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Confira, com máxima atenção, o Caderno de Questões, observando o número de questões contidas e se há defeito(s) de encadernação
e/ou de impressão que dificultem a leitura. Caso haja, comunique imediatamente ao fiscal de sala.
Confira, com máxima atenção, se os dados (nome do candidato, inscrição, número do documento de identidade e cargo) constantes na
Folha de Respostas estão corretos. E havendo falhas na Folha de Respostas, comunique imediatamente ao fiscal de sala.
Use apenas caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente.
A prova terá duração máxima de 4h (quatro horas): tempo para responder a todas as Questões da Prova Objetiva, preencher a Folha de
Respostas e o Gabarito que faz parte desta capa.
Tempo mínimo de permanência em sala após início das provas: 3h (três horas).
O Caderno de Questões somente poderá ser levado 30 (trinta) minutos antes do término do tempo determinado para a realização da
prova.
Para cada questão de múltipla escolha, há apenas uma resposta correta.
Use todos os espaços em branco do caderno de questões para rascunho.
A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada ou danificada. Em hipótese alguma, será substituída.
Assine a Folha de Respostas no espaço apropriado.
Não ultrapasse o limite dos alvéolos no gabarito da Folha de Respostas.
Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha de Respostas ao fiscal.
A embalagem que guarda todos os aparelhos de uso não permitidos só poderá ser aberta fora do prédio de aplicação das provas.
Até que você saia do prédio, todas as orientações continuam válidas, sendo passíveis de sanções contidas no Edital, caso não obedecidas.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto para as questões de 1 a 3.
O bicho
Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.
O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.
(Manuel Bandeira. Em Seleta em prosa e verso. Rio de Janeiro: J. Olympio/MEC, 1971, p.145)

1. No texto apresentado, uma progressão de sentido, que culmina com a revelação de que o bicho é um homem, essa
progressão pôde ser apresentada:
a) Na escolha das palavras e o suspense que causa no leitor.
b) O texto procura ressaltar o transtorno que causam os mendigos por deixarem o lixo esparramado pelo chão.
c) Denota algum tipo de sentimentalismo do autor é “imundície”. No entanto, ela perde sua carga significativa ao acompanhar
a palavra pátio.
d) No sentido de os mendigos deixarem tudo espalhado pela calçada, dificultando a limpeza das ruas; sujeira, no sentido de
não ser uma atitude correta a falta de preocupação com o tempo que o lixo ficará na rua à espera do caminhão que irá recolhêlo.

2.

Podemos afirmar sobre o poema de Manuel Bandeira, EXCETO:

a)
b)
c)
d)

Retrata a condição degradante a que um homem pode chegar quando atinge o ápice da miséria.
Compara-o aos animais que têm por hábito revirar latas de lixo: cachorro, gato e rato.
Ressaltar o transtorno que causam os mendigos por deixarem o lixo esparramado pelo chão.
O poeta mostra sua indignação com o fato de um homem se assemelhar a um bicho por buscar comida no lixo.

3. Assinale a alternativa correspondente ao verso que declara a inconformidade do poeta demonstrando sua emoção com
a revelação de que o bicho era um homem, ou seja, o poeta não admite que um homem possa se comportar como um bicho:
a)
b)
c)
d)

No primeiro verso com a descrição “imundície do pátio”.
No quinto verso “Não examinava nem cheirava”.
No sexto verso “Engolia com voracidade”.
No último verso com o vocativo “meu Deus”.

4.

São exemplos de sinônimos, EXCETO:

a)
b)
c)
d)

Brado e grito.
Ordem e anarquia.
Translúcido e diáfano.
Adversário e antagonista.

5.

Assinale a alternativa onde a palavra destacada NÃO representa um numeral:

a)
b)
c)
d)

São pessoas de meias palavras.
Morreu por tomar doses triplas da droga.
Comprou um terço das terras do município.
Patrícia alugou um apartamento no segundo andar do prédio.

6.

Relacione a coluna A – Pronomes de tratamento, com a coluna B – Emprego correto:
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COLUNA A

COLUNA B

a. Vossa Excelência

(

)

Utilizado para o Papa.

Vossa
Magnificência

(

)

Usados para pessoas com alta autoridade, como por exemplo:
Presidente da República, Senadores, Deputados, Embaixadores.

c. Vossa Eminência
d. Vossa Santidade

(
(

)
)

Usados para os reitores das Universidades.
Usado para Cardeais.

b.

Assinale a sequência correta:
a)
b)
c)
d)

A / B / C / D.
B / D / A / C.
C / A / D / B.
D / A / B / C.

7.

Considere o uso dos dois-pontos parra assinalar a alternativa que NÃO corresponde ao emprego da sua pontuação:

a) Visto que ela nada declarasse, o marido indagou: - Afinal, o que houve?
b) ... Rubião recordou a sua entrada no escritório do Camacho, o modo porque falou: e daí tornou atrás, ao próprio ato.
c) Estirado no gabinete, evocou a cena: o menino, o carro, os cavalos, o grito, o salto que deu, levado de um ímpeto
irresistível...
d) Joana conseguira: enfim realizar seu desejo maior seduzir Pedro. Não porque o amasse, mas para magoar Lucila.

8.

Considere a concordância verbal para assinalar a alternativa correspondente:

a)
b)
c)
d)

Vossas Altezas pediram silêncio.
As mãos trêmulas denunciavam o que sentia.
Encontramos caídas as roupas e os prendedores.
As adoráveis Fernanda e Cláudia vieram me visitar.

9.

Observe as frases e assinale a alternativa onde o emprego da crase está INCORRETO:

a)
b)
c)
d)

Obedecemos à norma.
Caminhava à passo lento.
Falei às pessoas estranhas.
Cheguei à Curitiba dos pinheirais.

10. São exemplos de antônimos, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Eu sempre falava pra Ana que aquele homem era alto mas ela sempre retrucava que aquele homem era baixo.
José mora bem longe da escola, ele sempre morou bem distante.
Eu sempre achei ela tão gorda, mas depois que ela ganhou bebê considero ela magra.
Hoje pela manhã tomei o leite muito quente já agora a noite que leite frio.

11. Assinale a alternativa adequada a correlação entre tempos e modos verbais:
a) O que for de esquerda ou de direita teria sido agora relativizado pelas descobertas do DNA, cujas projeções têm esvaziado
essa clássica divisão.
b) Se os cientistas vierem a se preocupar com as questões ideológicas de que as futuras descobertas se revestissem, terão corrido
o risco de partidarizar a ciência.
c) Felizes são as moscas, que nem precisavam saber nada de política ou de DNA para irem levando sua vida em conformidade
com o que a natureza lhes determinasse como destino.
d) A esquerda já chegou a glorificar a ação de líderes personalistas, cujo autoritarismo obviamente excedia os limites de uma
sociedade que se queria justa e igualitária.

12. Considerando as regras de uso dos pronomes este, esse e aquele (e variações), assinale a alternativa que apresenta o uso
adequado do(s) pronome(s) demonstrativo(s):
a)
b)

Este senhor de terno, no fim da sala, é meu avô.
Essa calça que estou usando está muito apertada.
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c) Transparência pública e cortes orçamentários: estes foram os assuntos da última assembleia.
d) Os assuntos da próxima reunião serão estes: aprovação do plano de cargo e carreira dos servidores e licitação para concurso
público.

13. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas conforme a ortografia oficial:
a)
b)
c)
d)

Sugestão, excesso, assessor, persuasão.
Pretencioso, atravéz, ansiedade, vexame.
Sarjento, exceção, mendingo, beneficente.
Privilégio, cezariana, caxumba, carangueijo.

14. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao uso correto da crase:
a)
b)
c)
d)

As amigas foram à confraternização de final de ano da empresa.
Vamos conhecer a fazenda à cavalo.
Às três horas começaremos a estudar.
A partida de futebol terá início às 17h.

15. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao uso correto do pronome:
a)
b)
c)
d)

Um quarto muito frio: o chão cinza e sujo, a janela aberta e as paredes brancas.
A moça era mesmo bonita. Ela morava nos meus sonhos!
Minha carteira estava vazia quando eu fui assaltada.
Ele quer participar do desfile da nossa escola neste ano.
ATUALIDADES

16. O projeto de lei que atualmente corre na Câmara e no Senado propõe revogar o Estatuto do Desarmamento,
substituindo-o por um novo, que, se aprovado sem alterações trará grandes mudanças no controle das armas. Algumas das
principais alterações previstas são:
I. Cidadãos comuns que comprovem necessidade de porte, mediante a apresentação de atestados que comprovem capacidade
psicológica, bons antecedentes criminais e habilidade para lidar com o armamento;
II. A licença para porte passará a ser definitiva, e para qualquer cidadão com idade mínima de 21 anos (hoje essa idade é de 25
anos);
III. Qualquer cidadão poderá ter legalmente uma arma, bastando atender a alguns requisitos básicos, como ter emprego,
residência fixa e certificado de capacidade técnica. Armas estão liberadas até para condenados na justiça por crime, desde
que o crime não seja doloso.
É correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

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

17. O verão de 2018 chegou sob a ameaça da febre amarela. A doença é endêmica, ou seja constante na maior parte do país,
mas o surto atual é considerado o pior da história. Ele teve início no começo de 2017, atingindo Minas Gerais e Espírito
Santo, além de alguns casos isolados em São Paulo e Bahia. Após perder força no inverno, a doença voltou a se espalhar
agora no verão de 2018, atingindo todo o Sudeste além do Distrito Federal. Sobre a febre amarela urbana podemos afirmar:
a) Quando ocorre nas matas, a febre amarela é chamada de silvestre e os principais hospedeiros são as diferentes espécies de
macacos.
b) Quando picados por fêmea do mosquito Haemagogus ou Sabethes os macacos infectados transmitem o vírus a ela, e o
mosquito passa a transmitir o vírus ao picar as pessoas.
c) Os macacos são os hospedeiros da doença e eles não a transmitem diretamente ao ser humano.
d) O vírus é transmitido pela fêmea do Aedes aegypti, mas essa variante urbana é considerada extinta no país desde a década de
1940. Nos dois casos, o ser humano torna-se o hospedeiro, e a doença pode ou não se tornar epidêmica.
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18. O mundo vive atualmente a mais grave crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. A Organização das Nações
Unidas (ONU) estima que mais de 300 mil pessoas tentaram cruzar o Mar Mediterrâneo para chegar à Europa em 2015. A
maioria dos migrantes vem da África e do Oriente Médio, fugindo de perseguições políticas e guerras, como a que castiga a
Síria desde 2011. Mas nem todos conseguem chegar ao seu destino final. A travessia é perigosa, feita em embarcações
precárias geralmente superlotadas. Em 2015, cerca de 2,5 mil pessoas já morreram afogadas no Mar Mediterrâneo. O Brasil
é uma nação formada por imigrantes – dos portugueses, que chegaram aqui a partir de 1500, passando pelos africanos trazidos
como mão de obra escrava, até a onda de europeus, japoneses e árabes que chegou ao país entre o final do século XIX e início
do século XX. Atualmente, o país vem recebendo imigrantes de países vizinhos como:
a)
b)
c)
d)

Bolívia, Paraguai, África e Haiti.
África, Alemanha, Bélgica e Bulgária.
Haiti, Chipre, Dinamarca e Eslovénia.
Letónia, Haiti, Lituânia e Congo.

19. Em 2018, cinco países com importante peso econômico e político na região realizarão eleições presidenciais: _____ Além
disso, o regime cubano irá decidir quem irá suceder o presidente Raul Castro, mas sem eleições diretas.
Preencha a lacuna com a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Argentina, Bolívia, Peru e Brasil.
Chile, Colômbia, Equador e Brasil.
Venezuela, Uruguai, Suriname e Peru.
Brasil, México, Colômbia, Paraguai e Venezuela.

20. A Copa do Mundo FIFA de 2018 ou Campeonato Mundial de Futebol FIFA de 2018 será a vigésima primeira edição
deste evento esportivo, um torneio internacional de futebol masculino organizado pela Federação Internacional de
Futebol (FIFA), que ocorrerá na Rússia, anfitriã da competição pela primeira vez. Assinale a alternativa correspondente a
desvantagem da Copa do mundo Fifa de 2018:
a) Se a Copa do Mundo de Futebol for um sucesso de organização na Rússia, a imagem do país e do presidente Vladimir Putin
no exterior pode melhorar muito.
b) O evento inflaciona os serviços, principalmente de hotéis, antes e durante a Copa do Mundo. Mesmo pessoas que não vão
assistir aos jogos pagarão preços salgados em diárias de hotéis e serviços nas cidades que serão sedes.
c) Aumento de investimentos no país de empresas ligadas direta ou indiretamente ao futebol. Estes investimentos geram renda
e empregos no país.
d) A Copa do Mundo atrai grande quantidade de turistas para o país, gerando lucro para empresas (principalmente de hotéis
e turismo) e empregos para os brasileiros.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Nicanor trabalha como contador na empresa Registra & Faz LTDA. Ele recebeu um memorando enviado pelo
departamento jurídico que revelava que a empresa havia sido derrotada em uma ação judicial e que, como consequência,
deveria pagar à parte vencedora uma compensação financeira. É correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

O registro desse fato irá aumentar o ativo da empresa, tratando-se de uma obrigação.
O registro desse fato irá diminuir o ativo da empresa, tratando-se de um direito.
O registro desse fato irá aumentar o passivo da empresa, tratando-se de uma obrigação.
O registro desse fato irá diminuir o passivo da empresa, tratando-se de um bem.

22. Claudia é analista de contas a receber de uma empresa industrial. Seu trabalho consiste em efetuar a cobrança junto aos
clientes dos valores que a empresa tem a receber pela venda de mercadorias. Quando Claudia consegue receber um valor que
está registrado no contas a receber da empresa é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

Acontece um fato modificativo, pois o patrimônio líquido da entidade aumenta.
Acontece um fato modificativo, pois o patrimônio líquido da entidade diminui.
Acontece um fato paliativo, pois o dinheiro não pertence à entidade.
Acontece um fato permutativo, pois não há alteração no patrimônio líquido da entidade.

23. Com relação às contas patrimoniais de uma entidade é correto afirmar que:
a) São contas contábeis que integram o balanço patrimonial e estão representadas nos grupos ativo, passivo e patrimônio
líquido.
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b)
c)
d)

São contas contábeis que integram o balanço patrimonial e estão representadas apenas no ativo.
São contas contábeis que integram o balanço patrimonial e estão representadas apenas no passivo.
São contas contábeis que não integram o balanço patrimonial.

24. Dentre às práticas contábeis a escrituração é sem dúvida uma das mais importantes. Ela se dá através dos lançamentos
contábeis, que devem sempre ser efetuados observando o método das partidas dobradas. Observe as alternativas abaixo e
assinale a alternativa que contém uma afirmação FALSA:
a)
b)
c)
d)

Não há débito sem o respectivo crédito.
A soma dos saldos credores deve ser maior que a soma dos saldos devedores.
A soma dos débitos será sempre igual à soma dos créditos.
A origem dos recursos será sempre igual à aplicação dos recursos.

25. Uma empresa contratou uma apólice de seguros para proteger-se financeiramente caso algum sinistro aconteça em seu
estoque. A apólice garante cobertura de R$ 100.000,00 em caso de incêndio ou explosão. O prêmio do seguro equivale à 10%
do valor da cobertura. O Valor foi pago à vista em 01/06/2018. A vigência da apólice é de 01/07/2018 a 30/06/2019. Ao
elaborar às demonstrações financeiras em 31/12/2018 é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

A entidade deve demonstrar R$ 50.000,00 na conta de despesas antecipadas no ativo.
A entidade não deve demonstrar valor algum na conta de despesas antecipadas no ativo.
A entidade deve demonstrar R$ 5.000,00 na conta de despesas antecipadas no ativo.
A entidade deve demonstrar R$ 10.000,00 na conta de despesas antecipadas no ativo.

26. A contabilidade não é isenta de erros que podem afetar as demonstrações contábeis. Ao deparar-se com um erro material
que afetou períodos anteriores é correto afirmar que:
a) As demonstrações financeiras comparativas de períodos anteriores apresentadas na publicação imediatamente posterior à
descoberta do erro devem ser retrospectivamente corrigidas.
b) As demonstrações financeiras comparativas de períodos anteriores apresentadas na publicação imediatamente posterior à
descoberta do erro não devem ser retrospectivamente corrigidas.
c) As demonstrações publicadas imediatamente após à descoberta do erro devem ser publicadas sem o período anterior de
comparação.
d) A entidade fica impedida de publicar suas demonstrações financeiras por dois exercícios, devendo o contador responsável
passar por cursos de reciclagem.

27. A empresa Compra & Faz LTDA recebe anualmente um mapa de riscos de seu escritório de advocacia. Nesse mapa de
risco o escritório assinala a probabilidade de ganho ou perda das ações judiciais. A empresa tem apenas uma ação judicial
em curso que é uma ação trabalhista iniciada por um ex-funcionário que reclama pagamentos não realizados de horas-extras.
Em 31/12/2016 o escritório classificou a probabilidade de perda da ação como possível, sendo menos provável do que sim a
chance de haver saída de recursos financeiros. Em 31/12/2017 essa classificação foi alterada para provável, passado a ser
mais provável do que não a chance de haver saída de recursos financeiros. Considerando que a empresa conseguiu estimar o
valor da ação de forma confiável, é correto afirmar que:
a) O valor da causa deveria ser reconhecido como provisão nas demonstrações financeiras do exercício de 2016 e ser informado
apenas em nota explicativa em 2017 como um passivo contingente.
b) O valor da causa deveria ser informado apenas em nota explicativa em 2016 como um passivo contingente e ser reconhecido
nas demonstrações financeiras como provisão em 2017.
c) O valor da causa deveria ser informado como contas a pagar em 2016.
d) O valor da causa deveria ser informado como contas a receber em 2016.

28. Pedro é contador de uma pequena gráfica. Os recebimentos dos clientes geralmente são efetuados em dinheiro. A
entidade mantém uma conta contábil de caixa para controlar os recebimentos e também eventuais pagamentos realizados em
dinheiro. É correto afirmar que:
a) A conta caixa deve ser avaliada pelo valor nominal das cédulas.
b) A conta caixa deve ser avaliada com o devido ajuste ao valor presente.
c) A conta caixa deve ter a perda estimada pela incerteza no recebimento dos valores.
d) A entidade deve manter controle paralelo da movimentação do caixa pois apenas contas correntes mantidas em instituições
financeiras cadastradas no banco central são objeto da contabilidade.
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29. Assinale a alternativa que contém uma afirmação incorreta sobre as obrigações de uma companhia:
a) As obrigações são apresentadas no passível exigível.
b) As obrigações podem ser classificadas no passivo circulante ou no passivo não circulante.
c) As obrigações não devem ser classificadas no ativo.
d) São classificadas no passivo circulante as obrigações cuja liquidação ocorrerá em prazo superior ao seu ciclo operacional ou
após o exercício seguinte.

30. Raul e Claudio decidiram abrir uma empresa. Eles concordaram que o investimento total de cada sócio seria de R$
20.000,00. Raul integralizou R$ 10.000,00 em 20/12/2016 e R$ 10.000,00 em 31/01/2017. Claudio Integralizou a totalidade
do investimento em 23/12/2016. Com base nas informações acima, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

O Capital Realizado da empresa era de R$ 40.000,00 em 31/12/2016.
O Capital Realizado da empresa era de R$ 30.000,00 em 31/12/2016.
O Capital Realizado da empresa era de R$ 10.000,00 em 31/12/2016.
A empresa não possuía capital Realizado em 31/12/2016.

31. A empresa A investiu em 31/12/2017 R$ 100.000,00 para participar em 30% do capital social da empresa B. O
investimento deve ser avaliado conforme o Método da Equivalência Patrimonial. Sabendo-se que a empresa B apresentou
um lucro líquido de R$ 200.000,00 em 31/12/2018, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

A empresa A deve apresentar R$ 60.000,00 no saldo da conta de investimentos em coligadas em 31/12/2018.
A empresa A deve reconhecer uma Receita de Equivalência Patrimonial de R$ 200.00,00 em 31/12/2018.
A empresa A deve apresentar R$ 160.000,00 no saldo da conta de investimentos em coligadas em 31/12/2018.
A empresa A deve reconhecer uma despesa de Equivalência Patrimonial de R$ 100.000,00 em 31/12/2018.

32. Jurandir é contador em uma indústria. Ele recebeu uma ligação do departamento de compras sobre a classificação
contábil de uma nota fiscal de serviço a pagar cujo o valor era consideravelmente alto. O serviço era referente à manutenção
realizada em uma máquina da empresa. Jurandir fez alguns questionamentos e averiguou que o serviço realizado não
aumentaria a vida útil do bem em questão e tão pouco traria benefícios além do exercício corrente. Com base nas informações
acima é correto afirmar que:
a) O valor do serviço em questão deve ser adicionado ao ativo imobilizado.
b) O valor do serviço em questão deve ser considerado como gasto do período em contas de despesas.
c) A empresa deveria desistir do serviço pois as normas contábeis não permitem manutenção em máquinas sem incremento
da vida útil.
d) O valor do serviço em questão deve ser lançado a crédito nas contas de ativo imobilizado, diminuindo o seu valor residual.

33. Marcos recebeu um balancete de verificação de seu colega. No entanto, o saldo da conta de custo com mercadoria
vendida estava ilegível. Observe o balancete de verificação levantado e assinale a alternativa que corresponde ao saldo
correto da conta de Custo com a Mercadoria Vendida:
Conta

R$ 7.645,00

Contas a receber

R$ 2.193,00

Estoque de mercadorias

R$ 11.628,00

Receita com venda de produtos

R$ 16.071,00

Fornecedores a pagar

R$ 17.260,00

Custo com a mercadoria vendida
a)
b)
c)
d)

Saldo

Contas a pagar

xxxxxxx

R$ 27.155,00.
R$ 0,00.
R$ 31.541,00.
R$ 19.510,00.

34. A empresa X&Y LTDA resolver vender um dos veículos de sua frota operacional. O bem foi adquirido em 2015 por R$
100.000,00. A depreciação acumulada do veículo na data da venda era de R$ 75.000,00. O valor da venda foi de R$ 30.000,00.
Com base nessas informações é correto afirmar que:
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a)
b)
c)
d)

A empresa teve um ganho na alienação de ativos de R$ 30.000,00.
A empresa teve uma perda na alienação de ativos de R$ 75.000,00.
A empresa teve um ganho na alienação de ativos de R$ 5.000,00.
A empresa teve um ganho na alienação de ativos de R$ 100.000,00.

35. A empresa “A” detém 80% das ações da empresa “B”. A empresa “A” também define as políticas financeiras e
operacionais da empresa “B”, direcionando as atividades da empresa “B” para seu benefício. Com base nas informações
acima, é correto afirmar que:
a) A empresa “A” deve avaliar o investimento na empresa “B” pelo método do custo, sendo dispensada a elaboração de
demonstrações financeiras consolidadas.
b) A empresa “A” deve avaliar o investimento na empresa “B” pelo método da equivalência patrimonial, devendo publicar
demonstrações financeiras consolidadas.
c) Apenas a empresa “A” deve preparar informações financeiras, sendo vetada a elaboração de demonstrações financeiras à
empresa “B”.
d) A empresa “A” deve avaliar o investimento na empresa “B” pelo método do custo, apresentando as demonstrações
financeiras individuais da empresa “B” em adição às suas demonstrações financeiras.

36. Gilmar é contador em uma empresa que fabrica CD’s (compact discs). Desde que começou a trabalhar nessa empresa
Gilmar viu o valor de venda unitária do produto despencar ano após ano. Ele solicitou ao departamento de planejamento
uma previsão para os próximos três anos e a previsão confirmou a tendência de queda também para os períodos futuros. Ele
apurou que as despesas relacionadas à venda do produto correspondem a R$ 0,90 por unidade. O preço de venda do produto
para o exercício de 2017 era de R$ 2,00. Ele apurou ainda que o custo unitário de fabricação é de R$ 1,20. Sabendo-se que o
saldo em peças no estoque em 31/12/2017 era de 1.000 peças, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

O produto deve ser avaliado pelo custo, representando um saldo em estoque em 31/12/2017 de R$ 1.000,00.
O produto deve ser avaliado pelo valor realizável líquido, representando R$ 1.100,00 em 31/12/2017.
O produto deve ser avaliado pelo custo, representando um saldo de estoque de R$ 1.200,00.
O produto deve ser avaliado pelo valor realizável líquido, representando um saldo de estoque de R$ 300,00.

37. A empresa Fabrica & Fabrica Ltda. comprou uma máquina para a produção de um determinado produto. O manual da
máquina indicava que a vida útil da máquina era de 50.000 peças. A empresa fabrica por ano 10.000,00 peças. Seu plano de
negócios não prevê nenhuma alteração de quantidades nos próximos 5 anos. Com base nas informações acima, é correto
afirmar que:
a) A empresa pode considerar que a vida útil do bem será de 5 anos valendo-se do método de unidades produzidas.
b) A empresa deve sempre utilizar a depreciação determinada pela legislação fiscal, no caso de máquinas e equipamentos
correspondente a 10 anos, sendo vetada qualquer outra forma de determinação da vida útil.
c) A empresa pode lançar todo o valor da máquina como despesa do exercício corrente pois a máquina produz mais que 15%
da sua vida útil por ano.
d) A empresa deve utilizar o método de depreciação presumida, que é de 25% ao ano, sendo vetado qualquer outro método.

38. A empresa “A” definiu em seu plano de negócios encerrar sua operação em uma determinada cidade. Como
consequência dessa decisão a empresa decidiu vender o prédio que mantinha nessa localidade. O valor contábil do prédio em
31/12/2017 era de R$ 200.000,00. A empresa apurou que o valor de venda do imóvel era de R$ 220.000,00. O custo da venda
entre comissões, documentação etc, era de R$ 35.000,00. Como base nas informações acima é correto afirmar que:
a) O bem deve permanecer no grupo de ativo imobilizado e ser depreciado em função da vida útil estimada normalmente até
a data da sua venda.
b) O bem deve ser baixado do ativo imobilizado imediatamente gerando uma perda com ativos de R$ 200.000,00.
c) O bem deve ser baixado do ativo imobilizado imediatamente gerando uma receita com ativos de R$ 165.000,00.
d) O bem deve ser transferido para o grupo de ativos não circulantes mantidos para venda e deve ser reconhecido pelo valor
justo de R$ 185.000,00.

39. A empresa aonde Claudio trabalha como contador passou recentemente por dificuldades de fluxo de caixa e por essa
razão resolveu descontar algumas duplicatas com o banco em que mantinha relacionamento. O total de duplicatas
descontadas foi de R$ 100.000,00. Os juros cobrados pelo banco corresponderam a 5% do total das duplicatas descontadas.
Todos os clientes cujas duplicatas foram descontadas pagaram as duplicatas em dia. Com base nessas informações é correto
afirmar que:
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a) A operação de desconto de duplicatas gerou um débito de R$ 100.000,00 na conta bancos na data do desconto.
b) A operação de desconto de duplicatas gerou crédito de R$ 95.000,00 na conta bancos na data do desconto.
c) A operação de desconto de duplicatas gerou um débito de R$ 95.000,00 na conta bancos na data do desconto.
d) A operação de desconto de duplicatas não gerou nenhum lançamento na conta bancos na data do desconto pois essa
operação só é registrada na contabilidade quando é realizado o pagamento da duplicata pelo cliente ao banco.

40. A empresa A tomou um empréstimo pré-fixado com uma instituição financeira de seu relacionamento. O empréstimo
foi de R$ 20.000,00. De acordo com o contrato firmado entre as partes se o pagamento do empréstimo acontecesse antes de
30 dias corridos da data do empréstimo não haveria a cobrança de juros. Após os 30 dias os juros seriam de 10% ao mês,
calculados de forma simples. A empresa pagou o empréstimo no 21º dia. Com base nas informações acima é correto afirmar
que:
a) No momento de contratação do empréstimo e correspondente envio do dinheiro pela instituição financeira não houve
mutação do patrimônio líquido da empresa.
b) No momento de contratação do empréstimo houve aumento de R$ 20.000,00 no patrimônio líquido da empresa pela entrada
de recursos no caixa através do envio de dinheiro pela instituição financeira.
c) No momento da contratação do empréstimo e correspondente envio dos recursos pela instituição financeira houve redução
no patrimônio líquido da entidade de R$ 2.000,00.
d) No momento da contratação do empréstimo e correspondente envio dos recursos à empresa houve aumento de patrimônio
líquido de R$ 18.000,00.

41. Mirtes estava preparando o mapa de contabilização da folha de pagamento da empresa pra qual trabalha. Ele verificou
que o total de salários do mês era de R$ 100.000,00. O valor do Imposto de Renda Retido na Fonte era de R$ 25.000,00. O
valor das contribuições sociais e demais tributos da folha de pagamento devidos pela empresa era de R$ 15.000,00. Com base
nas informações acima é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

O total de despesas com a folha e verbas relacionadas foi de R$ 140.000,00.
O valor de salários a pagar no passivo era de R$ 75.000,00.
O total de despesas com a folha e demais verbas relacionadas foi de R$ 90.000,00.
O valor de salários a pagar no passivo era de R$ 125.000,00.

42. Juca é comprador em uma empresa industrial. Ele recebeu duas cotações para o mesmo produto. O produto é utilizado
no processo produtivo da empresa e por isso é possível recuperar os tributos incluídos no valor total da nota. Na cotação
“A” O valor total da Nota fiscal era de R$ 110,00. O valor do ICMS era de R$ 19,80 e o do IPI era de R$ 16,50. Na cotação
“B” o valor total da nota era de R$ 100,00. O valor do ICMS era de R$ 7,00 e o valor do IPI era de R$ 15,00. Considerando
que o prazo de pagamento ao fornecedor é maior que o prazo de utilização dos créditos referentes aos impostos recuperados
é correto afirmar que:
a) A cotação B é mais vantajosa porque o custo do produto agregado ao estoque é menor que o da cotação A.
b) A cotação B é mais vantajosa porque corresponde a um desembolso de caixa menor para a empresa quando considerado o
efeito dos tributos recuperáveis.
c) A cotação A é mais vantajosa porque o significa um valor menor a ser pago ao fornecedor.
d) A cotação A é mais vantajosa porque implica em menor custo do produto agregado ao estoque e menor desembolso de
caixa quando considerado o efeito dos créditos dos impostos recuperáveis.

43. Edgar estava analisando as demonstrações financeiras da empresa A. Ele notou a existência de ativos intangíveis no
balanço patrimonial. Ao analisar em detalhes verificou que alguns desses ativos intangíveis não possuía a vida útil definida.
Em relação aos ativos intangíveis é incorreto afirmar que:
a) Os ativos intangíveis são ativos não monetários identificáveis sem substância física.
b) Um ativo intangível só deve ser reconhecido se a entidade for capaz de mensurar o custo do ativo com segurança.
c) Um ativo intangível pode ter a vida útil indefinida, devendo ter a sua capacidade de gerar benefícios econômicos futuros
mensurada pelo menos anualmente.
d) Os ativos intangíveis só devem ser reconhecidos se for possível mensurar a sua vida útil.

44. Milton é acionista da empresa X S.A. Ele investiu nas ações da empresa com a intenção de receber bons dividendos.
Milton estava ansioso pois ouviu nos veículos de comunicação que a empresa apresentou lucro recorde no exercício de 2017.
No entanto, ao receber os dividendos ele notou que estes ficaram abaixo da expectativa. Ao analisar as demonstrações
financeiras da companhia, Milton verificou que a companhia pagou apenas o percentual de dividendos obrigatórios,
destinando o restante do lucro para reservas legais, estatutárias e para contingências. Diante disso é correto afirmar que:
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a) As sociedades por ações (S.A) são impedidas de formar qualquer reserva, devendo o lucro ser totalmente distribuído como
dividendo.
b) As sociedades por ações devem constituir algumas reservas como a reserva legal e são permitidas a constituir outras reservas,
como a reserva de contingências e a estatutárias desde que observadas todos os requisitos legais.
c) As sociedades por ações não devem constituir reservas para contingência pois todas as contingências já afetaram o
patrimônio líquido da entidade quando da constituição das provisões para riscos fiscais e outras contingências.
d) As sociedades por ações devem efetuar a reserva legal e para contingências, mas são impedidas de efetuar a reserva
estatutária.

45. Com relação ao conjunto de demonstrações contábeis e sua obrigatoriedade de apresentação é incorreto afirmar que:
a) As sociedades por ações são obrigadas a apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstração dos Resultados do Exercício.
b) As sociedades por ações abertas são obrigadas a apresentar a Demonstração do Valor Adicionado.
c) A Demonstração dos Fluxos de Caixa é obrigatória apenas para as empresas que adotam a contabilidade no regime de
caixa.
d) A Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos não é de elaboração obrigatória.

46. O balanço patrimonial é peça fundamental para o entendimento da situação financeira de qualquer entidade. Assinale
a alternativa que contém uma afirmação falsa sobre o balanço patrimonial:
a)
b)
c)
d)

O ativo divide-se em ativo circulante, ativo fixo e diferido.
O ativo contém bens e direitos de uma empresa.
O passivo contém obrigações de uma empresa.
O Patrimônio líquido é a diferença entre ativos e passivos.

47. Geraldo recebeu o seguinte balancete de verificação. Um minuto após receber o balancete, Geraldo recebeu uma ligação
de seu chefe perguntando se ele poderia lhe responder qual era o Lucro Bruto e o Resultado Líquido das Operações
Continuadas da empresa.

Assinale a alternativa que corresponde a informação correta que Geraldo deve passar a seu chefe:
a)
b)
c)
d)

O lucro bruto foi de R$ 20.000,00 e o Resultado Líquido foi de R$ 30.000,00.
O lucro bruto foi de R$ 30.000,00 e o Resultado Líquido foi de R$ 45.000,00.
O lucro bruto foi de R$ 45.000,00 e o Resultado Líquido foi de R$ 20.000,00.
O lucro bruto foi de R$ 100.000,00 e o Resultado Líquido de R$ 55.000,00.

48. O conselho de administração da empresa Jato S.A analisou as demonstrações financeiras do exercício encerrado em
31/12/2017 e deliberou que o lucro líquido do exercício de 2017 tenha a seguinte destinação:
I. R$ 50.000 irão para a reserva legal;
II. R$ 15.000 irão para a reserva estatutária;
III. R$ 85.000 serão distribuídos em forma de dividendos.
Sabendo-se que não havia saldo nas contas de reservas no final do exercício de 2016 e que o saldo da conta de Lucros ou
Prejuízos acumulados era de R$ -50.000,00, ou seja, carrega prejuízo acumulado ao final de 2016, apresentando saldo de
R$ 0,00 ao final de 2017 é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

A entidade tem R$ 250.000,00 de reservas legais ao final do exercício de 2017.
O lucro líquido da entidade foi de R$ 200.000,00 em 2017.
A companhia errou ao constituir a reserva estatutária pois a constituição dessa reserva é vetada por lei.
O lucro líquido da entidade foi de R$ 135.000,00 em 2017.

49. A DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é uma peça contábil de muita importância para o perfeito entendimento
da performance financeira de uma entidade. Com relação à elaboração da DFC é incorreto afirmar que:
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a) Ao elaborar a DFC pelo método indireto, se o saldo da conta de Contas a receber ao final do exercício é menor do que no
início do exercício significa que houve geração de caixa.
b) As alterações nos fluxos de caixa devem ser classificadas, no mínimo em 3 grupos: das operações, dos financiamentos e dos
investimentos.
c) A redução de saldo das contas do passivo circulante de um exercício para o outro significam utilização de caixa quando o
método indireto de elaboração da DFC é adotado.
d) Os fluxos de caixa devem ser classificados como de investimentos quando o caixa é aplicado em formação de pessoal,
treinamentos e cursos de idiomas.

50. Jurandir é responsável por elaborar as demonstrações financeiras da empresa para a qual trabalha. Ele ficou encarregado
de elaborar a DVA – Demonstração do valor adicionado para o exercício de 2017. Ele recebeu da contabilidade as seguintes
informações:

Receita com vendas
Custo do produto
Tributos
Despesas com pessoal

R$
R$
R$
R$

200.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00

Com base nas informações acima é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

A empresa não adicionou valor em 2017.
A empresa teve um valor adicionado bruto de R$ 80.000,00.
A empresa distribuiu R$ 150.000,00 entre sócios, governo e funcionários.
A empresa adicionou valor em 2017 e este foi totalmente distribuído aos seus sócios.
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