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CONTABILIDADE EM EXERCÍCIOS 

 

100 questões gabaritadas  

 

  

Mais uma obra para os estudantes de Administração, Ciências contábeis e concurseiros 

de plantão. 

Esse livro tem a base de questões de contabilidade, na forma que são “cobradas” em 

99% dos concurso onde a disciplina contabilidade é cobrada no edital. 

 Não obstante, esse material serve também para professores universitário para 

separarem as questões que mais serão aproveitadas no decorrer do semestre letivo. 

 Todas as questões foram filtradas de provas de concursos, disponíveis na internet 

e de aceso público, porém para ajudar os estudantes, preparei esse material para melhor 

orientar os professores. 

 Assim, e depois de alguns bons meses, entre filtragem e resolução de todas as 

questões, ofereço mais esse material 

 Qualquer dúvida, peço a gentileza de entrar em contato pelo e-mail 

profjc65@hotmail.com 

 

Prof José Carlos Guimarães Jr  

Ph.D em Biodiversidade e Biotecnologia- Rede Bionorte 

Universidade do Estado do Amazonas-UEA 
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COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS – COPERGÁS 

Analista Contador/2011/FCC 

 
1. Uma pessoa assume uma dívida para ser liquidada por meio de 120 prestações 
mensais e consecutivas, vencendo a primeira prestação um mês após a data da 

contração da dívida. Foi utilizado o Sistema de Amortização Constante (SAC) a uma taxa 
de juros de 2% ao mês. Se a primeira prestação apresenta o valor de R$ 4.250,00, então 
o valor da última prestação é igual a 

 
(A) R$ 1.375,00. 

(B) R$ 1.350,00. 
(C) R$ 1.325,00. 
(D) R$ 1.300,00. 

(E) R$ 1.275,00. 
 

2. No balanço patrimonial de uma sociedade por ações, 
 
(A) as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, quando destinadas 

à negociação ou disponíveis para venda, serão avaliadas pelo seu custo de aquisição. 
(B) as participações societárias em controladas e coligadas serão avaliadas pelo custo 
de aquisição, deduzido da provisão para perdas prováveis na realização de seu valor. 

(C) os direitos serão classificados no intangível, pelo custo incorrido na aquisição 
deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação. 

(D) os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados pelo 
seu valor presente. 
(E) as obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de paridade cambial, serão 

convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio em vigor na data da transação com o 
exterior, valor que deve constar do balanço patrimonial levantado no final do exercício. 

 
3. A Cia. Comercial Montemor iniciou suas atividades em março de 2011, com um 
estoque de 1.000 unidades da mercadoria X, adquiridas ao custo unitário de R$ 200,00 

(preço líquido de impostos recuperáveis). Durante o mês, ocorreram as seguintes 
movimentações na ficha de estoque dessa mercadoria, dispostas em ordem cronológica, 
sendo que todos os preços já estão líquidos dos impostos recuperáveis: 

 
1. Venda de 500 unidades ao preço unitário de R$ 500,00; 

2. Aquisição de 900 unidades ao preço de R$ 220,00; 
3. Aquisição de 600 unidades ao preço de R$ 225,00; 
4. Venda de 1.500 unidades ao preço de R$ 480,00; 

5. Aquisição de 400 unidades ao preço de R$ 250,00. 
 

Se a companhia utilizou o critério PEPS para avaliação de seus estoques de mercadorias, 
o valor do estoque em 31-03-2011 correspondeu, em R$, a 
 

(A) 212.500,00. 
(B) 208.466,50. 
(C) 112.500,00. 

(D) 188.466,50. 
(E) 162.500,00. 
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4. De acordo com as Leis no 11.638/2007 e no 11.941/2011, que introduziram 

modificações na estrutura do balanço patrimonial das pessoas jurídicas, 
 
(A) o Ativo Diferido passou a ser composto apenas pelos gastos com desenvolvimento de 

produtos cuja viabilidade econômica possa ser comprovada, sendo os demais itens 
estornados contra o resultado. 

(B) o grupo de Resultado de Exercícios Futuros foi extinto e o saldo de suas contas foi 
transferido para o Patrimônio Líquido como ajuste de avaliação patrimonial. 
(C) a constituição de reservas de reavaliação foi proibida a partir de 1o de janeiro de 

2008, porém foi permitido que as constituídas até 31-12-2007 pudessem ser mantidas 
até sua total realização ou estornadas até 31-12-2008. 
(D) o recebimento de prêmios na emissão de debêntures passou a ser classificado como 

Reserva de Capital. 
(E) o grupo Ativo Permanente passou a incluir o recém-criado Ativo Intangível. 

 
5. A Demonstração dos Fluxos de Caixa tem por objetivo evidenciar as variações 
ocorridas entre o início e o final do exercício no 

 
(A) grupo de Outros Resultados Abrangentes da companhia. 
(B) Capital Circulante Líquido da companhia. 

(C) Patrimônio Líquido da companhia. 
(D) Ativo circulante da companhia. 

(E) Disponível da companhia. 
 
6. Da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Cia. Oásis em 31-12-2010, 

foram extraídas as seguintes informações, em R$: 
Aumento de Capital com Incorporação de Reservas de Lucro................ 500.000,00 

Dividendos Propostos no Final do Exercício ......................................... 100.000,00 
Lucro Líquido do Exercício.................................................................... 450.000,00 
Acréscimo da Reserva............................................................................. 17.500,00 

Ajustes de Avaliação Patrimonial (saldo credor) ................................... 20.000,00 
Acréscimo da Reserva Estatutária ......................................................... 32.500,00 
Acréscimo das demais Reservas de Lucro ............................................ 200.000,00 

 
O aumento do Patrimônio Líquido da companhia em 2010 foi, igual a, em R$, 

 
(A) 350.000,00. 
(B) 370.000,00. 

(C) 850.000,00. 
(D) 870.000,00. 

(E) 550.000,00. 
 
7. Segundo a NBC TA 200, que trata dos objetivos gerais do auditor independente,  

 
(A) o auditor deve ter um nível absoluto de segurança de que as demonstrações 
contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, já que a maioria das 

evidências de auditoria nas quais o auditor baseia sua opinião é conclusiva. 
(B) a adequação das evidências de auditoria é a medida da quantidade da evidência de 

auditoria. 
(C) a suficiência da evidência de auditoria é a medida da qualidade da evidência de 
auditoria. 
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(D) a crença de que a administração e os responsáveis pela governança são honestos e 

têm integridade dispensa a necessidade de o auditor manter o ceticismo profissional ao 
conduzir a auditoria. 
(E) as distorções das demonstrações contábeis são consideradas relevantes pelo auditor 

se for razoável esperar que elas influenciem as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas demonstrações contábeis. 

 
8. De acordo com a NBC TA 200, o risco de que uma distorção relevante nos 
componentes das demonstrações contábeis não seja prevenida, detectada e corrigida  

tempestivamente pelo controle interno da entidade é denominado risco. 
 
(A) de auditoria. 

(B) de detecção. 
(C) subjacente. 

(D) de controle. 
(E) inerente. 
 

9. Ao examinar as contas referentes às participações societárias permanentes de 
propriedade da Cia. Esmeralda, o profissional constatou que a referida companhia 
possui 55% das ações com direito a voto da Cia. Quartzo, o que corresponde a 40% do 

total de ações da investida. O auditor procedeu à conferência dos cálculos da avaliação 
do investimento pelo método da equivalência patrimonial. O Patrimônio Líquido da 

controlada no final do exercício em exame era de R$ 1.500.000,00, e o valor 
contabilizado da participação societária na contabilidade da controladora correspondia 
a R$ 700.000,00. Com base nessas informações, o auditor concluiu que o valor do ajuste 

a ser efetuado corretamente na conta que registra o valor dessa participação societária 
deveria ser 

 
(A) R$ 100.000,00 negativos. 
(B) R$ 125.000,00 positivos. 

(C) R$ 100.000,00 positivos. 
(D) R$ 150.000,00 negativos. 
(E) R$ 125.000,00 negativos. 

 
10. A confirmação de terceiros é um procedimento que deve ser utilizado na auditoria 

da conta 
 
(A) Tributos a Recolher. 

(B) Fornecedores. 
(C) Despesas Antecipadas. 

(D) Depreciação Acumulada. 
(E) Estoques. 
 

11. De acordo com as disposições constantes da NBC TA Estrutura Conceitual – 
Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração, é correto afirmar que 
 

(A) os trabalhos de asseguração envolvem três partes distintas: o auditor independente, 
a parte responsável e os usuários previstos. 

(B) o trabalho de asseguração limitada de demonstrações contábeis é denominado 
auditoria. 
(C) os trabalhos de consultoria representam uma das espécies dos trabalhos de 

asseguração. 
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(D) o trabalho de asseguração razoável de demonstrações contábeis é denominado 

revisão. 
(E) a parte responsável, nos trabalhos de asseguração, é a usuária das informações a 
serem fornecidas pelo auditor em seu relatório. 

 
12. É um tributo direto: 

 
(A) Imposto sobre Circulação de Mercadorias. 
(B) Imposto sobre Operações Financeiras. 

(C) Imposto Predial e Territorial Urbano. 
(D) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. 
(E) Imposto sobre Serviços. 

 
13. Do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) da Cia. Gama, foram extraídos os 

seguintes dados, em R$, referentes ao ano calendário 
de 2010: 
− Lucro Líquido do Exercício antes do IR .................................................... 300.000,00 

− Adições na Parte A do ......................................................................... 170.000,00 
− Exclusões na Parte A do ....................................................................... 200.000,00 
− Prejuízo de Exercícios Anteriores (Parte B do ................................... 110.000,00 

 
O valor da base de cálculo do imposto devido pela companhia é, em R$, 

(A) 199.000,00. 
(B) 189.000,00. 
(C) 190.000,00. 

(D) 270.000,00. 
(E) 160.000,00. 

 
14. A Cia. Tempestade no Deserto optou por ser tributada pelo lucro real anual no ano-
calendário de 2011. As seguintes informações, em R$, foram extraídas de sua 

escrituração contábil relativa ao mês de setembro de 2011:  
Receita Bruta da Venda de 
Mercadorias................................................................................ 600.000,00 

Lucro na Venda de Ativo Imobilizado de Propriedade da Empresa 
......................................... 22.000,00 

Rendimentos de Aplicações 
Financeiras.................................................................................... 20.000,00 
O coeficiente a ser utilizado sobre a receita bruta é, nesse caso, 8%. A alíquota do 

imposto é de 15% e há a incidência de um adicional de 10% sobre o valor da base de 
cálculo que ultrapassar R$ 20.000,00 multiplicado pelo número de meses do período 

de apuração. O total do imposto de renda mensal a ser pago por estimativa corresponde 
a, em R$, 
 

(A) 10.500,00. 
(B) 48.000,00. 
(C) 28.800,00. 

(D) 20.500,00. 
(E) 15.500,00. 

 
15. A Cia. Comercial Coronel Procópio adquiriu mercadorias para revenda no mês de 
início de suas atividades por R$ 500.000,00, com destaque de ICMS calculado à alíquota 

de 18%. Posteriormente, vendeu 80% do lote dessas mercadorias por R$ 900.000,00, 
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com incidência de ICMS também à alíquota de 12%, por se tratar de operação 

interestadual. O valor a ser recolhido de ICMS por conta dessas duas únicas operações 
realizadas pela empresa no mês é, em R$, equivalente a 
 

(A) 54.000,00. 
(B) 18.000,00. 

(C) 36.000,00. 
(D) 26.000,00. 
(E) 30.000,00. 

 
Instruções: Utilize as informações a seguir para responder às questões 54 e 55. 
A Cia. Pássaro Azul apresentou os seguintes dados, extraídos de sua contabilidade e 

referentes ao 1o trimestre de 2011: 
Receita Bruta: 

- revenda de mercadorias............................................................... R$ 2.000.000,00 
- prestação de serviços em geral .................................................. R$ 200.000,00 
- Ganho de capital na venda de bem do Ativo Imobilizado ................. R$ 20.000,00 

- Rendimento de aplicações financeiras.............................................. R$ 10.000,00 
- Juros e descontos ativos.................................................................. R$ 5.000,00 
- Imposto de renda retido na fonte: 

- sobre receitas de serviços ........................................................ R$ 3.000,00 
- sobre rendimentos financeiros ............................................... R$ 2.000,00 

CSLL retida na fonte sobre serviços.......................................... R$ 2.000,00 
 
A companhia é optante pela tributação com base no lucro presumido nesse ano-

calendário e os coeficientes de presunção de lucro sobre a receita bruta são, 8% e 32% 
para revenda de mercadorias e prestação de serviços, respectivamente. Em relação à 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), esses coeficientes são, 
respectivamente, 12% e 32%. 
 

16. O valor do IRPJ – Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (imposto mais adicional) a 
ser recolhido pela companhia, deduzidas as antecipações, referente a esse trimestre, em 
R$, é 

 
(A) 58.750,00. 

(B) 38.850,00. 
(C) 48.750,00. 
(D) 53.750,00. 

(E) 51.250,00. 
 

17. O valor da CSLL, cuja alíquota é 9%, a ser recolhida pela companhia referente a 
esse trimestre, em R$, deduzida a antecipação, é 
(A) 32.060,00. 

(B) 23.310,00. 
(C) 28.510,00. 
(D) 32.060,00. 

(E) 27.360,00. 
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Prefeitura de Igarassú 
Contador/ 2012/Fundação Apolônio Salles 

 

 
 
18. Assinale a alternativa que representa uma demonstração obrigatória para a área 

pública, que não 
é exigida pela contabilidade empresarial. 

 
A) Balanço Financeiro. 
B) Balanço Patrimonial. 

C) Fluxo de Caixa. 
D) Demonstração do Resultado. 

E) Balancetes. 
 
19. O regime para reconhecimento das receitas no Sistema Patrimonial é: 

 
A) competência. 
B) caixa. 

C) integral. 
D) parcial. 

E) misto. 
 
20. A receita descontada do servidor público para custeio do Regime Próprio de 

Previdência Social é 
classificada, no Balanço Financeiro da Prefeitura, como: 
 

A) corrente – tributária. 
B) corrente – contribuição. 

C) capital – investimento. 
D) capital – inversão financeira. 
E) extraorçamentária. 

 
21. A despesa com juros das operações de crédito por antecipação de receita deve ser 

empenhada como: 
 
A) corrente – outras despesas correntes. 

B) corrente – juros e encargos da dívida. 
C) capital – amortização da dívida. 
D) capital – inversão financeira. 

E) extraorçamentária. 
 

22. Quando se reconhece a receita orçamentária na Demonstração das Variações 
Patrimoniais, a mesma 
provocará: 

 
A) aumento do déficit. 

B) diminuição do superávit. 
C) equilíbrio. 
D) diminuição do déficit. 
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E) aumento das variações ativas. 

 
23. A fase da receita que consiste no procedimento administrativo tendente a verificar 
a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 

tributável, calcular o montante do tributo 
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade é 

denominada de: 
 
A) arrecadação. 

B) lançamento. 
C) previsão. 
D) recolhimento. 

E) estimativa. 
 

24. O reconhecimento de uma insubsistência passiva, na demonstração das variações, 
provocará: 
 

A) uma diminuição do déficit. 
B) um aumento do superávit. 
C) um aumento das variações passivas. 

D) um aumento das variações ativas. 
E) um aumento do déficit. 

 
25. A despesa que não pode ser classificada como Passivo Financeiro no Balanço 
Patrimonial é: 

 
A) os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. 

B) os serviços da dívida a pagar. 
C) os salários não reclamados. 
D) a dívida fundada. 

E) os débitos de tesouraria. 
 
26. A despesa com a aquisição de softwares deve ser empenhada como: 

 
A) corrente – outras despesas correntes. 

B) corrente – juros e encargos da dívida. 
C) capital – investimento. 
D) capital – inversão financeira. 

E) extraorçamentária. 
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Fundação hospitalar de saúde municipal de ibaiti 

Contador/2012 
 
27. A norma contábil que diz que os registros contábeis devem ser realizados e as 

informações devem 
ser apresentadas de modo a não privilegiar interesses específicos e particulares de 

agentes e/ou entidade é: 
 
A ( ) Integridade; 

B ( ) Imparcialidade; 
C ( ) Objetividade; 
D ( ) Confiabilidade; 

E ( ) Fidedignidade. 
 

28. Considere as afirmações abaixo sobre Controle Interno: 
I – O Controle Interno Operacional está relacionado com as ações que propiciam o 
alcance dos objetivos da entidade. 

II – O Controle Interno Contábil está relacionado à observância da regulamentação 
pertinente. 
III – O Controle Interno Normativo está relacionado à veracidade e à fidedignidade dos 

registros e das 
demonstrações financeiras. 

IV – Tem a finalidade de salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade dos 
componentes patrimoniais. 
V – Deve estimular adesão às normas e às diretrizes fixadas. 

Assinale a alternativa correta: 
A ( ) I, II, III são falsas; 

B ( ) I, II, III são verdadeiras; 
C ( ) I, IV, V são falsas; 
D ( ) I, IV, V são verdadeiras; 

E ( ) I, III, V são verdadeiras. 
 
29. Estão sujeitos ao regime de depreciação todos os bens patrimoniais, EXCETO: 

 
A ( ) As Edificações de uso próprio; 

B ( ) Bens de uso comum que absorveram recursos públicos, considerados de vida útil 
indeterminada; 
C ( ) Terrenos rurais; 

D ( ) Veículos de transporte escolar; 
E ( ) As alternativas “b” e “c” estão corretas. 
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Prefeitura Municipal de Grandes Rios/ Paraná 

Contador/2012/ Exatus 
 
30 - Nas Demonstrações Contábeis o seu objetivo é fornecer informações sobre a posição 

___________________ e ___________________, o desempenho e as mudanças na posição 
financeira da entidade, que sejam úteis a um grande número de usuários em suas 

avaliações e tomadas de decisão econômica. Assinale nas respostas abaixo qual melhor 
se enquadraria no texto: 
 

a) Patrimonial e Financeira. 
b) Mercadológica e Patrimonial. 
c) Financeira e Bancária. 

d) Patrimonial e Contas a Pagar. 
 

31 - Em uma analise das Demonstrações Contábeis sobre o Balanço Patrimonial-BP. 
Assinale nas respostas abaixo as informações básicas apresentadas pelo BP: 
 

a) Mercadológica e Patrimonial. 
b) Patrimonial e Financeira. 
c) Financeira e Bancária. 

d) Patrimonial e Contas a Pagar. 
 

32 - Dentro dos Princípios Contábeis, assinale abaixo qual resposta representa o 
Princípio da Prudência: 
 

a) Determina a adoção do maior valor para os componentes do ativo e do menor para os 
do passivo. 

b) Pressupõe que a Entidade continuará em operação no futuro. 
c) O Patrimônio não se confunde com aquele dos sócios ou proprietários, no caso de 
sociedade ou instituição. 

d) Determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os 
do passivo. 
 

33 - Os grupos que compõem o Balanço Patrimonial são compostos pelos: ATIVOS, 
PASSIVOS e PATRIMONIO LIQUIDO (PL). Assinale nas respostas abaixo a que 

representa os PASSIVOS: 
 
a) É um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual 

se espera que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade. 
b) É uma obrigação atual da entidade como resultado de eventos já ocorridos, cuja 

liquidação se espera resulte na saída de recursos econômicos. 
c) É o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. 
d) É o valor residual do Patrimônio Líquido após a dedução de todos os seus ativos. 

 
38 - O conjunto completo de Demonstrações Contábeis que a entidade deve apresentar 
ao final de cada exercício, sendo esta uma empresa S/A de capital aberto. Assinale nas 

respostas abaixo a que representa o conjunto completo pelas iniciais: Exemplo: Balanço 
Patrimonial (BP) - Demonstração dos Fluxos de Caixa do Período (DFC): 

 
a) BP, DRE, DRA, DMPL, DFC e NE. 
b) BP, DRA, DMPL, DFC e NE. 

c) BP, DRE, DRA, DMPL, DFC, DVA e NE. 
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d) BP, DRE, DRA, DMPL, DFC, DVA, DDV e NE. 

 
35 - Na Classificação das contas do Ativo e Passivo que compõe o Balanço Patrimonial, 
estão classificados em Circulante e Não Circulante: 

 
I - Espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo 

operacional normal. 
II - Espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal. 
III - O passivo for exigível no período de após doze meses, ultrapassando a data das 

demonstrações contábeis. 
IV - A entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante 
pelo menos doze meses após a data de divulgação. 

Assinale a resposta que corresponda ao NÃO CIRCULANTE: 
 

a) Apenas I e II. 
b) Apenas I, II e IV. 
c) Apenas IV, I e III. 

d) Apenas III. 
 
36 - Na escrituração contábil o nível de detalhamento deve estar alinhado às 

necessidades de informação de seus usuários. A escrituração contábil deve ser 
executada considerando os pontos a seguir nominados: 

 
I - Em idioma e em moeda corrente nacionais. 
II - Em ordem cronológica de dia, mês e ano. 

III - Com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em 
elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. 

IV - Em idioma e em moeda corrente nacionais e dólares americanos. 
Assinale as respostas que corresponda com observância aos Princípios de 
Contabilidade: 

 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas I e IV. 

c) Apenas I, III e IV. 
d) Apenas IV. 

 
37 - Nos Balanços Públicos, especificamente o Balanço Financeiro, Anexo 13, houve 
uma mudança, que se liam Ativo e Passivo em seus títulos. Assinale na resposta abaixo 

qual é o título do Balanço Financeiro Anexo 13, após a mudança: 
 

a) Receitas e Despesas. 
b) Ingressos e Dispêndios. 
c) Ativo e Passivo. 

d) Superávit e Deficit. 
 
38 - ______________________________ evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, 

resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado 
patrimonial do exercício. Assinale nas respostas abaixo a que representa a do texto: 

 
a) Balanço Patrimonial. 
b) Balanço Orçamentário. 

c) Demonstração das Variações Patrimoniais. 



12 
 

d) Demonstrações de Fluxo de Caixa. 

 
 
39 - Nas Demonstrações das Variações Patrimoniais existem as Variações Ativas e 

Variações  
Passivas: 

I - São decorrentes de uma troca de bens, permutados entre os elementos do ativo por 
bens e ou valores de caráter permanente. 
II - Correspondem às variações patrimoniais, às alterações ou modificações que ocorrem 

no patrimônio, aumentando-o, porém não se originam da execução orçamentária. 
III - São movimentações que ocorrem por fatos inesperados, que acontecem até por 
serem inevitáveis, mas sempre aumentam o patrimônio. 

IV - Corresponde aos valores recebidos e classificados como receita orçamentária do 
exercício. 

Assinale a resposta que corresponda a Variações Ativas – Resultantes da Execução 
Orçamentária: 
 

a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas I e IV. 
c) Apenas I, III e IV. 

d) Apenas IV. 
 

40 - Quando ocorrer o cancelamento de dívidas passivas, em que, fatalmente, ocorre 
uma diminuição de obrigação por meio da diminuição dos valores da conta Dívida 
Fundada, que causa como consequência aumento da situação patrimonial, deixando a 

dívida passiva de existir. Assinale abaixo qual é o nome deste fato contábil da 
administração pública: 

 
a) Insubsistência Passiva. 
b) Superveniências Ativas. 

c) Superveniências Passivas. 
d) Insubsistência Ativa. 
 

41)- Assinale abaixo o nome que se dá a essa Conta de movimentação contábil no Anexo 
15, 

Demonstração das Variações Patrimoniais: 
 
a) Variações Ativas, Resultantes da Execução Orçamentária. 

b) Variações Ativas, Mutações Patrimoniais. 
c) Variações Ativas – Independente da Execução Orçamentária. 

d) Variações Passivas – Independente da Execução Orçamentária. 
 
42 - Dos Balanços da área pública: “Demonstrará as receitas e as despesas 

orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra 
orçamentárias, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, 
e os que se transferem para o exercício seguinte.” Assinale de qual Balanço o texto se 

refere: 
 

a) Balanço Orçamentário. 
b) Balanço Patrimonial. 
c) Balanço Financeiro. 

d) Balanço de Fluxo de Caixa. 
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Prefeitura Municipal de Aracruz/ES 

Contador/Funcab/2012 
 

 

43)- Assinale a opção INCORRETA com relação às Demonstrações Contábeis, tendo em 
vista a Lei n° 6.404/76 e suas alterações posteriores. 

 
A) No Balanço Patrimonial, o passivo é composto por três grupos: Circulante, não 
Circulante e 

Patrimônio Líquido. 
B) A Demonstração dos Fluxos de Caixa é obrigatória para todas as cias. abertas. 
C) A Demonstração do Valor Adicionado é obrigatória para todas as cias. abertas. 

D) No Balanço Patrimonial, o fundo de comércio adquirido será classificado no Ativo 
Não 

Circulante, no subgrupo Investimentos. 
E) A Demonstração do Valor Adicionado indicará o valor da riqueza gerada pela 
companhia e a sua distribuição. 

 
44 A Cia. Honesta distribuiu dividendos aos seus acionistas, ao final do exercício. A Cia. 
Atenciosa que é controladora da Cia. Honesta, terá direito ao percentual dos dividendos 

distribuídos, o que ocasionará mutações no seu patrimônio. Assim sendo, o lançamento 
correto a ser efetuado pela Cia. controladora para o registro contábil dessa operação 

ocasionará um crédito na conta: 
 
A) Dividendos a Receber. 

B) Receita de Dividendos. 
C) Lucros ou Prejuízos Acumulados. 

D) Investimentos. 
E) Receitas por Equivalência Patrimonial. 
 

45  Assinale a opção que apresenta a correlação correta, de acordo com a Legislação e 
as Normas Contábeis vigentes, entre o fato contábil apresentado e o respectivo 
lançamento. 

 
A) Vendas com recebimento dos valores antes da entrega das mercadorias – débito na 

conta Caixa e crédito na conta Receita de Vendas. 
B) Recebimento de clientes em cheque – débito na conta Bancos C/Movimento e crédito 
na conta Clientes. 

C) Reversão de Reserva para Contingências – débito na conta Lucros Acumulados e 
crédito na 

conta Reserva para Contingências. 
D) Provisão para o Imposto de Renda – débito na conta Lucros Acumulados e crédito na 
conta 

Provisão para Imposto de Renda.  
E) Aquisição pela Cia. de ações de sua emissão – débito na conta Ações em Tesouraria 
e Crédito na conta Caixa. 
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46  Assinale a opção INCORRETA. 
 
A) A documentação de auditoria é o registro dos procedimentos de auditoria executados, 

da 
evidência de auditoria relevante obtida e conclusões alcançadas pelo auditor. 

B) O arquivo de auditoria compreende uma ou mais pastas ou outras formas de 
armazenamento, em forma física ou eletrônica, que contém os registros que constituem 
a documentação de trabalho específico. 

C) Os papéis de trabalho são geralmente padronizados para facilitar seu uso e são 
classificados em cédulas mestras e cédulas analíticas ou de suporte. 
D) Todo trabalho de auditoria deve estar documentado nos papéis de trabalho, que são 

de 
propriedade exclusiva das empresas de auditoria, as quais são responsáveis por sua 

guarda e sigilo. 
E) Os papéis de trabalho, segundo as informações que contêm, devem ser arquivados 
em pastas. 

 
 
47 Segundo a Lei n° 6.404/76 e suas alterações posteriores, analise as assertivas a 

seguir e assinale a alternativa correta. 
 

I. A Reserva Legal poderá deixar de ser constituída no exercício em que o saldo dessa 
reserva, 
acrescido do montante das demais reservas de lucros constituídas no exercício, exceder 

30% (trinta por cento) do Capital Social. 
II. A Reserva Estatutária poderá ser constituída com base no lucro desde que haja 

previsão no Estatuto Social da companhia, no qual deverá ser estabelecido seu limite 
máximo. 
III. As contrapartidas de aumentos de valor atribuídos a elementos do ativo em virtude 

de novas avaliações serão classificadas como Reservas de Reavaliação. 
IV. No exercício em que houver lucro, se a distribuição de dividendo é incompatível com 
a situação financeira da companhia, o dividendo deixa de ser obrigatório e o valor não 

distribuído 
deve ser registrado como reserva de lucros. 

 
A) Estão corretas somente I, II e IV. 
B) Estão corretas somente I e II. 

C) Estão corretas somente II e IV. 
D) Estão corretas somente I, III e IV. 

E) Estão corretas somente II e III. 
 
 

48  Analise as assertivas a seguir e depois assinale a alternativa correta. 
 
I. Para concluir sobre a adequação ou não dos saldos contábeis, deve o auditor avaliar 

o sistema de controle interno das operações para assegurar-se de que os documentos e 
as informações processados pela contabilidade decorrem de operações fidedignas e 

realizadas em função dos objetivos da empresa auditada. 
II. O controle interno compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas 
coordenados, adotados numa empresa para proteger seus ativos, verificar a exatidão 

operacional e promover a obediência às diretrizes administrativas estabelecidas. 
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III. O objetivo do controle interno contábil é garantir o controle sobre as operações da 

empresa e a qualidade das informações e documentos a serem processados pelo sistema 
contábil. 
 

A) Somente I e III estão corretas. 
B) Somente I e II estão corretas. 

C) Somente I está correta. 
D) Somente II está correta. 
E) Estão corretas I, II e III. 

 
 

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI 

Contador/2012/UNIUV 
 

 
49. São exemplos de fatos administrativos, EXCETO: 
 

A ( ) Aquisição de um veículo; 
B ( ) Transferência de um funcionário de setor; 
C ( ) Depreciação de bens públicos; 

D ( ) Concessão de Empréstimos; 
E ( ) Amortização de uma dívida. 

 
50. O consumo de materiais e medicamentos pela Secretaria de Saúde, em seus 
procedimentos, pode 

ser classificado como um: 
 

A ( ) Ato administrativo; 
B ( ) Fato contábil permutativo; 
C ( ) Fato contábil modificativo diminutivo; 

D ( ) Fato contábil modificativo aumentativo; 
E ( ) Fato contábil misto. 
 

51. A norma contábil que diz que os registros contábeis devem ser realizados e as 
informações devem 

ser apresentadas de modo a não privilegiar interesses específicos e particulares de 
agentes e/ou entidade é: 
 

A ( ) Integridade; 
B ( ) Imparcialidade; 

C ( ) Objetividade; 
D ( ) Confiabilidade; 
E ( ) Fidedignidade. 

 
52. Considere as afirmações abaixo sobre Controle Interno: 
 

I – O Controle Interno Operacional está relacionado com as ações que propiciam o 
alcance dos 

objetivos da entidade. 
II – O Controle Interno Contábil está relacionado à observância da regulamentação 
pertinente. 
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III – O Controle Interno Normativo está relacionado à veracidade e à fidedignidade dos 

registros e das 
demonstrações financeiras. 
IV – Tem a finalidade de salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade dos 

componentes patrimoniais. 
V – Deve estimular adesão às normas e às diretrizes fixadas. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 

A ( ) I, II, III são falsas; 
B ( ) I, II, III são verdadeiras; 
C ( ) I, IV, V são falsas; 

D ( ) I, IV, V são verdadeiras; 
E ( ) I, III, V são verdadeiras. 

 
 
53. Estão sujeitos ao regime de depreciação todos os bens patrimoniais, EXCETO: 

 
A ( ) As Edificações de uso próprio; 
B ( ) Bens de uso comum que absorveram recursos públicos, considerados de vida útil 

indeterminada; 
C ( ) Terrenos rurais; 

D ( ) Veículos de transporte escolar; 
E ( ) As alternativas “b” e “c” estão corretas. 
 

 
Prefeitura Municipal de Igarassú 

Contador/2012 
 
54. Assinale a alternativa que representa uma demonstração obrigatória para a área 

pública, que não é exigida pela contabilidade empresarial. 
 
A) Balanço Financeiro. 

B) Balanço Patrimonial. 
C) Fluxo de Caixa. 

D) Demonstração do Resultado. 
E) Balancetes. 
 

55. O regime para reconhecimento das receitas no Sistema Patrimonial é: 
 

A) competência. 
B) caixa. 
C) integral. 

D) parcial. 
E) misto. 
 

56. A receita descontada do servidor público para custeio do Regime Próprio de 
Previdência Social é classificada, no Balanço Financeiro da Prefeitura, como: 

 
A) corrente – tributária. 
B) corrente – contribuição. 

C) capital – investimento. 
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D) capital – inversão financeira. 

E) extra orçamentária. 
 
57. A despesa com juros das operações de crédito por antecipação de receita deve ser 

empenhada como: 
 

A) corrente – outras despesas correntes. 
B) corrente – juros e encargos da dívida. 
C) capital – amortização da dívida. 

D) capital – inversão financeira. 
E) extra orçamentária. 
 

58. Quando a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a obrigatoriedade da Lei 
Orçamentária Anual, estava atendendo ao princípio orçamentário da: 

 
A) publicidade. 
B) universalidade. 

C) exclusividade. 
D) unidade. 
E) não vinculação. 

 
59. A despesa que não pode ser classificada como Passivo Financeiro no Balanço 

Patrimonial é: 
A) os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. 
B) os serviços da dívida a pagar. 

C) os salários não reclamados. 
D) a dívida fundada. 

E) os débitos de tesouraria. 
 

 

Prefeitura de Itaboraí-RJ 
Contador/2012/ Fundação Don Cintra 

 

60. Em 31 de dezembro, foram levantados os seguintes dados na contabilidade de uma 
empresa revendedora de mercadorias: 

 
Compras de mercadorias..................... R$ 5.500 
Vendas de mercadorias......................... R$ 22.000 

Devolução de compras........................ R$ 500 
Devolução de vendas........................... R$ 2.000 

Considere também as seguintes informações complementares: 
 
I – o inventário de mercadorias realizado no final do exercício apurou o montante de R$ 

1.000; 
II – o lucro bruto nas operações com mercadorias foi igual a R$ 8.250; 
III – nas operações com mercadorias o imposto incidente era de 20%. 

Pode-se afirmar que o valor do estoque de mercadorias no início do exercício era igual 
a: 

 
A) R$ 4.750 
B) R$ 4.850 

C) R$ 5.950 



19 
 

D) R$ 6.350 

E) R$ 6.500 
 
61. Em 10/05/2010, a Empresa Industrial vendeu a prazo para uma revendedora 2.000 

unidades de um determinado produto, pelo preço unitário de R$ 150. A respeito dessa 
operação são conhecidas as seguintes informações:  

- concedido desconto no ato no valor de R$ 4.000; 
- ICMS incidente e destacado na nota fiscal de 15%; 
- IPI incidente de 10%; 

- PIS s/Faturamento: R$ 1.500; 
- COFINS s/Faturamento: R$ 4.500 
- pagamento de frete pela Empresa Industrial: R$ 5.000 

 
Com esses dados, a receita líquida de vendas referente à operação realizada foi igual a: 

 
A) R$ 250.000 
B) R$ 245.600 

C) R$ 245.000 
D) R$ 240.000 
E) R$ 210.000 

 
62. Em 30 de setembro, a conta Duplicatas a Receber da Empresa XWZ Ltda. 

apresentava um saldo de R$ 13.500. Durante o mês de outubro, as seguintes operações 
foram realizadas:  
- venda de mercadorias no valor de R$ 140.000, sendo 60% à vista; 

- recebimento de duplicatas no valor de R$ 9.000; 
- desconto de duplicatas no Banco Alvorada no total de R$ 36.000; 

- pagamento realizado de duplicatas no Banco Alvorada no valor de R$ 30.000. 
 
Sabendo-se que o Banco Alvorada devolveu em 30/10 duplicatas no valor de R$ 6.000 

que não foram liquidadas na data do vencimento, o saldo da conta Duplicatas a Receber, 
em 31/10, era igual a: 
 

A) R$ 24.500 
B) R$ 27.500 

C) R$ 28.500 
D) R$ 30.500 
E) R$ 36.500 

 
63. Em 10/06/2010, a Empresa Comercial AWZ Ltda. adquiriu à vista 10.000 unidades 

de uma determinada mercadoria para revenda por R$ 40 cada unidade. A empresa está 
sujeita à incidência do PIS e da COFINS no regime não cumulativo, com alíquotas de 
1,65% e 7,6%, respectivamente. O ICMS incidente era de 18%. Com essas informações, 

o valor das mercadorias apropriadas no estoque correspondeu a: 
 
A) R$ 280.000 

B) R$ 291.000 
C) R$ 328.000 

D) R$ 365.000 
E) R$ 400.000 
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64. Na terminologia utilizada em custos, o conceito ou o entendimento de Custo de 

Transformação corresponde ao somatório dos seguintes elementos: 

A) mão de obra direta e mão de obra indireta 

B) materiais diretos e mão de obra direta 
C) matéria-prima e mão de obra indireta 
D) mão de obra direta e custos indiretos 

E) custos indiretos e custos diretos 
 
65. Determinada indústria vendeu, no exercício de 2010, 9.000 unidades de um 

determinado produto no montante de R$ 1.080.000. Sabendo-se que no período o custo 
variável unitário foi de R$ 93 e os custos fixos totais alcançaram o montante de R$ 

216.000, a quantidade de unidades do produto que igualou o nível de vendas ao seu 
custo total correspondeu a: 
 

A) 4.000 
B) 5.000 

C) 6.000 
D) 7.000 
E) 8.000 

 
66. Em 31/12/2010, constavam registrados, na contabilidade da Cia. Industrial AXZ, 
os seguintes gastos relativos ao seu processo de produção: 

 
Mão de obra direta.................................................. R$ 100.000 

Salários da supervisão da produção.......................... R$ 30.000 
Energia elétrica....................................................... R$ 15.000 
Matéria-prima consumida......................................... R$ 78.000 

Depreciação da instalação fabril.................................R$ 5.000 
Materiais consumidos na manutenção fabril.................R$ 10.000 

O montante correspondente aos custos fixos apropriados na produção foi igual a: 
 
A) R$ 30.000 

B) R$ 35.000 
C) R$ 45.000 
D) R$ 50.000 

E) R$ 60.000 
 

67. A Industrial ABC Ltda. iniciou suas atividades em 01/03/ 2010; no final do exercício 
foram levantados os seguintes dados relativos ao seu processo de produção:  

Produto                                              ALFA                               BETA 

Material Direto                                 210.000                            140.000 

Mão de Obra Direta                         120.000                             180.000 

Horas de Produção no período            2.000                               1.000 

 
Observe também as seguintes informações complementares: 
I) os gastos indiretos de produção comuns aos dois produtos foram no montante de R$ 

390.000; 
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II) os gastos indiretos são atribuídos a cada produto com base nas horas de produção; 

III) foram produzidas 10.000 unidades de cada produto durante o exercício. 
 
No exercício, o custo unitário de produção do produto ALFA foi equivalente a: 

 
A) R$ 59,00 

B) R$ 52,50 
C) R$ 49,00 
D) R$ 48,00 

E) R$ 45,50 
 

Prefeitura de Jaú 

Contador/2012/ Sigma 
 

 
68) Princípios orçamentários são premissas, linhas norteadoras a serem observadas na 
concepção e execução da lei orçamentária. Sobre o princípio da anualidade é correto 

afirmar que 
A) o orçamento deve conter todas as receitas e despesas referentes aos poderes da União, 
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. 

B) o orçamento deve ter vigência limitada a um exercício financeiro. 
C) todas as leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) são encaminhadas pelo Poder 

Executivo para discussão e aprovação pelo Poder Legislativo. 
D) no orçamento, deve haver somente um orçamento para um exercício financeiro, com 
todas as receitas e despesas.  

E) a lei orçamentária não poderá conter matéria estranha à previsão das receitas e à 
fixação das despesas. 

 
69) No Brasil, as demonstrações contábeis obrigatórias para evidenciação e/ou 
consolidação da posição financeira e dos resultados das companhias de grande porte, 

de capital aberto ou fechado, ressaltando que as notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações contábeis obrigatórias, são 
 

A) balanço patrimonial; demonstração do resultado; demonstrações das mutações do 
patrimônio líquido; demonstração do fluxo de caixa (inclusive para companhia de capital 

fechado com patrimônio líquido inferior a R$ 2 milhões); demonstração do valor 
adicionado. 
B) balanço patrimonial; demonstração do resultado; demonstrações das mutações do 

patrimônio líquido; demonstração do fluxo de caixa (exceto para companhia de capital 
fechado com patrimônio líquido superior a R$2 milhões); demonstração do valor 

adicionado. 
C) balanço patrimonial; demonstração do resultado; demonstrações das mutações do 
patrimônio líquido; demonstração das origens e aplicação de recursos (exceto para 

companhia de capital fechado com patrimônio líquido superior a R$2 milhões); 
demonstração do valor adicionado. 
D) balanço patrimonial; demonstração do resultado; demonstrações das mutações do 

patrimônio líquido; demonstração do fluxo de caixa (exceto para companhia de capital 
fechado com patrimônio líquido inferior a R$2 milhões); demonstração do valor 

adicionado. 
E) balanço patrimonial; demonstração do resultado; demonstrações das mutações do 
patrimônio líquido; demonstração das origens e aplicação de recursos (exceto para 
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companhia de capital fechado com patrimônio líquido inferior a R$2 milhões); 

demonstração do fluxo de caixa; demonstração do valor adicionado. 
 
 

 
 

70) Em relação aos princípios contábeis, verifica-se que a CVM (Comissão de Valores 
Mobiliários), o CFC (Conselho Federal de Contabilidade) e o CPC (Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis) possuem instrumentos legais. Pode-se afirmar que em 

relação às “precauções nas avaliações do patrimônio”, verifica-se que a deliberação da 
CVM aborda como 
 

A) objetividade: a resolução do CFC contempla e o documento de pronunciamento do 
CPC aborda a primazia da essência sob a forma, sendo os instrumentos legais da CVM 

e do CFC convergentes em relação ao CPC. 
B) materialidade: a resolução do CFC não contempla e o documento de pronunciamento 
do CPC aborda a sua relevância, sendo os instrumentos legais da CVM e do CFC 

divergentes em relação ao CPC. 
C) princípio de denominador comum monetário: a resolução do CFC como atualização 
monetária e é inexistente no documento de pronunciamento do CPC, sendo os 

instrumentos legais da CVM e do CFC divergentes em relação ao CPC. 
D) realização da receita e confronto das despesas com as receitas e com os períodos 

contábeis: a resolução do CFC como competência e no documento de pronunciamento 
do CPC também como competência, sendo os instrumentos legais da CVM e do CFC 
convergentes em relação ao CPC. 

E) Conservadorismo: a resolução do CFC aborda como prudência bem como o 
pronunciamento do CPC (que também aborda como prudência), sendo os instrumentos 

legais da CVM e do CPC convergentes em relação ao CPC. 
 
71) O valor contábil de um bem é de R$20.000,00. Após o primeiro ano, verifica-se que 

o valor contábil deste bem passou a ser R$18.000,00, considerando a depreciação do 
primeiro ano. No entanto, pelo fato do surgimento de um novo modelo com muitas 
funções complementares, o bem rapidamente perdeu valor de mercado. Em uma 

situação de venda, o máximo que a empresa conseguiria no mercado seriam 
R$12.000,00. Considerando que o valor contábil é superior ao valor recuperável do 

ativo, de acordo com o teste de impairment, o mais correto 
será 
 

A) evidenciá-lo pelo valor que efetivamente ele vale e que está baseado no preço que a 
empresa conseguiria na hipótese de sua venda. 

B) elaborar um relatório interno para registro de que o desempenho econômico do ativo 
está pior do que o esperado e deixar os lançamentos como estão, respeitando a legislação 
fiscal e a primazia da forma sobre a essência. 

C) realizar cálculo para prever a inatividade do ativo, planos para descontinuidade e 
reavaliação da vida útil do ativo, respeitando a primazia da forma sobre a essência. 
D) evidenciá-lo pelo valor de aquisição, prevalecendo a essência sob a forma. 

E) evidenciá-lo pelo valor futuro e verificar a taxa de juros de mercado ou outras taxas 
de mercado de retorno sobre o investimento, respeitando a primazia da forma sobre a 

essência. 
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Itaipú Binacional 

Contador/2012/ UFPR 
 
72)- - Determinada empresa pública elabora licitação para contratação de seguro de 

veículos para o ano de 2010. Ao encerrar o processo licitatório, paga R$ 36.000,00 em 
dezembro de 2009, a título de prêmio de seguro, à empresa vencedora do certame. 

Considerando esses dados, assinale a alternativa correta. 
 
a) A despesa de seguros é de R$ 3.000,00 em dezembro de 2009. 

b) A saída de caixa é de R$ 3.000,00 por mês ao longo de 2010. 
c) A despesa de seguros é de R$ 3.000,00 por mês ao longo de 2010. 
d) A saída de caixa é de R$ 36.000,00 em 2010. 

e) A despesa de seguros é de R$ 36.000,00 em dezembro de 2009. 
 

73)- Determinada empresa adquire mercadorias para revenda no valor de R$ 15.000,00. 
Desse total, R$ 1.500,00 referem-se ao IPI, R$ 2.295,00 ao ICMS e R$ 700,00 ao frete 
pago pela entrega das compras. Qual o custo das mercadorias, sabendo-se que a 

empresa venderá os produtos com a incidência somente de ICMS? 
 
a) R$ 10.505,00. 

b) R$ 11.205,00. 
c) R$ 12.005,00. 

d) R$ 12.705,00. 
e) R$ 13.405,00. 
 

74)- Sobre a transação contábil que afeta o CCL (Capital Circulante Líquido), assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
a) Aumento de capital em dinheiro. 
b) Vendas de ativos permanentes para recebimento a longo prazo. 

c) Pagamento de salários. 
d) Recebimento de duplicatas. 
e) Pagamento de dividendos. 

 
Considerando os valores do Balanço Patrimonial a seguir, responda as questões 18 e 

19.  
ATIVO               2009             2010              PASSIVO               2009        2010 
Ativo Circulante 68.750 82.500 Passivo Circulante 52.250 43.500 

Caixa 5.000 10.000 Fornecedores 29.000 17.000 
Clientes 31.250 22.500 Impostos a Recolher 23.250 26.500 

Estoques 32.500 50.000 Passivo Não Circulante 3.750 3.000 
Ativo Não Circulante 38.750 47.500 Patrimônio Líquido 51.500 83.500 
Realizável a Longo Prazo 15.750 5.000 Capital Social 35.000 60.000 

Imobilizado 10.500 22.500 Reservas de Capital 14.000 18.500 
Intangível 12.500 20.000 Reservas de Lucros 2.500 5.000 
TOTAL 107.500 130.000 TOTAL 107.500 130.000 

 
75 - Com base nesse balanço, assinale a alternativa correta. 

a) O Capital Circulante Líquido da empresa aumentou R$ 22.500,00 em 2010 em 
relação ao período de 2009. 
b) O índice de liquidez seca em 2010 é igual a 1,32. 

c) O índice de endividamento geral em 2010 é igual a 33%. 
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d) O ativo não circulante de 2010 aumentou 37% em relação ao período de 2009. 

e) O índice de liquidez imediata de 2010 é igual a 0,12. 
19 - Considere as seguintes informações extraídas da contabilidade da Companhia Delta 
Ltda: 

A companhia adota regime de Inventário Periódico para controle do estoque. 
Relativamente ao exercício social que iniciou em 01.09.x1 e encerrou em 31.08.x2, 

obteve lucro bruto na ordem de 25% sobre as vendas líquidas efetuadas, as quais 
totalizaram R$ 5.200,00. O estoque inicial de mercadorias em estoques e as compras 
do mesmo período foram, respectivamente, de R$ 2.200,00 e R$ 4.000,00. Com base 

nessas informações, quando aplicáveis, qual o valor das mercadorias remanescentes no 
estoque em 31.08.x2? 
 

a) R$ 1.250,00. 
b) R$ 2.300,00. 

c) R$ 3.100,00. 
d) R$ 3.750,00. 
e) R$ 6.200,00. 

 
76 - Assinale a alternativa correta. 
a O endividamento da empresa aumenta em 2010. 

b) De 2009 para 2010 o ativo não circulante diminui. 
c) A variação na conta Patrimônio Líquido representa a maior aplicação de recursos de 

um ano para outro. 
d) De 2009 para 2010 o índice de liquidez aumenta. 
e) A variação na conta estoques representa a maior fonte de recursos de um ano para 

outro. 
 

77 - Os trabalhadores da Cia ABC trabalharam em determinada empresa durante o mês 
de setembro/X2 e receberam o pagamento em 5/10/X2. Considerar esse fato para efeito 
de registro contábil na BASE DE CAIXA em vez de no REGIME DE COMPETÊNCIA terá 

a seguinte consequência nas demonstrações contábeis elaboradas em setembro/x2: 
 
a) aumento do passivo. 

b) aumento do ativo. 
c) aumento das despesas. 

d) não haverá alteração nos indicadores decorrentes do fluxo de caixa operacional da 
empresa. 
e) aumento no lucro ou redução do prejuízo. 

 
78 - No contexto de auditoria das demonstrações contábeis, testes substantivos são 

procedimentos de auditoria que: 
 
a) são desenhados para descobrir eventos subsequentes significativos. 

b) podem tomar a forma de testes de transações, testes de saldos ou testes analíticos. 
c) podem ser eliminados sob certas circunstâncias. 
d) aumentarão proporcionalmente com o risco de detecção aceito pelo auditor. 

e) não são imprescindíveis, uma vez que o auditor obtém evidências individuais de todos 
os saldos ou transações constantes nas demonstrações contábeis. 

 
79 - Investigações com pessoal de almoxarifado sobre estoques eventualmente obsoletos 
ou de pouca movimentação fornecem segurança a respeito de afirmações da 

administração sobre: 
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a) existência. 
b) apresentação. 
c) avaliação. 

d) integridade. 
e) divulgação. 

 
 
80) Responda a única questão correta  

 
a)-Qualquer cidadão brasileiro poderá alegar, em caso de não observância de uma lei, 
que a desconhecia e por isso deixou de cumpri-la. 

b) Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes 
e os princípios gerais de direito. 

c) A lei, uma vez aprovada pelo Congresso Nacional, entrará imediatamente em vigor. 
d) O ato jurídico consumado sob a vigência de determinada lei poderá ser invalidado 
com fundamento em lei posterior, pois o direito brasileiro não protege o chamado ato 

jurídico perfeito. 
e) A lei posterior somente revoga a lei anterior quando expressamente o declarar. 
 

81 - Em relação ao Código Civil brasileiro, assinale a alternativa correta. 
 

a) A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a 
salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 
b) No Brasil, as pessoas menores de 18 (dezoito) anos são consideradas absolutamente 

incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. 
c) A menoridade cessa aos 16 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática 

de todos os atos da vida civil, inclusive o exercício do direito de voto. 
d) O direito brasileiro não reconhece qualquer direito ao nascituro. 
e) O direito brasileiro não distingue a incapacidade relativa da incapacidade absoluta, 

permitindo que a pessoa menor de 16 anos pratique atos da vida civil, desde que 
validamente assistida. 
 

82 - Considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A Ética Profissional representa um conjunto de normas direcionadas à conduta dos 
integrantes de determinada categoria profissional, tendo como finalidade primordial a 
de regulamentar não só o exercício da profissão como também o comportamento ético 

do profissional que a exerce. 
2. As noções de Ética e de Moral são idênticas e têm o mesmo alcance. 

3. A Ética Profissional deve considerar, além das regras inerentes ao exercício da 
profissão (p. ex., zelo, 
dedicação, honestidade e sigilo), o respeito aos colegas de profissão e clientes.  

4. As regras de Ética Profissional têm como função proteger a independência do 
profissional, devendo este sujeitar-se às convicções do seu cliente ou empregador. 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 

e) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
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83 - Considerando que no ano de 2010 uma empresa comercial optou pelo regime de 
tributação com base no lucro presumido, faturou R$ 10 milhões e apurou lucro antes 

do imposto de renda de R$ 1 milhão, terá que recolher imposto de renda no montante 
de: 

 
a) R$ 226.000,00. 
b) R$ 176.000,00. 

c) R$ 150.000,00. 
d) R$ 120.000,00. 
e) R$ 12.000,00. 

 
84 - São registradas como reservas de capital as contas que registrarem: 

1. a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do 
preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada 
à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures 

ou partes beneficiárias. 
2. o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição. 
3. o prêmio recebido na emissão de debêntures. 

4. as doações e as subvenções para investimento. 
 

Estão corretos os itens: 
 
a) 1 e 2 apenas. 

b) 1 e 3 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 

d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
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Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista 

Contador/Instituto Soler/2012 
 
85. Uma das especializações a seguir admite o exercício profissional como empregado 

(interno) ou independente (externo): 
 

a) Perícia. 
b) Controller. 
c) Empresário contábil. 

d) Auditoria. 
 
86. Um dos maiores expoentes da Contabilidade foi um:  

 
a) Empresário americano. 

b) Frade franciscano. 
c) Mafioso italiano. 
d) Sonegador australiano. 

 
87. O principal cenário mundial da Contabilidade de hoje é: 
 

a) EUA. 
b) Itália. 

c) Alemanha. 
d) Canadá. 
 

88. Acréscimo no Patrimônio Líquido em proporção superior ao Capital de Terceiros 
fortalecerá de imediato: 

 
a) Situação mercadológica. 
b) Situação real. 

c) Situação financeira. 
d) Situação econômica. 
 

89. Indique a alternativa que evidencia apenas Despesa: 
 

a) Salário, matéria-prima, estoque, material secundário. 
b) Juros, mão-de-obra, duplicatas a receber, máquinas. 
c) Encargos sociais, embalagem, imposto de renda. 

d) Comissão de vendedores, propaganda, aluguel de escritório. 
 

90. A empresa vendeu $ 15 milhões, só recebendo $ 5 milhões; teve como despesa do 
resultado $ 12milhões, só pagando $ 1 milhão. Os resultados pelos Regimes de 
Competência e Caixa são, respectivamente: 

 
a) 3 milhões e 4 milhões. 
b) 4 milhões e 5 milhões. 

c) 5 milhões e 6 milhões. 
d) 5 milhões e 1 milhão. 

 
 
 

 



29 
 

 

91. A compensação do prejuízo contábil com reserva de capital é: 
 
a) Obrigatória, mesmo existindo lucros acumulados; 

b) Facultativa, independente da existência de lucros acumulados e reservas de lucros; 
c) Obrigatória, se persistirem prejuízos após a absorção dos lucros acumulados e 

reservas de lucros; 
d) Facultativa, se persistirem prejuízos após a sua absorção pelos lucros acumulados e 
pelas reservas de lucros; 

 
92. Na Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos:  
 

a) A realização do capital é uma aplicação; 
b) O aumento do ativo diferido é uma origem; 

c) O encargo de depreciação é uma origem; 
d) O aumento do exigível a longo prazo é uma aplicação; 
 

93. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Será relevante o investimento em coligada e controlada quando o seu valor 

isoladamente for igual ou superior a 10% do Patrimônio Líquido da investidora. 
b) Será relevante o total dos investimentos em coligadas e controladas quando o seu 

montante for igual ou superior a 15% do Patrimônio Líquido da investidora. 
c) A coligação, segundo a Lei das S/A, somente pode ser determinada de forma direta. 
d) O controle é sempre determinado de forma direta. 

 
94. Consoante dispõe o art. 186 da Lei 6404/76, o montante do dividendo por ação do 

capital social deve ser incluído na seguinte Demonstração: 
 
a) De lucros ou prejuízos acumulados. 

b) Balanço patrimonial. 
c) Do resultado do exercício. 
d) De origens e aplicações. 

 
95. Não são classificadas no Patrimônio Líquido, as seguintes contas: 

 
a) Ações em tesouraria e/ou quotas liberadas. 
b) Capital social a realizar e prejuízos acumulados. 

c) Prejuízos acumulados e reserva de bônus para subscrição. 
d) Investimentos permanentes e dividendos a receber. 

 
96. De acordo com a Lei 6404/76, dentre as quatro opções, assinale aquela que contém 
a afirmativa correta. 

 
a) No Ativo Circulante são classificados, entre outros, os direitos realizáveis no curso do 
exercício social subseqüente e as despesas do exercício seguinte ao balanço. 

b) No Ativo Realizável a Longo Prazo são classificados, entre outros, os bens e direitos 
realizáveis após o término do exercício seguinte ao balanço e os bens e direitos oriundos 

dos negócios realizados por controladas, coligadas, proprietários, sócios, acionistas e 
diretores. 
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c) Em investimentos, no Ativo Permanente, são classificadas as participações 

permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza que não se 
destinem à manutenção da atividade da empresa. 
d) No Ativo Diferido são classificadas, entre outras, as contas representativas das 

aplicações de recursos que contribuirão para a formação do resultado de mais de um 
exercício social. 

 
 

Prefeitura Municipal de Valença 

Contador/2012/Funcab 

 

97)- Com relação aos Princípios de Contabilidade, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) O Princípio da Entidade estabelece que a soma ou agregação contábil de patrimônios 

autônomos não resulta em nova entidade, mas numa unidade de natureza econômico-
contábil. 
B) O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas 

e de despesas correlatas. 
C) O Princípio da Prudência estabelece que é necessário ponderar a relação entre a 

oportunidade e a confiabilidade da informação. 
D) O Princípio do Registro pelo Valor Original determina que os componentes do 
patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, 

expressos em moeda nacional. 
E) O Princípio da Continuidade 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. 
 

98)-Com relação à avaliação dos itens patrimoniais no Balanço Patrimonial, com base 
na Lei n° 6.404/76 e suas alterações posteriores, é INCORRETO afirmar: 
 

A) Os elementos do Ativo decorrentes de operações de longo prazo devem ser ajustados 
a valor presente, e os de curto prazo ajustados quando houver efeito relevante. 

B) As obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de paridade cambial, serão 
convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio em vigor na data da transação. 
C) O Imposto sobre a Renda a pagar com base no resultado do exercício será computado 

pelo valor 
atualizado até a data do balanço. 

D) Os direitos classificados no Ativo Intangível serão avaliados pelo custo de aquisição 
subtraído do 
saldo da respectiva conta de amortização.  

E) Os estoques de mercadorias fungíveis destinados à venda poderão ser avaliados pelo 
valor de mercado, quando esse for o costume mercantil aceito pela técnica contábil. 
 

99)- Com relação às Demonstrações Financeiras, de acordo com a legislação vigente 
assinale a alternativa 

correta.  
A) A Demonstração dos Fluxos de Caixa não é obrigatória para as companhias que, na 
data do 

balanço, apresentarem patrimônio líquido inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
reais). 
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B) A Demonstração do Valor Adicionado é obrigatória apenas para as companhias 

abertas com 
patrimônio líquido superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 
C) Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, a conta Resultado Positivo da Equivalência 

Patrimonial 
deve ser eliminada do resultado, por subtração, pois não afeta os fluxos de caixa. 

D) As Notas Explicativas devem indicar os principais critérios de avaliação dos 
elementos patrimoniais, 
bem como todos os investimentos em outras sociedades. 

E) A movimentação ocorrida em todas as contas do Patrimônio Líquido em determinado 
período é 
evidenciada na Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados. 

 
100)- Assinale a opção que apresenta somente contas classificadas no Passivo. 

 
A) Adiantamentos de Clientes, Empréstimos a Pagar, Provisão para Férias. 
B) Receitas Antecipadas, Fornecedores, Seguros a Vencer. 

C) Aluguéis Passivos, Seguros a Pagar, Encargos Sociais a Recolher. 
D) Aluguéis Ativos a Vencer, IPI a Recuperar, Salários a Pagar. 
E) Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para IR, Salários a Pagar. 

 
 

 
101)- Considere as informações a seguir (somente contas e valores). Com base na 
legislação vigente, a Reserva Legal a ser constituída no exercício será de: 

 
A) R$ 5.600,00. 

B) R$ 350,00. 
C) R$ 4.200,00. 
D) R$ 2.800,00. 

E) R$ 1.550,00. 
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GABARITO 

1- E 
2- D 
3- A 

4- C 
5- E 
6-B 

7-E 
8-D 

9-A 
10-B 
11-A 

12-C 
13-B 

14-E 
15-B 
16-D 

17-C 
18-A 
19-A 

20-E 
21-E 

22-E 
23-E 
24-D 

25-E 
26-C 
27-B 

28-D 
29-E 

30-ANULADA 
31-B 
32-D 

33-B 
34-C 

35-D 
36-A 
37-B 

38-C 
39-D 
40-A 

41-B 
42-C 

43-D 
44-D 
45-E 

46-D 
47-C 

48-B 
49-B 
50-C 
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51-B 

52-D 
53-E 
54-A 

55-A 
56-E 

57-E 
58-D 
59-E 

60-A 
61-B 
62-D 

63-B 
64-D 

65-E 
66-E 
67-A 

68-A 
69-E 
70-D 

71-E 
72-C 

73-D 
74-B 
75-A 

76-D 
77-E 

78-B 
79-C 
80-B 

81-A 
82-D 
83-B 

84-A 
85-D 

86-B 
87-A 
88-D 

89-D 
90-A 

91-D 
92-C 
93-D 

94-A 
95-D 
96-A 

97-B 
98-C 

99-B 
100-C 
101-A 

 


