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INSTRUÇÕES: 
 

� Verifique se este caderno contém 40 questões sendo: 15 de Língua Portuguesa, 05 de 
Noções de Informática e 20 de Conhecimentos Específicos. 

� Verifique na Folha de Respostas se o seu nome e número do documento de identificação 
estão corretos. 

� Em cada questão, você deve assinalar somente uma das alternativas, conforme 
indicado abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Será anulada a questão que contiver emenda, rasura ou, ainda, a que apresentar mais de 
uma alternativa assinalada na Folha de Respostas. 

� Ao marcar a alternativa correta na Folha de Respostas, use caneta esferográfica de tinta 
preta, ponta grossa. 

� Ao final da prova, devolva ao fiscal de sala a Folha de Respostas assinada no local 
indicado. 

� Os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos. 
� O Gabarito Oficial será publicado no endereço da internet www.fsadu.org.br , no dia 

seguinte à realização da prova. 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

 

CONTADOR 
 

 

 

NOME INSCRIÇÃO DATA / HORÁRIO 

A duração total da prova é de 4 horas. Este tempo inclui a marcação da Folha de Respostas. 
Você só poderá levar o Caderno de Provas após transcorridas 3 horas  do início das provas. 
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Língua Portuguesa 
 
 
Texto de referência para responder às questões 01, 02 
e 03. 
 
 

FALAR E ESCREVER BEM: RUMO À VITÓRIA. 
 

Expressar-se com clareza e elegância é 
essencial para avançar na vida. A boa notícia é que há 
mais ferramentas para o aprendizado. 

 

(Veja. São Paulo: Ed. Abril, nº 635, junho 2010. 135 p) 

 
01  
O sentido da palavra BEM, com base em seu emprego 
no texto,  traduz-se por 

  a) concisão e rigor  gramatical. 
b) estilo e  ausência de  prolixidade. 
c) formalismo   e fluência verbal. 
d) objetividade  e  correção ortográfica. 
e) formalismo e pureza gramatical. 
 

02  
A relação entre as palavras e sua função sintática, no 
texto, está corretamente  estabelecida  em     

  a) Mais – complemento verbal 
b) Vitória – predicativo 
c) Escrever  – verbo transitivo 
d) Há – verbo intransitivo 
e) Bem - complemento circunstancial  
 

03  
A regra que justifica o emprego do acento grave em 
“rumo à vitória” pode ser observada também na opção 

  a) Horror à solidão. 
b) Sair à francesa. 
c) Serviço à americana. 
d) Saída à esquerda. 
e) Desfile à paisana.  
 

04  
Nas alternativas abaixo, a palavra  MAS  é o elemento 
responsável pela articulação semântica e sintática 
entre as orações de cada período, expressando a 
idéia de oposição, advertência, compensação. Essa 
conjunção pode também iniciar orações que 
apresentam uma justificativa, como no enunciado 

  a) O celular custou caro, mas eu não paguei por ele. 
b) Já tenho celular, mas comprarei outro. 
c) Comprei outro celular, mas o velho já não está 

funcionando! 
d) Perdi meu celular, mas comprarei outro logo. 
e) Troquei de operadora, mas o número do celular 

não mudou. 
 
 
 
 
 
 
 
 

05  
Dentre os textos publicitários a seguir, todos 
publicados na revista Época, de 10/08/2009, aponte 
aquele em que a ressignificação da palavra em 
destaque é determinante para a produção do sentido 
do texto.  

  a) Uma viagem é muito pouco para um lugar onde 
você podia passar a vida inteira . Participe da 
promoção Voila e concorra a 10 viagens para 
Paris.(TAM Linhas Aéreas) 

b) Compartilhe  seu plano com a família e 
economize. Ganhe 1500 minutos/mês para você e 
mais 4 pessoas se falarem. (Vivo)  

c) Faz diferença optar por uma forma de vida mais 
saudável e divertida . É por isso que a promoção 
“Pé no pedal. Pé no futuro.” está de volta. (Banco 
do Brasil) 

d) Uma oportunidade dessas passa muito rápido . 
Principalmente com este motor de 140 cavalos. 
(Astra 2010) 

e) Nosso compromisso é construir  o melhor banco 
do país, para você e junto com você.(Grupo 
Santander Brasil) 

 
 
 
Para responder à questão 06, considere o texto da 
propaganda do Honda City, veiculado na revista 
Época, de 10/08/2009. 
 

“Incrível como, mesmo superando todas as suas 
expectativas , este carro seja exatamente o que 
você estava querendo .” 

 
06  
No texto acima, a exaltação dos atributos do carro 
está expressa na relação estabelecida entre os dois  
trechos em destaque. Essa relação pode ser definida 
como sendo 

  a) paradoxal. 
b) de oposição. 
c) de causalidade. 
d) de comparação. 
e) metafórica. 
 
 
 
Considere  texto publicitário abaixo, da Azul Linhas 
Aéreas Brasileiras, veiculado na revista Época, de 
05/10/2009, para responder a  questão 07. 
 

“A Azul tem sempre o melhor preço. E, se você 
comprar antes, paga menos ainda.“ 

 

07  
No texto acima, a conjunção E relaciona 

  a) dois períodos e expressa a idéia de adição. 
b) dois termos e expressa idéia de adição. 
c) duas orações e expressa idéia de adição. 
d) dois termos e expressa a idéia de oposição. 
e) dois períodos e expressa idéia de adversidade. 
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Texto de referência para responder às questões 08 e 
09. 
 
 

O despertar de um novo Brasil 

 Com 7 anos para organizar a Copa do Mundo 
e a Olimpíada, o país tem diante de si um desafio que 
pode revelar se está à altura de seu papel global. 
(FONTENELL, A.. O despertar de um novo Brasil. Época. São 
Paulo: nº 594, out 2009. 146 p) 

 

08  
Considere as seguintes assertivas: 
 

I.  “O despertar de um novo Brasil” é uma frase 
nominal. 

II. Em “O despertar de um novo Brasil”, O e novo  têm 
a mesma função sintática. 

III. O despertar  é sujeito da oração “O despertar de 
um novo Brasil.” 

 

É correto o que se afirma em 
  a) I, II e III. 

b) I e II, apenas. 
c) II, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) III, apenas. 
 
09  
No fragmento “..., o país tem diante de si um desafio 
que pode revelar se está à altura de seu papel 
global.”, observa-se que 

  a) se  indica a condição para revelar a complexidade 
do desafio a ser superado pelo Brasil. 

b) se introduz a idéia de condição para que o país 
organize os  eventos com competência. 

c) pode  e se indicam a possibilidade do país ser 
bem sucedido na organização dos eventos. 

d) pode  aponta para a oportunidade de o Brasil 
mostrar a posição que ocupa na economia 
mundial. 

e) pode  indica a hipótese do Brasil mostrar que 
corresponde  a sua imagem internacionalmente 
projetada. 

 

10  
A frase “Dá para sair da enrascada? é o título de 
uma matéria da revista Época, de 05/10/2009. 
Alterando-se a frase  para  o padrão formal coloquial 
da Língua Portuguesa, sem mudança do sentido,  
obtém-se: 

  a) Daria para sair da complicação? 
b) Poder-se-ia resolver a situação? 
c) Há uma solução para esse problema? 
d) Haveria uma saída pra essa situação? 
e) É possível solucionar o problema? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Texto de referência para responder às questões de 11 
a 15. 
 

PowerPoint com carteirinha 
 

PowerPoint era o invento que faltava. Permite 
colocar na parede o que antes era colocado em 
garranchos escritos no quadro-negro. Fim do pó de 
giz. Fim da perda de tempo esperando o professor 
escrever. Viva o império das cores, dos desenhos 
elegantes, dos sons, dos hipertextos (com YouTube e 
animações). Fim das falhas de memória, pois, uma 
vez bem feito, dura para sempre. Mas, se necessário, 
corrigimos em segundos. Para a sucata o 
retroprojetor, que precisava de ajudante para passar 
seus acetatos caros, que não aceitavam correções, 
que caíam no chão e se misturavam. Só que, na 
prática, costuma ser um desastre. Cruzes! (...) 
(CASTRO, C. M. PowerPoint com carteirinha . Veja, S. Paulo, nº 
32, p. 26, agosto 2010) 

 
11  
Segundo o fragmento acima, o PowerPoint mudou a 
rotina das salas de aula. No artigo, o autor 

  a) exalta entusiasticamente o PowerPoint (...era o 
invento que faltava.), uma vez que só há 
vantagens em utilizá-lo em sala de aula. 

b) assegura que o PowerPoint é indispensável na 
sala de aula, mas apresenta ressalvas quanto à 
sua utilização. 

c) avalia  que a utilização do PowerPoint e de 
recursos audiovisuais nos  slides não garante 
eficiência ao recurso. 

d) expressa o seu apoio irrestrito  à utilização do 
PowerPoint, cuja maior vantagem é a otimização 
do trabalho do professor. 

e) apresenta sugestões para tornar a utilização do 
PowerPoint mais eficiente, além de considerar o 
retroprojetor um desastre. 

 

12  
Algumas expressões no texto expressam uma carga  
de ironia. Um exemplo disso, observa-se na seguinte 
passagem do texto: 

  a) “corrigimos em segundos”. 
b) “Fim das falhas de memória”. 
c) “precisava de ajudante”. 
d) “caíam no chão e se misturavam”. 
e) “Permite colocar na parede”. 
 

13  
Os valores semânticos de para , respeitando-se a 
ordem do emprego dessa palavra no trecho “Para a 
sucata o retroprojetor, que precisava de ajudante para  
passar seus acetatos caros, que não aceitavam 
correções, que caíam no chão e se misturavam.” são, 
respectivamente, 

  a) lugar e finalidade. 
b) tempo e causa. 
c) possibilidade e finalidade. 
d) origem e posse. 
e) movimento e origem. 
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14  
No fragmento “Para a sucata o retroprojetor, que 
precisava de ajudante para passar seus acetatos 
caros, que não aceitavam correções, que caíam no 
chão e se misturavam.”,  a palavra QUE  é 
apresentada três vezes. Em cada uma dessas vezes, 
considerando-se a ordem em que aparece no trecho,  
retoma, respectivamente, 

  a) retroprojetor, caros, correções. 
b) sucata, acetatos,  correções. 
c) retroprojetor, ajudante, acetatos. 
d) sucata, caros, correções. 
e) retroprojetor, acetatos, acetatos. 
 

15  
A respeito dos aspectos estruturais do texto, observa-
se que nele predomina 

  a) a impessoalidade da linguagem, em um  padrão 
coloquial da língua. 

b) o discurso indireto, empregado pelo  narrador  
personagem.   

c) o emprego de palavras ambíguas na 
caracterização do PowerPoint. 

d) o período composto, marcado  por acentuado grau 
de pessoalidade. 

e) uma linguagem persuasiva direta, clara, no padrão 
culto da língua. 

 

Noções de Informática 
 

16  
Pen drives e impressoras modernas são exemplos de 
dispositivos que tipicamente se conectam a um 
microcomputador por meio de portas 
  a) RS-232. 
b) Paralelas. 
c) USB. 
d) BlueTooth. 
e) Firewire. 
 

17  
Sobre a existência ou não de certos recursos, 
comparando o aplicativo Calc e o aplicativo Excel, das 
respectivas suites OpenOffice e Microsoft Office, 
considere as seguintes habilidades: 
 

(I) Formatar individualmente um caractere dentro de 
uma célula, para colocá-lo, por exemplo, em 
negrito. 

(II) Obter o número da linha ou da coluna 
correspondente à célula atual por meio de uma 
função. 

 

Assinale a alternativa correta. 
  a) O recurso (II) só está presente no Calc e o recurso 

(I) só está presente no Excel. 
b) O Calc possui os dois recursos ao passo que o 

Excel apenas o recurso (II). 
c) O recurso (II) só está presente no Excel e o 

recurso (I) só está presente no Calc. 
d) Os dois recursos estão presentes nos dois 

softwares mencionados. 
e) O Calc só possui o recurso (I) enquanto o Excel 

possui os dois recursos. 
 

18  
Considerando o Sistema Operacional Windows, 
assinale a alternativa correta. 
  a) Quando você exclui um ícone da área de trabalho, 

o programa associado a esse ícone é 
automaticamente desinstalado. 

b) A exclusão de ícones de aplicativos da área de 
trabalho não implica a desinstalação desses 
aplicativos. 

c) Ao excluir da área de trabalho o ícone de um 
programa, este ainda permanece instalado, mas 
fica impossibilitado de ser executado até que o 
ícone seja restaurado. 

d) É indesejável criar, na área de trabalho, mais de 
um ícone para a mesma tarefa ou programa e por 
essa razão o Windows impede que isso seja feito, 
exibindo uma condição de erro nessa situação. 

e) A área de trabalho é um espelho do menu iniciar e 
assim, cada atalho retirado desse menu provoca a 
automática exclusão do respectivo ícone na área 
de trabalho. 

 

19  
A tarefa de “Formatar parágrafos” em um software 
como o Microsoft Word ou OpenOffice Writer inclui 
  a) definir a base do idioma usado. 
b) mudar a cor da fonte utilizada. 
c) definir o espaçamento entre linhas. 
d) realizar a correção ortográfica. 
e) definir os parágrafos a serem considerados como 

rodapé e cabeçalho. 
 

20  
Uma companhia possui um padrão básico para escrita 
dos seus ofícios, incluindo uma marca d’água, 
cabeçalho, rodapé, uma determinada fonte para o 
corpo, etc. O Word possui um recurso que possibilita 
que você inicie um documento já com estes elementos 
fazendo parte do documento padrão. Esse recurso 
chama-se  
  a) Modelos de documento. 
b) Copiar e Colar. 
c) Área de Transferência. 
d) Cabeçalhos e rodapés padrões. 
e) Mala direta. 
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Conhecimentos Específicos 
 
 
21  

Assinale a opção que completa corretamente, e na 
sequência, as lacunas que surgem no texto abaixo. 

Observado o Princípio do Registro pelo Valor Original, 
o Princípio da ____________ se aplicará às mutações 
posteriores, no caso, complementando o Princípio da 
___________. 

  a) Atualização Monetária − Competência 
b) Oportunidade − Atualização Monetária 
c) Atualização Monetária − Oportunidade 
d) Prudência − Competência 
e) Oportunidade − Entidade em Marcha 
 

22  
Em razão das recentes alterações introduzidas na Lei 
nº 6.404/1976, passou-se a exigir das Sociedades 
Anônimas a elaboração de um demonstrativo capaz 
de evidenciar o valor da riqueza gerada e sua 
distribuição entre os elementos que contribuíram para 
tal geração, como acionistas, empregados, 
financiadores etc., bem como evidenciar a parcela da 
riqueza não distribuída. 
O demonstrativo acima referido é denominado 

  a) Balanço Social. 

b) Fluxo de Caixa. 

c) Balanço Patrimonial. 

d) Mutações Patrimoniais. 

e) Valor Adicionado. 
 
23  

A CONFECÇÕES VALENTINA  – ME captou junto ao 
Banco do Brasil S/A um financiamento de R$ 
50.000,00, em uma linha de crédito voltada para micro 
e pequenas empresas, prefixado, à taxa de 2% a.m., 
mais despesas de cobrança e comissão de R$ 200,00. 
Sabendo que a operação de financiamento ocorreu 
em 01/12/2009, para resgate em dois meses, então o 
saldo da conta Empréstimos a Pagar no Balanço 
Patrimonial levantado em 31/12/2009, foi de:   

  a) R$ 52.200,00 

b) R$ 50.000,00 

c) R$ 51.100,00 

d) R$ 26.100,00 

e) R$ 48.900,00 

 
 
 
 
 
 
 

24  

Considere as contas/saldos pertencentes à COMERCIAL 
JUÇARA LTDA. em certa data. 
 
Caixa  R$       30.000,00  
Capital Social R$       80.000,00  
Duplicatas a Receber R$         8.000,00  
Estoques de Mercadorias R$       60.000,00  
Fornecedores R$       45.000,00  
Móveis e Utensílios R$       29.000,00  
Reservas  R$         2.000,00  

 
Sabendo que, após essa data, a empresa realizou a 
venda de 60% dos seus estoques, com lucro de 40% 
sobre o preço de custo, e que 1/5 da venda foi 
realizada à vista, enquanto o restante se deu a prazo, 
é correto afirmar que 

  a) o saldo de caixa da empresa aumentou em pouco 
mais de 33,5% .  

b) a conta Duplicatas a Receber ficou com saldo de 
R$ 48.200,00. 

c) o lucro da operação foi 15% do Capital Social. 

d) o Patrimônio Líquido da empresa aumentou em R$ 
14.000,00. 

e) o caixa da empresa ficou com saldo de R$ 
40.020,00. 

 

25  

Com relação à Declaração de Habilitação Profissional 
– DHP, comprobatória da regularidade do Contabilista 
no CRC de sua jurisdição, é verdadeiro afirmar que 

  a) seu uso só é dispensável nos casos em que a 
responsabilidade técnica do contabilista se 
restringe à emissão de declarações de percepção 
de rendimentos. 

b) seu uso é dispensável quando a responsabilidade 
técnica do contabilista restringir-se a pareceres e 
laudos. 

c) cabe a cada Conselho Regional, por meio de 
resolução específica, eleger os dados a serem 
impressos na DHP, não podendo dela constar o 
endereço do profissional requerente.   

d) sua emissão e utilização são de responsabilidade 
exclusiva do contabilista, que deverá comunicar ao 
Conselho da sua jurisdição sempre que utilizar 
mais de 60 DHP’s por mês.   

e) sua validade restringe-se a trinta e um de março do 
ano subsequente ao de seu fornecimento. 
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26  

Em razão das alterações produzidas no Decreto-lei nº 
9.295/1946 pela Lei nº 12.249/2010, é verdadeiro 
afirmar que 

  a) a cassação do exercício profissional decorrente de 
crime contra a ordem econômica e tributária só é 
admissível no caso de homologação por 3/4 (três 
quartos) do Plenário do Conselho Federal. 

b) a censura pública tornou-se penalidade ético-
disciplinar cabível quando comprovada a 
incapacidade técnica de natureza grave. 

c) a multa de 1 (uma) a 10 (dez) vezes o valor da 
anuidade é aplicável como penalidade ao exercício 
ilegal da profissão às pessoas físicas que não 
estiverem devidamente registradas. 

d) a advertência reservada e a censura reservada 
passam a ser comunicadas ao infrator por meio de 
ofício, sem prejuízo da publicação do  número do 
ofício e do nome do infrator no Diário Oficial da 
União. 

e) o profissional ou a organização contábil que 
executar serviços contábeis em mais de um Estado 
está obrigado a registrar-se em todos os 
Conselhos interessados. 

 

27  

Considerando o que dispõe o Código de Ética 
Profissional do Contabilista – CEPC, associe V 
(verdadeiro) ou F (falso) a cada uma das assertivas 
abaixo e marque a opção correspondente. 
 

i. É direito do contabilista observar a legislação 
vigente e guardar sigilo sobre o que souber 
em razão do exercício profissional lícito. 

 

ii. É dever do contabilista zelar pela sua 
competência exclusiva na orientação técnica 
dos serviços a seu cargo. 

 

iii. É defeso ao contabilista assinar peça contábil 
elaborada por outrem, alheio à sua orientação, 
supervisão e fiscalização. 

 

iv. O contabilista deve sempre fixar o valor dos 
serviços, por contrato escrito, considerado 
para tanto, tão-somente, a relevância, o vulto, 
a complexidade e o local do serviço a ser 
executado. 

 

v. Mesmo na condição de empregado, não se 
justifica a participação ou conivência do 
contabilista com atos infringentes às normas 
éticas ou legais que regem o exercício da 
profissão. 

  a) V-V-V-F-V 

b) F-V-V-F-V 

c) V-V-F-F-V 

d) V-V-F-V-V 

e) V-F-V-V-F 
 
 
 

28  

As opções a seguir tratam de dispositivos do 
Regulamento de Procedimentos Processuais dos 
Conselhos de Contabilidade, mas apenas uma é 
verdadeira. Assinale-a. 

  
a) É direito do autuado se fazer assistir ou 

representar, mediante procuração, por advogado, 
contabilista ou pelo sindicato da classe contábil a 
que pertencer, lhe sendo vedado, no entanto, a 
sustentação oral de recurso. 

b) Os prazos são contados a partir da data da 
cientificação ao atuado, incluindo-se na contagem 
o dia do começo e excluindo-se o do vencimento. 

c) Autuado é todo aquele que tenha direito ou 
interesse que possa ser afetado pela decisão 
proferida pelos Conselhos de Contabilidade. 

d) Somente ao Conselho Federal de Contabilidade é 
cabível proferir decisão que implique em 
suspensão do exercício profissional. 

e) Cabe ao órgão competente declarar extinto o 
processo quando exaurida sua finalidade ou o 
objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou 
prejudicado por fato superveniente. 

 

29  

Com relação à Declaração Comprobatória de 
Percepção de Rendimentos – DECORE, assinale a 
alternativa correta. 

  a) A DECORE deverá ter por base documentos 
autênticos, não sendo, no entanto, necessário 
especificá-los na Declaração. 

b) Seu objetivo é fazer prova de informações sobre 
percepção de rendimentos de pessoas físicas que 
atuam na condição exclusiva de autônomo. 

c) A DECORE deve ser emitida em duas vias, sendo 
a primeira destinada ao beneficiário e a segunda 
entregue para arquivo ao Conselho de jurisdição 
do profissional contábil. 

d) Quando a emissão da DECORE decorrer da 
retirada de pró-labore poderá ter como documento 
hábil comprobatório a escrituração em Diário. 

e) Quando a emissão da DECORE decorrer da 
distribuição de lucros poderá ter como documento 
hábil comprobatório o DARF do Imposto de Renda 
Pessoa Física.  
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30  

Em obediência ao Princípio da Competência e em face 
das alterações processadas na Lei das Sociedades 
Anônimas, a contrapartida da diminuição do valor de 
um ativo imobilizado, em razão de uma reavaliação, 
enquanto não apropriada ao resultado do período, 
será escriturada a 

  a) débito de Conta do Patrimônio Líquido: Ajuste de 
Avaliação Patrimonial.  

b) débito de Conta do Patrimônio Líquido: Reserva de 
Reavaliação. 

c) crédito de Conta Retificadora do Ativo Não 
Circulante: Ajuste de Reavaliação. 

d) crédito de Conta do Patrimônio Líquido: Ajuste de 
Avaliação Patrimonial. 

e) débito de Conta do Ativo Não Circulante: Ajuste de 
Avaliação Patrimonial. 

 

31  

Na contabilidade pública, os atos e fatos contábeis são 
escriturados observando os Sistemas de Contas que 
afetam: Orçamentário, Patrimonial, Financeiro e de 
Compensação. 
Assim, a venda de um terreno, à vista, produzirá, no 
Sistema Patrimonial, um 

  a) crédito em Conta de Mutação Patrimonial Ativa. 

b) crédito em Conta de Receita Orçamentária de 
Capital. 

c) débito em Conta de Mutação Patrimonial Passiva. 

d) débito em Conta Banco. 

e) crédito em Conta de Receita de Capital a Realizar. 
 

32  
No decorrer de certo exercício financeiro foram 
verificados em uma Unidade Gestora, dentre outros, 
os seguintes fatos: 
 

− Despesas Empenhadas no período: R$ 26.200,00 
− Pagamento de Restos a Pagar do período anterior: 

R$ 1.400,00 
− Despesas Liquidadas no período: R$ 25.900,00 
− Despesas Pagas no período: R$ 24.700,00 
− Receitas Arrecadadas no período: R$ 26.300,00 

 

Com base nos dados acima fornecidos é verdadeiro 
afirmar que o Balanço Financeiro da Unidade Gestora 
aponta 

  a) restos a pagar não-processados de R$ 300,00. 

b) resultado financeiro deficitário. 

c) superávit financeiro de R$ 100,00.  

d) dispêndios extra-orçamentários de R$ 100,00.  

e) ingressos extra-orçamentários de R$ 1.200,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 

33  

Durante certo exercício financeiro, a SKS Comércio e 
Serviços Ltda. apresentou lucro líquido de R$ 
108.000,00 e seu Balanço Patrimonial registrava os 
seguintes valores: 
 

BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO FINDO 31-12-20XX 

ATIVO  PASSIVO  
    

Circulante 156.000,00 Circulante 138.000,00 
    

Não 
Circulante 300.000,00 

Não 
Circulante  

228.000,00 

    

  Patrimônio 
Líquido 90.000,00 

Total 456.000,00 Total 456.000,00 
 

Com base nos dados apresentados, a participação do 
capital de terceiros na estrutura financeira da SKS e o 
retorno do capital próprio são, respectivamente: 

  a) 0,24 e 1,22 

b) 1,22 e 1,20 

c) 1,20 e 0,24 

d) 0,80 e 0,24 

e) 0,80 e 1,20 
 

34  

Nos termos do art. 39 da Lei da Contabilidade Pública 
(Lei nº 4.320/1964), a Dívida Ativa compreende os 

  a) créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária 
ou não tributária, realizáveis pelo transcurso de 
prazo para o pagamento ao contribuinte. 

b) créditos da Fazenda Pública, de natureza 
tributária, provenientes de obrigações legais, 
escriturados como receitas orçamentárias líquidas 
e certas.  

c) direitos da Fazenda Pública, de qualquer natureza, 
escriturados em registro próprio na forma de 
receitas extraorçamentárias patrimoniais.   

d) créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária 
ou não tributária, os quais só serão escriturados 
como receitas orçamentárias no exercício de sua 
arrecadação. 

e) os direitos da Fazenda Pública, de qualquer 
natureza, previstos em lei orçamentária como 
créditos próprios e escrituráveis como receita no 
ano em que se efetivarem.   
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35  

As previsões de vendas anuais da Comercial Tambaú 
Ltda. são de R$ 792.000,00 e a margem estimada de 
lucro é de 40% sobre o preço de venda. A empresa 
trabalha com prazos médios de reposição dos 
estoques, recebimento de vendas, e pagamentos de 
compras, respectivamente, de 30, 60 e 90 dias. 
Com base nas informações acima e adotando o ano 
de 360 dias para efeito de cálculos, é verdadeiro 
afirmar que os investimentos em duplicatas e as 
obrigações com fornecedores da Comercial Tambaú 
Ltda. somam, em valores médios, respectivamente,  

  a) R$ 39.600,00 e R$ 13.200,00. 

b) R$ 132.000,00 e R$ 118.800,00. 

c) R$ 132.000,00 e R$ 39.600,00. 

d) R$ 130.000,00 e R$ 118.000,00. 

e) R$ 39.600,00 e R$ 118.800,00. 
 

36  

Uma indústria que produz 6.000 unidades de certo 
produto incorre em custos fixos de R$ 50.000,00 e 
custos variáveis de R$ 120.000,00. Sabendo que a 
empresa trabalha com ponto de equilíbrio de 5.000 
unidades vendidas, o preço unitário de venda 
projetado para o produto é de: 

  a) R$ 32,00 

b) R$ 8,40 

c) R$ 34,00 

d) R$ 30,00 

e) R$ 28,60 
 

37  

A Empresa HPW possuía em estoque 10.000 
unidades de mercadorias ao preço de R$ 
20,00/unidade. No decorrer de certo trimestre realizou 
as seguintes operações: 

− Aquisição de 15.000 unidades, a R$ 30,00/unidade. 
− Venda de 20.000 unidades, a R$ 42,00/unidade. 
− Aquisição de 5.000 unidades, a R$ 35,00/unidade. 

 
Com base nessas informações e sabendo que a HPW 
trabalha com o critério da Média Ponderada Móvel 
para avaliar seus estoques, o custo unitário das 
mercadorias estocadas ao final do período foi de:   

  a) R$ 28,40 

b) R$ 26,00 

c) R$ 30,50 

d) R$ 28,30 

e) R$ 27,80 
 
 
 
 
 
 
 

38  

Considere, tendo por base as informações da questão 
37, que os impostos e contribuições incidentes sobre 
as vendas da HPW no trimestre foram de R$ 
126.000,00 e, no mesmo período, as despesas de 
vendas, gerais e administrativas somaram R$ 
128.500,00. 
Sendo a HPW optante pela tributação com base no 
Lucro Real e, se o lucro contábil do trimestre foi 
ajustado por adições de R$ 5.300,00 e exclusões de 
R$ 2.400,00 para chegar ao Lucro Real, então o IRPJ 
do trimestre devido pela empresa foi de: 

  a) R$ 10.260,00 

b) R$ 11.100,00 

c) R$ 8.400,00 

d) R$ 11.280,00 

e) R$ 12.000,00 
 
39  

As assertivas abaixo abordam aspectos dos Princípios 
Fundamentais de Contabilidade. Associe V 
(verdadeiro) ou F (falso) a cada uma delas e marque a 
opção correspondente. 
 

i. Ao Princípio da Continuidade está ligada a 
delimitação quantitativa e qualitativa do 
patrimônio, face às condições em que venham 
a se desenvolver as operações de uma 
entidade. 

ii. Em observância ao Princípio do Registro pelo 
Valor Original, a escrituração das variações 
patrimoniais deve ser feita mesmo na hipótese 
de somente existir razoável certeza da sua 
ocorrência, desde que tecnicamente 
estimável. 

iii. Se o Princípio da Entidade afirma que o 
Patrimônio é autônomo, então, como 
consequência, a soma contábil de diferentes 
patrimônios resultará em uma nova entidade, 
também autônoma. 

iv. Em razão do estabelecido no Princípio da 
Atualização Monetária, os bens, direitos e 
obrigações integrados ao patrimônio podem 
ter seus valores intrínsecos alterados. 

v. Segundo o Princípio da Competência, uma 
receita é considerada incorrida se há geração 
natural de novos ativos, embora independente 
da intervenção de terceiros. 

  a) V-V-F-V-V 
b) V-F-F-V-V 
c) V-F-F-F-V 
d) V-V-V-F-F 
e) F-V-V-F-V 
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40  
Uma indústria que elabora um único produto tem as 
seguintes características de custos de produção: 
 

CUSTOS VARIÁVEIS  (POR UNIDADE) 
Matéria-Prima R$ 18,00 
Materiais Indiretos R$ 2,00 
Energia R$ 5,00 
Total/Unidade Produzida R$   25,00 

    
CUSTOS FIXOS (ANUAIS) 

Mão-de-obra R$ 280.000,00 
Manutenção de Máq. R$ 70.000,00 
Depreciação de Máq. R$ 20.000,00 
Tributos e Diversos R$ 80.000,00 
Total/Anual R$ 450.000,00 

    

Se a indústria não possuía estoques elaborados de 
períodos anteriores e, das 10.000 unidades 
produzidas, 80% foram comercializadas ao preço 
unitário de R$ 90,00, então é verdadeiro afirmar que o 
resultado do período, se apurado pelo Custeio 

  a) Direto será inferior em R$ 90.000,00 ao apurado 
pelo Custeio por Absorção. 

b) Direto será de R$ 170.000,00, de lucro. 

c) por Absorção será de R$ 120.000,00, de prejuízo. 

d) Direto ou por Absorção será o mesmo. 

e) por Absorção será superior em R$ 360.000,00 ao 
apurado pelo Custeio Direto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


