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Prédio
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Nome

Nº de Identidade

Órgão Expedidor

UF

Nº de Inscrição

ANALISTA I - CONTÁBIL

ATENÇÃO



Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.



Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla
escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua Portuguesa e 40 (quarenta) de
Conhecimentos Específicos.



Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,
imediatamente, ao Fiscal.



Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome
completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de
Inscrição.



Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá
um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão
coincide com o seu Número de Inscrição.



As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta
esferográfica azul ou preta.



Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE!

CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 01 para as questões de 01 a 05.
HISTÓRIA DO COMÉRCIO
Precisar o período em que as atividades comerciais foram inventadas é um tipo de tarefa praticamente
impossível de ser cumprida. Contudo, podemos realizar uma breve projeção sobre como as primeiras trocas comerciais
apareceram no cotidiano de certas civilizações. Inicialmente, devemos imaginar que nas primeiras comunidades cada
indivíduo ou chefe familiar detinha um tipo especifico de habilidade de trabalho.
Para que a produtividade desse trabalhador se ampliasse, era necessário que ele gastasse um número maior de
tempo na realização de suas atividades. Desse modo, garantiria o sustento de sua família com a coleta ou produção
necessária para certo intervalo de tempo. Apesar de ser uma solução eficiente, esses trabalhadores não teriam
condições suficientes para dedicar seu tempo à realização de outras atividades que também integravam seu universo de
necessidades essenciais.
Dessa forma, um trabalhador poderia recorrer aos produtos de um outro para que então pudesse satisfazer as
suas necessidades. Por exemplo, um pescador poderia trocar parte de sua mercadoria com um agricultor que tivesse
batatas disponíveis para a troca. Assim, as primeiras atividades comerciais se baseavam em trocas naturais em que as
partes estipulavam livremente a quantidade e os produtos que poderiam envolver as suas negociações.
Foi daí então que as primeiras moedas apareceram como um meio de dinamizar as atividades comerciais entre
os povos.
Desde os primórdios das atividades comerciais, a quantidade de trabalho empregada para a fabricação de uma
riqueza ou mercadoria era um pressuposto fundamental para que o preço dela fosse determinado. Assim sendo, a
dificuldade de produção de uma riqueza ou a raridade da mesma seriam fatores essenciais que indicariam o seu preço
elevado. Em contrapartida, outra mercadoria de fácil obtenção ou de fabricação simples teria uma valoração bem
menor.
Progressivamente, vemos que o desenvolvimento do comércio estipulou uma valoração não limitada ao custo
natural da mercadoria. Transporte, impostos, salários e outros gastos foram incorporados paulatinamente ao processo
de fabricação de tais riquezas. Foi dessa forma que a atividade comercial passou a ganhar ainda mais complexidade
entre seus envolvidos. No mundo atual, vemos que a compreensão das atividades comerciais abarca um universo cada
vez maior de fatores e variantes.
Disponível em : www.brasilescola.com. (Adaptado)

01. Observe o trecho abaixo:
“Precisar o período em que as atividades comerciais foram inventadas é um tipo de tarefa praticamente impossível de
ser cumprida.”
Sobre ele, assinale a alternativa CORRETA.
A) O autor declara ser fácil se determinar a fase inicial das atividades comerciais.
B) As atividades comerciais inventadas se tornam tarefas de difícil execução.
C) As tarefas a serem realizadas na esfera comercial demandam mentes dotadas de espírito inovador.
D) O autor declara a quase impossibilidade de se definir a fase inicial do comércio.
E) Cumprir tarefas inventadas no comércio é algo quase improvável de ocorrer.
02. Observe os conectores sublinhados nos itens abaixo:
I. “Contudo, podemos realizar uma breve projeção sobre como as primeiras trocas.”
II. “Para que a produtividade desse trabalhador se ampliasse...”
III. “Apesar de ser uma solução eficiente, esses trabalhadores não teriam condições...”
Sobre eles, está CORRETO o que se declara na alternativa
A) No item I, exprime relação de comparação.
B) No item II, poderia ser substituído por “à medida que”, sem alterar o sentido da oração.
C) No item III, exprime relação de concessão, podendo ser substituído pelo conector “já que ”.
D) Tanto o conector do item I como o do II exprimem relação de concessão.
E) Permutando-se o conector do item III por “embora”, a construção “Embora seja uma solução eficiente” preservaria o
sentido original do texto.
03. Segundo o texto,
A) nas primeiras comunidades, todos dividiam entre si as tarefas e as realizavam em prazo curto de tempo.
B) na fase inicial, poucas eram as atribuições pertinentes a cada membro da comunidade.
C) as primeiras moedas surgiram com o propósito de tornarem dinâmicas as atividades comerciais entre os povos.
D) o século XX foi o marco para determinar com fidelidade o valor de cada mercadoria.
E) peças escassas no mercado estão sujeitas a preços módicos, de fácil venda.
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04. Sobre COESÃO TEXTUAL, assinale a alternativa que contém uma declaração CORRETA.
A) “Inicialmente, devemos imaginar que nas primeiras comunidades...” – o primeiro termo deste trecho sugere uma conclusão
de algo anteriormente declarado.
B) “Em contrapartida, outra mercadoria de fácil obtenção ou de fabricação simples...” – os termos sublinhados sugerem uma
oposição ao que foi anteriormente declarado.
C) “Progressivamente, vemos que o desenvolvimento do comércio estipulou uma valoração não limitada...” – percebe-se com
o primeiro termo deste trecho que o autor realizou um comparativo entre dois tipos de comércio.
D) “Foi dessa forma que a atividade comercial passou a ganhar ainda mais...” – os termos sublinhados sugerem que não se
declarara ainda o modo como a atividade comercial passara a perceber ainda mais.
E) “Foi daí então que as primeiras moedas apareceram como um meio de dinamizar...” – o termo sublinhado evidencia a
existência de um local onde surgiram as primeiras moedas.
05. Analisando-se o terceiro parágrafo, conclui-se que
A) ao trabalhador era exigido processar troca de produtos entre os colegas.
B) as primeiras trocas demandavam que os produtos fossem naturais.
C) o trabalhador poderia satisfazer suas necessidades mediante troca de produtos com os outros trabalhadores.
D) na fase inicial, as trocas seguiam padrões rígidos e burocráticos.
E) para satisfazer suas necessidades, o trabalhador se limitava a trocar produtos naturais.
Atente para os textos abaixo:
Vou-me Embora pra Pasárgada
Manuel Bandeira

Paródia por Millôr Fernandes
Que Manoel Bandeira me perdoe, mas
Vou-me embora de Pasárgada

Vou-me embora pra Pasárgada
Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada

Vou-me embora de Pasárgada
Sou inimigo do Rei
Não tenho nada que eu quero
Não tenho e nunca terei
Aqui eu não sou feliz
A existência é tão dura
As elites tão senis
Que Joana, a louca da Espanha,
Ainda é mais coerente
Do que os donos do país.

Vou-me embora pra Pasárgada
Aqui eu não sou feliz
Lá a existência é uma aventura
De tal modo inconsequente
Que Joana a Louca de Espanha
Rainha e falsa demente
Vem a ser contraparente
Da nora que nunca tive
06. Conclui-se que
A) em ambos, a coesão quase inexiste.
B) se trata de textos narrativos.
C) há passagens em ambos que apresentam incoerência textual.
D) na paródia, é evidente a presença de intertextualidade.
E) ambos se desvinculam das temáticas sociais.
07. Sobre gêneros textuais,
A) tem-se o cartaz como um dos exemplos desse gênero.
B) os textos são rigorosamente de natureza literária.
C) para eles, as práticas sociais são de pouca importância.
D) emails, blogs, chats não são considerados nessa categoria.
E) relegam o cotidiano humano.

08. Sobre COERÊNCIA e COESÃO TEXTUAIS, assinale a alternativa CORRETA.
A) Em um texto que apresenta coesão, os seus elementos desobedecem a uma sequência lógica.
B) Um texto com coerência é aquele no qual inexiste qualquer contradição.
C) Quando, em um texto, os termos estão logicamente organizados, diz-se que nele existe incoerência textual.
D) Para haver coesão textual, é preciso elencar elementos diversos sem necessariamente se preocupar em interligá-los para
produzir uma logicidade nas ideias.
E) Um texto que apresenta coerência se caracteriza por conter ideias desvinculadas umas das outras.
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09. Atente para os conectores sublinhados nos itens abaixo:
I.
II.

O comércio é o grande civilizador. Trocamos ideias quando trocamos tecidos." (Robert Ingersoll)
"Em um sistema de livre comércio e de livre mercado, os países pobres – e as pessoas pobres - não são pobres
porque outros são ricos. Se os outros fossem menos ricos, os pobres seriam, com toda probabilidade, ainda mais
pobres." (Margaret Thatcher).
III. As pessoas não gostam que você venda para elas. Mas lembre-se de que elas adoram comprar." (Jeffrey Gitomer)
IV. "Sim, eu vendo coisas às pessoas que elas não precisam. Não posso, no entanto, vender a elas algo que elas não
queiram. Mesmo com propaganda. Mesmo se eu estivesse decidido a fazê-lo." (John O'Toole)
Sobre eles, assinale a alternativa que contém uma declaração CORRETA.
A) No item I, exprime relação de concessão.
B) No item II, poderia ser permutado por “embora”, sem causar prejuízo de sentido à oração.
C) No item III, exprime relação de oposição.
D) No item IV, poderia ser permutado, sem causar prejuízo de sentido à oração, por “pois”.
E) No item III, se fosse substituído por “porque”, isso não implicaria prejuízo de sentido à oração.
10. Percebe-se neste trecho
Que Joana, a louca da Espanha, Ainda é mais coerente Do que os donos do país.
que Millôr
A) realizou uma comparação ao se utilizar dos termos sublinhados.
B) contradisse algo anteriormente declarado.
C) acrescentou uma ideia a algo já declarado.
D) empregou os termos sublinhados para exprimir relação de causa.
E) induz o leitor a ter dúvidas sobre a ocorrência de um determinado fato.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Não se constitui em rotina de arquivamento:
A) Inspeção.

B) Leitura.

C) Seleção.

D) Classificação.

E) Codificação.

12. Em um arquivo, existem 40 fichas, sendo 12 fichas com nomes de menina e 28 fichas com nomes de menino. Se
retirarmos, ao acaso, duas dessas fichas, com reposição, qual a probabilidade de ambas serem com nomes de
menina?
A) 3%

B) 5%

C) 9%

D) 15%

E) 30%

13. Quatro gatos consomem semanalmente 60 kg de ração. Aumentando o numero de gatos em 75%, o consumo
mensal, em Kg, considerando o mês de 30 dias, será de
A) 350

B) 400

C) 450

D) 500

E) 550

14. João aplicou certa quantia a juros simples de 6% ao mês, durante 5 meses, e, em seguida, o montante foi aplicado
durante mais 5 meses, a juros simples de 4% ao mês. No final dos 10 meses, o novo montante foi de R$ 234,00. Qual
o valor da quantia aplicada inicialmente?
A) 150,00

B) 130,00

C) 160,00

D) 145,00.

E) 205,00

15. Pedro aplicou, em um fundo de renda fixa, certa quantia que, após um ano e seis meses de aplicação, acumulou
R$150.000,00. Sabendo-se que o referido fundo fornece uma taxa de 2% a.m., qual foi o valor aplicado?
A) R$ 99.330,47

B) R$ 105.023,91

C) R$ 103.023,91

D) R$ 103.032,19

E) R$ 99.023,81

16. Determinada empresa possuía em seu estoque de mercadorias para revenda três produtos A, B e C, o valor apurado
referente ao custo de aquisição bem como o preço de vendas e gastos com vendas, estão detalhados a seguir.
Produto
A

Custo R$

Preço de Venda R$

1.320,00

1.640,00
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Custo com vendas R$
200,00

B

770,00

732,00

76,00

C

1.600,00

1.500,00

90,00

Com base na NBC TG 16, podemos afirmar que em 31.12.2011, o saldo do estoque era de
A) R$3.872,00.

B) R$3.386,00.

C) R$3.506,00.

D) R$3.690,00.

E) R$3.872,00.

17. O CPC, que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis,
estabelece que, no balanço patrimonial, um ativo é reconhecido, quando
A) produz benefícios futuros, de modo a poder identificar de forma confiável e aceitável, o reconhecimento do custo efetivo
do ativo.
B) tiverem sido incorridos ou comprometidos, dos quais seja provável a geração de benefícios econômicos para a entidade
após o período contábil corrente.
C) for provável a saída de recursos envolvendo benefícios econômicos futuros na liquidação da obrigação, a valor presente
determinado em bases confiáveis.
D) for provável que os benefícios econômicos futuros dele provenientes fluirão para a entidade, e seu custo ou valor puder ser
determinado em bases confiáveis.
E) houver um valor futuro estimado para o ativo, de acordo com as normas ditadas pelos pronunciamentos em vigor que lhe
atribuam o maior valor possível.
18. Assinale Falso (F) ou verdadeiro (V) nas seguintes afirmações:
( ) A Lei 11.638/07 extinguiu a reavaliação de bens do Ativo.
( ) O princípio da prudência determina a escolha, em caso de dúvida, do menor valor para os elementos
do Ativo.
( ) O princípio da prudência determina a escolha, em caso d e dúvida, do valor que implique o menor
montante para o Patrimônio Líquido.
( ) Os pequenos saldos poderão ser agrupados, desde que não ultrapassem 50% do total do grupo
respectivo.
( ) Os valores dos demonstrativos poderão ser apresentados em milhares de unidades monetárias.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V,V,V,F,V.

B) V,V,F,V,V.

C) F,V,V,V,V.

D) F,V,F,V,V.

E) V,F,V,V,V.

19. Sobre os métodos de análise, é CORRETO afirmar que
A) o método da subtração apresenta resultados m ais expressivos do que o método dos quocientes.
B) a análise horizontal consiste na comparação de uma verba com o total do seu grupo ou com o total do
demonstrativo.
C) a análise vertical permite conhecer a evolução percentual de uma verba ou de um grupo d e verbas.
D) o método dos quocientes nos permite conhecer a expressão percentual de um grupo de valores em relação
ao total do qual faz parte.
E) por meio da análise horizontal podemos determinar os fatores que contribuíram para a variação do resultado
operacional.
20. Determinada empresa apresentou indicadores de rentabilidade e de prazos médios, referente aos exercícios de 2012
e 2011, conforme segue:
Indicadores
Rentabilidade

Prazo Médio

Giro do Ativo
Margem Liquida
Rentabilidade do Ativo
Rentabilidade do Patrimônio Líquido
Prazo Médio de Renovação de Estoque
Prazo Médio de Recebimento de Vendas
Prazo Médio de Pagamento de Compras
Ciclo Operacional
Ciclo Financeiro

Com base nas informações, é CORRETO informar
A) A capacidade de pagamento melhorou, devido ao aumento do ciclo financeiro.
B) A empresa ganhou R$ 15,20 para cada R$ 100,00 investidos no ativo em 2011.
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2012

2011

0,6
19,10%
11,50%
21,70%
85
54
19
139
120

0,6
15,20%
9,10%
18,40%
74
60
18
134
116

C) A empresa passou a conceder, em média, um prazo maior em suas vendas a prazo.
D) A remuneração do capital próprio reduziu durante o período sob análise.
E) A rentabilidade do ativo aumentou em 2012, devido ao aumento da margem líquida.
21. Ao concluir o relatório de determinada empresa, o analista apresentou o seguinte relatório:
“A empresa está utilizando para financiar o ativo não circulante, recursos de terceiros a curto prazo,
que, normalmente, deveriam estar sendo usados para financiar o giro.”
Essa situação é revelada, quando
A) a relação “capital alheio”/“capital próprio” é superior a 1,00 .
B) o grau de imobilização do capital próprio é superior a 1,00.
C) a relação “giro”/”ativo total” é inferior a 0,50.
D) o grau de imobilização do capital próprio é superior a 0,50.
E) a relação “capital alheio”/”ativo total” é superior a 0,50 .
22. Determinada empresa apresentou os seguintes dados:
• Ativo circulante .............. 1200
• Liquidez corrente ........... 1,50
• Liquidez seca ................ 0,90
Com base nesses dados, é CORRETO afirmar que
A) O Passivo circulante totaliza $ 1.800.
B) Os estoques representam 60% do Ativo Circulante.
C) A liquidez corrente é deficitária.

D) Os estoques totalizam $ 480.
E) O capital circulante líquido totaliza $ 600.

23. O Patrimônio Líquido pode ser obtido pela fórmula:
A) Bens + Direitos (-) Capital Próprio.
B) Ativo (-) Capital Próprio.
C) Bens + Direitos (-) Origens.

D) Bens + Direitos (-) Aplicações.
E) Ativo (-) Capital de Terceiros.

24. Analise as assertivas e assinale V para as Verdadeiras e F para Falsas.
I.
II.
III.
IV.

No Passivo Circulante, são classificadas as contas representativas de obrigações exigíveis a curto prazo.
As contas do Ativo figuram nas Demonstrações Financeiras em ordem crescente de liquidez.
As contas do Passivo são ordenadas em ordem decrescente de exigibilidade.
O Permanente é a parte de maior liquidez do Ativo.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V, F, V, F.

B) F, V, F, V.

C) F, F, V, V.

D) V. V. F, F.

E) F, V, V, F

25. Determinada empresa no dia 15 de abril efetuou os seguintes pagamentos:







Aluguel de março, no valor de R$ 600,00
Aluguel de abril, no valor de R$ 700,00
Aluguel de maio, no valor de $ 760,00
Salários de março, no valor de R$ 1.000,00
Impostos de abril, no valor de R$220,00
Adiantamento sobre os salários de maio, no valor de R$ 170,00.

O resultado do mês de abril será reduzido em:
A) R$ 3.280,00.

B) R$ 1.300,00.

C) R$ 920,00.

D) R$ 1.090,00.

E) R$ 3.450,00.

26. Assinale a alternativa CORRETA.
A) Os empréstimos feitos a firmas coligadas, vencíveis no prazo de 6 meses (da data do balanço), devem ser
classificados no Ativo Circulante.
B) A aquisição, pela empresa, de suas próprias ações deve ser registrada no subgrupo Investimentos.
C) O saldo credor da conta corrente de ICMS indica uma obrigação da empresa e, como tal, é classificado no
Passivo Circulante.
D) A conta Seguros a Vencer tem saldo credor e, como tal, deve ser classificada no Passivo Circulante.
E) Provisão para Dividendos é uma conta retificadora do Ativo.
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27. Determinada empresa que contabiliza suas operações pelo regime de caixa, quando as comparar com o princípio da
competência, para fins de balanço, verificará que as despesas incorridas, mas não pagas no exercício, provocaram
A) um passivo menor que o real e um lucro maior que o real.
B) um passivo maior que o real e um lucro menor que o real.
C) um ativo maior que o real e um lucro maior que o real.
D) um ativo maior que o real e um lucro menor que o real.
E) um ativo maior que o real e um passivo menor que o real.
28. Determinada empresa apresentava no seu balanço patrimonial:
Contas
Capital subscrito
Capital a integralizar
Reserva legal
Reserva para contingências
Prejuízos acumulados
Ações em tesouraria

R$
900.000,00
240.000,00
120.000,00
60.000,00
42.0000,00
15.000,00

É CORRETO afirmar que o Patrimônio Líquido é
A) R$ 1.263.000,00
B) R$ 1.293.000,00
C) R$ 813.000,00

D) R $ 783.000,00
E) R $ 723.000,00

29. Certa empresa efetuou uma operação que resultou no aumento do Patrimônio Líquido, ocasionado por uma
diminuição do Passivo superior à diminuição do Ativo. Esse fato contábil pode ser representado pela
A) venda de um bem com lucro.
B) colocação de debêntures a baixo do par.
C) quitação de uma dívida com desconto.

D) renovação de dívidas com incidência de juros.
E) prescrição de dívida, sem qualquer contra apresentação.

30. A empresa Conhecimentos Ltda. efetuou um débito no total de R$ 1000,00 em uma conta de ativo e registrou um
crédito de igual montante em uma conta do patrimônio líquido. Das alternativas a seguir, assinale aquela que
melhor representa essa transação.
A) Venda de um terreno.
B) Aquisição de uma máquina por meio de operação de leasing.
C) Financiamento a curto prazo.
D) Aumento do capital social com integralização em dinheiro.
E) Financiamento a Longo Prazo.
31. Considerando-se o método das partidas dobradas, podemos afirmar que o lançamento de valores a débito de uma
conta
A) e a crédito de duas ou mais de duas contas é denominado lançamento de segunda fórmula
B) e a crédito de duas ou mais de duas contas é denominado lançamento de terceira fórmula
C) e a crédito de uma ou mais de uma conta é denominado lançamento de quarta fórmula
D) e a crédito de outra conta é denominado lançamento de terceira fórmula
E) ou mais de uma conta e a crédito de uma conta é denominado lançamento de segunda fórmula
32. Na apuração do resultado do exercício da Companhia Terra Mar Ltda. em 31/12/2011, foram levantadas as
seguintes informações :
Compra de mercadoria
Mercadoria em 31.12.2010
Receitas de vendas
Estoque de mercadoria em 2011

12.000,00
3.600,00
26.000,00
4.800,00

- Compras de mercadorias no período R$ 1.200,00
- Mercadorias em 31/12/2000 R$ 360,00
- Receita de Vendas em 31/12/2001 R$ 2.600,00
Considerando-se que o estoque existente em 31/12/2001 é de R$ 480,00, é CORRETO afirmar que
A) o lucro bruto do período foi de R$ 15.200,00.
B) o lucro bruto do período foi de R$ 10.800,00.
C) o prejuízo no período foi de R$ 10.800,00
D) o custo das mercadorias vendidas foi de R$ 14.000,00.
E) o custo das mercadorias vendidas foi de R$ 12.000,00.
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33. Em uma empresa comercial, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, destacado na nota
fiscal quando das compras de mercadorias para revenda, faz parte do custo do período?
A) Sim, quando for manufatura.
B) Não, pois é um imposto recuperável.
C) Somente quando se tratar de laticínios.

D) Somente para a indústria de autopeças.
E) Somente para indústria de automotores.

34. Assinale a alternativa que indica o saldo inicial da conta Caixa, considerando os dados abaixo:
01/02/2012 – Vendas à vista, recebidas em moeda corrente, no valor de R$ 150.000,00.
05/02/2012 – Liquidação de duplicata no valor de R$ 100.000,00 com desconto de 10%, pago através de cheque.
07/02/2012 – Pagamento de salários no valor de R$ 40.000,00, em moeda corrente.
11/02/2012 – Aquisição de mercadorias, em moeda corrente, no valor de R$ 60.000,00.
18/02/2012 – Vendas a prazo no total de R$ 350.000,00.
18/02/2002 – Saldo final da conta Caixa: R$ 100.000,00.
A) R$ 10.000,00

B) R$ 50.000,00

C) R$110.000,00

D) R$ 140.000,00

E) R$ 120,000,00

35. Assinale a alternativa INCORRETA.
A) As reservas visam manter a integridade do Capital Social.
B) As Reservas visam à realização de investimento com recursos próprios.
C) Todas as Reservas são extraídas do Lucro Líquido do Exercício.
D) As Reservas de Capital não têm origem no Lucro Líquido do Exercício
E) Todas as Reservas são extraídas do Lucro Líquido do Exercício anterior
36. Determinada empresa apresentou em 31.12.2011 um patrimônio líquido de R$ 8.000,00
Durante o mês de janeiro de 2012, realizou as seguintes operações:
• compra de mercadorias, à vista, no valor de R$ 2.000,00
• venda dessas mesmas mercadorias, por R$ 2.900,00, a prazo
• pagamento de uma duplicata no valor de R$ 1.500,00 com juros de 20%.
• recebimento de uma duplicata, no valor de R$ 1.000,00, com desconto de 20%.
• contabilização dos salários de janeiro, no valor de R$ 3.000,00, a serem pagos no dia 05.02.12
O patrimônio líquido, em 31 de janeiro de2012, passou a ser:
A) R$ 5.400,00

B) R$ 8.400,00

C) R$ 7.500,00

D) R$ 5.800,00

E) R$ 8.300,00

37. Assinale a alternativa INCORRETA.
A) Reserva de Capital representam genericamente, acréscimo ao Patrimônio Líquido que não transitam pela
conta de resultado da empresa nem são provenientes de reavaliação de ativos;
B) Reservas de Lucros representam, genericamente, a retenção de parcelas provenientes de ganhos, com o objeto
de preservar o Patrimônio Liquido de uma soci edade.
C) A depreciação dos bens representa a diminuição de seu valor em consequência do desgaste pelo uso, da
natureza ou obsolescência
D) Reservas de Lucro representam genericamente, a retenção de parcelas provenientes dos ganhos da empresa,
com o objetivo de preservar o patrimônio liquido para posterior destinação;
E) Um imóvel que a diretoria não tem intenção de vender e que é alugado a terreiros, por não ter emprego na
exploração da atividade da empresa deve ser classificado no imobilizado.
38. Para aumentar a liquidez de seus papéis no mercado e aproveitar a diferença entre o valor patrimonial
e o valor do mercado a empresa M,G,S/A adquiriu suas próprias ações. Ao vender as ações que estão em
tesouraria, o resultado da venda deverá ser contabilizado como:
A) Receitas operacionais, se gerarem um ganho.
B) Ágio na venda de ações, se gerarem perdas.
C) Ações em tesouraria, se gerarem perdas.
D) Reserva de capital quando gerarem ganho.
E) Despesas financeiras, se gerarem perdas.
39. Em relação ao mecanismo de débito e crédito, é CORRETO afirmar que a Contabilidade determina que sejam
A) debitadas as entradas de ativo, as saídas de passivo e os pagamentos de despesas e creditadas as entradas de passivo, as
saídas de ativo e os recebimentos de receitas.
B) debitadas todas as entradas e creditadas todas as saídas de valores contábeis.
C) debitadas todas as aplicações de recursos e creditadas todas as origens de recursos.
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D) debitados os pagamentos e as perdas e creditados os recebimentos e ganhos.
E) debitadas as entradas de ativo, as saídas de passivo e as ocorrências de despesas e creditadas as entradas de passivo, as
saídas de ativo e as variações da situação líquida.
40. De acordo com o artigo 177 da Lei 6404/76, a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo. Em caso de modificação de métodos ou
critérios contábeis, de efeitos relevantes no resultado do período, é dever da companhia
A) alterar a sua escrita, revertendo os registros, pois não pode haver mudança de método ou critério contábil.
B) excluir os seus efeitos da base de cálculo dos dividendos a serem distribuídos.
C) oferecer a diferença à tributação, caso tenha ocorrido acréscimo de resultado.
D) retificar o valor do patrimônio líquido no balanço patrimonial, passando a demonstrar a situação sem esses efeitos e com
eles em todos os exercícios sociais subsequentes.
E) indicá-la em nota explicativa e ressaltar esses efeitos.
41. É considerada formalidade intrínseca do Livro Diário a
A) identificação da firma ou sociedade cujas operações são nele registradas.
B) escrituração das operações em ordem cronológica.
C) sua encadernação.
D) numeração tipográfica de suas folhas.
E) assinatura dos termos de abertura e de encerramento.
42. Determinada empresa utiliza o sistema de inventário permanente, a escrituração contábil pode ser conferida com as
fichas de controle de estoque. O saldo da conta Custo das Mercadorias Vendidas deve corresponder na ficha de
controle de estoque, à soma da coluna de
A) entradas mais a de saldos.

B) saídas mais a de saldos.

C) entradas.

D) saídas.

E) saldos.

43. Assinale a alternativa que indica o critério de avaliação de estoques no qual se atribui a cada unidade estocada o
valor efetivamente pago por ela?
A) Preço médio.

B) Preço específico.

C) PEPS.

D) UEPS.

E) Preço ponderado.

44. Assinale F para Falso ou V para Verdadeiro nas seguintes afirmações.
( ) O bem será depreciado a partir da data de sua aquisição;
( ) Exaustão é a diminuição de valor do capital aplicado na aquisição de direitos cuja existência ou exercício tenha
duração limitada, ou de bens cuja utilização tenha o prazo legal ou contratualmente limitado.
( ) Depreciação é a diminuição parcelada de valor que sofrem os bens de uso da empresa, em decorrência do desgaste
pelo uso, da ação da natureza e da obsolescência.
( ) A taxa anual de depreciação de bens adquiridos usados será fixada tendo em vista o maior dos seguintes prazos: (I)
metade da vida útil admissível para o bem adquirido novo; (II) restante da vida útil, considerada em relação à
primeira instalação para a utilização do bem;
( ) Amortização é a diminuição de valor dos recursos minerais ou florestais, resultante da sua exploração.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V,F,V,F,F.

B) F,V,F,F,V.

C) F,F,V,V,F.

D) F,F,V,F,V.

E) V,V,F,F,V.

45. Assinale a alternativa INCORRETA.
A) Os investimentos em títulos representativos do capital de outras sociedades poderão ser efetuados mediante subscrição nas
próprias investidas ou por aquisição no mercado de capitais.
B) Devem figurar no ativo não circulante as contas que representam as participações permanentes em outras sociedades e pelos
direitos de qualquer natureza, não classificáveis no Ativo Circulante ou no Realizável a Longo Prazo, e que não se
destinem à manutenção das atividades da empresa.
C) Os investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial estão sujeitos à provisão para perdas.
D) O método do custo consiste em avaliar os investimentos pelo custo de aquisição diminuído.
E) A participação é indireta quando coligadas e /ou controladas da investidora são proprietárias do total ou de parte do capital
de outras empresas.
46. São Livros sociais da empresa, EXCETO:
A) Livro de Registro de Ações Nominativas.
B) Livro de Ações Endossáveis.
D) Livro de Registro de Partes Beneficiárias.
C) Livro de Transferências de Ações Nominativas.
E) Livro de Registro de Inventário.
47. Determinada empresa apresentou, em seus controles de custos em janeiro de 2012, as seguintes informações:
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Discriminação

R$

Estoque inicial de matéria-prima

4.050,00

Estoque inicial de produtos acabados

4.600,00

Estoque inicial de produtos em processo

3.250,00

Compra de matéria-prima

17.650,00

Mão de obra direta

12.000,00

Mão de obra indireta

12.500,00

Despesas com Energia Elétrica

4.250,00

Materiais diversos

750,00

Seguro da fábrica

650,00

Depreciação das máquinas

4.600,00

Estoque final de matéria-prima

3.600,00

Estoque final de produtos em processo

3.700,00

Estoque final de produtos acabados

3.350,00

Considerando-se as informações acima sem a incidência de impostos, o custo dos produtos vendidos no período foi
A) R$ 53.650,00

B) R$ 53.450,00

C) R$ 52.900,00

D) R$ 52.350,00

E) R$ 52.250,00

48. Certa empresa adquiriu uma matéria-prima por R$ 30.000,00; o valor do IPI foi de R$ 1.500,00, e o do ICMS foi de
R$ 3.420,00. O frete foi de 3.060,00, pago pelo vendedor que enviou o material via aérea, mas a empresa
compradora teve que arcar com o transporte entre o aeroporto e a fábrica que custou R$ 2.040,00.
Considerando-se as informações, o valor registrado em estoques será de
A) R$ 25.080,00.

B) R$ 27.120,00.

C) R$ 30.180,00.

D) R$ 30.210,00

E) R$ 32.040,00.

49. Na destinação dos lucros pela empresa, são efetuados vários procedimentos para a constituição de reservas e para a
distribuição de dividendos. Por meio da análise da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Cia.
Global, verificou-se que
I.
II.

A Empresa distribuiu dividendos de 45% do lucro líquido do exercício, conforme determina o seu estatuto.
Os saldos de reservas de lucros, exceto para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar excedem o
valor do capital social.
III. A reserva legal foi constituída de 3% do lucro líquido, e o saldo final de tal reserva correspondia a 20% do capital
social.
IV. A reserva para contingências constituída em exercício anterior não se efetivou, e a empresa não reverteu a reserva,
mesmo com a expectativa de que o fato não mais ocorrerá.
Estão CORRETAS as afirmativas
A) I e III.

B) II e III.

C) II e IV.

D) I, II e III.

E) II, III e IV

50. Em relação ao Sistema de Informações Gerenciais, analise e coloque V para os Verdadeiros ou F para os Falsos.
I.

O sistema de informações gerenciais dá suporte ao processo de gestão em todas as suas etapas: planejamento,
execução e controle.
II. O sistema de informações gerenciais tem por objetivo gerar informações que atendam às necessidades dos
tomadores de decisões.
III. O sistema de informações gerenciais é um conjunto de recursos humanos e materiais, responsável pela coleta e
pelo processamento de dados para produzir informações que sejam úteis a todos os níveis de gerência.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) F, F, F.

B) F, V, V.

C) V, V, F.
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D) V, V, V.

E) V, F, V

