
 



EXAME DE SUFICIÊNCIA 
 

Técnico em Contabilidade 
 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



EXAME DE SUFICIÊNCIA 
 

Técnico em Contabilidade 
 

 3

 
 

EXAME DE SUFICIÊNCIA – 2ª Edição 2013 
Edital N. o 02/2013 

 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
Ao receber o Caderno de Prova: 

Escreva seu nome e número de inscrição. 

Este caderno contém as questões da prova de Técnico em Contabilidade. 

Use como rascunho as páginas finais no final deste caderno. As mesmas não poderão ser 
destacadas durante a realização da prova. 
Ao receber a Folha de Respostas: 
- Confira o seu número de inscrição. 
- Assine, à CANETA, no espaço próprio indicado (a assinatura não deve ultrapassar o 

espaço delimitado). 
Os coordenadores e fiscais de aplicação de provas n ão possuem autonomia para  
opinar sobre a elaboração, os conteúdos, as respost as e a anulação de questões. 

 

 

 

 

.01. 

  

 

 

A 

  

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

 

  D 

 
Observações quanto ao preenchimento da folha de res postas: 
 
1. Use caneta esferográfica de tinta preta ou azul . 
2. Aplique traços firmes, sem forçar o papel, dentro da área 

reservada à letra correspondente à resposta que julgar 
correta, procurando unir o ponto lateral à esquerda ao ponto 
lateral à direita, conforme exemplo ao lado. 

3. Assinale somente  uma alternativa em cada questão. Sua 
resposta não será computada se houver marcação de duas 
ou mais alternativas. 

4. Não deixe nenhuma questão sem resposta. 
5. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou 

rasurada. 
6. Utilize como rascunho do gabarito a última folha do caderno, 

antes de transferir as informações nele contidas para a folha 
de respostas. 

7. É de inteira responsabilidade do candidato qualquer prejuízo 
advindo de marcação incorreta efetuada na folha de 
respostas. 

 

.02. 

 A  B C   D 

 

.03. 

 A  B C   D 

 

.04. 

 A  B C   D 

     

SERÁ PERMITIDA A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA DE PROV A SOMENTE 
APÓS 1 (UMA) HORA DO SEU INÍCIO.  

FICA LIBERADA A ENTREGA DO CADERNO DE PROVAS AO CAN DIDATO 
QUANDO DE SUA SAÍDA.  

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 

QUATRO HORAS 
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ATENÇÃO 

 

 

 

Sr.(a) Candidato(a), 

 

 

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno tem, ao todo, 

50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 

(quatro) opções. 

 

 

Havendo algum problema, informe, imediatamente, ao fiscal de provas, 

para que ele tome as providências necessárias. 

 

 

Caso Vossa Senhoria não observe as recomendações acima, não lhe 

caberá qualquer reclamação ou recurso posterior. 

 

 

O uso de máquina calculadora própria é permitido, sendo vedado o seu 

empréstimo. 
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1. Uma sociedade empresária apresentou saldo inicial de caixa de R$30.000,00 e 
saldo final de R$22.000,00. 

 
Assinale a opção que representa a operação efetuada  pela empresa que 
justifica a mudança no saldo: 

 
a) recebimento de direitos no valor de R$8.000,00 com desconto de R$2.000,00. 
b) recebimento de direitos no valor de R$6.000,00 com encargos de R$2.000,00. 
c) pagamento de dívidas no valor de R$8.000,00 com desconto de R$2.000,00. 
d) pagamento de dívidas no valor de R$6.000,00 com encargos de R$2.000,00. 
 
 
2. Em 14.11.2012, uma sociedade empresária adquiriu, a prazo, de um fornecedor 

situado no exterior, uma máquina para incorporar ao seu Ativo Imobilizado por 
100.000,00 dólares americanos.   

 
Considerando que a taxa de câmbio utilizada para converter um Dólar em Real, 
em 14.11.2012, era de R$2,06 e, em 31.12.2012, era de R$2,04, é CORRETO 
afirmar que: 
 

a) O valor que constará no Contas a Pagar e no Imobilizado, em 31.12.2012, será de 
R$204.000,00. 

b) O valor que constará no Contas a Pagar e no Imobilizado, em 31.12.2012, será de 
R$206.000,00. 

c) O valor que constará no Contas a Pagar da sociedade em 31.12.2012 será de 
R$204.000,00. 

d) O valor que constará no Contas a Pagar da sociedade em 31.12.2012 será de 
R$206.000,00. 

 
 
3. Uma sociedade empresária apresentou em 31.12.2012 as seguintes 

informações: 
 

CONTAS SALDOS 
Ajuste Credor de Avaliação Patrimonial  R$400,00 
Ajuste Credor de Conversão do Período  R$400,00 
Aumento do Capital Social R$1.600,00 
Custo da Mercadoria Vendida R$2.400,00 
Despesa com IRPJ e CSLL R$80,00 
ICMS Incidentes sobre Vendas R$400,00 
Receita Bruta de Vendas R$4.000,00 
Receitas Financeiras R$800,00 

 
Com base nessas informações, assinale a opção que a presenta o 
Resultado Abrangente Total do Período. 

 
a) R$4.320,00. 
b) R$3.520,00. 
c) R$2.720,00. 
d) R$2.320,00. 
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4. Uma sociedade empresária apresentou o seguinte balancete de verificação 
levantado em 31.7.2013: 
 

CONTAS 
SALDOS 

DEVEDORES CREDORES 
Bancos Conta Movimento R$8.180,00 

 
Caixa R$3.600,00 

 
Capital Social 

 
R$10.340,00 

Custo das Mercadorias Vendidas R$5.200,00 
 

Custo Venda Imobilizado R$3.000,00 
 

Depreciações Acumuladas 
 

R$2.500,00 
Despesas com Depreciação R$1.600,00 

 
Despesas com Salários R$3.380,00 

 
Despesas com Vendas R$1.200,00 

 
Despesas com Aluguéis  R$500,00 

 
Despesas Financeiras R$450,00 

 
Despesas Gerais R$1.200,00 

 
Devolução de Vendas R$250,00 

 
Duplicatas a Receber R$11.000,00 

 
Duplicatas Descontadas 

 
R$6.370,00 

Empréstimos de Longo Prazo 
 

R$15.000,00 
Estoques de Mercadorias R$7.200,00 

 
Fornecedores 

 
R$8.250,00 

ICMS Sobre Vendas R$3.740,00 
 

Juros a Transcorrer de Longo Prazo R$4.150,00 
 

Moveis e Utensílios R$19.430,00 
 

Receita com Venda de Imobilizado 
 

R$3.650,00 
Receita Bruta com Vendas de Mercadorias  

 
R$22.000,00 

Receitas Financeiras 
 

R$1.470,00 
Reservas de Lucros 

 
R$4.500,00 

 TOTAL R$74.080,00 R$74.080,00 
 
Com base nos dados apresentados no balancete acima e desconsiderando 
a incidência tributária, o valor do lucro líquido é : 
 

a) R$6.850,00. 
b) R$6.600,00. 
c) R$6.200,00. 
d) R$5.950,00. 
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5. Uma sociedade empresária adota como método de avaliação de seu estoque o 
custo médio ponderado móvel.  
 
Em 31.12.2012, seu estoque de mercadorias para venda estava assim 
constituído: 
 

Estoque Inicial R$20.000,00 
Quantidade  200 unidades  
Valor Unitário R$100,00 

 
No decorrer do mês de janeiro de 2013, ocorreram as seguintes operações com 
mercadorias: 
 
� 3.1.2013 - Aquisição de mercadorias para revenda, conforme abaixo: 

 
Quantidade 120 unidades 
Preço Unitário R$106,67  
Frete R$500,00  
Seguro R$300,00  

 
� 12.1.2013 - Venda de mercadorias, conforme abaixo: 
 

Quantidade 180 unidades 
Preço Unitário R$250,00  

 
� 22.1.2013 - Aquisição de mercadorias para revenda, conforme abaixo: 
 

Quantidade 150 unidades 
Preço Unitário R$111,58  
Frete R$350,00  
Seguro R$200,00  

 
Com base nas informações acima e desconsiderando a incidência de 
tributos, o custo médio unitário utilizado para a b aixa do estoque em 
12.1.2013 foi de: 
 

a) R$105,00. 
b) R$104,06. 
c) R$102,50. 
d) R$100,00. 
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6. Em relação a inclusão nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, 
aponte os itens abaixo, de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que deve, obrigatoriamente, 
constar nas Notas Explicativas e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 
 

I. Declaração explícita e não reservada em conformidade com a ITG 1000. 
II. Descrição resumida das operações da entidade e suas principais 

atividades. 
III. Referência às principais práticas contábeis adotadas na elaboração das 

demonstrações contábeis. 
IV. Descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela 

entidade. 
 
Está(ão) certo(s) o(s) item(ns): 

 
a) III, apenas. 
b) II e III, apenas. 
c) I, II, III e IV. 
d) I e II, apenas. 

 
7. Uma sociedade empresária foi constituída em novembro de 2012. Após a 

constituição, foram realizadas as seguintes transações no referido ano: 
 

Transações  Valor es 
� Integralização de capital pelos acionistas da empresa em 

dinheiro R$500.000,00 
� Valor bruto da aquisição de mercadorias, sendo 50% à vista e 

50% a serem pagos em 2013 R$80.000,00 
� ICMS a recuperar sobre aquisição de mercadorias R$9.600,00 
� Aquisição, à vista, de um item do Ativo Imobilizado R$50.000,00 
� Venda à vista de todas as mercadorias adquiridas no período  R$150.000,00 
� Tributos incidentes sobre a venda a serem pagos em 2013 R$15.000,00 
 
Considerando que estas foram as únicas transações r ealizadas no ano de 
2012 e desconsiderando a incidência de tributos sob re o Lucro, é 
CORRETO afirmar que na Demonstração dos Fluxos de C aixa do ano de 
2012: 
 

a) As Atividades Operacionais geraram caixa no valor de R$60.000,00; as Atividades 
de Investimento não consumiram nem geraram caixa; e as Atividades de 
Financiamento geraram caixa no valor de R$500.000,00. 

b) As Atividades Operacionais geraram caixa no valor de R$60.000,00; as Atividades 
de Investimento consumiram caixa no valor de R$500.000,00; e as Atividades de 
Financiamento não consumiram nem geraram caixa. 

c) As Atividades Operacionais geraram caixa no valor de R$110.000,00; as 
Atividades de Investimento consumiram caixa no valor de R$50.000,00; e as 
Atividades de Financiamento geraram caixa no valor de R$500.000,00. 

d) As Atividades Operacionais geraram caixa no valor de R$110.000,00; as 
Atividades de Investimento geraram caixa no valor de R$450.000,00; e as 
Atividades de Financiamento não consumiram nem geraram caixa. 
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8. Assinale a opção que apresenta apenas contas de natureza devedora passíveis 
de integrar o Ativo de uma empresa comercial. 

 
a) Perdas Estimadas na Realização de Créditos; Perdas por Redução ao Valor de 

Mercado; Ajuste a Valor Presente de Clientes e Depreciação Acumulada. 
b) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados; Depósitos a Prazo Fixo; Prêmios de 

Seguros a Apropriar; Comissões e Prêmios Pagos Antecipadamente. 
c) Ágio na Emissão de Ações; Alienação de Bônus de Subscrição; Doações e 

Subvenções para Investimentos; Reservas de Incentivos Fiscais. 
d) Adiantamentos a Clientes; Provisão para Riscos Fiscais; Credores por 

Financiamentos; Imposto de Renda Incidente sobre salários. 
 
 
9. Em relação às informações relativas à riqueza criada e sua distribuição 

apresentada na Demonstração do Valor Adicionado de uma empresa industrial, 
assinale a opção INCORRETA. 

 
a) Os insumos adquiridos de terceiros abrangem, entre outros, os custos das 

matérias-primas incluídos no custo dos produtos vendidos, energia e serviços de 
terceiros. 

b) O valor adicionado recebido em transferência abrange, entre outros, o resultado 
da equivalência patrimonial e as receitas financeiras.  

c) A remuneração de capital de terceiros abrange, entre outros, os fornecedores, as 
contas a pagar, os juros passivos, as provisões judiciais e as reservas 
patrimoniais. 

d) A distribuição do valor adicionado abrange, entre outros, a remuneração direta 
com pessoal, benefícios, FGTS, imposto, taxas e contribuições federais, 
estaduais e municipais e a remuneração de capitais próprios, tais como 
dividendos e juros do capital próprio. 

 
 
10. Em 31.7.2013, uma sociedade empresária firmou contrato de seguros com 

cláusula de cobertura dos ativos para o período de 1º.8.2013 a 31.7.2014.  
 
A empresa pagou em 31.7.2013, em parcela única, o montante de R$1.200,00 
referente ao prêmio de seguro. 

  
De acordo com o contrato, em caso de sinistro, a empresa poderá receber 
indenização no montante de até R$100.000,00, e o valor da franquia a ser paga 
será de R$840,00. 

 
No Balanço Patrimonial de 31.7.2013, a empresa apre sentará a seguinte 
situação patrimonial: 

 
a) Seguros a Receber, no Ativo Não Circulante, R$100.000,00. 
b) Despesas Realizadas com Seguros, na Demonstração de Resultado, R$ 840,00. 
c) Despesas Pagas Antecipadamente, no Ativo Não Circulante, R$360,00. 
d) Despesas Pagas Antecipadamente, no Ativo Circulante, R$1.200,00. 
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11. Uma sociedade apresentou os seguintes dados extraídos do Balanço 
Patrimonial, apresentado no conjunto de suas demonstrações contábeis do ano 
de 2012, e da movimentação contábil do Patrimônio Líquido no período, 
expressos em milhares de reais: 
 

Saldos do Patrimônio Líquido  
 31.12.2012 31.12.2011 
Patrimônio Líquido   
Capital Social R$1.200.000 R$1.200.000 
Reserva de Lucros R$240.000 R$200.000 
Ajuste de Avaliação Patrimonial R$6.500 R$5.000 
Total do Patrimônio Líquido R$1.446.500 R$1.405.000 

 
Movimentação do Patrimônio Líquid o 

� Constituição da Reserva Legal R$40.000 
� Lucro Líquido do Exercício R$900.000 
� Dividendos Obrigatórios do Período R$860.000 
� Ganho em Instrumento Financeiro Disponível para Venda R$1.500 
 

Com base nos dados apresentados, considerando que a  única Reserva de 
Lucro constituída é a Reserva Legal, a Demonstração  das Mutações do 
Patrimônio Líquido, em milhares de reais , para o ano de 2012, será: 
 

a) Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido 

 
Capital 
Social 

Reservas 
de Lucros 

Ajuste de 
avaliação 

Patrimonial 

Lucros 
Acumulados 

Total do 
Patrimônio 

Líquido 
Saldo do Patrimônio Líquido 
em 31.12.2011 R$1.200.000 R$200.000 R$5.000  R$1.405.000 
Ganho em instrumento 
financeiro disponível para 
venda   R$1.500  R$1.500 
Lucro Líquido do Exercício    R$900.000 R$900.000 
Constituição da Reserva 
Legal  R$40.000  (R$40.000) - 
Dividendos do Período    (R$860.000) (R$860.000) 
Saldo do Patrimônio Líquido 
em 31.12.2012 R$1.200.000 R$240.000 R$6.500  R$1.446.500 

 
 
 

b) Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido 

 Capital 
Social 

Reservas de 
Lucros 

Ajuste de 
avaliação 

Patrimonial 

Total do 
Patrimônio 

Líquido 
Saldo do Patrimônio Líquido em 
31.12.2011 R$1.200.000 R$200.000 R$5.000 R$1.405.000 
Ganho em instrumento financeiro 
disponível para venda   R$1.500 R$1.500 
Constituição da Reserva Legal  R$40.000  R$40.000 
Saldo do Patrimônio Líquido em 
31.12.2012 R$1.200.000 R$240.000 R$6.500 R$1.446.500 
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c) Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido 

 Capital 
Social 

Reservas de 
Lucros 

Lucros 
Acumulados 

Total do 
Patrimônio 

Líquido 
Saldo do Patrimônio Líquido em 
31.12.2011 R$1.200.000 R$200.000 R$5.000 R$1.405.000 
Ganho em instrumento financeiro 
disponível para venda   R$1.500 R$1.500 
Lucro Líquido do Exercício   R$900.000 R$900.000 
Constituição da Reserva Legal  R$40.000 (R$40.000)  
Dividendos do Período   (R$860.000) (R$860.000) 
Saldo do Patrimônio Líquido em 
31.12.2012 R$1.200.000 R$240.000 R$6.500 R$1.446.500 

 
 
 

d) Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido 

 
Capital 
Social 

Reservas 
de Lucros 

Reserva 
legal 

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial 

Total do 
Patrimônio 

Líquido 
Saldo do Patrimônio Líquido em 
31.12.2011 R$1.200.000 R$200.000  R$5.000 R$1.405.000 
Ganho em instrumento 
financeiro disponível para venda    R$1.500 R$1.500 
Lucro Líquido do Exercício    R$900.000 R$900.000 
Constituição da Reserva Legal   R$40.000 (R$40.000)  
Dividendos do Período    (R$860.000) (R$860.000) 
Saldo do Patrimônio Líquido em 
31.12.2012 R$1.200.000 R$200.000 R$40.000 R$6.500 R$1.446.500 

 
 

12. Uma sociedade empresária vende mercadorias a varejo e adota o slogan 
“satisfação garantida ou o seu dinheiro de volta” apenas para o segmento de 
produtos de luxo, comprometendo-se a devolver aos clientes o valor pago pelas 
mercadorias, caso não fiquem satisfeitos. O prazo para solicitação da 
indenização pelo cliente é de 30 dias após a data da compra. 
  
No mês de julho de 2013, foram realizadas vendas de mercadorias à vista e com 
pronta entrega no valor de R$400.000,00, dos quais R$100.000,00 referem-se 
ao segmento de produtos de luxo.  
 
A área de atendimento ao cliente estima, com base na experiência passada e 
outros fatores relevantes, que 2% do valor das vendas sujeitas à devolução de 
pagamento deverá ser objeto de indenização. 
 
De acordo com a NBC TG 30 – Receitas e desconsidera ndo os efeitos 
tributários, a sociedade empresária deverá registra r:  
 

a) Receita com vendas de R$400.000,00 e nenhuma despesa com provisão em 
julho de 2013. 

b) Receita com vendas de R$400.000,00 e despesa com provisão de R$2.000,00 
em julho de 2013. 

c) Receita com vendas de R$300.000,00, em julho; receita com vendas de 
R$100.000,00; e despesa com provisão de R$2.000,00, em agosto de 2013. 

d) Receita com vendas de R$300.000,00, em julho de 2013, e o restante apenas 
quando vencido o prazo para reclamação. 
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13. Uma máquina tem custo de aquisição de R$100.000,00, valor residual de 
R$10.000,00 e vida útil de cinco anos. 
 
Ao final do segundo ano, o saldo da depreciação acu mulada, considerando 
o método linear e o método de soma dos dígitos dos anos, será 
respectivamente de: 
  

a) R$40.000,00 e R$54.000,00. 
b) R$40.000,00 e R$18.000,00. 
c) R$36.000,00 e R$54.000,00. 
d) R$36.000,00 e R$18.000,00. 

 
 

14. Uma sociedade empresária realizou, em janeiro de 2013, as seguintes 
operações: 

 
� Aquisição de mercadoria para revenda por R$50.000,00, neste valor incluídos 

R$7.500,00 referentes aos impostos recuperáveis. 
� Das mercadorias adquiridas, 50% foram vendidas por R$102.800,00, neste 

valor incluídos R$25.700,00 referentes aos impostos incidentes sobre as 
vendas. 

 
Considerando que não havia estoque inicial de merca dorias para revenda, 
na Demonstração do Valor Adicionado, o valor adicio nado bruto será igual 
a: 
  

a) R$81.550,00. 
b) R$77.800,00. 
c) R$60.300,00. 
d) R$55.850,00. 

 
 
 

15. A respeito do Ativo Contingente, conforme a NBC TG 25 – Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes, assinale a opção INCORRETA. 

 
a) Os ativos contingentes surgem normalmente de evento planejado ou de outros 

esperados que deem origem à probabilidade de entrada de benefícios 
econômicos para a entidade. 

b) Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma 
vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Porém, 
quando a realização do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não 
é um ativo contingente e o seu reconhecimento é adequado. 

c) O ativo contingente é divulgado em notas explicativas quando for provável a 
entrada de benefícios econômicos. 

d) A entidade não deve reconhecer um ativo contingente. 
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16. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes saldos após a destinação 
do resultado de 2012: 
 

CONTAS SALDOS 
� Bancos Conta Movimento  R$25.000,00  
� Caixa  R$10.000,00  
� Capital a Integralizar  R$50.000,00  
� Capital Subscrito  R$100.000,00  
� Depreciação Acumulada  R$15.000,00  
� Duplicatas a Receber  R$47.000,00  
� Duplicatas Descontadas  R$27.000,00  
� Estoques de Mercadorias  R$28.000,00  
� Fornecedores  R$70.000,00  
� ICMS a Recuperar  R$2.000,00  
� Investimentos em Coligadas  R$49.000,00  
� Reservas de Lucros  R$38.000,00  
� Veículos de Uso  R$39.000,00  

 
No Balanço Patrimonial, o Ativo Total é igual a: 
 

a) R$185.000,00. 
b) R$183.000,00. 
c) R$158.000,00. 
d) R$135.000,00. 

 
 
 

17. Uma sociedade empresária recebeu por meio de cobrança bancária de clientes 
em 30.6.2013 duplicatas vencidas desde 31.5.2013, no valor de R$120.000,00 
com juros de 10% de seu valor.  

 
O registro CORRETO desta operação de recebimento é:  

 
a) DÉBITO Duplicatas a Receber R$120.000,00 
 DÉBITO Juros Ativos R$12.000,00 
 CRÉDITO Banco conta Movimento R$132.000,00 

 
b) DÉBITO Duplicatas a Receber R$132.000,00 
 CRÉDITO Juros Ativos R$12.000,00 
 CRÉDITO Banco conta Movimento R$120.000,00 

 
c) DÉBITO Banco conta Movimento R$120.000,00 
 DÉBITO Juros Ativos R$12.000,00 
 CRÉDITO Duplicatas a Receber R$132.000,00 

 
d) DÉBITO Banco conta Movimento R$132.000,00 
 CRÉDITO Duplicatas a Receber R$120.000,00 
 CRÉDITO Juros Ativos R$12.000,00 
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18. Uma sociedade empresária em seu exercício findo em 2012, apresentava os 
seguintes dados extraídos da Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido – DMPL. 
 

Descrição  Valores 
� Destinação para reserva de lucros a realizar R$180,00  
� Aquisição de ações de emissão própria R$336,00  
� Destinação para reserva legal R$840,00  
� Reversão de reservas de contingências R$4.896,00  
� Destinação para reserva estatutária R$6.180,00  
� Distribuição de dividendos obrigatórios R$14.496,00  
� Aumento de capital social com incorporação de reservas de 

lucros R$15.600,00  
� Lucro líquido do exercício R$16.800,00  
� Aumento de capital social com integralização em dinheiro R$20.400,00  

 
De acordo com os dados acima, a variação total do P atrimônio Líquido, 
apresentada na DMPL, foi de: 

 
a) R$38.304,00.  
b) R$37.968,00. 
c) R$22.704,00. 
d) R$22.368,00. 
 
19. Uma sociedade empresária adquiriu uma máquina por R$200.000,00 em 

1º.4.2011. Foi instalada e colocada em condições de funcionamento no dia 
1º.7.2011. A vida útil é de 20 anos, não há valor residual e a depreciação é 
calculada pelo método linear. 
 
Com base nessas informações, em dezembro de 2013, o  bem terá sido 
depreciado em: 
 

a) 15%. 
b) 13,75%. 
c) 12,5%. 
d) 10%. 
 
20. Uma sociedade empresária realizou em junho de 2013 as seguintes operações: 

 
� Aquisição de 100 unidades de mercadoria para revenda pelo valor total de 

R$2.500,00, neste valor incluídos R$500,00 referentes aos impostos recuperáveis. 
� Revenda de 70 unidades por R$8.000,00, neste valor incluídos R$1.600,00 

referentes aos impostos incidentes sobre as vendas. 
 
Considerando que não havia estoque inicial de merca dorias para revenda, 
o Lucro Bruto no mês de junho de 2013 foi de: 
  

a) R$5.500,00. 
b) R$5.000,00. 
c) R$4.650,00. 
d) R$4.400,00. 
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21. Uma sociedade empresária registrou, em janeiro de 2013, os seguintes eventos: 
 
� Aquisição de materiais para prestação de serviços R$240.000,00 

� COFINS incidente sobre receita bruta com prestação de serviços R$3.250,00 

� Consumo de materiais para prestação de serviços R$180.000,00 

� Imposto de Renda e Contribuição Social  R$56.000,00 

� ISS incidente sobre receita bruta com prestação de serviços R$10.000,00 

� PIS incidente sobre receita bruta com prestação de serviços R$15.000,00 

� Receita bruta com prestação de serviços R$500.000,00 

� Salários e encargos sociais do pessoal administrativo R$50.000,00 

� Salários e encargos sociais do pessoal envolvido na prestação de serviços R$140.000,00 
 

Na Demonstração do Resultado relativa ao mês de jan eiro, elaborada a 
partir dos dados informados, o custo dos serviços v endidos é igual a: 
 

a) R$380.000,00. 
b) R$320.000,00. 
c) R$190.000,00. 
d) R$180.000,00. 
 
 
 
 
22. Uma indústria, em determinado período, apresentou os seguintes dados: 
 

Descrição  Valores  
Compra de matéria-prima R$15.600,00 
Custos indiretos de produção R$10.400,00 
Despesas administrativas  R$2.600,00 
Estoque final de matéria-prima R$9.100,00 
Estoque final de produtos em processo R$6.500,00 
Estoque inicial de matéria-prima R$6.500,00 
Estoque inicial de produtos acabados R$7.800,00 
Estoque inicial de produtos em processo R$5.200,00 
Mão de obra direta R$13.000,00 

 
Considerando que o Estoque Final de Produtos Acabad os é igual a zero, o 
Custo de Produção do Período é de: 
 

a) R$42.900,00.  
b) R$36.400,00.  
c) R$35.100,00.  
d) R$33.800,00.  
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23. Uma sociedade industrial produz dois tipos de produtos: camisa e calça 
masculina. A produção se dá em dois departamentos: Corte e Costura. 
 
Sua estrutura de custos em determinado período foi a seguinte:  
Custos diretos referentes aos produtos 
 

 Custos Diretos Totais  
Calça R$126.000,00 
Camisa R$54.000,00 

 
Custo indireto de produção comum aos dois produtos 
 

Aluguel R$6.500,00 
Energia elétrica R$5.800,00 

 
Outros dados coletados no período: 

 
� Área e consumo de energia de cada Departamento 

 

  
Departamento de 

Corte 
Departamento de 

Costura 
Total  

Área em m2 195 455 650 
Consumo de energia em KWH 108 432 540 

 
� A empresa utiliza o critério de departamentalização para alocação dos 

custos aos produtos.  
� O aluguel é distribuído de acordo com a área e a energia elétrica é 

distribuída de acordo com o consumo de cada Departamento. 
� Os custos departamentais são distribuídos aos produtos nas seguintes 

proporções: 
 

 Departamento de Corte  Departamento de Costura  
Calça 40% 30% 
Camisa 60% 70% 

 
� Quantidade de produção 

 
 Quantidade Produzida  
Calça 10.000 unidades 
Camisa 7.000 unidades 

 
 

Considerando que a empresa produziu no período 10.0 00 calças, o custo 
de produção de uma calça é de: 

 
a) R$13,46. 
b) R$13,33. 
c) R$13,22. 
d) R$13,00. 
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24. Uma sociedade empresária apresenta os seguintes itens de custo projetado para 
a produção de 500 unidades do Produto A e 300 unidades do Produto B: 
 
� Aluguel do galpão da área de produção no valor de R$4.000,00 mensais. 
� Custo de matéria-prima: R$2,00 por unidade para o Produto A e R$3,00 

por unidade para o produto B. 
� Custo com mão de obra direta: R$6,00 por unidade tanto para o Produto A 

quanto para o Produto B. 
� Custo com depreciação das máquinas utilizadas na produção de ambos os 

produtos, calculado pelo método linear, no valor mensal de R$1.000,00. 
 

No que diz respeito à relação com os produtos, é CO RRETO afirmar que: 
 

a) o custo com matéria-prima é um custo variável e direto. 
b) o custo com mão de obra é fixo e indireto. 
c) o custo com depreciação é fixo e direto. 
d) o custo com aluguel é um custo variável e indireto. 
 
 
25. Uma sociedade empresária prestadora de serviços apresentou os seguintes 

dados no mês de julho de 2013. 
 
� Vendas de serviços R$250.000,00 
� Despesas financeiras R$8.200,00 
� Custo de mão de obra R$65.000,00 
� Baixa por perda de bens do imobilizado R$25.000,00 
� Depreciação de equipamento utilizado na prestação do serviço R$4.000,00 
� Impostos sobre serviços R$12.500,00 
� Custo do material aplicado R$45.000,00 

  
De acordo com os dados fornecidos acima, o valor do  custo dos serviços 
prestados corresponde a: 
 

a) R$151.500,00. 
b) R$139.000,00. 
c) R$122.200,00. 
d) R$114.000,00. 

 
 

26. De acordo com o Código Tributário Nacional, no que diz respeito ao 
parcelamento de débitos tributários, assinale a opção CORRETA. 

 
a) O Parcelamento é uma modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário. 
b) O parcelamento dispensa o cumprimento das obrigações acessórias a partir da 

data de sua concessão. 
c) O parcelamento constitui uma das modalidades de remissão dos créditos 

tributários prescritas pelo Código Tributário Nacional. 
d) O parcelamento constitui uma das modalidades de extinção dos créditos 

tributários prescritas pelo Código Tributário Nacional. 
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27. Uma sociedade empresária apresentou no mês de julho de 2013 o seguinte 
detalhamento da apuração e alocação de custos por produto: 

 
Produto A Produto B Total 

Mão de obra direta R$300.000,00  R$400.000,00  R$700.000,00  

Matéria-prima R$600.000,00  R$200.000,00  R$800.000,00  
Custos indiretos alocados mediante 
rateio  R$300.000,00  R$200.000,00  R$500.000,00  

Custo total de produção R$1.200.000,00  R$800.000,00  R$2.000.000,00  

Volume de produção  100.000 unidades  150.000 unidades  250.000 unidades  
 
Os custos foram apurados, utilizando-se o Custeio por Absorção. 
 
O critério de rateio adotado para alocação dos cust os indiretos aos 
produtos foi: 
 

a) o volume de produção. 
b) o total dos custos diretos. 
c) o custo com matéria-prima. 
d) o custo com mão de obra. 
 
28. Uma Sociedade aprovou a aquisição da Companhia “A” em sua Assembleia, 

realizada na forma da Lei n°. 6.404/76, e as atas f oram disponibilizadas aos 
acionistas nos termos das normas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 
Na referida assembleia, foi aprovada a deliberação sobre a aquisição integral 
das ações da Companhia “A”, que seria na sequência absorvida, integralmente, 
pela Sociedade compradora, cumprindo-se todos os procedimentos 
estabelecidos na Lei Societária. 
 
A operação que se seguiu após a aquisição integral das ações é nominada 
pela n°. Lei 6.404/76 como: 
 

a) Transformação. 
b) Incorporação. 
c) Fusão. 
d) Cisão. 

 
29. Uma Lei Ordinária Municipal, publicada em 1º de setembro de 2013, aumentou: 
 
� a alíquota do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI; e 
� o valor venal dos imóveis para fins de cálculo do Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU. 
 
De acordo com a legislação tributária, o município poderá cobrar os 
tributos com base na lei aprovada, em setembro de 2 013, a partir de:  

 
a) 1º de setembro de 2013. 
b) 1º de outubro de 2013. 
c) 1º de dezembro de 2013. 
d) 1º de janeiro de 2014. 
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30. De acordo com a Lei nº. 6.404/76, assinale a opção que apresenta a Reserva 
que NÃO pode ser utilizada para compensar Prejuízos Acumulados. 
 

a) Reserva Legal. 
b) Reserva de Lucros. 
c) Reserva de Incentivos Fiscais. 
d) Reserva de Capital. 
 
 
31. Uma Sociedade apresentou as seguintes informações da sua folha de 

pagamento em 31.8.2013: 
Funcionário Data de Admissão Salário 

Funcionário 1 3.12.2012 R$1.800,00 
Funcionário 2 2.1.2013 R$3.600,00 
Funcionário 3 2.5.2013 R$4.500,00 

 
Os funcionários não possuem remuneração variável e a eles não foi concedido 
nenhum período de férias.  
Desconsiderando os encargos incidentes sobre férias, o saldo da obrigação de 
férias, calculado de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e 
registrado em atendimento ao regime de competência a ser apresentado no 
Balanço Patrimonial de 31.8.2013, é de: 
 

a) R$7.000,00. 
b) R$6.800,00. 
c) R$5.250,00. 
d) R$5.100,00. 

 
 

32. De acordo com a Consolidações das Leis do Trabalho – CLT, NÃO será 
computado no cálculo do valor das férias: 

 
a) as gorjetas recebidas pelo empregado no período aquisitivo. 
b) as diárias para viagem que não excedem 50% do salário percebido pelo 

empregado no período aquisitivo. 
c) as comissões recebidas pelo empregado no período aquisitivo. 
d) a média de horas extras, eventualmente, trabalhadas pelo empregado no período 

aquisitivo. 
 

33. Uma sociedade empresária investirá o valor de R$100.000,00 em um projeto 
que se espera gerar um retorno de R$400.000,00 ao final de dois anos.  
 
Considerando uma taxa de juros de 3% a.a., o valor presente líquido desse 
investimento é de: 

 
a) R$282.778,77. 
b) R$277.038,36. 
c) R$276.928,93. 
d) R$266.666,67. 
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34. Em 31.12.2012, uma Unidade Geradora de Caixa apresentava as seguintes 
estimativas a respeito das entradas e saídas de caixa, ao final de cada ano de 
sua vida útil: 

 
Ano Entradas Saídas Fluxo de Caixa Líquido 
2013 R$320.000,00 R$78.000,00 R$242.000,00 
2014 R$346.200,00 R$80.000,00 R$266.200,00 
2015 R$632.400,00 R$100.000,00 R$532.400,00 

 
Considerando juros compostos de 10% a.a., o valor p resente dos fluxos de 
caixa futuros, em 31.12.2012, era de: 

 
a) R$946.000,00. 
b) R$840.000,00. 
c) R$800.461,54. 
d) R$781.818,18. 
 
 
 
35. O tesoureiro de uma sociedade empresária, decidiu quitar um empréstimo de 

R$11.500,00, quatro meses antes do seu vencimento. Sabe-se que a taxa de 
juros simples é de 30% ao ano. 
 
O valor do desconto racional ou por dentro é de: 
 

a) R$2.112,24. 
b) R$1.500,00. 
c) R$1.045,45. 
d) R$802,33. 

 
 
 

36. A NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração 
fundamenta que “se a transferência não resultar em desreconhecimento porque 
a entidade reteve, substancialmente, todos os riscos e benefícios da propriedade 
do ativo transferido, a entidade deve continuar a reconhecer o ativo transferido 
na sua totalidade e deve reconhecer um passivo financeiro pela retribuição 
recebida. Em períodos posteriores, a entidade deve reconhecer qualquer 
rendimento do ativo transferido e qualquer gasto incorrido como passivo 
financeiro”. 

 
Essa fundamentação teórica se aplica aos casos de: 
 

a) Impostos a Recuperar.  
b) Estoques de Mercadorias. 
c) Duplicatas Descontadas. 
d) Depreciação Acumulada.  

 
 
 



EXAME DE SUFICIÊNCIA 
 

Técnico em Contabilidade 
 

 23

37. De acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte, a afirmação “...tem por objetivo salvaguardar o profissional da 
Contabilidade no que se refere a sua responsabilidade pela realização da 
escrituração contábil do período-base encerrado, segregando-a e distinguindo-a 
das responsabilidades da administração da entidade, sobretudo no que se refere 
à manutenção dos controles internos e ao acesso às informações.” refere-se a 
 

a) Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica. 
b) Proposta de Prestação de Serviços de Contabilidade. 
c) Nota Fiscal de Prestação de Serviços. 
d) Carta de Responsabilidade da Administração. 

 
 
 
 
38. Uma sociedade empresária contratou um seguro anual, em 1º de agosto de 

2013, para cobertura de incêndio, avaliado no valor de R$180.000,00, com 
vigência a partir da assinatura do contrato.  
O prêmio cobrado pela seguradora é equivalente a 10 % do valor da 
cobertura e foi pago em 31 de agosto de 2013. O sal do da conta Prêmios de 
Seguros pagos Antecipadamente, em 31 de dezembro de  2013, de acordo 
com o princípio da competência, será de: 

 
 
a) R$105.000,00. 
b) R$75.000,00. 
c) R$10.500,00. 
d) R$7.500,00. 

 
 
 

39. De acordo com a NBC TG 46 – Mensuração do Valor Justo, assinale a opção 
INCORRETA. 
 

a) O valor justo é uma mensuração baseada em mercado. 
b) O valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria 

pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre 
participantes do mercado na data de mensuração. 

c) O valor justo caracteriza-se pelo reconhecimento de perdas estimadas nos 
estoques avaliados pelo valor realizável líquido. 

d) O valor em uso utilizado no teste de recuperabilidade de um ativo imobilizado 
desconsidera na sua mensuração o Valor Justo. 
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40. Acerca de como a escrituração contábil deve ser executada, conforme a ITG 
2000 – Escrituração Contábil, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F) e, em seguida assinale a opção CORRETA. 

 
I. A escrituração contábil deve ser executada em idioma e em moeda 

corrente nacionais. 
II. A escrituração contábil deve ser executada em ordem cronológica de dia, 

mês e ano. 
III. A escrituração contábil deve ser executada  com  base em documentos 

de origem externa ou interna. 
IV. Na falta de documentos externos e internos, a escrituração contábil deve 

ser executada com base em elementos que comprovem ou evidenciem 
fatos contábeis. 

 
A sequência CORRETA é: 

 
a) V, V, V, V. 
b) V, V, V, F. 
c) V, F, F, V. 
d) F, V, V, V. 
 
 
 
41. De acordo com o que estabelece a NBC TG 16 – Estoques, devem ser 

acrescentados ao custo dos estoques: 
 
a) insumo de produção desperdiçado em quantidade acima do normal. 
b) imposto de importação pago na aquisição de matéria-prima. 
c) gastos com armazenamento de produtos acabados. 
d) frete pago na venda de mercadorias. 
 
 
 
42. De acordo com a Resolução CFC n° 803/96 – Código de  Ética Profissional do 

Contador e suas alterações, NÃO é norma de conduta a ser observada, 
obrigatoriamente, pelo profissional da Contabilidade, com relação à classe: 

 
a) zelar pelo prestígio da classe, pela dignidade profissional e pelo aperfeiçoamento 

de suas instituições. 
b) valer-se de agenciador de serviços, mediante participação desse nos honorários a 

receber. 
c) prestar seu concurso moral, intelectual e material, salvo circunstâncias especiais 

que justifiquem a sua recusa. 
d) acatar as resoluções votadas pela classe contábil, inclusive quanto a honorários 

profissionais. 
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43. Relacione a situação descrita na primeira coluna com o Princípio de 
Contabilidade na segunda coluna e, em seguida, assinale a opção CORRETA.  

 

(1) Uma empresa industrial constituiu uma 
provisão para perda em questão judicial 
trabalhista. A provisão foi constituída porque a 
perda foi avaliada como altamente provável, e 
as estimativas de valor eram confiáveis, 
embora não fosse possível mensurar o exato 
valor a ser pago no futuro. 

( ) Entidade 

(2) Uma empresa comercial avalia os Estoques ao 
custo ou Valor Realizável Líquido, dos dois o 
menor. Se houvesse previsão de 
descontinuidade, a empresa poderia 
abandonar a mensuração pelo custo, e os 
Estoques poderiam ser avaliados apenas a 
valores de saída. 

( ) Oportunidade 

(3) Uma empresa controladora repassou recursos 
financeiros para sua controlada e registrou 
esses recursos como Empréstimos a 
Empresas Ligadas, no Ativo.  

( ) Continuidade 

 
A sequência CORRETA é: 

 
a) 2, 1, 3. 
b) 1, 3, 2. 
c) 3, 1, 2. 
d) 3, 2, 1. 
 
44. De acordo com o que determinada o Código de Ética Profissional do Contador, 

julgue as situações hipotéticas abaixo e, em seguida, assinale a opção 
CORRETA. 

 

I. Um contador adota como estratégia de marketing publicar anúncios em 
jornal. Nos anúncios, ele faz indicação de títulos, especializações, 
serviços oferecidos, trabalhos realizados, além da relação dos clientes 
que autorizaram a publicação de seu nome. 

II. Um auditor, atento ao programa de educação continuada, mantém-se 
atualizado, participando de cursos de extensão, seminários e outros 
eventos. 

III. Um profissional da Contabilidade que atua como consultor tributário 
orienta os seus clientes a manterem escrituração contábil regular, 
independentemente do regime tributário escolhido. 

 
Os profissionais citados nas situações acima agiram  em conformidade 
com o que determina o Código de Ética Profissional do Contador nos itens: 

 
a) II e III, apenas. 
b) I, II e III. 
c) I e III, apenas. 
d) I e II, apenas. 
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45. De acordo com o que determina o Código de Ética Profissional do Contador, 
Julgue as situações hipotéticas abaixo e, em seguida, assinale a opção 
CORRETA. 

 
I. Um contador assinou as demonstrações contábeis preparadas por seu 

primo, recém-formado e ainda não registrado no CRC local por não ter 
sido aprovado no Exame de Suficiência, cujo trabalho não orientou nem 
supervisionou.  

II. Um perito contador, indicado para atuar em um caso de apuração de 
haveres, recusou sua indicação por não se achar capacitado para a tarefa 
requerida. 

III. Um técnico em contabilidade, cursando o último ano da graduação em 
Ciências Contábeis, apresenta-se como contador, e já fez constar esta 
informação também no seu cartão de visitas e no site da empresa 
prestadora de serviços contábeis do qual é proprietário. 

 
Agiram em desacordo com o que determina o Código de  Ética Profissional 
do Contador, os profissionais citados nas situações : 

 
a) II e III. 
b) I, II e III. 
c) I e III. 
d) I e II. 

 
 
 

46. Com relação aos deveres dos profissionais da Contabilidade, de acordo com o 
Código de Ética Profissional do Contador, julgue os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

 
I. É dever do profissional de Contabilidade comunicar ao CRC a mudança 

de seu domicílio ou endereço e da organização contábil de sua 
responsabilidade, bem como a ocorrência de outros fatos necessários ao 
controle e fiscalização profissional. 

II. Se substituído em suas funções, é dever do profissional de Contabilidade 
informar ao substituto sobre fatos que devam chegar ao conhecimento 
desse, a fim de habilitá-lo para o bom desempenho das funções a serem 
exercidas.  

III. São deveres do profissional de Contabilidade, entre outros, cumprir os 
Programas Obrigatórios de Educação Continuada estabelecidos pelo 
Conselho Federal de Contabilidade e auxiliar a fiscalização do exercício 
profissional. 

 
A sequência CORRETA é: 

 
a) V, V, V. 
b) V, F, F. 
c) F, V, F. 
d) F, F, V. 
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47. De acordo com o que estabelece o Código de Ética Profissional do Contador, 
assinale a opção INCORRETA: 

 
a) O profissional da Contabilidade não poderá transferir, parcialmente, a execução 

dos serviços a seu cargo a outro profissional, ainda que mantenha como sua a 
responsabilidade técnica. 

b) O espírito de solidariedade, mesmo na condição de empregado, não induz nem 
justifica a participação ou conivência com o erro ou com os atos infringentes de 
normas éticas ou legais que regem o exercício da profissão. 

c) No desempenho de suas funções, é vedado ao profissional da Contabilidade 
publicar ou distribuir, em seu nome, trabalho científico ou técnico do qual não 
tenha participado. 

d) É vedado ao profissional da Contabilidade oferecer ou disputar serviços 
profissionais mediante aviltamento de honorários ou em concorrência desleal. 
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Leia o texto a seguir para responder às próximas pe rguntas. 
 

Acabou o imposto invisível 
 
As notas fiscais vão exibir o valor dos tributos pa gos na compra de 
mercadorias e serviços. A mudança vai dar susto em muita gente que se 
achava livre desses encargos. 
 

As contas pagas pelos brasileiros ficarão, a partir do próximo ano, mais 
justas. Isso não quer dizer que as pessoas pagarão por produtos e serviços o 
antigo “preço justo”, um dos conceitos básicos do sistema econômico que 
precedeu o capitalismo, o mercantilismo, em que o monarca, desconsiderando a 
lei de oferta e procura, arbitrava um preço fixo ao pão, à cerveja e à carne. As 
contas ficarão mais justas no Brasil porque elas vão conter o valor dos impostos 
pagos pelos consumidores, que, por enquanto, é embutido no preço final das 
mercadorias e serviços. É o imposto invisível. Isso vai acabar. Depois de mais de 
vinte anos, o Congresso finalmente regulamentou a lei que obriga à 
discriminação do valor dos impostos incidentes sobre cada produto e serviço 
listado nas notas e cupons fiscais. Sancionada pela presidente Dilma Rousseff na 
semana passada, a obrigatoriedade entra em vigor em junho. 

Parte dos 63 impostos, taxas, contribuições e tributos existentes no país é 
paga diretamente. É o caso, por exemplo, do imposto sobre a propriedade de 
veículos automotores, o IPVA, e do imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana, o IPTU. Mas muitos tributos são cobrados indiretamente. Eles 
se escondem no preço final. Entre os invisíveis estão o imposto sobre produtos 
industrializados, o IPI, e o imposto sobre a circulação de mercadorias, o ICMS. 
As notas trarão o valor estimado de um total de sete desses tributos que antes 
ficavam invisíveis. [...] 

Alguns especialistas em tributação foram contrários à aprovação da lei, 
pela impossibilidade de calcular exatamente o montante de cada imposto. Os 
valores exibidos nas notas não serão os efetivamente pagos, mas uma 
aproximação, sujeita a pequenas distorções. Os defensores da norma 
reconhecem suas limitações, mas acreditam que ela deverá contribuir para inibir 
o ímpeto de criação de tributos. A simplificação do sistema tributário brasileiro, 
que mais uma vez está em fase de discussão entre o governo federal e os 
estados, é a esperança mais real e imediata para os consumidores. 

Bianca Alvarenga. Economia. VEJA. Editora Abril. Ed. 2.300, ano 45, nº 51. 19 de 
dezembro de 2012. p. 80-83. 

 
48. O texto permite inferir que: 
 
a) Haverá mais justiça no pagamento de contas pelos brasileiros a partir de 2013. 
b) Está prevista a volta do antigo conceito do “preço justo” na discriminação de 

impostos da nova nota fiscal. 
c) O IPVA e o IPTU integram parte dos 63 impostos pagos indiretamente pelos 

brasileiros. 
d) Os impostos pagos diretamente estarão identificados exatamente na nova nota 

fiscal. 
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49. Com base no texto, identifique o item INCORRETO. 
 
a) O capitalismo sucedeu o sistema econômico mercantilista. 
b) O “preço justo” era o preço fixo arbitrado pelo monarca, desconsiderando a lei da 

oferta e da procura dos produtos. 
c) Impostos como o ICMS e o IPI estão embutidos hoje no valor final dos serviços e 

das mercadorias. 
d) A presidenta da República regulamentou a lei que obriga a supressão dos 

impostos invisíveis que o Congresso sancionou. 
 
 
50. Julgue os itens referentes à descrição gramatical, identificando-os como 

CERTOS ou ERRADOS. 
 
 

I. Na linha 1, empregam-se vírgulas para indicar o deslocamento por 
intercalação de um termo na chamada ordem direta da oração. 

II. O emprego de “porque”, na linha 6, indica a relação de causa e efeito entre, 
respectivamente, os enunciados consequente e antecedente.  

III. Na linha 9, o emprego do acento grave indicativo de crase é facultativo, pois 
sua ausência não implica alteração do sentido do enunciado. 

IV. Na linha 17, flexiona-se a forma “estão” na 3ª pessoa do plural por causa da 
concordância com o sujeito composto. 

 

O resultado é: 
 
a) E, C, C, E. 
b) C, E, C, C. 
c) C, C, E, C. 
d) E, E, C, C. 
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RASCUNHO 
Esta página não poderá ser destacada 
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.20.  A B C D 
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.22.  A B C D 

.23.  A B C D 

.24.  A B C D 

25.  A B C D 
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RASCUNHO DO GABARITO 
ESTA PÁGINA PODERÁ SER DESTACADA 

 
 
 
 
 
 


