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EDITAL No 0011/2014,
DE 25 DE MARÇO DE 2014

CARGOS DE CLASSE D

TÉCNICO DE CONTABILIDADE
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:
a) este CADERNO DE QUESTÕES, com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a
seguinte distribuição:
CONHECIMENTOS BÁSICOS
LÍNGUA
PORTUGUESA

MATEMÁTICA E
RACIOCÍNIO LÓGICO

INFORMÁTICA

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

LEGISLAÇÃO

Questões

Pontuação

Questões

Pontuação

Questões

Pontuação

Questões

Pontuação

Questões

Pontuação

1 a 10

1,0 cada

11 a 15

1,0 cada

16 a 18

1,0 cada

19 e 20

1,0 cada

21 a 40

1,0 cada

Total: 10,0 pontos

Total: 5,0 pontos

Total: 3,0 pontos

Total: 2,0 pontos

Total: 20,0 pontos

Total: 40,0 pontos
b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.
02 - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser IMEDIATAMENTE notificado ao
fiscal.
03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, com caneta esferográfica de
tinta preta, fabricada em material transparente.
04 - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material
transparente, de forma contínua e densa. A leitura ótica do CARTÃO-RESPOSTA é sensível a marcas escuras, portanto,
os campos de marcação devem ser preenchidos completamente, sem deixar claros.
Exemplo:
05 - O candidato deve ter muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O
CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas
margens superior e/ou inferior - DELIMITADOR DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.
06

- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só
uma responde adequadamente ao quesito proposto. O candidato só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais
de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.
08

09
10
11

12

- SERÁ ELIMINADO deste Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios não analógicos, notebook, transmissor de dados e mensagens, máquina
fotográfica, telefones celulares, pagers, microcomputadores portáteis e/ou similares;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;
c) se recusar a entregar o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA, quando terminar o tempo estabelecido;
d) não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.
Obs. O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das
mesmas. Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES, a qualquer
momento.
- O candidato deve reservar os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
- O candidato deve, ao terminar as provas, entregar ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA e
ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA.
- O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS, já incluído o tempo para marcação do seu CARTÃO-RESPOSTA, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o
CARTÃO-RESPOSTA e o CADERNO DE QUESTÕES.
- As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após sua realização, no endereço
eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).
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Considere as informações a seguir para responder às
questões de nos 24 e 25.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Elaboradas as demonstrações contábeis do exercício social, encerrado em 31/dezembro/2012, a empresa J apresentou a seguinte demonstração do resultado do exercício/2012:

21
De forma simples e objetiva, o patrimônio, sob o enfoque
contábil, é definido como o conjunto de bens, direitos e
obrigações.

2011 (R$)

Nesse contexto, os bens, quanto à sua natureza, são
classificados em bens
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

corpóreos ou incorpóreos
próprios ou de terceiros
de uso ou de renda
de capital ou de consumo
permanentes ou para venda
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A companhia Comercial Q, sem capital social autorizado,
fez o seguinte lançamento no seu Livro Diário.

redução do capital social
subscrição do capital social
incorporação de reserva de capital
integralização de capital em dinheiro
adiantamento para aumento de capital

No Balanço Patrimonial, um Passivo Exigível pode ser
classificado no Passivo Circulante ou no Passivo Não Circulante. Para ser considerado como exigível, o passivo
deve apresentar algumas características próprias.

() Impostos incidentes sobre
vendas

(150.000,00)

(203.300,00)

(=) Receitas operacionais
líquidas

800.000,00

1.000.000,00

() Custo das mercadorias
vendidas

(496.000,00)

(639.000,00)

304.000,00

361.000,00

(238.000,00)

(246.000,00)

(112.000,00)

(115.000,00)

Administrativas

(98.000,00)

(97.000,00)

Depreciação

(28.000,00)

(34.000,00)

(=) Resultado antes do
resultado financeiro

66.000,00

115.000,00

(+) Receitas financeiras

39.000,00

17.500,00

() Despesas financeiras

(5.000,00)

(7.500,00)

(=) Lucro antes do imposto de
renda

100.000,00

125.000,00

() Imposto de renda e CSLL

(50.000,00)

(45.000,00)

50.000,00

80.000,00

(=) Lucro líquido do Exercício

A empresa informou também que, na análise do
balanço/2012, apurou os seguintes giros: estocagem de
mercadorias (vendas): 40; recebimento das vendas: 12;
pagamento das compras: 10; giro do ativo: 24 e que, no
cálculo dos prazos, adota o ano comercial.

A respeito das características próprias de um exigível,
considere as afirmativas abaixo.
 Um exigível requer um desembolso de dinheiro no
futuro.
II  Um exigível é o resultado de uma transação passada
e não de uma transação futura.
III  Um exigível tem que ser passível de mensuração ou
de estimativa razoável.
IV  Um exigível deve ter uma contrapartida no ativo ou
na despesa.
I
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Considerando-se exclusivamente as informações recebidas e as técnicas de análise de balanço, uma vez apurado
o ciclo de caixa da Empresa J, constata-se que ela tem
necessidade de capital de giro para financiar esse mesmo
ciclo em quantos dias?

Está correto o que se afirma em

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, apenas
III e IV apenas
I, II e III, apenas
II, III e IV, apenas
I, II, III e IV

TÉCNICO DE CONTABILIDADE

1.203.300,00

Vendas

23

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

950.000,00

() Despesas Operacionais

Desconsiderando-se os elementos histórico e valor, o lançamento apresentado pela Comercial Q, indica o registro
contábil do fato contábil da(o)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Receitas operacionais brutas

(=) Lucro operacional bruto

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2011
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR (REALIZAR)
a
CAPITAL SOCIAL

2012 (R$)

6

3
9
36
39
42
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Considerando-se exclusivamente os dados e as informações da empresa J, em conjunto com os procedimentos
da análise de balanço, constata-se que a rentabilidade de
seu ativo total, em 2012, apresentou o percentual de
(A) 118,75%
(B) 120,00%
(C) 125,00%
(D) 126,66%
(E) 192,00%

Na análise dos balanços de 2009 e 2010, elaborados
pela companhia F, o analista, na análise vertical do balanço/2009, apurou uma participação conjunta de 26,5% das
dívidas de curto e longo prazos. Em seguida, ao elaborar
a análise horizontal de 2010, ele atentou para o fato de
que não havia feito o ajuste monetário da inflação de 6%,
no balanço de 2009.
Concluído o ajuste monetário do balanço de 2009, a participação das dívidas de curto e longo prazos na nova análise vertical, realizada depois do respectivo ajuste monetário, terá o percentual de
(A) 20,5%
(B) 25,0%
(C) 26,5%
(D) 28,09%
(E) 32,5%

Considere as informações a seguir para responder às
questões de nos 26 e 27.
Quando do encerramento do exercício social, uma companhia comercial apresentou as informações a seguir, em
reais, após o zeramento das contas de resultado e do registro contábil da proposta da Administração da distribuição do lucro apurado, a ser submetida à apreciação da
assembleia geral.
Ações em
Tesouraria

50.000,00

Duplicatas a
Receber

1.000.000,00
1.180.000,00

Banco conta
Empréstimo

210.000,00

Estoques

Bens de Uso

600.000,00

Fornecedores

800.000,00

Caixa e
equivalentes

220.000,00

Provisão para
Contingência

200.000,00

Capital a
Realizar

330.000,00

Provisão para
I. Renda

180.000,00

Capital
Subscrito

1.280.000,00

Retenção de
lucros

250.000,00

Reserva Legal

150.000,00

Dividendos
a Pagar

310.000,00
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A empresa comercial Q, que compra e vende máquinas
e equipamentos, comprou a prazo uma máquina para revenda, conforme nota fiscal da empresa vendedora, apresentada a seguir:
Valor da máquina
IPI
ICMS destacado

R$ 10.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.800,00

Considerando-se exclusivamente as informações da nota
fiscal e as normas contábeis vigentes, o lançamento dessa operação, em reais, feito pela empresa comercial Q,
desconsiderando-se data e histórico, é o seguinte:
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Elaborado o Balanço Patrimonial, de acordo com as determinações da Lei Societária e considerando exclusivamente as informações apresentadas, o valor do Patrimônio Líquido dessa empresa comercial, em reais, é de
(A) 950.000,00
(B) 1.280.000,00
(C) 1.300.000,00
(D) 1.350.000,00
(E) 1.550.000,00
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O valor do capital de terceiros de curto prazo dessa empresa comercial, depois de elaborado o balanço patrimonial, em reais, é de
(A) 800.000,00
(B) 1.390.000,00
(C) 1.490.000,00
(D) 1.500.000,00
(E) 1.700.000,00

(A) Mercadorias
a Fornecedores

10.000,00

(B) Máquinas
a Contas a Pagar

10.000,00
10.000,00

(C) Diversos
a Fornecedores
Mercadorias
ICMS a Recuperar

8.200,00
1.800,00

(D) Diversos
a Fornecedores
Mercadorias
ICMS a Recuperar

9.200,00
1.800,00

(E) Diversos
a Diversos
Mercadorias
ICMS a Recuperar
a Fornecedores
a IPI a Recolher
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10.000,00

10.000,00

11.000,00

9.200,00
1.800,00
10.000,00
1.000,00
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Uma empresa fez um empréstimo no Banco Nota, com emissão de nota promissória e crédito do valor em conta-corrente
bancária, nas seguintes condições:
• valor da operação R$ 100.000,00;
• prazo 120 dias;
• pagamento único no último dia do prazo;
• encargos prefixados cobrados pelo Banco: juros R$ 16.200,00 e correção monetária R$ 3.800,00
Considerando única e exclusivamente os dados apresentados e a boa técnica contábil, tal empresa fez o seguinte registro
contábil, sem data nem histórico, no dia do empréstimo:
(A) Promissória a Pagar
a
Banco conta Movimento / Banco Nota

80.000,00

(B) Banco Conta Movimento/Banco Nota
a
Banco conta Empréstimo / Banco Nota

80.000,00

80.000,00
80.000,00

(C) Banco conta Movimento / Banco Nota
a Diversos
a Promissórias a Pagar
a Encargos Financeiros

100.000,00
80.000,00
20.000,00

(D) Diversos
a
Banco conta Empréstimo / Banco Nota
Banco conta Movimento / Banco Nota
Variações Passivas a Vencer
Juros Passivos a Vencer

100.000,00
80.000,00
3.800,00
16.200,00

(E) Diversos
a Banco conta Empréstimo / Banco Nota
Promissórias a Pagar
Variações Passivas
Juros Passivos

100.000,00
80.000,00
3.800,00
16.200,00

N

U

SC

A

R
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A Figura a seguir mostra a caixa de diálogo Cabeçalho, usada para formatar o cabeçalho de uma planilha Microsoft
Excel 2010:

O que deve ser digitado na seção da direita para que a data corrente seja exibida no cabeçalho de uma planilha?
(A) =Data()

(B) &[Data]

(C) =Hoje()

(D) &Hoje

(E) &[Hoje]

32
A Figura a seguir exibe um fragmento de uma planilha elaborada com o MS Excel 2010.

Suponha que a seguinte fórmula tenha sido digitada na célula E7 (formatada com duas casas decimais):
=SE(E(E3=ꞌꞌAꞌꞌ;E4>200);SE(E5<=5;E4*0,02;E4*0,01);SE(OU(E3<>ꞌꞌAꞌꞌ;E4<200);E4*0,03;SE(E5>=5;E4*0,04;E4*0,05)))
O que será exibido na célula E7 dessa planilha?
(A) 2,00

(B) 4,00

(C) 6,00

(D) 8,00

(E) 10,00

33
A companhia N realizou hoje, em seu Livro Diário, este lançamento:
Rio de Janeiro, 5 de Março de 2014.
Salários a Pagar
a
Caixa
Pago salários provisionados em fevereiro

15.000,00
15.000,00

Considere, exclusivamente, o lançamento realizado pela companhia N. Tal lançamento indica a ocorrência de um fato
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

misto aumentativo
misto diminutivo
modificativo aumentativo
modificativo diminutivo
permutativo
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Considerando as diversas definições de Contabilidade
apresentadas pelos autores da matéria contábil,
notadamente a definição contida no pronunciamento do
Ibracon, aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários,
a principal finalidade (objetivo) da contabilidade é

Conta, de modo simples e geral, é a nomenclatura que
qualifica e representa os elementos homogêneos que ela
acolhe no registro contábil de atos e fatos administrativos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nesse contexto, e de acordo com a teoria patrimonialista
adotada pela contabilidade brasileira, são contas de origem
devedora ou contas devedoras as seguintes contas:

acompanhar os atos e fatos administrativos praticados.
atestar a fidedignidade das operações patrimoniais.
comprovar as mutações ocorridas no patrimônio.
fornecer informações sobre o patrimônio.
gerar relatórios gerenciais para a tomada de decisão.

(A) do Ativo; de Despesas; Retificadoras do Passivo
Exigível; Retificadoras do PL
(B) do Ativo; de Receitas; Retificadoras do Ativo
(C) do Ativo; Retificadoras do Ativo; de Custos e Despesas
(D) do Passivo Exigível; Retificadoras do PL; Retificadoras do Passivo Exigível
(E) do Passivo; de Custos; de Despesas

35
A análise das demonstrações contábeis é a técnica contábil
utilizada para decompor os elementos patrimoniais e fazer
comparações e interpretações visando ao estabelecimento
de relações entre esses mesmos elementos.
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Analise a seguinte transação (fato administrativo) ocorrida
na empresa Comercial U

Nesse contexto, para as tomadas de decisão, o objetivo
da análise de balanço é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quitação, através de débito em conta corrente bancária,
de uma Duplicata, com o aceite quando da operação
inicial com mercadorias compradas a prazo no valor de
R$ 1.000,00, e com juros de mora de R$ 100,00, por
ser feita fora do vencimento.

analisar o saldo das contas
avaliar os resultados apurados
extrair informações úteis
testar a validade dos índices
verificar saldos e transações

Considerando exclusivamente as informações recebidas,
as normas contábeis em vigor e a doutrina contábil, o
registro contábil, realizado num só lançamento, do tipo
Débito e Crédito, feito na empresa aceitante do título,
Comercial U, correspondente à operação descrita,
desconsiderando data e histórico, foi o seguinte:
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A conciliação bancária é um procedimento que deve
ser adotado de modo permanente e constante:
preferencialmente a cada mês, mas, pelo menos e
no mínimo, deve ocorrer por ocasião da apuração do
resultado do exercício, no encerramento do exercício
social.

(A) D: Duplicatas a Pagar

Independentemente do período de sua realização, o
procedimento da conciliação bancária representa o
confronto entre o movimento apresentado no

D: Juros de Mora Passivos

100,00

C: Banco conta Movimento

(A) extrato da conta corrente bancária e no controle extra
contábil da conta corrente bancária
(B) extrato da conta corrente bancária e nos registros na
conta Banco conta Movimento, no Diário.
(C) Razão da conta Banco conta Movimento e no controle
extra contábil da conta corrente bancária.
(D) Razão da conta Banco conta Movimento e no extrato
da conta corrente bancária.
(E) Razão da conta Banco conta Movimento e na conta
Banco conta Movimento, no Diário.

(B) D: Duplicatas a Pagar
D: Juros de Mora Passivos

1.000,00
1.000,00
100,00

C: Banco conta Movimento
(C) D: Mercadorias
D. Juros de Mora Passivos

1.100,00
1.000,00
100,00

C: Duplicatas a Pagar

37
A elaboração do Balancete de Verificação, em decorrência de suas características técnicas específicas, é tecnicamente embasada no

(D) D: Duplicatas a Pagar

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E) D: Banco conta Movimento

1.100,00
1.100,00

C: Caixa

método da teoria materialista
método das partidas dobradas
método da teoria patrimonialista
princípio do registro pelo valor original
regime de competência
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900,00
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1.100,00
1.100,00

C: Juros de Mora Ativos

100,00

C: Duplicatas a Receber

1.000,00
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A companhia Comercial S apresentou as seguintes informações sobre a movimentação de mercadorias, num determinado exercício social:
Compra de mercadorias
ICMS sobre as compras
Venda de mercadorias
ICMS sobre as vendas
Abatimentos sobre as vendas
Estoque final de mercadorias

1.000.000,00
180.000,00
1.500.000,00
270.000,00
40.000,00
120.000,00

Consideradas somente as informações recebidas, as normas vigentes e a legislação societária para a elaboração
da Demonstração do Resultado do Exercício, o total das
deduções da receita bruta, evidenciado na demonstração
desse resultado do exercício da Comercial S, em reais, é
(A) 130.000,00
(B) 270.000,00
(C) 310.000,00
(D) 1.010.000,00
(E) 1.190.000,00

N

U

SC

O

H

A

R
N

U
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O

H

A

R
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