Nas questões de 41 a 80, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Texto para as questões de 41 a 43

QUESTÃO 43

A tabela a seguir apresenta as contas que compõem o balancete
de verificação de determinada empresa comercial antes da
apuração do lucro do período.
(em R$)
aluguéis

2.000

caixa

1.500

capital

3.500

clientes

3.000

custo da mercadoria vendida

7.600

despesas antecipadas

800

despesas de juros

700

duplicatas descontadas

1.000

empréstimos bancários

15.000

estoques

8.000

fornecedores

3.000

móveis e utensílios

2.000

receitas antecipadas

500

receitas de juros

200

salários

3.400

salários a pagar

1.200

veículos de uso

10.000

vendas

14.600

O resultado com mercadorias é igual a
A
B
C
D
E

R$ 14.600,00.
R$ 7.500,00.
R$ 7.000,00.
R$ 5.000,00.
R$ 3.600,00.

QUESTÃO 44

Cada uma das opções a seguir cita um fato ocorrido e o
respectivo lançamento realizado na contabilidade de determinada
empresa. Assinale a opção que faz uma associação incorreta
entre o fato e o respectivo lançamento.
A

B
C
D

E

Compra a prazo de microcomputador para uso da
recepcionista: débito em estoque de equipamentos de
informática e crédito em contas a pagar.
Compra à vista de mercadorias: débito em estoque de
mercadorias e crédito em caixa.
Compra a prazo de mercadorias: débito em estoque de
mercadorias e crédito em fornecedores.
Pagamento de energia elétrica referente ao consumo do mês
anterior: débito em contas a pagar – energia elétrica e crédito
em banco.
Pagamento de despesas diversas do período: débito em
despesas diversas e crédito em caixa.

RASCUNHO

QUESTÃO 41

A soma dos saldos credores é igual a
A
B
C
D
E

R$ 37.000,00.
R$ 38.200,00.
R$ 38.300,00.
R$ 39.000,00.
R$ 40.500,00.

QUESTÃO 42

A soma dos saldos devedores das contas de resultado é igual a
A
B
C
D
E

R$ 14.500,00.
R$ 13.700,00.
R$ 13.000,00.
R$ 11.000,00.
R$ 7.000,00.
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QUESTÃO 45

Julgue os itens abaixo relativos a registros contábeis
simplificados de fatos administrativos.
Compra de mercadoria, com pagamento para 30 dias, no valor
de R$ 2.000,00:
mercadorias R$ 2.000,00;
a fornecedores - curto prazo: R$ 2.000,00.
II Depreciação mensal correspondente a 1/20 de imóvel
avaliado em R$ 48.000,00:
depreciação de imobilizado: R$ 200,00;
a depreciação acumulada de imobilizado: R$ 200,00.
III Recebimento de cliente referente a duplicata vencida na
mesma data, no valor de R$ 300,00:
caixa: 300,00;
a clientes - curto prazo: 300,00.

QUESTÃO 48

Suponha que uma empresa considere incobrável determinada
duplicata e, para baixá-la, utiliza o saldo de provisão para
devedores duvidosos. Nessa situação, há um

I

A

débito em conta do patrimônio líquido.

B

débito em conta do ativo.

C

débito em conta de resultado.

D

crédito em conta do patrimônio líquido.

E

crédito em conta de resultado.

QUESTÃO 49

Considere os três lançamentos contábeis simplificados a seguir.

I

D fornecedores R$ 150
C descontos obtidos R$ 150

II

D fornecedores R$ 500
C mercadorias R$ 500

III

D móveis e utensílios R$ 650
C bancos – c/movimento R$ 650

Assinale a opção correta.
A Nenhum dos itens está certo.
B Apenas os itens I e II estão certos.
C Apenas os itens I e III estão certos.
D Apenas os itens II e III estão certos.
E Todos os itens estão certos.
QUESTÃO 46

Assinale a opção correta em relação ao patrimônio.

Com relação a esses lançamentos, considerando que D é débito
e C é crédito, assinale a opção que apresenta corretamente
alterações ocasionadas nos grupos contábeis.
A

A O passivo a descoberto é exemplo de situação líquida
negativa.

Aumento no ativo circulante em R$ 650,00 e redução no
passivo circulante em R$ 650,00.

B

B A conta capital e as contas de provisões compõem o grupo
contábil patrimônio líquido.

Aumento no ativo permanente em R$ 650,00 e redução no
passivo circulante em R$ 350,00.

C

C Situação líquida é a diferença entre o ativo e o patrimônio
líquido.

Aumento no passivo circulante em R$ 65,00 e redução no
ativo circulante em R$ 500,00.

D

D O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações
vinculado a uma pessoa ou entidade, ou, eventualmente, a
um conjunto de pessoas ou entidades.

Aumento no ativo circulante em R$ 1.150,00 e redução do
ativo permanente em R$ 650,00.

E

Aumento no ativo permanente em R$ 650,00 e redução do
ativo circulante em R$ 1.150,00.

E Considerando a equação fundamental do patrimônio, quando
a soma de bens e direitos é maior que a soma das obrigações,
a situação líquida resultante é considerada deficitária.

RASCUNHO

QUESTÃO 47

Assinale a opção que representa a equação fundamental do
patrimônio de uma empresa hipotética que utiliza somente capital
de terceiros em suas operações.
A ativo – patrimônio líquido = 0
B ativo > passivo exigível
C ativo < patrimônio líquido
D passível exigível – ativo = 0
E passivo exigível < 0
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QUESTÃO 50

Em virtude do recebimento, com acréscimo pelo atraso, de
duplicata vencida, deve ser feito corretamente o seguinte
lançamento.
A Credita-se duplicatas e juros passivos e debita-se banco –
conta/movimento.
B Debita-se banco – conta/movimento e credita-se duplicatas
a pagar e juros recebidos.
C Credita-se banco – conta/movimento e debita-se duplicatas
vencidas.
D Debita-se banco – conta/movimento e credita-se duplicatas
e juros ativos.
E Credita-se duplicatas a pagar e debita-se banco –
conta/movimento e juros ativos.
QUESTÃO 51

Considere a situação em que, no balanço patrimonial, a conta
duplicatas descontadas, cujo saldo era de R$ 8.500,00, foi
incluída no grupo circulante do passivo. Considerando passivo
todo o lado direito do balanço patrimonial, assinale a opção que
mostra os efeitos dessa classificação indevida.
A O total do ativo ficou igual ao total do passivo.
B O total do ativo ficou menor que o total do passivo em
R$ 8.500,00.
C O total do ativo ficou maior que o total do passivo em
R$ 17.000,00.
D O total do ativo ficou menor que o total do passivo em
R$ 17.000,00.
E O total do ativo circulante reduziu-se em R$ 8.500,00 e o do
passivo circulante aumentou em R$ 8.500,00.

QUESTÃO 54

O lançamento contábil
Diversos
a Fornecedores
Estoques – Mercadorias para revenda
Conta corrente ICMS
A
B
C
D
E

é de segunda fórmula.
registra aumento no ativo circulante.
registra fato modificativo diminutivo.
considera o ICMS como não recuperável.
contabiliza venda de mercadoria a prazo, incluída alíquota
de ICMS.

QUESTÃO 55

Julgue os itens a seguir.
I

II
III

IV

V

Os elementos essenciais da conta são: título, data da operação,
histórico da ocorrência, valor do débito, valor do crédito e
saldo (diferença entre débito e crédito).
O princípio fundamental do método das partidas dobradas é
o de que não há devedor sem credor e vice-versa.
Nas contas de resultado, são registradas as variações
aumentativas e diminutivas do patrimônio, que geram
resultado positivo ou negativo, aumentando ou diminuindo a
substância líquida patrimonial.
Plano de contas é o agrupamento ordenado de todas as contas
que são utilizadas pela contabilidade dentro de determinada
empresa, considerado indispensável para os registros de todos
os fatos contábeis.
Em qualquer sistema de codificação adotado para o plano de
contas, a inclusão de contas novas não deve afetar a
numeração das demais.

QUESTÃO 52

Assinale a opção que corresponde a um ato ou fato administrativo
que provoca alteração no valor do patrimônio líquido.
A
B
C
D
E

compra de mercadorias à vista
compra de móveis para uso a prazo
recebimento de nota promissória
pagamento de duplicata
despesa com passagens de transporte urbano

A quantidade de itens certos é igual a
A
B
C
D
E

1.
2.
3.
4.
5.

RASCUNHO

QUESTÃO 53

Considere que em determinada empresa o pagamento de salários
do mês de dezembro de 2008 foi feito por meio de transferência
bancária em 5/1/2009. Sabendo que a empresa observa o regime
de competência, este fato administrativo ocasionou a seguinte
movimentação de contas no exercício de 2009.
A Bancos
a Salários a Pagar
B Salários a Pagar
a Despesas de Salários
C Salários a Pagar
a Bancos
D Despesa de Salários
a Bancos
E Despesa de Salários
a Salários a Pagar
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QUESTÃO 56

QUESTÃO 59

Considere que as contas amortização acumulada; direitos
autorais; duplicatas em cobrança bancária; imobilizações em
andamento; provisão para garantias; e receitas antecipadas devam
ser classificadas de acordo com a legislação societária. Sendo
assim, é correto afirmar que
A apenas uma das contas pode ser classificada no ativo
imobilizado.
B apenas duas das contas podem ser classificadas no ativo
imobilizado.

Suponha que a soma dos salários mensais dos empregados de
determinada empresa seja de R$ 36.000,00. Sabendo que, durante
o ano, não ocorreram novas contratações, demissões ou alterações
de salários nem houve abstinências ao trabalho nem afastamentos
de qualquer espécie, com relação aos saldos das contas provisões
para férias e para 13.º, apurados conforme as normas brasileiras
de contabilidade, após os ajustes de agosto,
A
B
C

C apenas uma das contas pode ser classificada no ativo
permanente.

D

D apenas duas das contas podem ser classificadas no ativo
permanente.

E

E nenhuma conta compõe o ativo imobilizado.

o saldo da conta de provisão para 13.º salário é zero.
o saldo da conta de provisão para férias é zero.
o saldo da conta de provisão para 13.º salário é maior que o
saldo da provisão para férias.
a soma dos saldos das contas de provisão para 13.º e
provisão para férias é menor que R$ 50.000,00.
o saldo da conta de provisão para férias é maior que o saldo
da provisão para 13.º.

RASCUNHO

QUESTÃO 57

Em relação às contas classificadas no ativo intangível do balanço
patrimonial, de acordo com a Lei n.º 6.404/1976 e alterações
posteriores, é correto afirmar que essas contas
A representam todos os ativos não monetários da empresa.
B representam os bens, os direitos e as obrigações da empresa,
sem natureza corpórea.
C têm normalmente saldo devedor, algumas, porém, podem
apresentar-se com saldo credor.
D registram as fontes de recursos utilizados pela empresa para
realização de suas atividades.
E devem ser dispostas em ordem crescente de grau de liquidez
dos elementos nelas registrados.
QUESTÃO 58

Ao fechar a folha de pagamento, o contabilista observou que os
salários do pessoal somavam R$ 40.000,00. A alíquota total da
previdência era de 35%, sendo 2/7 a parte dos empregados e 5/7
a parte patronal.
Assinale a opção que indica a contabilização devida para registrar
os encargos da empresa com a previdência.
A Despesas com Salários
a Contribuições a Recolher

R$ 4.000,00

B Despesas com Previdência
a Contribuições a Recolher

R$ 10.000,00

C Despesas com Salários
a Contribuições a Recolher

R$ 10.000,00

D Despesas com Previdência
a Contribuições a Recolher

R$ 14.000,00

E Despesas com Salários
a Contribuições a Recolher

R$ 14.000,00
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QUESTÃO 60

QUESTÃO 63

As esferas de competência dos impostos sobre propriedade de
veículos automotores, propriedade territorial rural e propriedades
territoriais urbanas são, respectivamente,

Considere que o caixa de determinada empresa no início do dia
15/1/2009 era de R$ 32.000,00. Nesse dia, ocorreram as
seguintes transações na empresa:

A
B
C
D
E

<
<
<
<
<

municípios; União; estados e Distrito Federal.
municípios; estados e Distrito Federal; União.
estados e Distrito Federal; União; municípios.
estados e Distrito Federal; municípios; União.
União; estados e Distrito Federal; municípios.

QUESTÃO 61

Assinale a opção correta em relação ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI).
A A base de cálculo do IPI é o preço da operação na saída da
mercadoria, até mesmo no caso de produtos importados,
quando, se for o caso, o valor é convertido em reais.
B As saídas de produtos industrializados dos estabelecimentos
comerciais, industriais ou equiparados à indústria, bem como
o desembaraço aduaneiro de produtos importados, são fatos
geradores do IPI.
C A apuração do IPI incidente nas saídas de produtos de
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial
obedece à periodicidade mensal, exceto em determinados
casos.
D O IPI está sujeito aos princípios da anterioridade, razão pela
qual suas alíquotas não podem ser alteradas durante o
exercício financeiro, e da seletividade, razão pela qual
produtos essenciais recebem alíquotas mais baixas que
produtos supérfluos.
E A base de cálculo do IPI é o valor da operação com
mercadorias, incluindo importâncias acessórias, tais como
seguros e fretes pagos pelo comprador, excluídos os
descontos incondicionais.

adiantamento a empregado no valor de R$ 8.000,00;
compra a crédito de mercadorias no valor de R$ 18.000,00;
vendas à vista no valor de R$ 20.000,00;
vendas a crédito no valor de R$ 30.000,00;
apropriação da folha de pagamento no valor de R$ 22.000,00.

Com base nesses dados, é possível afirmar que o caixa, no final
do dia, é de
A
B
C
D
E

R$ 60.000,00.
R$ 44.000,00.
R$ 38.000,00.
R$ 30.000,00.
R$ 22.000,00.

RASCUNHO

QUESTÃO 62

Considere os seguintes dados referentes à compra de mercadorias
para venda realizada por uma empresa comercial no mês de
outubro/2008:

<
<
<
<
<

valor das mercadorias, incluindo o ICMS: R$ 196.000,00;
valor do frete pago ao fornecedor: R$ 1.000,00;
alíquota de IPI: 10%;
alíquota de ICMS destacado na nota: 18%;
naquele mês, a empresa revendeu 70% dessas mercadorias.

Sabendo que não havia saldo anterior, o saldo da conta
mercadorias em 30 de outubro ficou em
A
B
C
D
E

R$ 48.216,00.
R$ 53.283,60.
R$ 54.342,00.
R$ 58.800,00.
R$ 64.980,00.
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QUESTÃO 64

QUESTÃO 66

Considere que, mensalmente, a empresa A realiza a conciliação
entre o extrato bancário emitido pelo banco B e o saldo do razão
analítico banco B. Frequentemente, diferenças entre os dois
demonstrativos são encontradas. Assinale a opção correta quanto
ao efeito na conta do disponível em virtude da divergência
encontrada.

(em R$)
vendas

6.000

custo das mercadorias vendidas

2.400

ICMS conta-corrente

300

A Se um empréstimo é creditado no extrato bancário e não
contabilizado pela empresa, então o saldo do razão analítico
está a maior.

ICMS sobre vendas

100

devolução de vendas

500

B Se a tarifa de serviços bancários do mês anterior é estornada
pelo banco e não contabilizada pela empresa, então o saldo
do razão analítico está a maior.

despesas de venda

200

C Se a parcela de um financiamento é debitada pelo banco e
não contabilizada pela empresa, então o saldo do razão
analítico está a menor.
D Se um depósito de cheques é creditado na conta corrente da
empresa e não contabilizado pela empresa, então o saldo do
razão analítico está a menor.
E Se uma despesa referente à cobrança de duplicatas em
carteira é debitada pelo banco e não contabilizada pela
empresa, então o saldo do razão analítico está a menor.

Considerando apenas as contas e seus saldos apresentados na
tabela acima, que constarão da demonstração do resultado do
exercício, os valores das vendas líquidas e do lucro bruto dessa
empresa são respectivamente de
A
B
C
D
E

R $ 5.400,00 e R$ 3.000,00.
R$ 5.400,00 e R$ 2.800,00.
R$ 5.200,00 e R$ 2.800,00.
R$ 5.200,00 e R$ 2.300,00.
R$ 5.100,00 e R$ 2.200,00.

RASCUNHO

QUESTÃO 65

O contabilista, ao realizar a conciliação bancária,
encontrou as seguintes divergências:

< cheques emitidos nos valores de R$ 2.000,00 e R$ 1.500,00
não constavam do extrato bancário;
< cheque recebido de cliente, no valor de R$ 300,00, foi
devolvido por insuficiência de fundos, conforme o extrato
bancário;
< o saldo contábil era de R$ 4.100,00 e, na mesma data, o saldo
do extrato bancário era de R$ 7.300,00.
Com base nas informações da situação hipotética acima, assinale
a opção correta, quanto ao lançamento (simplificado) a ser
efetuado.
A Debita-se banco e credita-se cheques a compensar no valor
de R$ 3.800,00.
B Debita-se banco e credita-se cheques a compensar no valor
de R$ 3.500,00.
C Debita-se cheques a compensar e credita-se bancos no valor
de R$ 3.200,00.
D Debita-se cheques a compensar e credita-se bancos no valor
de R$ 3.500,00.
E Debita-se cheques a compensar e credita-se banco no valor
de R$ 300,00.
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QUESTÃO 67

QUESTÃO 70

A máquina XYZ vem sendo depreciada, normalmente, com uma
taxa anual de 10% sobre seu valor de custo total. Considerando
que, no balanço patrimonial de 31/12/2008, o saldo da conta
máquina XYZ está avaliado em R$ 45.000,00 e a conta
depreciação acumulada — máquina XYZ soma R$ 16.125,00, é
correto afirmar que o período restante de depreciação, mantidas
as condições atuais, é de

Considere os seguintes dados hipotéticos.

A seis anos e cinco meses.

Considerando os dados da tabela acima, assinale a opção correta.

B seis anos e dois meses.

A

C cinco anos e seis meses.
D cinco anos e cinco meses.
E quatro anos e sete meses.
QUESTÃO 68

lucro bruto da
empresa A
inflação

B
C
D

2007

2008

R$ 1.000.000,00

R$ 1.200.000,00

8%

10%

A taxa real de crescimento do lucro bruto ficou em cerca de
8%.
O lucro bruto cresceu de um ano para outro a uma taxa
de 9%.
A taxa real de crescimento do lucro bruto variou em 10%.
O lucro bruto teve crescimento da ordem de 10% de um ano
para outro.
A taxa real de crescimento do lucro bruto é maior que 10%.

Assinale a opção correta sobre as formalidades da escrituração
contábil.

E

A O diário é um livro contábil de uso obrigatório utilizado para
resumir e totalizar, por conta e subconta, os lançamentos
efetuados no livro razão.

Suponha que o estoque final, segundo o livro de inventário de
determinada firma comercial, foi avaliado em R$ 13.775,00.
Considere, ainda, os seguintes dados relacionados à mesma firma.

QUESTÃO 71

B O livro de apuração do lucro real (Lalur) destina-se a
controlar os registros que influenciam a determinação do
lucro real, que pode ser diferente do lucro contábil, devido
às exclusões e às inclusões permitidas por lei.
C O livro caixa está dispensado de ser registrado e autenticado
nos órgãos públicos quando a empresa o utiliza para resumir
a escrituração do diário ou razão.
D O livro de apuração do ICMS tem por finalidade manter o
controle quantitativo da produção e do estoque de
mercadorias do estabelecimento.
E O livro de registro de letras imobiliárias é obrigatório para
todas as companhias abertas.
QUESTÃO 69

Considere que a empresa A firmou um contrato de locação,
pagando, em 1/9/2008, antecipadamente, o valor de R$ 18.200,00
para o período de 14 meses. Sabendo que a empresa trabalha com
o regime de competência, o contabilista deve registrar

(em R$)
estoque inicial de mercadorias

4.350

compra de mercadorias no mês

52.200

vendas de mercadorias no mês

101.500

Com base apenas nessas informações, o custo das mercadorias
vendidas foi de
A
B
C
D
E

R$ 34.075,00.
R$ 42.775,00.
R$ 49.300,00.
R$ 58.725,00.
R$ 61.625,00.

RASCUNHO

A R$ 5.200,00 (4 meses) como despesa e R$ 13.000,00
(10 meses) como ativo circulante.
B R$ 5.200,00 (4 meses) como ativo circulante e R$ 13.000,00
(10 meses) como ativo realizável a longo prazo.
C R$ 15.600,00 (um ano) como despesa e R$ 2.600,00
(2 meses) como ativo circulante.
D R$ 15.600,00 (um ano) como despesa e R$ 2.600,00
(2 meses) como ativo realizável a longo prazo.
E R$ 18.200,00 (14 meses) como despesa.
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QUESTÃO 72

QUESTÃO 73

Considere o seguinte balancete de verificação levantados após a
apuração do resultado, em reais, sem indicação da natureza das
contas (credoras ou devedoras)
(em R$)
ações em tesouraria

18.000

aluguéis a vencer

15.500

bancos

38.000

caixa

25.000

capital

537.500

depreciação acumulada veículos

75.000

depreciação acumulada equipamentos

50.000

depreciação acumulada máquinas

37.500

duplicatas descontadas

87.500

duplicatas a receber

250.000

equipamentos

100.000

financiamento vencível em 2009

22.000

financiamento vencível em 2010

25.000

financiamento vencível em 2011

30.000

fornecedores

209.000

imóveis

373.000

impostos a pagar
impostos a recuperar
máquinas
mercadorias

24.000
8.000
64.500
113.500

reserva de lucros

32.000

provisão para devedores duvidosos

12.500

salários a pagar

13.500

veículos

Suponha que uma empresa industrial adquiriu máquinas no
exterior por duzentos mil dólares dos Estados Unidos, em
20/12/2008. O esquema de pagamento acordado entre vendedor
e comprador previa: 60% de pagamento à vista, 20% de
pagamento em 360 dias e o restante em 720 dias.
Considere ainda
valor do US$
20/12/2008 = R$ 2,00
31/12/2008 = R$ 2,20
Considerando apenas os dados acima, as contas máquinas e a
variação cambial, após os lançamentos de ajustes e antes da
apuração do resultado, apresentarão, respectivamente, saldo
devedor de
A
B
C
D
E

R$ 200.000,00 e R$ 40.000,00.
R$ 240.000,00 e R$ 40.000,00.
R$ 240.000,00 e R$ 24.000,00.
R$ 400.000,00 e R$ 176.000,00.
R$ 400.000,00 e R$ 16.000,00.

QUESTÃO 74

Considere que o ativo imobilizado de determinada empresa
registrava o valor de uma máquina pelo custo de aquisição de
R$ 50.000,00. Após a ocorrência de um incêndio, foi considerada
perdida integralmente. Essa máquina havia sido adquirida a
crédito, do qual já foi amortizado o montante de R$ 40.000,00.
A depreciação acumulada referente a este bem estava registrada
até o dia do sinistro em R$ 35.000,00.
Considerando apenas esses dados, a baixa da máquina acarretará
uma despesa líquida não-operacional de
A
B
C
D
E

R$ 10.000,00.
R$ 15.000,00.
R$ 20.000,00.
R$ 30.000,00.
R$ 35.000,00.

RASCUNHO

150.000

Considerando apenas os dados acima, assinale a opção correta.
A passivo circulante: R$ 268.500,00 e ativo permanente:
R$ 687.500,00
B passivo circulante: R$ 246.500,00 e capital circulante
líquido: R$ 95.500,00
C ativo total: R$ 875.000,00 e capital circulante líquido:
R$ 81.500,00
D ativo total: R$ 900.000,00 e capital de terceiros:
R$ 348.500,00
E capital circulante líquido: R$ 350.000,00 e capital próprio:
R$ 551.000,00
UnB/CESPE – TCE/TO
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QUESTÃO 75

QUESTÃO 79

Considere que uma empresa comercial concede e obtém
descontos comerciais. Nesse caso, um desconto comercial
A
B
C
D
E

de compra obtido reduz a receita líquida.
de venda obtido reduz a receita líquida.
de venda concedido aumenta a receita líquida.
de venda concedido reduz a receita líquida.
de compra concedido aumenta a receita líquida.

Um cliente mantém, em determinada agência bancária,
conta-corrente do tipo cheque especial, com crédito rotativo de
R$ 2.000,00, e uma conta de poupança, que produz rendimentos
a uma taxa de juros de 0,65% ao mês sobre o crédito rotativo
incide juros de 12% ao mês, calculados a partir do primeiro dia
de utilização. Em 1.º de abril, embora a poupança apresentasse
saldo de R$ 4.000,00, o cliente preferiu fazer um saque de
R$ 500,00, utilizando o limite de cheque especial. Esse valor foi
reposto após 10 dias.

QUESTÃO 76

em R$
duplicatas a receber

2.250

depreciação acumulada – máquinas

2.250

resultados não-operacionais
máquinas de uso

450
4.950

Considerando que o lançamento acima está correto, o evento
registrado é venda de máquina do ativo imobilizado
A
B
C
D
E

Considerando os dados dessa situação hipotética, assinale a opção
correta.
A
B
C
D
E

O cliente teve um prejuízo de R$ 20,00.
O prejuízo do cliente foi menor que R$ 20,00.
O lucro do cliente foi superior a R$ 5,00.
O cliente teve um lucro de R$ 2,75.
A posição do cliente ficou zerada, pois os juros pagos
compensaram os juros recebidos.

QUESTÃO 80

com prejuízo de R$ 450,00.
com prejuízo de R$ 2.700,00.
por R$ 4.950,00.
com lucro líquido de R$ 4.500,00.
com valor contábil de R$ 4.950,00.

< preço unitário de venda do produto

R$ 80,00

< custo unitário variável do produto

R$ 50,00

< custos fixos da empresa

R$ 15.000,00

QUESTÃO 77

Julgue os itens a seguir.

Considerando apenas os dados hipotéticos acima, é correto
afirmar que o ponto de equilíbrio, em quantidade, vale

I

A
B
C
D
E

Em uma abordagem orçamentária, fluxo de caixa pode ser
entendido como uma sucessão de recebimentos ou de
pagamentos, em dinheiro, previstos para determinado período
de tempo.
II Na capitalização simples, a taxa de juros incide sobre o
capital inicial e varia linearmente em função do tempo.
III Na capitalização composta, a taxa de juros incide sobre o
capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período
anterior, e varia linearmente em função do tempo.

115 unidades.
300 unidades.
415 unidades.
500 unidades.
615 unidades.

RASCUNHO

Assinale a opção correta.
A
B
C
D
E

Apenas o item I está certo.
Apenas o item II está certo.
Apenas o item III está certo.
Apenas os itens I e II estão certos.
Apenas os itens II e III estão certos.

QUESTÃO 78

Considere que um capital de R$ 20.000,00, aplicado durante 5
meses, rende juros simples de R$ 3.300,00. Com base apenas
nesses dados, é correto afirmar que a taxa mensal de juros dessa
operação é de
A
B
C
D
E

1,65%.
2,00%.
3,03%.
3,30%.
6,60%.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•

Nesta prova, que vale vinte pontos — dez pontos para cada questão —, faça o que se pede, usando os espaços indicados no
presente caderno para rascunho. Em seguida, transcreva os textos para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA
DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
Respeite o limite máximo de quinze linhas para questão. Qualquer fragmento de texto além desse limite será desconsiderado.
No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
QUESTÃO 1

Segundo o grande investidor norte-americano Warren Buffet (O TAO de Warren Buffet, de Mary
Buffet & David Clark. Rio de Janeiro: Sextante, 2007), existem muitas maneiras de descrever o que
está acontecendo com uma empresa, mas seja lá o que se diga, sempre se retorna à língua da
contabilidade.
Natan Szuster, et al. Contabilidade Geral: introdução a
contabilidade societária. 2.ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 11.

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema:

A importância da contabilidade no mundo atual
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< finalidades da contabilidade;
< necessidades dos usuários internos da informação contábil;
< necessidades dos usuários externos da informação contábil.

RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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QUESTÃO 2

Fatos contábeis são ocorrências que se registram no patrimônio, trazendo-lhe variações
específicas ou quantitativas. São todos os acontecimentos suscetíveis de registro ou contabilização,
donde a designação de contábeis.
Hilário Franco. Contabilidade Geral. 23.ª ed. São Paulo: Atlas, 1997. p. 58.

Considerando que o texto acima tem caráter motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema:

Fatos contábeis
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< classificação dos fatos contábeis;
< definição de cada tipo de fato contábil;
< exemplos de cada tipo de fato contábil.

RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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