tem vida útil de cinco anos.

Utilizando o método da soma dos anos de vida útil para calcular a depreciação de um bem, qual será o saldo contábil do 
bem no terceiro ano?

a) R$ 4.000,00
b) R$ 6.666,67
c) R$ 2.000,00
d) R$ 666,67
e) R$ 3.333,33

42 - O  prazo  mínimo  estabelecido  pela  legislação  fiscal  e  máximo  pela  legislação  societária  para  amortizar  os  bens 
intangíveis são, respectivamente, de:

a) 5 anos e 3 anos.
b) 3 anos e 10 anos.
c) 5 anos e 10 anos.
d) 1 ano e 10 anos.
e) 2 anos e 10 anos.

43 - O produto da Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição, o Prêmio Recebido na Emissão de Debêntures e 
as Doações e Subvenções para Investimentos são classificadas (Lei nº 6.404/76), especificamente, na conta Reservas 
de:

a) Reavaliação.
b) Lucros.
c) Lucros para Expansão.
d) Capital.
e) Lucros a Realizar.

44 - O procedimento para reavaliação de bens está amparado pela Lei nº 6.404/76, especificado no seu art. 8º, trazendo 
alguns benefícios à empresa, tais como melhor evidenciação da situação patrimonial e encargos de depreciação mais 
próximos da realidade. Essa avaliação deve ser realizada por:

a) 3 (três) peritos ou por empresa especializada, nomeados em assembléia geral dos subscritores, convocada pela imprensa e 
presidida por um dos fundadores.

b) 2 (dois) peritos ou por empresa especializada, nomeados em assembléia geral dos subscritores, convocada pela imprensa e 
presidida por um dos fundadores.

c) 4 (quatro) peritos, nomeados em assembléia ordinária dos subscritores, presidida por um dos fundadores.
d) 2  (dois)  peritos  e  1  (uma)  empresa  especializada,  nomeados  em  assembléia  geral  dos  subscritores,  convocada  pela 

imprensa e presidida por um dos fundadores.
e) 1  (um)  perito  e  2  (duas)  empresas  especializadas,  nomeados  em assembléia  geral  dos  subscritores,  convocada  pela 

imprensa e presidida por um dos fundadores.
45 - A empresa "A" subscreve 200.000 ações da empresa "B" e faz a integralização dessas ações mediante a entrega de um 

caminhão referência número 34.334.XL, cujo valor corrigido é de R$ 40.000,00 e foi reavaliado em R$ 48.000,00. Qual o 
lançamento contábil que deverá ser efetuado na empresa investida "B", pelo valor de reavaliação de bens?



a) D - Investimentos............................R$ 48.000,00
C - Imobilizado.................................R$ 40.000,00 
C - Reserva de Reavaliação............R$   8.000,00

b) D - Imobilizado 
Máquinas e Equipamentos
C - Capital Subscrito
Capital a Integralizar 
 (Valor da reavaliação de bens permutados como integralização de 200.000 ações).....R$ 48.000,00

c) D - Capital Subscrito
Capital a Integralizar

C - Capital Subscrito
Capital Social
(Subscrição de capital, através da emissão de 200.000 ações)..... R$ 48.000,00 

d) D – Capital Subscrito
             Capital Social
             (Subscrição de capital pela emissão de 200.000 ações)..................R$ 48.000,00
C - Capital Subscrito

                    Capital a integralizar

e) D - Reserva de Reavaliação 
C - Obrigações Sociais e Fiscais (PELP)......R$ 8.000,00 

46 - A indústria de medicamentos "Sol Nascer S/A" está desenvolvendo um novo produto para ser lançado no mercado. Os 
gastos  realizados com o desenvolvimento  do produto  serão debitados no grupo ativo  permanente  diferido,  o  que 
representa:

a) Aumento do prejuízo líquido do exercício.
b) Origem de recursos.
c) Aplicação de recursos.
d) Despesa provisionada líquida do ano.
e) Operação para ter lucro presente.

47 - Na Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos, nos grupos de contas não circulantes, as transações que 
afetam o Lucro ou Prejuízo do Exercício, para fins de ajuste, são as seguintes:

a) Inversão para valorização de contingências e depreciações.
b) Provisão para valorização de investimentos e amortizações.
c) Reserva para valorização de investimentos e amortizações.
d) Provisão para desvalorização de investimentos e amortizações.
e) Custo e receitas de exercícios futuros apropriados ao resultado do ano e fornecedores.

48 - No recebimento de lucros ou dividendos de investimentos avaliados pelo Patrimônio Líquido, o investimento assim 
reduzido continuará a representar a participação percentual da investida, cujo lançamento contábil é o seguinte:

a) D - Disponível ou dividendo a receber (AC)
C - Receita de Dividendo (ARE)

b) D - Participação Societária (AP)
C - Disponível ou dividendo a receber (AC)

c) D - Disponível ou dividendo a receber (AC)
C - Participação Societária (AP)

d) C - Receita de Dividendo (ARE) 
D - Disponível ou dividendo a receber (AC)
   

e) D - Participação Societária (AP)
C - Receita de Dividendo (ARE)

49 - Por ocasião da realização do balanço patrimonial  da empresa "Porto Seguro S/A",  em 31.12.2001, um investimento 
avaliado pelo custo de aquisição foi deduzido de Provisão para perda provável na realização do seu valor. Tal provisão 
observou o princípio contábil da:

a) Prudência.
b) Entidade.
c) Periodicidade.
d) Continuidade.
e) Integração.

50 - Numa operação  em que há  aumento  do  Patrimônio  Líquido,  apresentando  uma diminuição do Passivo  superior  à 
diminuição do Ativo, o fato contábil será representado por:

a) Quitação de uma dívida com desconto.



b) Venda de mercadoria com lucro.
c) Venda de mercadoria com prejuízo.
d) Renovação de dívidas com incidência de juros.
e) Prescrição de dívida, sem qualquer contraprestação.


