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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 Bacharel em Ciências Contábeis.
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:
A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

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. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes saldos:
Contas
Ajuste a Valor Presente - Contas a Receber
Caixa
Capital Social
Contas a Receber
Contas a Receber - Longo Prazo
Custo das Mercadorias Vendidas
Décimo Terceiro e Encargos a Pagar
Depreciação Acumulada
Despesas Administrativas
Despesas Pagas Antecipadamente - Seguros a Apropriar
Despesas com Vendas
Estoque
Férias e Encargos a Pagar
Fornecedores
ICMS a Recolher
Imobilizado
Impostos Incidentes sobre Venda
Receita de Vendas
Receita Financeira

Saldo Atual
R$35.000,00
R$100.000,00
R$120.000,00
R$380.000,00
R$120.000,00
R$540.000,00
R$160.500,00
R$20.000,00
R$45.000,00
R$24.000,00
R$19.050,00
R$90.000,00
R$130.000,00
R$251.400,00
R$57.000,00
R$200.000,00
R$185.850,00
R$900.000,00
R$30.000,00

Considerando os dados, o total dos saldos credores é de:
a) R$1.611.900,00.
b) R$1.648.900,00.
c) R$1.668.900,00.
d) R$1.703.900,00.

2. Uma sociedade empresária adquiriu uma máquina em 3.1.2012, em dez
parcelas de R$6.240,00, cujo valor presente total corresponde a R$60.000,00,
considerando a taxa de juros da operação que coincide com a taxa de juros de
mercado. A máquina ficou pronta para entrar em funcionamento em 1º.2.2012, e
sua vida útil foi estimada em 5 anos, com valor residual igual a zero.
Considerando os dados fornecidos, o saldo da conta Depreciação
Acumulada, pelo método linear, em 31.12.2012, será de:
a) R$11.000,00.
b) R$11.440,00.
c) R$12.000,00.
d) R$12.480,00.
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3. Uma sociedade empresária iniciou suas atividades em 2.5.2012. O Diretor de
Recursos Humanos apresentou as políticas de Recursos Humanos da empresa
e, entre essas políticas, está contido o procedimento de concessão de férias, no
qual ficou estabelecido que a empresa irá conceder as férias do pessoal
contratado, no mês de maio, somente em dezembro de 2013, por ocasião das
primeiras férias coletivas.
O Departamento de Pessoal apresentou o relatório para efeito de apropriação
das férias e 13º Salário, de acordo com o regime de competência, do pessoal
lotado na área administrativa de onde foram extraídas as seguintes informações:
Salário base
R$15.000,00
Férias e Adicional R$1.662,50
13º Salário
R$1.250,00
Considerando que a empresa não apresenta um ciclo operacional definido,
o registro CORRETO da apropriação das férias e adicional e 13º Salário, no
mês de maio de 2012, é:

a)

DÉBITO
CRÉDITO

Despesas Administrativas - Férias
Férias – Passivo não Circulante

R$1.662,50
R$1.662,50

DÉBITO
CRÉDITO

Despesas Administrativas – 13º Salário
13º Salário – Passivo não Circulante

R$1.250,00
R$1.250,00

Despesas Administrativas - Férias
Férias – Passivo Circulante

R$1.662,50
R$1.662,50

DÉBITO
CRÉDITO

Despesas Administrativas – 13º Salário
13º Salário – Passivo não Circulante

R$1.250,00
R$1.250,00

DÉBITO
CRÉDITO

Despesas Administrativas - Férias
Férias – Passivo não Circulante

R$1.662,50
R$1.662,50

DÉBITO
CRÉDITO

Despesas Administrativas – 13º Salário
13º Salário – Passivo Circulante

R$1.250,00
R$1.250,00

Despesas Administrativas – Férias
Férias – Passivo Circulante

R$1.662,50
R$1.662,50

Despesas Administrativas – 13º Salário
13º Salário – Passivo Circulante

R$1.250,00
R$1.250,00

b) DÉBITO
CRÉDITO

c)

d) DÉBITO
CRÉDITO
DÉBITO
CRÉDITO
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4. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados relativos a um bem
registrado no Imobilizado da empresa:
Descrição
Saldos em 31.12.2011
Custo de Aquisição
R$15.000,00
(-) Depreciação Acumulada
R$7.500,00
Vida útil
4 anos
Valor residual
R$5.000,00
No dia 1º.7.2012, o bem é vendido por R$8.000,00, à vista.
O resultado contábil da venda do imobilizado, considerando que o bem foi
depreciado pelo método linear até 30.6.2012, é:
a) R$812,50.
b) R$1.437,50.
c) R$1.750,00.
d) R$2.375,00.

5. Uma sociedade empresária adquiriu mercadorias para revenda com pagamento
à vista. O valor total da Nota Fiscal do fornecedor foi de R$105.000,00. Neste
valor, estão incluídos R$5.000,00 referentes a frete e R$12.000,00 referentes a
impostos recuperáveis.
Assinale a opção que apresenta o lançamento da operação a ser realizado.
a) DÉBITO
DÉBITO
CRÉDITO

Estoque de Mercadorias
Impostos a Recuperar
Caixa

R$93.000,00
R$12.000,00
R$105.000,00

b) DÉBITO
DÉBITO
DÉBITO
CRÉDITO
CRÉDITO

Estoque de Mercadorias
Impostos a Recuperar
Despesa com Frete
Caixa
Impostos a pagar

R$100.000,00
R$12.000,00
R$5.000,00
R$105.000,00
R$12.000,00

c) DÉBITO
CRÉDITO
CRÉDITO

Estoque de Mercadorias
Caixa
Impostos a pagar

R$105.000,00
R$93.000,00
R$12.000,00

d) DÉBITO
DÉBITO
DÉBITO
CRÉDITO

Estoque de Mercadorias
Impostos a Recuperar
Despesa com Frete
Caixa

R$88.000,00
R$12.000,00
R$5.000,00
R$105.000,00
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6. Uma sociedade empresária adquiriu, em junho, 100 unidades de uma
mercadoria ao preço unitário de R$10,00, com ICMS incluso no preço de 18%.
Em outra aquisição, ainda no mesmo mês, porém de fornecedor de fora do
Estado, a Nota Fiscal apresentou os seguintes valores:
Quantidade adquirida
200 unidades
Custo unitário
R$9,00
Valor total da Nota Fiscal
R$1.800,00
Alíquota do ICMS
12%
Ainda no mês de junho, foram vendidas as 300 unidades pelo preço unitário de
R$15,00. A alíquota de ICMS da transação de venda é de 18%.

Assinale a opção que apresenta o valor do Lucro Bruto no mês de junho.

a) R$890,00.
b) R$1.226,00.
c) R$1.286,00.
d) R$1.394,00.

7. Uma empresa comercial efetuou uma aplicação financeira de R$150.000,00, em
3.8.2012, e resgatou esta mesma aplicação, em 28.8.2012, pelo valor líquido de
R$152.000,00, assim discriminado pela instituição financeira:

(–)
(–)

(=)

Valor do Resgate = aplicação inicial +
rendimentos
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou relativas a Títulos e Valores
Mobiliários (IOF)
Valor líquido creditado em conta corrente

R$152.500,00
R$490,00
R$10,00

R$152.000,00

Sabendo-se que a tributação do IOF é definitiva e que o IRRF deverá ser
compensado com o imposto de renda devido pela empresa no futuro, o
lançamento relativo ao resgate da operação provocará um impacto líquido
em contas de resultado de:

a) R$2.500,00.
b) R$2.490,00.
c) R$2.010,00.
d) R$2.000,00.
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8. Uma sociedade empresária apresentou as informações abaixo do mês de agosto
de 2012.
Receitas realizadas e não recebidas
Despesas pagas antecipadamente e não incorridas
Receitas realizadas e recebidas
Despesas incorridas e não pagas
Receitas recebidas antecipadamente e não realizadas
Despesas incorridas e pagas

R$150.000,00
R$110.000,00
R$220.000,00
R$90.000,00
R$130.000,00
R$85.000,00

Utilizando o Princípio da Competência, o valor do resultado do período é
um lucro de:

a) R$155.000,00.
b) R$195.000,00.
c) R$315.000,00.
d) R$325.000,00.

9. Um item do imobilizado foi registrado, ao custo de aquisição, por R$60.000,00 e
tem depreciação acumulada de R$12.000,00. As informações coletadas pela
empresa indicam:
Valor em uso
R$47.000,00
Valor justo líquido da despesa de venda R$50.000,00

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que o valor
recuperável do ativo é de:

a) R$47.000,00, não sendo, portanto, necessário proceder
recuperável.
b) R$47.000,00, sendo, portanto, necessário proceder a
recuperável negativo de R$1.000,00.
c) R$50.000,00, não sendo, portanto, necessário proceder
recuperável.
d) R$50.000,00, sendo, portanto, necessário proceder a
recuperável positivo de R$3.000,00.
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10. Na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), elaborada pelo Método Direto,
serão evidenciados como Atividades Operacionais, Atividades de Investimento e
Atividades de Financiamento, respectivamente:
a) pagamento de empréstimos, aquisição de imobilizado e aumento de capital com
reservas de lucros.
b) pagamento de fornecedores, venda de imobilizado e aumento de capital em
dinheiro.
c) recebimentos de clientes, transferência do saldo em conta corrente para
aplicações de liquidez imediata e integralização de capital com terrenos.
d) recebimentos por vendas de mercadorias à vista, compra de veículo financiado a
longo prazo e venda de imóveis de uso.

11. Uma sociedade empresária foi constituída, em 31.10.2011, com capital de
R$100.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente nesta data. Nos
meses de novembro e dezembro, foram realizadas as seguintes transações:

Data
Transação
10.11.2011 Aquisição de terreno à vista, para futura
construção da sede própria.
19.12.2011 Aquisição de mercadoria para revenda com prazo
de pagamento para 20 dias.
20.12.2011 Venda de 60% das mercadorias adquiridas com
prazo de recebimento de 15 dias.

Valor
R$40.000,00
R$70.000,00
R$80.000,00

Considerando que não haverá distribuição de lucros e nem incidência de
impostos, após o registro das transações ocorridas, o total do Ativo
Circulante, em 31.12.2011, é igual a:

a) R$140.000,00.
b) R$168.000,00.
c) R$208.000,00.
d) R$210.000,00.
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12. Com base nas informações a seguir, elabore a Demonstração da Mutação do
Patrimônio Líquido (DMPL), e, em seguida, assinale a opção CORRETA.

Patrimônio Líquido
Capital Social
Reservas de Lucro
Reserva Legal
Reservas de Lucros para Expansão
Reservas para Contingências
Total do Patrimônio Líquido

31.12.2011
R$230.000,00
R$65.000,00
R$10.000,00
R$30.000,00
R$25.000,00
R$295.000,00

Informações adicionais:
•
•
•
•

O lucro do Exercício foi de R$70.000,00.
A Reserva Legal é de 5% do Lucro do Exercício.
Houve reversão total das Reservas para Contingências por deixarem de
existir as razões que justificaram a sua constituição.
Foram constituídas Reservas de lucros para Expansão de R$50.000,00.

O valor destinado para dividendos é de:

a) R$41.500,00.
b) R$45.000,00.
c) R$66.500,00.
d) R$91.500,00.
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13. A contabilidade de uma empresa apresentou, no dia 31.12.2011, os seguintes
saldos:
Contas
Saldos
Banco Conta Movimento
R$ 40.000,00
Capital a Integralizar
R$10.000,00
Capital Subscrito
R$98.000,00
COFINS Incidente sobre Vendas
R$6.240,00
Custo das Mercadorias Vendidas
R$90.000,00
Despesas com Salários
R$32.000,00
Despesas de Comissões de Vendedores
R$18.000,00
Despesas de Juros
R$1.700,00
Despesas Pagas Antecipadamente de Seguros
R$4.500,00
Devolução de Vendas
R$12.000,00
Duplicatas a Pagar
R$65.000,00
Duplicatas a Receber
R$16.576,00
Estoque de Mercadorias
R$90.000,00
ICMS a Recuperar
R$7.372,00
ICMS Incidente sobre Vendas
R$35.360,00
Imóveis de Uso da Empresa
R$50.500,00
PIS Incidente sobre Vendas
R$1.352,00
Receita Bruta Tributável de Vendas
R$220.000,00
Receitas de Juros
R$2.600,00
Reserva de Lucros
R$30.000,00

Tendo em vista as informações acima, o valor do Resultado Líquido do
exercício, não levando em consideração o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro, é de:

a) R$20.748,00.
b) R$25.948,00.
c) R$37.948,00.
d) R$43.948,00.
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14. Assinale a opção que apresenta exemplo de valores que reduzem o valor
adicionado bruto, por estarem incluídos nos insumos adquiridos de terceiros, na
Demonstração do Valor Adicionado (DVA).
a) Salários de empregados, computados no custo dos produtos vendidos.
b) Estoque de matéria-prima.
c) Despesas com serviço de representação comercial, prestada por terceiros.
d) Aluguéis de máquinas utilizadas na produção.

15. A empresa X é controladora da empresa Y. O controle foi obtido quando a
empresa X adquiriu 100% das ações da empresa Y, pelo valor de R$50.000,00.
Em 31.12.2011, a empresa X emprestou R$5.000,00 para a empresa Y.
Sabendo que o ativo da empresa Y é de R$55.800,00 e o ativo da empresa X
é de R$100.000,00 e, ainda, que não existe nenhuma outra transação entre
as empresas, além da relatada, assinale a opção que apresenta o valor do
ativo resultante da demonstração contábil consolidada em 31.12.2011.
a) R$100.800,00.
b) R$105.800,00.
c) R$150.800,00.
d) R$155.800,00.
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16. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes gastos efetuados no mês
de agosto de 2012.
• Aquisição de matéria-prima para industrialização sem
R$15.000,00
incidência de tributos
R$400,00
• Fretes para transporte da matéria-prima adquirida
• Gastos com pessoal para transformação da matéria- prima em
R$1.800,00
produto acabado
R$230,00
• Gastos com depreciação das máquinas da fábrica
• Gastos com pessoal da área administrativo-financeira e jurídico R$1.200,00
R$300,00
• Gasto com frete da venda dos produtos acabados
R$900,00
• Gastos com comissão de vendedores
• Depreciação do veículo utilizado na entrega de produtos
R$320,00
vendidos
Considerando que 50% da matéria-prima adquirida foi consumida na
produção, e que a empresa apresentava no início do mês de agosto e no
fim do mês de agosto estoque de produtos em elaboração zero e, ainda,
que vendeu 60% da sua produção, o Custo dos Produtos Vendidos
apurados pelo custeio por absorção é de:
a) R$5.718,00.
b) R$5.838,00.
c) R$6.090,00.
d) R$6.210,00.

17. Uma empresa industrial, no mês de julho de 2012, utilizou em seu processo
produtivo o valor de R$25.000,00 de matéria-prima; R$20.000,00 de mão de
obra direta; e R$15.000,00 de gastos gerais de fabricação.
O saldo dos Estoques de Produtos em Elaboração, em 30.6.2012, era no valor
de R$7.500,00 e, em 31.7.2012, de R$10.000,00.
O Custo dos Produtos Vendidos, no mês de julho, foi de R$40.000,00 e não
havia Estoque de Produtos Acabados em 30.6.2012.
Com base nas informações, assinale a opção que apresenta o saldo final
dos Estoques de Produtos Acabados em 31.7.2012.
a) R$17.500,00.
b) R$20.000,00.
c) R$57.500,00.
d) R$60.000,00.
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18. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira:
(1)
(2)
(3)
(4)

Bem ou serviço consumido com o objetivo de obter receita
Gasto ativado
Pagamento referente à aquisição de um bem ou serviço
Bens ou serviços empregados na produção

(
(
(
(

)
)
)
)

Custo
Desembolso
Despesa
Investimento

A sequência CORRETA é:
a) 3, 4, 2, 1.
b) 4, 3, 1, 2.
c) 4, 1, 2, 3.
d) 2, 3, 1, 4.

19. No primeiro trimestre de 2012, uma Indústria concluiu a produção de 600
unidades de um produto, tendo vendido 400 unidades ao preço unitário de
R$120,00. No mesmo período, foram coletadas as informações abaixo:
Custo Variável Unitário
R$20,00
Total de Custos Fixos
R$18.000,00
Despesas Variáveis de Vendas
R$2,00 por unidade
Estoque Inicial de Produtos Acabados
R$0,00
Com base nas informações acima, feitas as devidas apurações, o Custo
dos Produtos Vendidos calculado, respectivamente, por meio do Custeio
por Absorção e do Custeio Variável, alcançou os seguintes valores:
a) R$18.000,00 e R$8.000,00.
b) R$18.000,00 e R$8.800,00.
c) R$20.000,00 e R$8.000,00.
d) R$20.000,00 e R$8.800,00.
20. Em relação aos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial no setor
público, é CORRETO afirmar que:
a) O Balanço Financeiro demonstra e evidencia a movimentação financeira das
entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina somente os
recebimentos e os pagamentos extraorçamentários.
b) O Balanço Financeiro demonstra e evidencia apenas a movimentação financeira
das despesas orçamentárias das entidades do setor público no período a que se
refere de natureza extraorçamentária.
c) O Balanço Orçamentário demonstra e evidencia a movimentação financeira das
entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina somente as
receitas por fonte ou espécie.
d) O Balanço Orçamentário demonstra e evidencia apenas as receitas e despesas
previstas em confronto com as realizadas, por categoria econômica.
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21. A NBC T 16.8 – Controle Interno, aplicável ao Setor Público, esclarece que a
estrutura de controle interno compreende ambiente de controle; mapeamento e
avaliação de riscos; procedimentos de controle; informação e comunicação; e
monitoramento.
Associe os termos relacionados à estrutura de controle interno na primeira
coluna com a respectiva descrição na segunda coluna e, em seguida, assinale a
opção CORRETA.
(1)

Monitoramento

(

)

Identificação dos eventos ou das condições
que podem afetar a qualidade da
informação contábil.

(2)

Mapeamento
riscos

de (

)

Compreende o acompanhamento dos
pressupostos do controle interno, visando
assegurar a sua adequação aos objetivos,
ao ambiente, aos recursos e aos riscos.

(3)

Procedimentos de (
controle

)

Medidas e ações estabelecidas para
prevenir ou detectar os riscos inerentes ou
potenciais à tempestividade, à fidedignidade
e à precisão da informação contábil.

A sequência CORRETA é:
a) 2, 3, 1.
b) 1, 3, 2.
c) 2, 1, 3.
d) 1, 2, 3.
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22. Uma prefeitura estabeleceu que seus bens seriam depreciados pelo método da
soma dos dígitos. No dia 2.1.2009, foi adquirida e colocada em funcionamento
uma máquina nova para recuperação de estradas no valor de R$45.000,00, com
vida útil de 10 anos.
Considerando como base apenas a depreciação, o valor da Depreciação
Acumulada e do Valor Líquido Contábil, será de, respectivamente:
a) R$22.090,91 e R$22.909,09 no final do 8º ano.
b) R$27.818,18 e R$17.181,82 no final do 3º ano.
c) R$32.727,27 e R$12.272,73 no final do 5º ano.
d) R$36.818,18 e R$8.181,82 no final do 7º ano.

23. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados:
Vendas
R$375.000,00
Custo Variável
R$200.000,00
Despesas Variáveis R$45.000,00
Custos Fixos Totais R$100.000,00
Com base nesses dados, a Margem de Contribuição Total é:
a) R$30.000,00.
b) R$130.000,00.
c) R$175.000,00.
d) R$230.000,00.
24. Uma empresa comercial apresentou os seguintes indicadores para os anos de
2010 e 2011:
Indicador
2010
2011
Prazo Médio de Pagamento de Compras 45 dias 25 dias
Prazo Médio de Renovação de Estoques 30 dias 20 dias
Prazo Médio de Recebimento de Vendas 60 dias 50 dias
Com base nos indicadores fornecidos, é CORRETO afirmar que:
a) a redução no prazo médio de pagamento de compras foi responsável pela
redução do ciclo operacional em 20 dias em 2011, em relação ao ano anterior.
b) a redução no prazo médio de pagamento de compras foi responsável pelo
aumento do ciclo financeiro em 20 dias em 2011, em relação ao ano anterior.
c) apesar de o ciclo operacional ter aumentado em 20 dias de 2010 para 2011, o
ciclo financeiro permaneceu o mesmo, em razão da redução do prazo médio de
pagamento de compras.
d) apesar de o ciclo operacional ter diminuído em 20 dias de 2010 para 2011, o ciclo
financeiro permaneceu o mesmo, em razão da redução do prazo médio de
pagamento de compras.
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25. Uma sociedade estabeleceu os seguintes padrões para sua principal matériaprima e para a mão de obra direta:
Consumo
Preço
Matéria-prima
2kg por unidade
R$4,00/kg
Mão de obra 3 horas por unidade R$2,00/hora
• A produção do período foi de 5.000 unidades.
• Foram utilizados 12.000kg de matéria-prima e 15.500 horas de mão de obra
direta.
• O custo de mão obra direta foi de R$29.450,00.
• No início do período não havia Estoque de matéria-prima.
• Durante o período, foram comprados 50.000kg de matéria-prima ao custo
total de R$205.000,00.

Considerando os dados e a apuração de custos, é CORRETO afirmar que,
em relação à quantidade:

a) a variação da Matéria Prima é R$1.200,00 negativa e a variação da Mão de obra
é R$1.550,00 positiva.
b) a variação da Matéria Prima é R$8.000,00 negativa e a variação da Mão de obra
é R$1.000,00 negativa.
c) a variação da Matéria Prima é R$8.000,00 positiva e a variação da Mão de obra é
R$1.000,00 positiva.
d) a variação da Matéria Prima é R$9.200,00 negativa e a variação da Mão de obra
é R$550,00 positiva.
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26. Relacione os tipos de quociente de liquidez enumerados na primeira coluna com
a descrição na segunda coluna e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
(1)

Quociente de
Liquidez Geral

(

)

Este quociente indica a porcentagem de
dívidas a curto prazo em condições de serem
liquidadas imediatamente.

(2)

Quociente de
Liquidez
Corrente

(

)

Este quociente revela a capacidade de
pagamento de curto prazo da Sociedade
Empresária mediante uso basicamente de
disponível e valores a receber.

(3)

Quociente de
Liquidez Seca

(

)

Este quociente revela o quanto existe de ativo
circulante e ativo não circulante para cada
R$1,00 de dívida circulante e não circulante.

(4)

Quociente de
Liquidez
Imediata

(

)

Este quociente revela quanto existe de Ativo
Circulante para cada R$1,00 de dívida
também circulante.

A sequência CORRETA é:
a) 1, 2, 3, 4.
b) 2, 1, 4, 3.
c) 3, 4, 1, 2.
d) 4, 3, 1, 2.

27. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), julgue os itens
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida assinale a opção
CORRETA.
I. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviço.
II. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e
mediante salário.
III. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado
esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens,
salvo disposição especial expressamente consignada.
A sequência CORRETA é:
a) F, F, F.
b) F, V, F.
c) V, F, V.
d) V, V, V.
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28. Duas pessoas físicas se juntam para a formação de uma sociedade por ações e
propõem o seguinte:
Valor da proposta de subscrição do Capital Social R$1.000.000,00 dividido
igualmente entre os sócios.
Proposta de Integralização:
Sócio 1 – R$500.000,00 em moeda nacional.
Sócio 2 – R$500.000,00 em mercadorias para revenda.
Em relação à proposta, é CORRETO afirmar:
a) o capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em
qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro feita por três
peritos ou por empresa especializada, nomeados em assembleia-geral dos
subscritores.
b) o capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em
qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro feita por dois
auditores especializados, nomeados em assembleia-geral dos subscritores e
aprovados pelo conselho de administração.
c) o capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou somente em
bens destinados ao imobilizado suscetíveis de avaliação em dinheiro feita por
peritos, nomeados e aprovados pelo conselho de administração.
d) o capital social poderá ser formado somente com contribuições em dinheiro ou
somente em bens destinados para revenda, suscetíveis de avaliação em dinheiro
feita por peritos, nomeados e aprovados pelo conselho de administração.

29. De acordo com a legislação tributária, julgue os itens abaixo como Verdadeiros
(V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
I.

II.
III.

O Poder Executivo poderá alterar, nos limites estabelecidos em lei, as
alíquotas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF).
Somente a Lei Complementar pode definir o fato gerador, a base de cálculo
e o contribuinte de um tributo.
A vedação constitucional à cobrança de tributos antes de decorridos 90 dias
da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu não se aplica ao
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
A sequência CORRETA é:

a) F, F, F.
b) F, F, V.
c) V, V, F.
d) V, V, V.
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30. Uma sociedade empresária obteve em 1º.7.2011 um empréstimo de
R$100.000,00, com vencimento em 30.6.2013. No momento da liberação do
empréstimo, o banco cobrou uma taxa de abertura de crédito de R$1.000,00,
liberando para o cliente o valor líquido de R$99.000,00.
Os juros serão pagos juntamente com o principal da dívida no vencimento do
contrato. O valor total a ser pago para a quitação da dívida, em 30.6.2013,
incluindo juros e principal, é de R$119.970,00.
A taxa efetiva de juros compostos da operação descrita é de:
a) 9,449% a.a.
b) 9,985% a.a.
c) 10,5% a.a.
d) 10,0% a.a.

31. Uma empresa está analisando a melhor opção para aquisição de uma máquina.
As seguintes opções estão sendo analisadas:
Opção 1 Adquirir a máquina do Fornecedor A, à vista, por R$200.000,00. Para
tanto, a empresa terá que obter um empréstimo de R$200.000,00 com
juros compostos de 2%a.m. no Banco X, a ser pago em três parcelas de
igual valor, vencendo a primeira parcela um mês após a data da
liberação do empréstimo.
Opção 2 Adquirir a máquina do Fornecedor B, em três parcelas mensais
sucessivas de R$70.000,00, vencendo a primeira parcela um mês após
a data da compra.
Com base nos dados informados, é CORRETO afirmar que:
a) É mais vantajosa a opção
X é igual a R$69.350,93.
b) É mais vantajosa a opção
X é igual a R$68.000,00.
c) É mais vantajosa a opção
X é igual a R$70.747,20.
d) É mais vantajosa a opção
X é igual a R$70.666,67.

1, uma vez que a parcela mensal a ser paga ao Banco
1, uma vez que a parcela mensal a ser paga ao Banco
2, uma vez que a parcela mensal a ser paga ao Banco
2, uma vez que a parcela mensal a ser paga ao Banco
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32. Um investidor aplicou a quantia de R$150.000,00 em um título de renda fixa
resgatável no final do prazo de 12 meses. A taxa de juros composta aplicada ao
título é 4% ao mês.
O valor de resgate do título no final do 12º mês é:
a) R$ 222.000,00.
b) R$ 240.154,83.
c) R$ 294.230,77.
d) R$ 306.000,00.
33. Uma companhia de aviação vendeu, em 14.3.2012, à vista, uma passagem
aérea de ida e volta para utilização nos dias 15 e 21.1.2013, respectivamente.
Caso o cliente desista de fazer a viagem, terá direito a ressarcimento do valor
pago, e, caso deseje mudar a data do voo, deverá pagar a diferença para a tarifa
em vigor na data da mudança.
O registro da operação de venda da passagem aérea será feito a crédito de:
a)
b)
c)
d)

Adiantamentos de Clientes no Passivo.
Receita com Vendas de Passagens no Resultado.
Resultados de Exercícios Futuros no Patrimônio Líquido.
Serviços a Faturar no Ativo.

34. Em 22.12.201, uma sociedade efetuou uma exportação de mercadorias, no valor
de U$470.000,00, com recebimento previsto para 15 dias. Na data da transação,
o valor da venda correspondia a R$900.000,00. Considerando que o valor a
receber da empresa varia de acordo com a cotação da moeda americana e,
considerando, ainda, os Princípios de Contabilidade estabelecidos na Resolução
750/93 e alterações posteriores, é CORRETO afirmar que o valor a receber:
a) na data da transação será registrado pelo seu valor histórico e a diferença na
variação da moeda deverá ser reconhecida no resultado somente na data da
liquidação da operação com o recebimento do valor alterado.
b) na data da transação deverá ser registrado, considerando a previsão da taxa de
câmbio na data da liquidação e, dessa forma, se houver uma previsão na redução
da taxa de câmbio a receita da venda a ser reconhecida será reduzida por esta
variação.
c) deverá refletir os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional,
devendo ser reconhecidos nos registros contábeis o ajuste em decorrência da
alteração na taxa de câmbio de acordo com Princípio da Competência.
d) deverá refletir os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda estrangeira,
devendo ser reconhecidos nos registros contábeis o ajuste em decorrência da
alteração na taxa de câmbio de acordo com Regime de Caixa.

24

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
EXAME DE SUFICIÊNCIA
Bacharel em Ciências Contábeis

35. De acordo com a NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL, para a informação
contábil-financeira ser útil, ela precisa ter as seguintes características
qualitativas fundamentais:
a) comparabilidade e valor justo.
b) relevância e representação fidedigna.
c) tempestividade e materialidade.
d) verificabilidade e objetividade.

36. Relacione os atenuantes ou agravantes a serem considerados na aplicação das
sanções éticas, indicados na primeira coluna, com as situações apresentadas na
segunda coluna e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
(1)

Atenuantes das
sanções éticas

( )

( )
(2)

Agravantes das
sanções éticas

( )
( )
( )

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

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

37. Em relação à infração ética, assinale o item que apresenta apenas sanções
previstas no Código de Ética Profissional do Contador.
a) Advertência reservada, censura reservada e multa.
b) Advertência reservada, censura reservada e censura pública.
c) Advertência pública, censura reservada e censura pública.
d) Advertência pública, censura pública e multa.
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38. Descumpre o Código de Ética Profissional do Contador o profissional da
Contabilidade que:
a) transfere parcialmente a execução dos serviços a seu cargo a outro profissional
da Contabilidade, mantendo como sua a responsabilidade técnica.
b) renuncia às funções que exerce logo que se positive falta de confiança por parte
do cliente ou empregador, evitando declarações públicas sobre os motivos da
renúncia.
c) recusa sua indicação como perito judicial quando reconheça não se achar
capacitado em face da especialização requerida.
d) exerce a profissão demonstrando comprovada incapacidade técnica, além de não
cumprir os Programas Obrigatórios de Educação Continuada estabelecidos pelo
CFC.

39. Uma sociedade empresária instalou uma nova fábrica em um terreno doado pela
prefeitura. A subvenção foi concedida pelo município mediante o compromisso
assumido pela empresa de construir a fábrica e permanecer no município por, no
mínimo, dez anos.

De acordo com a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais, o
registro inicial do terreno recebido dar-se-á a débito de conta do Ativo Não
Circulante – Imobilizado e a crédito da conta de:

a) Passivo ou, alternativamente, conta redutora do Imobilizado.
b) Passivo ou, alternativamente, conta de Receita.
c) Receita.
d) Patrimônio Líquido.
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40. Com relação ao que determina a NBC TG 26 – Apresentação das
Demonstrações Contábeis, no tocante à informação a ser apresentada na
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) ou nas Notas
Explicativas, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
I.

II.

III.

Para cada componente do patrimônio líquido, a entidade deve apresentar,
ou na demonstração das mutações do patrimônio líquido ou nas notas
explicativas, uma análise dos outros resultados abrangentes por item.
O patrimônio líquido deve apresentar o capital social, as reservas de
capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de lucros, as
ações ou quotas em tesouraria, os prejuízos acumulados, se legalmente
admitidos os lucros acumulados e as demais contas exigidas pelas
normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
A entidade deve apresentar na demonstração das mutações do patrimônio
líquido, ou nas notas explicativas, o montante de dividendos reconhecidos
como distribuição aos proprietários durante o período e o respectivo
montante por ação.

Está(ão) CORRETO(S) o(s) item(ns):
a) I e II, apenas.
b) I, apenas.
c) I, II e III.
d) II e III, apenas.
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41. Uma sociedade apresentou o seguinte Balanço Patrimonial e Demonstração do
Resultado, entre outras demonstrações contábeis a serem complementadas por
Notas Explicativas.
2011
2010
Ativo
Circulante
Caixa e Equivalente de Caixa
R$10.000,00 R$8.000,00
Contas a Receber
R$18.000,00 R$16.000,00
Estoque
R$18.000,00 R$14.000,00
Despesas Antecipadas
R$1.000,00 R$2.000,00
Não Circulante
Imobilizado
R$13.000,00 R$10.000,00
Total do Ativo
R$60.000,00 R$50.000,00
Passivo
Circulante
Fornecedores
R$22.000,00 R$11.000,00
Não Circulante
Empréstimo a Longo Prazo
R$5.000,00 R$12.000,00
Patrimônio Líquido
Capital
R$20.000,00 R$20.000,00
Reservas
R$6.000,00 R$6.000,00
Lucros Acumulados
R$7.000,00 R$1.000,00
Total do Passivo e Patrimônio Líquido R$60.000,00 R$50.000,00
Em relação às necessidades de informações a serem apresentadas com o
objetivo de auxiliar os usuários a compreender as Demonstrações Contábeis,
julgue os itens abaixo de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade em
relação ao conteúdo das Notas Explicativas, a serem apresentadas pela
empresa e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
I.
II.

III.

IV.

A empresa deverá apresentar um resumo das políticas contábeis
significativas aplicadas na elaboração das demonstrações contábeis.
A empresa deverá identificar as origens e as aplicações de recursos do
caixa e equivalente de caixa, identificando o montante gerado nas
atividades operacionais, de investimento e financiamentos e, também, a
análise das variações dos demais elementos das demonstrações
contábeis.
A empresa deverá apresentar para o Balanço Patrimonial,
exclusivamente, a base de mensuração dos itens de estoque e
imobilizado, informando o critério de avaliação de cada item, a realização
de testes de recuperabilidade e o percentual de realização desses itens.
A empresa deverá apresentar os objetivos e as políticas de gestão do
risco financeiro da entidade aplicável a seus instrumentos financeiros.

Estão CORRETOS apenas os itens:
a) I e III.
b) I e IV.
c) II e III.
d) II e IV.
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42. No encerramento do Balanço de 2011 de uma sociedade empresária, foi
constatada a ausência de registro de uma despesa financeira referente ao
exercício de 2010, no montante de R$30.000,00. Na mesma data, verificou-se
que uma provisão para questões judiciais registrada em 2010 por R$12.000,00
deveria ser revertida, uma vez que novos fatos ocorridos em 2011 levaram a
equipe jurídica a avaliar como remota a possibilidade de a empresa vir a perder
a questão.
O registro contábil das duas situações irá provocar um impacto no
resultado de 2011 de:
a) R$12.000,00.
b) R$18.000,00.
c) R$30.000,00.
d) R$42.000,00.

43. Em relação ao papel e à época do planejamento de Auditoria estabelecido na
NBC TA 300 - Planejamento da Auditoria de Demonstrações Contábeis, a etapa
de planejamento deve considerar diversos fatos, EXCETO que:
a) a natureza e a extensão das atividades de planejamento variam conforme o porte
e a complexidade da entidade.
b) o auditor pode optar por discutir alguns elementos do planejamento da auditoria
especificado na norma de auditoria com a administração da entidade, de forma a
facilitar a condução e o gerenciamento do trabalho de auditoria.
c) o planejamento como atividade principal é uma fase inicial e isolada da auditoria e
que inicia e termina no início da auditoria.
d) o planejamento inclui a consideração da época de certas atividades e
procedimentos de auditoria que devem ser concluídos antes da realização de
procedimentos adicionais de auditoria.

44. De acordo com a NBC TA 530 – Amostragem em Auditoria, em relação à
definição da amostra, tamanho e seleção dos itens para teste em Auditoria
Independente, é INCORRETO afirmar que:
a) a amostragem de auditoria permite que o auditor obtenha e avalie a evidência de
auditoria em relação a algumas características dos itens selecionados de modo a
concluir, ou ajudar a concluir sobre a população da qual a amostra é retirada.
b) ao definir uma amostra de auditoria, o auditor deve considerar a finalidade do
procedimento de auditoria e as características da população da qual será retirada
a amostra.
c) o auditor deve selecionar itens para a amostragem, de forma que cada unidade
de amostragem da população tenha a mesma chance de ser selecionada.
d) o nível de risco de amostragem que o auditor está disposto a aceitar é afetado
pelo tamanho da amostra exigido. Quanto maior o risco que o auditor está
disposto a aceitar, maior deve ser o tamanho da amostra a ser efetuada.
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45. De acordo com a NBC TA 706 – Parágrafos de Ênfase e Parágrafos de Outros
Assuntos, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em
seguida, assinale a opção CORRETA.
I.
II.
III.

O auditor deverá incluir o parágrafo de ênfase antes do parágrafo de
opinião em seu relatório.
Ao incluir parágrafo de ênfase, o auditor deverá usar o título “Ênfase” ou
outro título apropriado.
O auditor deverá incluir no parágrafo de ênfase uma referência clara ao
assunto enfatizado e à nota explicativa que descreva de forma completa o
assunto nas demonstrações contábeis.

A sequência CORRETA é:
a) F, F, V.
b) F, V, F.
c) F, V, V.
d) V, V, V.

46. Relacione os procedimentos de perícia contábil apresentados na primeira coluna
com a definição constante da segunda coluna e, em seguida, assinale a opção
CORRETA.
(1)

Arbitramento

( )

(2)

Mensuração

( )

(3)

Avaliação

( )

(4)

Certificação

( )

É a determinação de valores ou a solução de
controvérsia por critério técnico-científico.
É o ato de atestar informação trazida ao laudo
pericial contábil pelo perito-contador, conferindolhe caráter de autenticidade pela fé pública
atribuída a este profissional.
É o ato de estabelecer o valor de coisas, bens,
direitos, obrigações, despesas e receitas.
É o ato de qualificação e quantificação física de
coisas, bens, direitos e obrigações.

A sequência CORRETA é:
a) 4, 3, 2, 1.
b) 1, 4, 3, 2.
c) 3, 1, 4, 2.
d) 2, 3, 1, 4.
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47. Relacione os elementos de uma Perícia Contábil de acordo com a NBC TP 01 –
Perícia Contábil com os respectivos procedimentos e, em seguida, assinale a
opção CORRETA.
(1) Planejamento

(

)

(2) Termo de diligência

(

)

(3) Laudo e parecer
pericial contábil

(

)

(4) Forma
circunstanciada

(

)

(5) Síntese do objeto da
perícia

(

)

Relato sucinto de forma que resulte em
uma leitura compreensiva dos fatos
relatados ou na transcrição resumida dos
fatos da lide sobre as questões básicas
que resultaram na nomeação ou na
contratação do perito.
Redação
pormenorizada,
minuciosa,
efetuada com cautela e detalhamento em
relação aos procedimentos e aos
resultados do laudo pericial contábil e o
parecer pericial contábil.
Etapa do trabalho pericial, que antecede
as diligências, pesquisas, cálculos e
respostas aos quesitos, na qual o perito
estabelece os procedimentos gerais dos
exames a serem executados no âmbito
judicial, extrajudicial.
Documentos escritos, nos quais os peritos
devem registrar, de forma abrangente, o
conteúdo da perícia e particularizar os
aspectos e as minudências que envolvam
o seu objeto e as buscas de elementos de
prova necessários para a conclusão do
seu trabalho.
Instrumento por meio do qual o perito
solicita documentos, coisas, dados, bem
como quaisquer informações necessárias
à elaboração do laudo pericial contábil ou
do parecer pericial contábil.

A sequência CORRETA é:
a) 5, 3, 4, 1, 2.
b) 5, 4, 1, 3, 2.
c) 3, 4, 1, 2, 5.
d) 3, 1, 2, 4, 5.

31

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
EXAME DE SUFICIÊNCIA
Bacharel em Ciências Contábeis

Quais podem ser os reflexos da contabilização de juros sobre o capital próprio
na riqueza do acionista?
Rodrigo Fernandes Malaquias e outros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

A função fundamental do administrador financeiro de uma empresa é a
maximização da riqueza do acionista. Com a evolução da função financeira, desde a
década de 1950, foram desenvolvidos vários trabalhos e modelos, visando ao
atendimento deste objetivo. No Brasil, a partir da aprovação da Lei n.º 9.249/95,
tornou-se possível a contabilização de Juros Sobre o Capital Próprio (JSCP) aos
acionistas e sua dedução como despesa financeira para fins fiscais. Como a forma
de tributação incidente sobre esta opção de remuneração difere de pessoas físicas
para pessoas jurídicas, este trabalho tem por objetivo identificar quais podem ser os
reflexos da contabilização de JSCP na riqueza do acionista, demonstrando como se
pode utilizar o JSCP para aumento da riqueza dos acionistas. Para tanto, realizou-se
um estudo descritivo, analisando-se documentos indiretos da empresa selecionada.
Tal empresa faz parte do setor de Telecomunicações, setor que contabilizou o maior
montante de JSCP no ano de 2006. Como considerações finais, tem-se que o JSCP
pode ser utilizado para a maximização da riqueza do acionista em virtude da
economia de impostos. No entanto, com algumas particularidades, esta vantagem
pode deixar de existir em razão do tipo de acionista recebedor, se pessoa física ou
jurídica.
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Revista Brasileira de Contabilidade, Brasília, n. 188, p. 59, mar.abr. 2011. Disponível em: <http://cfc.org.br/uparq/resumo_188.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2011. (adaptado)

48. De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que:
a) A contabilização de Juros Sobre o Capital Próprio aos acionistas e sua dedução
como despesa financeira para fins fiscais têm fundamento legal datado de 1995.
b) A evolução financeira ocorreu a partir dos anos cinquenta do século passado.
c) No título, o emprego do pronome interrogativo “Quais”, no início do enunciado, e do
ponto de interrogação no final dele indicam a pergunta motivadora da pesquisa
descrita no texto.
d) O texto inicia com a definição de “maximização da riqueza do acionista” (linhas 1-2).

49. A leitura do texto permite inferir que:
a) O tipo de acionista recebedor – pessoa física ou pessoa jurídica – afeta, com
algumas peculiaridades, a existência de vantagem econômica.
b) O objetivo da pesquisa é correlacionar os efeitos da riqueza do acionista na
contabilização de Juros Sobre o Capital Próprio.
c) O estudo descreve documentos da empresa e analisa o setor de
Telecomunicações no ano de 2006.
d) A riqueza dos acionistas interfere na economia de impostos por parte da empresa.
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50. Julgue os itens e identifique a descrição gramatical CORRETA.
a) “No entanto” (linha 15) é advérbio de oposição que se deslocou para o início do
enunciado, daí haver obrigatoriedade do uso da vírgula.
b) Na linha 7, substitui-se “tributação incidente” por tributação que incide, porque
“incidente” é um adjetivo e que incide é uma oração de igual valor sintático.
c) No texto, as formas verbais “visando” (linha 3), “demonstrando” (linha 9) e
“analisando-se” (linha 11) integram orações reduzidas de particípio que não têm
sujeito.
d) O antecedente do pronome relativo “que” (linha 12) é “Telecomunicações”.
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