COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE ENSINO
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA

CONCURSO DE ADMISSÃO AO EAOT 2003

PROVA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

CÓDIGO 30 – VERSÃO A
ATENÇÃO: ABRA ESTA PROVA SOMENTE APÓS RECEBER ORDEM.
DATA DE APLICAÇÃO:

28 DE JANEIRO DE 2003.

PREENCHA OS DADOS ABAIXO.

NOME DO CANDIDATO:___________________________________________

INSCRIÇÃO Nº:__________________________________________________

LEIA COM ATENÇÃO:
1) ESTA PROVA CONTÉM 40 QUESTÕES OBJETIVAS. CONFIRA SE SUA PROVA ESTÁ
COM TODAS AS QUESTÕES IMPRESSAS E SE SÃO PERFEITAMENTE LEGÍVEIS;
2) CONFIRA SE A VERSÃO DA PROVA CORRESPONDE À VERSÃO MARCADA NO
CARTÃO-RESPOSTA;
3) PREENCHA CORRETA E COMPLETAMENTE TODOS OS CAMPOS DO
CARTÃO-RESPOSTA (INCLUSIVE O CÓDIGO DA PROVA) COM CANETA DE TINTA
PRETA OU AZUL;
4) NÃO SE ESQUEÇA DE ASSINAR O CARTÃO-RESPOSTA NO LOCAL INDICADO
PARA ASSINATURA;
5) A PROVA TERÁ A DURAÇÃO DE 03 (TRÊS) HORAS, ACRESCIDAS DE MAIS 10 (DEZ)
MINUTOS PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA; E
6) SOMENTE SERÁ PERMITIDO RETIRAR-SE DO LOCAL DE PROVA A PARTIR DA
METADE DO TEMPO PREVISTO.

BOA PROVA!
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01 - Marque a alternativa INCORRETA.
a) Se o ativo é maior que o passivo, a diferença chama-se
lucro.
b) A situação líquida é a diferença entre a expressão
monetária do ativo e do passivo.
c) O balanço patrimonial é a representação gráfica do
patrimônio de uma entidade em um determinado momento.
d) Uma entidade que possua bens e direito, mas não possua
dívidas com terceiros, encontra-se na situação de ter
passivo nulo e patrimônio líquido igual ao ativo.

02 - Assinale a alternativa que indica situação patrimonial
inconcebível.
a)
b)
c)
d)

Situação líquida igual ao ativo.
Situação líquida maior que o ativo.
Situação líquida menor que o ativo.
Situação líquida menor que o passivo exigível.

03 - Determinada empresa adquiriu um terreno nas seguintes
condições: parte do pagamento em dinheiro - R$ 20.000,00;
parte do pagamento em cheque - R$ 30.000,00 e parte a ser
paga em 30 dias - R$ 100.000,00. Assinale a alternativa que
contém o lançamento correto.
a)

CAIXA BANCOS C/ MOVIMENTO CONTAS A PAGAR TERRENO
20.000
30.000
100.000 
150.000

b)

CAIXA BANCOS C/ MOVIMENTO CONTAS A PAGAR TERRENO
20.000
30.000
100.000 150.000

c)

CAIXA BANCOS C/ MOVIMENTO CONTAS A PAGAR TERRENO
20.000
30.000
100.000
150.000

d)

CAIXA BANCOS C/ MOVIMENTO CONTAS A PAGAR TERRENO
20.000
30.000
100.000 150.000
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04 - Considerando-se a seguinte folha de pagamento: salários.
R$3.000,00, gratificações R$900,00, contribuições ao INSS
R$351,00, imposto de renda na fonte R$360,00,
adiantamentos R$1.200,00, líquidos a pagar R$1.989,00 e
encargos a pagar R$ 1.092,00.
Considerando-se os registros efetuados abaixo:
1 – Salários
a encargos sociais.......1.092,
2 – Diversos
a Salários a pagar
salários...........3.000,
gratificações...900, 3.900,
3 – Salários a pagar
a diversos
a INSS a recolher...............351,
a IR a recolher....................360,
a adiantamento salários...1.200,
a bancos c/ movimento.....1989, 3900,
4 – Encargos sociais
a INSS a recolher............1.092,
5 – Salários a pagar
a bancos c/ movimento....3.900,
6 – IR a recolher
a bancos c/ movimento......360,
7 – INSS a recolher
a bancos c/ movimento......741,
8 – INSS a recolher
a bancos c/ movimento.....1.443,
9 – Adiantamento de salários
a salários a pagar.............1.200,
10 – Encargos sociais
a ordenados................... 1.092,
Indique o conjunto de registros que contabiliza corretamente a
emissão e a liquidação da folha e encargos apresentados.
a)
b)
c)
d)

2, 3, 6, 8 e 10.
1, 2, 3, 6 e 8.
2, 3, 4, 6 e 8.
2, 3, 4, 6 e 7.

05 - Determinada empresa realizou a seguinte movimentação de
compras e vendas de uma única mercadoria com que
trabalha, mercadoria esta, isenta de ICMS:





Estoque inicial: 2.200 unidades ao custo unitário de
R$ 0,50;
Venda: 1.000 unidades ao preço unitário de R$ 0,95;
Compra: 2.000 unidades ao custo unitário de R$ 0,90;
Venda: 1.400 unidades ao preço unitário de R$ 0,95.

Obs.: Os fatos ocorreram na ordem apresentada.
De acordo com as operações, a empresa apresentará na
contabilidade um estoque final de mercadorias e um lucro
bruto (RCM), respectivamente, de:
a) R$ 900,00 e R$ 280,00, se adotar
UEPS.
b) R$ 1.620,00 e R$ 1.000,00, se
avaliação PEPS.
c) R$ 900,00 e R$ 280,00, se adotar
PEPS.
d) R$ 1.620,00 d R$ 1.000,00, se
avaliação UEPS.

o critério de avaliação
adotar o critério de
o critério de avaliação
adotar o critério de
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06 - Analise os itens abaixo:
O inventário inicial superavaliado, superavalia o lucro e,
o inventário final superavaliado, supervalia o custo.
II - O inventário inicial superavaliado, superavalia o custo e
subavalia o lucro, e, o inventário final superavaliado,
superavalia o lucro e subavalia o custo.
III - O inventário inicial subavaliado, superavalia o lucro e, o
inventário final subavaliado, superavalia o custo e
subavalia o lucro.
I-

Estão corretos os itens
a)
b)
c)
d)

I e II, somente.
I e III, somente.
II e III, somente.
I, II e III.

07 - A seleção de pessoal consiste na escolha, entre os
candidatos recrutados, daqueles mais adequados aos cargos
existentes na empresa. Dessa forma, a seleção de pessoal
visa solucionar dois problemas básicos:
a)
b)
c)
d)

Escolher pessoal e eficiência do homem ao cargo.
Suprir falta de pessoal e eficiência do homem ao cargo.
Suprir falta de pessoal e adequação do homem ao cargo.
Adequação do homem ao cargo e eficiência do homem ao
cargo.

08 - Pode-se afirmar que a moderna gestão salarial objetiva a/o
a) negociação de novos salários através de dissídio coletivo.
b) produtividade com alto índice de rotatividade.
c) equilíbrio salarial interno e externo compatível com o
mercado e trabalho.
d) aumento da relação entre maior e menor salário.

09 - O sistema de ARH é composto por vários subsistemas, entre
os quais NÃO está incluído o subsistema de
a)
b)
c)
d)

demissão de RH.
aplicação de RH.
desenvolvimento de RH.
suprimento de RH.
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12 - “Há liberdade completa para decisões grupais ou individuais,
com a participação mínima do líder”. A afirmativa constitui
uma das características típicas da chamada liderança
a)
b)
c)
d)

formal.
liberal.
autocrática.
democrática.

13 - Uma organização precisa ser adaptada às necessidades
mutáveis dos fatores que a compõem. Por ser dinâmica, a
organização tende a mudanças na sua estrutura quando
a) uma vez completada, pode ser deixada de lado.
b) mudanças de pessoal podem exigir mudanças na estrutura
da organização.
c) uma mudança organizacional pode ser deixada de lado
sempre.
d) as mudanças tecnológicas afetam as qualificações dos
empregados, mas não a estrutura da organização.

14 - A Teoria Estruturalista viu os conflitos na organização como
a) acidentes negativos que devem ser corrigidos.
b) ações cuja interrupção deve ser providenciada.
c) geradores de mudanças e desenvolvimento
organização.
d) geradores de ineficiência administrativa.

15 - Todas as condições abaixo
centralizadas, EXCETO quando
a)
b)
c)
d)

favorecem

às

da

decisões

há necessidade de especialização.
há risco estratégico envolvido na decisão.
pode-se eliminar a duplicação de esforços e de tempo.
são diretamente relacionadas com os objetivos
empresariais globais.

16 - O princípio do orçamento que determina as ações para atingir
os objetivos, calculando e consignando os recursos humanos,
materiais e financeiros é o da/do
a)
b)
c)
d)

clareza.
equilíbrio.
programação.
exclusividade.

10 - Recomenda-se que se faça um anúncio do tipo fechado para
o recrutamento de um candidato quando o objetivo é
a)
b)
c)
d)

atrair poucos candidatos para o cargo.
receber currículos personalizados.
manter a confidencialidade do nome da empresa.
conhecer a habilidade redacional dos interessados.

11 - O treinamento é um dos requisitos básicos para a
sobrevivência e o crescimento da organização. Assinale o
conceito de treinamento organizacional.
a) É uma contínua reconstrução de nossa experiência
profissional.
b) Treinamento
é
aperfeiçoamento,
capacitação,
desenvolvimento e formação.
c) É o modo como os subsistemas de RH se interagem entre
si.
d) É a capacidade necessária somente aos novos elementos
da organização.

17 - O instrumento da ação administrativa que serve para
satisfazer as necessidades coletivas e prevê a arrecadação
de receitas e a fixação da despesa é a lei
a)
b)
c)
d)

Orgânica Municipal.
do Plano Plurianual.
Orçamentária Anual.
Diretrizes Orçamentárias.

18 - As categorias econômicas nas quais a Receita Pública se
classifica são
a)
b)
c)
d)

de custeio e capital.
correntes e capital.
Tributárias e Industrial.
Orçamentárias e Extra-orçamentárias.

19 - Na Contabilidade Pública, o relatório que evidencia as
alterações verificadas no patrimônio resultantes ou não de
execução orçamentária indicando o resultado patrimonial do
exercício é o/a
a)
b)
c)
d)

Balanço Financeiro.
Balanço Patrimonial.
Balanço Orçamentário.
Demonstração das Variações Patrimoniais.
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20 - Os compromissos dos órgãos públicos de exigibilidade
superiores a doze meses, contraídos para atender a
desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços
são classificados como
a)
b)
c)
d)

Dívida Ativa.
Restos a Pagar.
Dívida Fundada.
Dívida Flutuante.

21 - Na Contabilidade Pública, a incorporação de um bem através
de licitação terá, como contrapartida as variações Ativas no
grupo
a)
b)
c)
d)

Mutações Patrimoniais.
Responsabilidade de Terceiros.
Resultantes da Execução Orçamentária.
Independentes da Execução Orçamentária.

22 - Na Demonstrações das Variações Patrimoniais de um
exercício financeiro onde encontra-se os valores de:
VARIAÇÕES ATIVAS
Resultantes de Execução Orçamentária____________750,00
Mutações Patriminiais_________________________1.090,00
Independentes de Execução Orcamentária________1.920,00
VARIAÇÕES PASSIVAS
Resultantes de Execução Orçamentária__________1.010,00
Mutações Patrimoniais________________________1.160,00
Independentes de Execução Orcamentária_________300,00
Pode-se afirmar que o Resultado Patrimonial será um
a)
b)
c)
d)

déficit de R$ 1.290,00.
déficit de R$ 2.470,00.
superávit de R$ 1.290,00.
superávit de R$ 3.760,00.

23 - Analise os seguintes itens:
Créditos suplementares são os destinados a reforços de
dotações existentes no orçamento, que por qualquer
motivo tornam-se munificentes durante a execução.
II - Consideram-se recursos para abertura de créditos
suplementares e especiais o excesso de arrecadação e
anulação parcial ou total de dotações.
III - Para uma despesa não prevista na Lei do Orçamento
será necessária a abertura de um crédito extraordinário.
I-

Estão correto(s) o(s) item(ns)
a)
b)
c)
d)

I, somente.
II, apenas.
III, somente.
I, II e III.

24 - Na análise das demonstrações financeiras, os processos
MAIS utilizados são
a)
b)
c)
d)

vertical, por comparação e por diferenças.
vertical, médias móveis e por quocientes.
horizontal, por comparação e vertical.
vertical, horizontal e por quocientes.
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25 - O capital circulante líquido (CCL) da empresa beta representa
15 dias de seu faturamento mensal. Dessa forma pode-se
afirmar que
a) para um faturamento anual de R$150.000,00 deve investir
R$12.500,00 em CCL.
b) o ativo circulante (AC) deve ser o dobro do passivo
circulante (PC).
c) o ativo circulante (AC) total deve eqüivaler a 30 dias de
faturamento.
d) para um faturamento anual de R$150.000,00, deve investir
R$6.250,00 em capital circulante líquido (CCL).

26 - Quando o quociente de imobilização do capital próprio
apresenta um índice maior do que 1, pode-se dizer que a
situação da empresa não é mais favorável, visto que
a) a empresa não terá lucro, pois o volume da depreciação é
elevado.
b) a empresa não tem recursos próprios suficientes para
financiar, pelo menos, o seu ativo permanente.
c) a empresa não terá lucro, pois o pagamento de juros é
elevado.
d) haverá excesso de retirada dos sócios.

27 - São origens do capital circulante líquido (CCL):
a) Empréstimo tomado, pagável a longo prazo,
vista de bem do ativo permanente.
b) Empréstimo tomado, pagável a curto prazo,
vista de bem do ativo permanente.
c) Empréstimo tomado, pagável a curto prazo,
exercício.
d) Empréstimo tomado, pagável a curto prazo, e,
de curto prazo liquidado.

e, venda à
e, venda à
e, lucro do
empréstimo

28 - Entenda-se que:
AC = ativo circulante
LC = liquidez circulante
CCL = capital circulante líquido
PC = passivo circulante
Portanto, aponte a relação correta.
PC
CCL
+
1
AC
CCL  AC
b) LC =
PC
AC  PC
c) LC =
CCL
CCL
d) LC = 1 +
PC

a) LC =

29 - Suponha que a empresa beta, um pequeno varejista de cd’s
tenha custos operacionais fixos de R$3.000,00, que seu preço
de venda por unidade (CD) seja R$15,00 e seus custos
operacionais variáveis sejam de R$5,00 por unidade (CD). De
quantas unidades (CD), aproximadamente, é o ponto de
equilíbrio de empresa?
a)
b)
c)
d)

zero.
200
300
600
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30 - O administrador financeiro da empresa beta determinou os
vários custos de capital, de acordo com suas fontes e custos
relativos, a saber:
FONTE DE CAPITAL
CUSTO
Empréstimos a longo prazo
16%
Ações preferencias
20%
Ações ordinárias
22%

PARTICIPAÇÃO
40%
10%
50%

Em vista do custo de capital e supondo-se inalterado o nível
de risco, a empresa deve aceitar todos os projetos que
obtenham um retorno maior ou igual a
a)
b)
c)
d)

16,0%
19,4%
20,0%
21,0%

31 - Para tomar uma decisão os gerentes da empresa beta
fizeram uma avaliação das alternativas x e y, a qual indicou
que as probabilidades de ocorrência de resultados
pessimistas, mais prováveis e otimistas são, respectivamente,
de 20%, 50%, 30%, conforme apresentado no quadro abaixo.
ALTENATIVAS
RETORNO ESPAÇO
x
y
6%
8%
12%
12%
14%
16%

POSSÍVEIS
RESULTADOS
Pessimista
Mais provável
Otimista

A empresa deseja comparar as alternativas somente na base
de seus retornos esperados (média ponderada dos retornos
por suas probabilidades de ocorrência). Os retornos
esperados calculados são, respectivamente,
a)
b)
c)
d)

E(x) = 11,4%
E(x) = 11,4%
E(x) = 12,0%
E(x) = 12,0%

e
e
e
e

E(y) = 12,0%
E(y) = 12,4%
E(y) = 12,0%
E(y) = 12,4%

32 - A empresa Beta LTDA obteve, no ano 2001, lucro de
R$60.000,00, depois do imposto de renda (IR). As despesas
de depreciação foram de R$20.000,00 e foi feito um
pagamento de R$5.000,00 relativo à amortização de um título
de dívida. Nessa ano, o fluxo de caixa operacional da
empresa, em reais, foi
a)
b)
c)
d)

R$85.000,00
R$60.000,00
R$75.000,00
R$45.000,00

33 - O perito-contador está impedido de exercer suas funções
quando:
a)
b)
c)
d)

não concordar com a matéria em questão.
estiver em débito com o Instituto dos Peritos Contadores.
for parte direta ou indireta do processo.
seus honorários forem inferiores a 40% do valor da causa.

34 - Indique a hipótese em que, de acordo com as Normas
Brasileiras de Contabilidade, o sigilo profissional poderá ser
rompido.
a) Depois de concluído e entregue o trabalho pericial.
b) Quando em defesa de sua conduta profissional, autorizado
por quem de direito.
c) Quando ocorrer o desligamento do perito-contador, antes
do trabalho ser concluído.
d) Se o perito-contador for substituído pelo juiz.

35 - Não concluindo a perícia
perito-contador deverá:
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no

prazo

determinado,

o

a) desistir da perícia, comunicando tal desistência em
audiência.
b) solicitar às partes, por escrito, nova data após vencido o
prazo.
c) solicitar ao juiz, antes do prazo estabelecido para
conclusão, prorrogação da sua vigência.
d) entregar o laudo da perícia, ainda que não concluída.

36 - A receita líquida de uma empresa fabril, em certo período,
totalizou $100.000,00; as despesas operacionais, $30.000,00
e a provisão para o imposto de renda, $25.000,00. O lucro
bruto da venda de seus produtos foi de $40.000,00. Sabendose que o custo dos produtos fabricados no aludido período foi
de $55.000,00 e que o saldo inicial da conta Produtos
Acabados foi de R$25.000,00, assinale, com base nesses
dados fornecidos, o saldo final da conta Produtos Acabados.
a)
b)
c)
d)

$20.000,00
$25.000,00
$30.000,00
$45.000,00

37 - É correto afirmar que
a) o método de custeio variável agrega os custos fixos ao
custo de produção pelo emprego de critérios variáveis de
rateio.
b) o método de custeio por absorção leva em conta, na
apuração do custo de produção, todos os custos incorridos
no período.
c) o método de custeio por absorção exige que a avaliação
dos estoques seja feita pelo critério do custo médio
ponderado.
d) para efeito de apuração de resultados industriais é
indiferente qual o método de custeio adotado, seja o
variável ou por absorção.

38 - Foram anotados os seguintes dados na execução de uma
encomenda:
matéria-prima requisitada = $1.800,00
Mão-de-Obra direta = 50 horas a $20,00 a hora
Encargos sociais = 20% da mão-de-obra
Gastos Gerais de Produção = estimados
da mão-de-obra

em

25%

Sabendo-se que os Gastos Gerais de Produção incorridos no
período, relativos à encomenda, somam $275,00, podemos
afirmar que os gastos com a execução da encomenda
totalizaram
a)
b)
c)
d)

$3.025,00
$3.075,00
$3.250,00
$3.275,00

39 - Assinale a alternativa correta.
a) Os custos variáveis unitários diminuem quando aumenta a
produção.
b) Os custos fixos unitários diminuem na mesma proporção
da redução da produção.
c) Os custos fixos totais decrescem na mesma proporção em
que o volume produzido diminui.
d) Os custos fixos unitários variam em proporção inversa às
variações do volume produzido.
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40 - Uma empresa industrial que fabrica, unicamente, malas de
couro calcula seu preço de venda adicionando ao custo total
de produção o valor de uma remuneração equivalente a 15%
do capital próprio empregado.
Sabendo-se que:
Custo Total
Unidades produzidas
Capital próprio empregado

$135.000,00
25.000
$125.000,00

Pode-se afirmar que o preço de venda é de
a)
b)
c)
d)

$3,35
$4,79
$6,15
$8,23
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