EXAME DE SUFICIÊNCIA – 1ª Edição 2013
Edital N.o 01/2013

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 não possuem autonomia para
opinar sobre a elaboração, os conteúdos, as respostas e a anulação de questões.
Observações quanto ao preenchimento da folha de respostas:
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D

.01.

.02.

.03.

.04.

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.

SERÁ PERMITIDA A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA DE PROVA SOMENTE
APÓS 1 (UMA) HORA DO SEU INÍCIO.
FICA LIBERADA A ENTREGA DO CADERNO DE PROVAS AO CANDIDATO
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. Os sócios de uma sociedade empresária decidiram aumentar o Capital Social
que era de R$50.000,00 para R$80.000,00. Para tanto, em 14.05.2012,
integralizaram R$30.000,00, sendo R$15.000,00 em dinheiro e R$15.000,00, por
meio de um veículo.
O registro contábil da integralização do aumento de capital social é:
a) DÉBITO
DÉBITO
CRÉDITO

Caixa
Veículo
Capital a Integralizar

R$15.000,00
R$15.000,00
R$30.000,00

b) DÉBITO
CRÉDITO
CRÉDITO

Capital a Integralizar
Caixa
Veículo

R$30.000,00
R$15.000,00
R$15.000,00

c) DÉBITO
DÉBITO
DÉBITO
CRÉDITO

Capital a Integralizar
Caixa
Veículo
Capital Social

R$50.000,00
R$15.000,00
R$15.000,00
R$80.000,00

d) DÉBITO
DÉBITO
CRÉDITO
CRÉDITO

Veículo
Capital a Integralizar
Caixa
Capital Social

R$15.000,00
R$30.000,00
R$15.000,00
R$30.000,00

2. Uma sociedade empresária contraiu um empréstimo, para pagamento em 12
meses, no valor de R$12.000,00 sendo descontado, no ato da liberação dos
recursos, a importância de R$2.000,00 a título de juros relativos ao contrato de
empréstimo.
A opção que indica o tipo de movimentação, as contas e valores
correspondentes ao registro contábil no ato da liberação do empréstimo é:
a) DÉBITO
CRÉDITO

Bancos conta Movimento - Ativo
Empréstimos a Pagar - Passivo

R$12.000,00
R$12.000,00

b) DÉBITO
DÉBITO
CRÉDITO

Bancos conta Movimento - Ativo
Juros a Transcorrer - Passivo
Empréstimos a Pagar - Passivo

R$10.000,00
R$2.000,00
R$12.000,00

c) DÉBITO
CRÉDITO
CRÉDITO

Bancos conta Movimento - Ativo
Despesas Financeiras - Resultado
Empréstimos a Pagar - Passivo

R$12.000,00
R$2.000,00
R$10.000,00

d) DÉBITO
DÉBITO
CRÉDITO

Bancos conta Movimento - Ativo
Despesas Financeiras - Resultado
Empréstimos a Pagar - Passivo

R$10.000,00
R$2.000,00
R$12.000,00
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3. Uma sociedade empresária adquiriu dois terrenos por R$50.000,00 cada um. Na
transação, a sociedade emitiu cheque de 20% e aceitou uma duplicata do
restante da dívida com vencimento para o fim do mês da operação. No dia
seguinte, a empresa aceitou vender um desses terrenos por R$60.000,00,
recebendo apenas um cheque de 40% e a promessa de receber o restante em
45 dias.
Contabilizando-se as operações de aquisição, venda e baixa do imobilizado
indicadas, sem levar em conta quaisquer implicações de ordem tributária e
sem ajustes a valor presente, o ativo da empresa aumentará em:
a) R$10.000,00.
b) R$40.000,00.
c) R$90.000,00.
d) R$110.000,00.

4. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados relacionados com
operações de mercadorias:









Abatimentos sobre vendas
Custo das mercadorias vendidas
Custo total das mercadorias devolvidas no período
Estoque inicial de mercadorias
Fretes sobre mercadorias adquiridas no período
Seguro sobre mercadorias adquiridas no período
Valor das mercadorias adquiridas no período
Venda de mercadorias

R$1.600,00
R$90.700,00
R$2.000,00
R$25.000,00
R$500,00
R$200,00
R$85.000,00
R$120.000,00

Considerando que o seguro e o frete sobre as mercadorias adquiridas no
período foram pagos pela empresa compradora e desconsiderando os
efeitos tributários das operações, o Estoque Final de Mercadorias é de:
a) R$16.400,00.
b) R$18.000,00.
c) R$18.400,00.
d) R$20.600,00.
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5. Uma sociedade empresária efetuou transação de venda de mercadorias, no
valor de 25 milhões de reais, sendo 10 milhões de reais à vista e 15 milhões de
reais a prazo. No mesmo período, incorreu em despesas no valor de 15 milhões
de reais, sendo pagos apenas 5 milhões de reais à vista.
Com base nos dados apresentados e, desconsiderando a incidência de
tributos, o resultado do período e o caixa gerado nas operações são,
respectivamente:
a) 10 milhões de reais e 5 milhões de reais.
b) 15 milhões de reais e 10 milhões de reais.
c) 20 milhões de reais e 10 milhões de reais.
d) 20 milhões de reais e 5 milhões de reais.

6. Analise o texto abaixo e em seguida assinale a opção CORRETA:
“Contêm informações além daquelas apresentadas no Balanço Patrimonial, na
Demonstração do Resultado Abrangente, na Demonstração do Resultado, nas
Demonstrações dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Valor Adicionado (se
apresentadas), na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e na
Demonstração dos Fluxos de Caixa. Oferecem descrições narrativas ou
composição de valores apresentados e informações sobre itens que não se
qualificam para o reconhecimento dessas demonstrações.”.
O texto acima descreve o conteúdo:
a) da Conciliação Bancária.
b) das Notas Explicativas.
c) do Balancete de Verificação.
d) do Plano de Contas.

7. De acordo com a NBC TG 16 - Estoques, o estoque de mercadorias deverá ser
mensurado:
a) pelo custo de aquisição ou custo corrente de reposição, dos dois o menor.
b) pelo custo de aquisição ou preço de mercado, dos dois o maior.
c) pelo custo de aquisição ou valor justo, dos dois o maior.
d) pelo custo de aquisição ou valor realizável líquido, dos dois o menor.
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8. Uma sociedade empresária apresentava, em 31.12.2012, os seguintes saldos,
antes da apuração do resultado do período:
Contas
Saldos Devedores Saldos Credores
Caixa
R$10.000,00
Capital a Integralizar
R$47.000,00
Capital Subscrito
R$230.000,00
COFINS a Recuperar
R$2.500,00
Custo das Mercadorias Vendidas
R$420.000,00
Depreciação Acumulada de Imóveis de Uso
R$37.000,00
Despesa com Tributos Incidentes sobre as Vendas
R$80.000,00
Despesa com Tributos Incidentes sobre o Lucro
R$30.000,00
Despesas Administrativas
R$28.000,00
Despesas Financeiras
R$34.000,00
Despesas Pagas Antecipadamente a Apropriar
R$12.000,00
Duplicatas a Receber com vencimento em 2013
R$164.000,00
Duplicatas a Receber com vencimento em 2014
R$60.000,00
Duplicatas Descontadas
R$26.000,00
Estoque de Mercadorias
R$86.000,00
Financiamentos Bancários com vencimento em 2013
R$94.000,00
Fornecedores
R$42.000,00
ICMS a Recolher
R$13.000,00
Imóveis de Uso
R$95.000,00
Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar
R$30.000,00
Investimentos Avaliados pelo Método da Equivalência Patrimonial
R$111.000,00
PIS a Recuperar
R$500,00
Receita com Venda de Mercadorias
R$700.000,00
Reservas de Lucros
R$8.000,00
Total
R$1.180.000,00
R$1.180.000,00

Considerando que nenhum dividendo será distribuído no período, no
Balanço Patrimonial em 31.12.2012, o Ativo Total é igual a:
a) R$478.000,00.
b) R$492.000,00.
c) R$504.000,00.
d) R$551.000,00.
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9. Uma aplicação financeira para resgate em 12 meses, investimentos avaliados
por equivalência patrimonial, participações de não controladores e salários a
pagar, são classificados no Balanço Patrimonial, respectivamente, em:
a) Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Ativo Não Circulante e Ativo Circulante.
b) Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Patrimônio Líquido e Passivo Circulante.
c) Ativo Não Circulante, Ativo Circulante, Ativo Circulante e Passivo Circulante.
d) Ativo Não Circulante, Ativo Circulante, Patrimônio Líquido e Ativo Circulante.

10. Uma sociedade apresentou o seguinte balancete com as variações do exercício
de 2012:
Contas

Saldo em
31.12.2011

Ações em Tesouraria
Caixa e Equivalentes de Caixa
Capital Social
Contas a Receber
Dividendos Obrigatórios a Distribuir
Estoque
Fornecedores
Imobilizado
Reserva de Lucros

R$120.000,00
R$4.000,00
R$150.000,00
R$27.000,00
R$0,00
R$0,00
R$1.000,00
R$80.000,00
R$80.000,00

Movimentação
líquida em
2012
R$0,00
R$15.000,00
R$450.000,00
R$120.000,00
R$112.000,00
R$470.000,00
R$15.000,00
(R$8.000,00)
R$20.000,00

O saldo, em 31.12.2012, do Patrimônio Líquido,
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, é de:
a) R$580.000,00.
b) R$780.000,00.
c) R$820.000,00.
d) R$900.000,00.
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Saldo em
31.12.2012
R$120.000,00
R$19.000,00
R$600.000,00
R$147.000,00
R$112.000,00
R$470.000,00
R$16.000,00
R$72.000,00
R$100.000,00
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11. Uma sociedade empresária possui dois funcionários registrados. No final do mês
de outubro de 2012 o contador, em seu escritório, recebeu as seguintes
informações para elaboração da folha de pagamento:
Salário base do funcionário A
Salário base do funcionário B
INSS - Previdência Social do Empregador
Outras Entidades
FGTS dos empregados
SAT - Seguro Acidente de Trabalho
INSS - Previdência Social do Empregado

R$5.500,00
R$1.100,00
20%
5,8%
8%
2%
Ver Tabela Abaixo

Na segunda semana, do mês de outubro, foi concedido um adiantamento salarial
aos funcionários no valor de R$2.000,00.
Tabela de contribuição mensal de segurados e empregados
Salário de Contribuição (R$)
até 1.174,86
de 1.174,87 até 1.958,10
de 1.958,11 até 3.916,20

Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%)
8,00%
9,00%
11,00%

o

Fonte: Portaria n . 02, de 06 de janeiro de 2012.

Considerando apenas os dados acima, o valor total da despesa com a folha
de pagamento e o valor do INSS – Previdência Social dos Empregados, no
mês de outubro de 2012, correspondem, respectivamente a:
a) R$10.448,00 e R$518,78.
b) R$10.580,00 e R$ 693,00.
c) R$8.830,80 e R$693,00.
d) R$8.962,80 e R$518,78.
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12. Uma sociedade empresária adquiriu, a prazo, 400 unidades do produto A para
revenda. A nota fiscal de compra totalizou R$88.000,00. Neste valor, estão
inclusos 7% de ICMS recuperável, no montante de R$5.600,00, e 10% de IPI,
não recuperável, no montante de R$8.000,00.
O registro CORRETO desta operação de compras é:
a) DÉBITO
CRÉDITO

Estoque de Mercadorias
Fornecedores

R$88.000,00
R$88.000,00

b) DÉBITO
DÉBITO
CRÉDITO

Mercadorias
IPI a Recuperar
Fornecedores

R$72.000,00
R$8.000,00
R$80.000,00

c) DÉBITO
DÉBITO
CRÉDITO

Estoque de Mercadorias
ICMS a Recuperar
Fornecedores

R$82.400,00
R$5.600,00
R$88.000,00

d) DÉBITO
DÉBITO
DÉBITO
CRÉDITO

Mercadorias
ICMS a Recuperar
IPI a Recuperar
Fornecedores

R$66.400,00
R$5.600,00
R$8.000,00
R$80.000,00

13. Uma sociedade empresária vendeu e entregou uma mercadoria em agosto de
2012. O produto da venda foi recebido em 4 parcelas iguais mensais de
setembro a dezembro de 2012.
A receita de venda deverá ser reconhecida no resultado:
a) do mês de agosto.
b) do mês de dezembro.
c) dos meses de agosto a dezembro.
d) dos meses de setembro a dezembro.

13

EXAME DE SUFICIÊNCIA
Técnico em Contabilidade

14. Uma sociedade empresária recebeu em tesouraria, para depósito em 48 horas,
um cheque no valor de R$15.000,00, para quitação de uma duplicata no mesmo
valor.
Assinale a alternativa que apresenta o CORRETO registro desse
recebimento:
a) DÉBITO
CRÉDITO

Duplicatas a Receber
Caixa

b) DÉBITO
CRÉDITO

Duplicatas a Receber
Banco conta Movimento

c) DÉBITO
CRÉDITO

Banco conta Movimento
Duplicatas a Receber

d) DÉBITO
CRÉDITO

Caixa
Duplicatas a Receber

15. Uma indústria de confecções adquiriu um imóvel com o intuito de alugá-lo a
terceiros. O imóvel será classificado no Balanço Patrimonial como:
a) Estoque.
b) Imobilizado.
c) Intangível.
d) Investimento.

16. Assinale a opção que contém apenas contas integrantes da Demonstração do
Resultado:
a) Despesa com Vendas, Outras Receitas Operacionais e Duplicatas Descontadas.
b) Despesas Operacionais, Despesas com Impostos e ICMS a Recolher.
c) Receitas com Vendas, Custo da Mercadoria Vendida e Despesas Financeiras.
d) Receitas Financeiras, Depreciação Acumulada e Despesas Administrativas.
17. O efeito contábil de uma operação de compra de matéria-prima a prazo, com
entrega imediata, representa:
a) Aumento de Ativo e aumento de Passivo.
b) Aumento de Ativo e diminuição de Passivo.
c) Diminuição de Ativo e aumento de Passivo.
d) Diminuição de Ativo e diminuição de Passivo.
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18. Uma empresa apresentou as seguintes operações realizadas no mês de janeiro
de 2013:





Subscrição de capital social sem a integralização.
Compra de um terreno à vista com cheque.
Compra a prazo de matéria-prima.
Pagamento de duplicatas com cheque.

O lançamento abaixo que NÃO corresponde a nenhuma das transações
acima é:

a) DÉBITO
CRÉDITO

Bancos Conta Movimento
Capital Subscrito

b) DÉBITO
CRÉDITO

Estoque de Matéria-prima
Fornecedores

c) DÉBITO
CRÉDITO

Duplicatas a Pagar
Bancos Conta Movimento

d) DÉBITO
CRÉDITO

Terrenos
Bancos Conta Movimento
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19. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes contas com seus
respectivos saldos em 1º.1.2013.
Bancos conta Movimento
Caixa
Capital Social
Clientes
Depreciação Acumulada
Duplicatas a Pagar
Empréstimos Bancários de Curto Prazo
Empréstimos BNDES de Longo Prazo
Equipamentos Fabris
Estoques de Matéria-Prima
Estoques de Produtos Acabados
Estoques de Produtos em Processo
Fornecedores
Impostos a Pagar
Móveis e Utensílios
Reservas de Lucros
Veículos
O total do Ativo é:
a) R$682.500,00.
b) R$728.500,00.
c) R$746.000,00.
d) R$800.000,00.
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R$120.000,00
R$75.000,00
R$250.000,00
R$80.000,00
R$71.500,00
R$68.000,00
R$130.000,00
R$60.000.00
R$110.000,00
R$65.000,00
R$189.000,00
R$56.000,00
R$152.000,00
R$17.500,00
R$35.000,00
R$46.000,00
R$70.000,00
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20. Uma sociedade empresária apresentou o balancete de verificação, a seguir, do
período encerrado em 31.12.2012.
Balancete de Verificação
CONTAS
Aplicações Financeiras
Bancos Conta Movimento
Caixa
Capital Social
Clientes
Custo com Produtos Vendidos
Depreciação Acumulada de Edificações em Uso
Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios
Depreciação Acumulada de Veículos
Despesas com Aluguéis
Despesas com Depreciação
Despesas com Salários
Despesas com Vendas
Despesas Financeiras
Despesas Gerais
Duplicatas a Pagar
Edificações de Uso
Empréstimos a Pagar
Estoque de Matéria-Prima
Estoque de Produtos em Elaboração
Estoque Final de Produtos Acabados
Fornecedores
ICMS a Pagar
ICMS a Recuperar
Reservas de Lucros
Móveis e Utensílios
Receita com Vendas de Produtos
Receita Financeira
Reserva Legal
Terrenos
Veículos
Total

SALDO
DEVEDOR
R$179.500,00
R$87.500,00
R$11.000,00

R$200.000,00
R$412.500,00
R$362.500,00
R$840,00
R$6.000,00
R$24.000,00
R$18.000,00
R$15.420,00
R$190.000,00
R$62.500,00
R$36.000,00
R$32.000,00
R$195.000,00
R$247.500,00
R$402.375,00
R$95.000,00
R$130.000,00
R$258.250,00
R$245.000,00
R$83.250,00
R$22.050,00
R$210.755,00
R$30.000,00
R$825.000,00
R$82.500,00
R$35.000,00
R$70.000,00
R$50.000,00
R$2.309.720,00

O Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro é de:
a) R$144.580,00.
b) R$160.000,00.
c) R$191.080,00.
d) R$227.080,00.
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R$2.309.720,00
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21. No Balanço Patrimonial de uma sociedade empresária verificou-se que o ativo
aumentou R$80.000,00, durante o ano de 2012, e o passivo exigível teve um
acréscimo de R$70.000,00.
Diante das informações acima, o Patrimônio Líquido nesse período:
a) Aumentou em R$10.000,00.
b) Aumentou em R$80.000,00.
c) Reduziu em R$10.000,00.
d) Reduziu em R$70.000,00.

22. Classifique os saldos patrimoniais apresentados abaixo, de acordo com a sua
apresentação no Balanço Patrimonial.










Caixa
Contas a Pagar
Duplicatas a Receber
Duplicatas a Receber a Longo Prazo
Empréstimos a Pagar
Estoques
Financiamentos a Pagar a Longo Prazo
Máquinas
Veículos

R$3.173,00
R$1.058,00
R$2.820,00
R$1.010,00
R$2.468,00
R$2.115,00
R$3.525,00
R$4.230,00
R$2.785,00

Com base nos saldos acima, assinale a opção CORRETA.
a) O valor do Ativo Circulante é de R$5.288,00.
b) O valor do Ativo Não Circulante é de R$7.015,00.
c) O valor do Passivo Circulante é de R$7.051,00.
d) O valor do Patrimônio Líquido é de R$9.082,00.

23. Os recursos consumidos direta ou indiretamente para obtenção de receitas, os
recursos consumidos na produção de outros bens ou serviços, e os recursos
consumidos de forma anormal ou involuntária são classificados,
respectivamente, como:
a) Custos, Custos, Despesas.
b) Custos, Despesas, Perdas.
c) Despesas, Custos e Perdas.
d) Despesas, Despesas, Custos.
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24. Relacione as nomenclaturas apresentadas na primeira coluna com a situação
descrita na segunda coluna e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
(1) Custos Variáveis
(2) Custos Fixos
(3) Despesas Variáveis

( ) Depreciação do prédio onde funciona a área
de produção da fábrica.
( ) Comissões dos vendedores.
( ) Matéria-prima utilizada na produção.

A sequência CORRETA é:
a) 3, 2, 1.
b) 2, 3, 1.
c) 2, 1, 3.
d) 1, 2, 3.

25. Uma sociedade empresária do ramo de agronegócios adquiriu 20 toneladas de
soja ao preço total de R$560.000,00 e incorreu nos seguintes gastos adicionais
por tonelada:
 Frete = R$200,00
 Seguro = R$46,00
Com base nos dados acima e desconsiderando a incidência tributária, o
valor a ser registrado na conta de Estoque é de:
a) R$555.080,00.
b) R$560.000,00.
c) R$564.000,00.
d) R$564.920,00.

26. Uma indústria apresentou os seguintes valores de custo de produção:
Especificação do custo
Produto A
Produto B
Total
Materiais diretos
R$60.000,00 R$140.000,00 R$200.000,00
Mão de obra direta
R$120.000,00
R$80.000,00 R$200.000,00
Custos indiretos de fabricação
R$160.000,00

A empresa adota o Custeio por Absorção e rateia os custos indiretos de
fabricação com base no total dos custos diretos.
O custo total do produto A é igual a:
a) R$228.000,00.
b) R$252.000,00.
c) R$260.000,00.
d) R$276.000,00.
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27. Uma sociedade industrial apresentou os seguintes dados:
Estoque Inicial:
Matéria-Prima
Produtos em Elaboração
Produtos Acabados

R$20.000,00
R$40.000,00
R$25.000,00

Estoque final:
Matéria-Prima
Produtos em Elaboração
Produtos Acabados

R$25.000,00
R$0,00
R$30.000,00

Outras Informações:
Matéria-Prima comprada no período
Mão de Obra Direta aplicada no período

R$180.000,00
R$80.000,00

O Custo dos Produtos Vendidos é de:
a) R$300.000,00.
b) R$295.000,00.
c) R$290.000,00.
d) R$270.000,00.
28. A descrição “Pressupõe que a Entidade continuará em operação no futuro e,
portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam
em conta esta circunstância.” refere-se ao Princípio da:
a) Competência.
b) Continuidade.
c) Entidade.
d) Oportunidade.
29. Uma empresa perdeu um processo de licitação por sua escrituração contábil não
apresentar informações íntegras e tempestivas, na produção e na divulgação da
informação contábil, ocasionando a perda da relevância das informações
contábeis deixando-as sem confiabilidade.
Essa empresa foi penalizada por descumprir o Princípio da:
a) Competência.
b) Continuidade.
c) Entidade.
d) Oportunidade.
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30. O ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer alguns critérios
elencados na NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis.
Assinale a opção que NÃO corresponda aos critérios de classificação do
Ativo Circulante:
a) é caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para liquidação de
passivo se encontre vedada, durante pelo menos doze meses, após a data do
balanço.
b) espera-se que seja realizado, após a data do balanço do exercício subsequente,
não tendo ciclo operacional definido.
c) espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no
decurso normal do ciclo operacional da entidade.
d) está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado.

31. Uma sociedade empresária, atuante no ramo de locação de máquinas pesadas,
alugou, em 2 de janeiro de 2013, uma de suas máquinas, no valor de
R$1.500,00, ao mês, pelo prazo de 24 meses. A sociedade empresária recebeu
o valor total na data da assinatura do contrato, e registra suas transações
obedecendo ao Princípio da Competência.
A transação acima resultou em um acréscimo de:
a) R$18.000,00 no Ativo Circulante.
b) R$18.000,00 no Ativo não Circulante.
c) R$36.000,00 no Ativo Circulante.
d) R$36.000,00 no Ativo não Circulante.

32. Marque a opção que apresenta o exemplo de propriedade para investimento,
segundo a NBC TG 28 - Propriedade para Investimento.
a) Propriedade ocupada pelo proprietário no aguardo de alienação.
b) Propriedade que é arrendada a outra entidade sob arrendamento financeiro.
c) Terrenos destinados à venda no decurso ordinário das atividades ou em vias de
construção ou desenvolvimento para tal venda.
d) Terrenos mantidos para valorização de capital a longo prazo, e não para venda a
curto prazo, no curso ordinário dos negócios.
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33. O passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer alguns
critérios elencados na NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações
Contábeis.
Assinale a opção que NÃO corresponda aos critérios de classificação do
passivo circulante.
a) A entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante
pelo menos doze meses após a data do balanço.
b) Deve ser recebido pela entidade devedora no período após a data do balanço do
exercício subsequente.
c) Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade.
d) Está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado.

34. Com base na Resolução CFC n.º 750/93 e alterações posteriores, que trata dos
Princípios de Contabilidade, assinale a opção CORRETA:
a) O Princípio da Continuidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade
e diferencia o patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes.
b) O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de mensuração e
apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e
tempestivas.
c) O Princípio da Prudência exige integridade e tempestividade na produção e na
divulgação da informação contábil para não ocasionar perda de relevância.
d) O Princípio do Conservadorismo determina que os componentes do patrimônio
devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações,
expressos em moeda nacional.

35. Tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de
qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte é:
a) Contribuição de Melhoria.
b) Empréstimo Compulsório.
c) Imposto.
d) Taxa.
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36. Considerando a Sociedade Limitada, um dos tipos societários previstos na Lei
n.o 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, julgue as afirmativas e, em seguida,
assinale a opção CORRETA.
I. Cada sócio, na sociedade limitada, responde na medida da sua participação no
capital social. No entanto, todos os sócios respondem solidariamente pela
integralização do capital social que foi subscrito.
II. O capital social da sociedade limitada, enquanto tal, poderá ser dividido em
ações, quando, então, poderão ser negociadas na bolsa de valores mobiliários.
III. A sociedade limitada poderá instituir conselho fiscal, cujo os membros serão
eleitos por meio de assembleia de quotistas.

Está(ão) CORRETO(S) o(s) item(ns):
a) I apenas.
b) I e III, apenas.
c) I, II e III.
d) II e III, apenas.

37. Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil,
sobre as Organizações Sindicais, julgue os itens abaixo como Verdadeiro (V) ou
Falso (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
I. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer
grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma
base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores
interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.
II. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais
da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.
III. Não é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas
de trabalho.
IV. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações
sindicais.
A sequência CORRETA é:
a) F, F, V, V.
b) F, V, V, F
c) V, F, F, F.
d) V, V, F, V.
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38. Um funcionário teve 10 faltas injustificadas no ano, as quais foram descontadas
em sua folha de pagamento. Em relação ao impacto dessas faltas não
justificadas para a aquisição do direito de férias do empregado, regido pela
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, é CORRETO afirmar que:
a) as faltas injustificadas do empregado ao trabalho afetaram a contagem dos dias
de férias a que ele terá direito.
b) as faltas injustificadas do empregado ao trabalho afetariam a contagem dos dias
de férias, somente se não tivessem sido descontadas no salário do empregado.
c) as faltas injustificadas do empregado ao trabalho foram irrelevantes para efeito da
contagem dos dias de férias.
d) as faltas injustificadas do empregado ao trabalho somente afetariam a contagem
dos dias de férias se tivessem sido superiores a 15 dias.

39. O Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS, o Imposto
sobre produtos industrializados – IPI e o imposto sobre propriedade territorial
urbana – IPTU, são de competência, respectivamente:
a) municipal, estadual e federal.
b) federal, estadual e municipal.
c) estadual, municipal e estadual.
d) estadual, federal e municipal.

40. Descumpre o Código de Ética Profissional do Contador, o profissional que:
a) escritura apenas o livro caixa para empresas, cuja escrituração contábil é
dispensada pela autoridade tributária.
b) estabelece valores diferenciados de honorários nos contratos, em função do porte
do cliente e do tempo necessário para atendê-lo.
c) publica anúncios em jornal de grande circulação, com indicação de títulos,
especializações, serviços oferecidos e trabalhos realizados.
d) recusa encargo profissional em substituição a colega que dele tenha desistido
para preservar os interesses da profissão.
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41. Julgue as afirmativas com base no Código de Ética Profissional do Contador e,
em seguida, assinale a opção CORRETA.
I. Um contador deixou de registrar uma obrigação, caracterizada de
acordo com a norma contábil como um passivo, por solicitação da
administração da empresa para que o seu índice de liquidez
melhorasse e, desta forma, conseguir aprovar um empréstimo que
salvaria a empresa.
II. Na avaliação de risco, o auditor considerou os controles internos
relevantes para a elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras da empresa e, também, para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias,
mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses
controles internos da empresa.
III. Um contador aderiu a uma campanha que visa defender os direitos da
classe contábil, em relação às condições de trabalho apresentadas
pelas empresas brasileiras, por entender que é o seu dever ser solidário
com os profissionais da área contábil.
Está(ão) CORRETO(S) o(s) item(ns):
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) III, apenas.

42. Relacione os efeitos no julgamento das sanções éticas apresentados na primeira
coluna, com as situações relacionadas na segunda coluna e, em seguida,
assinale a opção CORRETA.
(1) Atenuantes
(2) Agravantes

(
(
(
(

(

) Punição ética anterior transitada em julgado.
) Ação desenvolvida em defesa de prerrogativa
profissional.
) Prestação de relevantes serviços à Contabilidade.
) Ação cometida que resulte em ato que denigra
publicamente a imagem do Profissional de
Contabilidade.
) Ausência de punição ética anterior.

A sequência CORRETA é:
a) 2, 1, 1, 2, 1.
b) 2, 1, 1, 1, 2.
c) 1, 2, 2. 1, 1.
d) 1, 2, 2, 2. 2.
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43. De acordo com a Resolução CFC n°803/96 – Código de Ética Profissional do
Contador e suas alterações, julgue as afirmações abaixo como Verdadeira (V)
ou Falsa (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
I. O Contador tem que zelar pela sua competência exclusiva na orientação
técnica dos serviços a seu cargo.
II. O Contador não precisa guardar sigilo sobre o que sabe em razão do
exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do serviço público, pois
tanto na área pública como privada, as informações devem ser
apresentadas sempre que solicitadas.
III. O Contador tem que exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade
e capacidade técnica, observada toda a legislação vigente, em especial
aos Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de
Contabilidade, e resguardados os interesses de seus clientes e/ou
empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais.
A sequência CORRETA é:
a) F, F, F.
b) F, V, V.
c) V, F, V.
d) V, V, F.

44. O contador transferiu o cálculo e o registro da folha de pagamento de
determinada empresa para um profissional da contabilidade, seu ex-funcionário,
mantendo como sua a responsabilidade técnica e remunerando o profissional
por hora trabalhada.
Considerando o estabelecido no Código de Ética Profissional do Contador,
a atitude do contador:
a) infringiu o código, pois está favorecendo uma pessoa das suas relações pessoais.
b) infringiu o código, pois se apropriou de trabalho desenvolvido por colega.
c) não infringiu o código, mas agiu contra a classe contábil em não possibilitar a livre
concorrência.
d) não infringiu o código, pois o profissional da contabilidade poderá transferir
parcialmente a execução dos serviços a seu cargo a outro profissional, mantendo
sempre como sua a responsabilidade técnica.
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45. Uma sociedade empresária efetuou uma aplicação, com juros simples, por um
período de cinco anos e taxa de 18% ao ano, esperando resgatar no final do
prazo o montante de R$200.000,00.
O valor aplicado, desprezando os centavos, foi de:
a) R$87.421,.
b) R$91.222,.
c) R$105.263,.
d) R$108.108,.

46. Uma sociedade empresária adquiriu uma máquina para pagamento em uma
única parcela de R$220.000,00, ao final de três meses. O preço à vista da
máquina era de R$200.000,00.
A taxa de juros compostos embutida pelo fornecedor, na operação de
venda a prazo, foi de aproximadamente:
a) 3,23% ao mês.
b) 3,33% ao mês.
c) 9,09% ao trimestre.
d) 40,00% ao ano.

47. Uma sociedade empresária fez as seguintes aplicações:
Valores aplicados Taxa de Juros
R$10.000,00
2,0%a.m.
R$12.000,00
2,5%a.m.
R$11.000,00
3,0%a.m.
R$9.000,00
2,5%a.m.
R$8.000,00
3,5%a.m.

Considere que todas as aplicações foram feitas no primeiro dia do mesmo mês,
e resgatadas no último dia deste mesmo mês.
A taxa de juros que representa a rentabilidade da carteira de aplicações no
mês foi de:
a) 2,67%.
b) 2,70%.
c) 13,50%.
d) 26,25%.
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Leia o texto a seguir para responder às próximas perguntas.
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Poupança bate recorde de captação em 2012
Os depósitos feitos em caderneta de poupança em 2012 superaram os
saques em R$ 49,719 bilhões, segundo números divulgados nesta segundafeira pelo Banco Central (BC). Incluindo os créditos de rendimento, o saldo das
cadernetas fechou o ano passado em R$ 496,302 bilhões.
A captação líquida de 2012 é a maior desde 1995, quando tem início a
série histórica do BC. O antigo recorde tinha sido registrado em 2010 (R$
38,681 bilhões). Em 2011, a captação líquida não chegou a um terço da do
ano passado (R$ 14,186 bilhões).
Em dezembro, especificamente, os depósitos superaram os saques em
R$ 9,205 bilhões – valor também recorde para o último mês do ano. Do
montante alcançado no mês passado, R$ 6,873 bilhões foram captados pelo
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) – que destina 65% dos
recursos ao financiamento imobiliário – e R$ 2,331 bilhões pela poupança
rural.
Os números do BC sobre 2012 mostram que a poupança continua
atrativa mesmo com a mudança na regra de remuneração. Em maio do ano
passado, o governo atrelou os juros da caderneta à taxa básica de juro (Selic)
para evitar que outras aplicações financeiras de renda fixa perdessem
atratividade frente à poupança em função da queda do juro básico.
Os recursos depositados a partir de 4 de maio de 2012 rendem o
equivalente a 70% da Selic mais Taxa Referencial (atualmente zerada). Com a
Selic em 7,25% ao ano, isso equivale a rendimento de 5,075% ao ano ou
0,4134% ao mês. Mesmo que a Selic mude ao longo do período mensal
considerado, a taxa aplicável é a vigente na data em que se deposita, ou seja,
a do início do período. Para depósitos anteriores a 3 de maio do ano passado,
a remuneração continua sendo de 6,17% ao ano mais TR, o que representa
0,5% ao mês.
Murilo Rodrigues Alves. Valor Econômico. Disponível em:
<http://www.valor.com.br/financas/2960332/poupanca-bate-recorde-de-captacao-em-2012>.
Acesso em: 8 jan. 2013.

48. Conforme o texto, a inferência INCORRETA é:
a) A captação líquida de 2012 é a maior em dezessete anos da série histórica do
Banco Central.
b) A vinculação dos juros da poupança à Selic teve o objetivo de preservar o
interesse por outras aplicações de renda fixa.
c) O bom resultado corresponde a recorde apenas no mês de dezembro de 2012,
incluindo os recursos destinados ao financiamento imobiliário e à poupança rural.
d) Nem mesmo a alteração da remuneração mudou a imagem positiva da poupança
em 2012, de acordo com as informações do Banco Central.
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49. Todas as descrições aplicam-se ao texto, COM EXCEÇÃO DE:
a) É jornalístico.
b) Apresenta dados numéricos e estatísticos.
c) Contém exposição factual.
d) Desenvolve ponto de vista opinativo e avaliativo.

50. Com base no texto, examine as descrições gramaticais a seguir.
I. Em “segundo números divulgados nesta segunda-feira pelo Banco
Central (BC)” (linhas 2-3), o termo sublinhado é preposição acidental que
equivale semanticamente a conforme e consoante.
II. Em “a captação líquida não chegou a um terço da do ano passado.”
(linhas 7-8), o segmento sublinhado pressupõe a omissão de “captação
líquida”.
III. Em “– que destina 65% dos recursos ao financiamento imobiliário –“
(linhas 12-13), o emprego dos travessões fundamenta-se na necessidade
de destacar a mudança de assunto dentro do parágrafo.
IV. Em “Mesmo que a Selic mude ao longo do período mensal considerado”
(linhas 22-23), substitui-se a locução sublinhada, sem prejuízo do sentido
ou do valor gramatical, por ainda que.
Estão corretas as descrições:
a) I, II, e III.
b) I, II e IV.
c) I, III e IV.
d) II, III e IV.
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