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TÉCNICO CONTÁBIL

A página com o cartão-resposta estará disponível para
preenchimento no SuficienciaContabil.com.br das 09:30h às 13:30h
deste domingo (08/03/2015).
O Gabarito será disponibilizado na página de downloads e na
página do simulado, no Suficiência Contábil, às 15:30hs. O candidato
também poderá adquirir as questões resolvidas.

BOA PROVA!
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1) Sobre os Princípios de Contabilidade, com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade
vigentes, estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, assinale a opção correta.
a) Na aplicação dos Princípios de Contabilidade, os aspectos formais devem prevalecer
sobre a essência das transações.
b) O Princípio do Registro pelo Valor Original estabelece que os componentes
patrimoniais, ativos e passivos, uma vez integrados ao patrimônio, só poderão sofrer
variações em consequência da atualização monetária.
c) O Princípio da Entidade estabelece que o patrimônio pertence à Entidade, sendo que a
recíproca não é verdadeira.
d) O Princípio da Prudência estabelece que é necessário ponderar a relação entre a
oportunidade e a confiabilidade da informação.

2) A compra de um Veículo para uso próprio da empresa, pagando-se metade à vista em
dinheiro e a outra metade através de duplicatas, será contabilizada por intermédio de um
único lançamento de
a) Segunda fórmula
b) Primeira fórmula
c) Terceira fórmula
d) Quarta fórmula

3) A empresa Vibe LTDA mandou elaborar a folha de pagamento do mês de Janeiro com os
seguintes dados:
Salários e Ordenados
Horas extras trabalhadas
Imposto de renda retido na fonte
Contribuição para o INSS, parte dos empregados
Contribuição para o INSS, parte patronal
Depósito para o FGTS

R$ 50.000,00
R$ 5.000,00
R$ 15.125,00
11%
20%
8%

Com base nos dados informados, pode-se dizer que a empresa, em decorrência dessa folha
de pagamento referente a janeiro, terá despesas totais no valor de
a) R$ 85.525,00
b) R$ 91.575,00
c) R$ 76.450,00
d) R$ 70.400,00
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4) Os Princípios de Contabilidade estão elencados na Resolução CFC 750/93 e são os
seguintes: da Entidade, da Continuidade, da Oportunidade, do Registro pelo Valor Original,
da e da Prudência. Relacione a coluna da esquerda com a da direita e logo após marque a
alternativa que preencha corretamente a sequência que conceitua tais princípios.
(1) Princípio da Entidade

(2) Princípio da Continuidade

(3) Princípio da Oportunidade

( ) Determina que os componentes do
patrimônio
devem
ser
inicialmente
registrados pelos valores originais das
transações, expressos em moeda nacional.
( ) Determina que os efeitos das transações
e outros eventos sejam reconhecidos nos
períodos
a
que
se
referem,
independentemente do recebimento ou
pagamento.
( ) Determina a adoção do menor valor para
os componentes do ATIVO e do maior para os
do PASSIVO, sempre que se apresentem
alternativas igualmente válidas para a
quantificação das mutações patrimoniais que
alterem o patrimônio líquido.

(4) Princípio do Registro pelo ( ) Aquele que reconhece o patrimônio como
Valor Original
objeto da Contabilidade e afirma a
autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um Patrimônio particular no
universo dos patrimônios existentes.
(5) Princípio da Competência
( ) Refere-se ao processo de mensuração e
apresentação dos componentes patrimoniais
para produzir informações íntegras e
tempestivas
(6) Princípio da Prudência
( ) 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.

a)
b)
c)
d)

4; 5; 3; 1; 6; 2
4; 5; 6; 1; 3; 2
2; 5; 6; 3; 1; 4
2; 5; 3; 1; 6; 2

5) A azienda Castilho LTDA opera com vendas a prazo alternando a cobrança em carteira e em
bancos, mediante desconto de duplicatas. Em primeiro de abril mantinha as duplicatas de
sua emissão nº 03, 05 e 08 em carteira de cobrança e as de nº 04, 06 e 07, descontadas no
banco. Cada uma dessas letras tinha valor de face de R$ 600,00, exceto a nº 7, cujo valor
era R$ 700,00.
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Durante o mês de abril ocorreram os seguintes fatos:
- vendas a prazo com emissão das duplicatas nº 09, 10 e 11 (3 x 500)
- vendas à vista mediante notas fiscais
- desconto bancário das duplicatas nº 09 e 10
- recebimento em carteira das duplicatas nº 03 e 05
- devolução pelo banco da duplicata nº 04, sem cobrar
- recebimento pelo banco da duplicata nº 07

R$ 1.500,00
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.200,00
R$ 600,00
R$ 700,00

Com essas informações podemos concluir que, após a contabilização, o saldo final das
contas Duplicatas a Receber e Duplicatas Descontadas será, respectivamente, de:
a) R$ 1.600,00 e R$ 3.300,00
b) R$ 3.300,00 e R$ 1.600,00
c) R$ 1.400,00 e R$ 1.600,00
d) R$ 2.000,00 e R$ 2.200,00

6) De acordo com a Lei das Sociedades Anônimas, considera-se relevante o investimento:
a) Em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor de realização é igual ou superior a
15% do valor do patrimônio líquido da companhia.
b) No conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o valor corrente é igual ou
superior a 20% do valor do patrimônio da companhia.
c) Em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contábil é igual ou superior a 10
% do valor do patrimônio líquido da companhia.
d) No conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o valor de mercado é igual ou
superior a 25% do valor do patrimônio líquido da companhia.

7) A empresa Montreal LTDA, apurou os seguintes valores em 31/12/2014:
Em R$
Caixa
Máquinas e Equipamentos
Contas a Pagar
Contas a Receber
Rendas Obtidas
Empréstimos Bancários
Móveis e Utensílios
Fornecedores
Consumo efetuado
Veículos
Capital Social
Adiantamentos a diretores

2.000,00
4.000,00
9.000,00
5.400,00
6.800,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
2.400,00
8.000,00
4.500,00
4.500,00
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As contas constantes acima, examinadas segundo a Teoria das Contas, demonstram os
seguintes valores:
a) R$ 32.900,00 às contas de agentes correspondentes
b) R$ 29.000,00 às contas de agentes consignatários
c) R$ 50.900,00 às contas integrais
d) R$ 15.700,00 às contas diferenciais

8) A essência das transações nem sempre é consistente com sua forma legal de apresentação.
Nesse sentido, a contabilidade brasileira adotou para o registro da informação contábil, a
prevalência da essência sobre a forma. Uma das alternativas abaixo apresenta uma
transação onde o registro tendo base a substância do negócio, é um exemplo clássico.
Assinale-a.
a) Constituição de Reservas para Contingências.
b) Contabilização de Perdas em Investimentos.
c) Contabilização do Ajuste a Valor Justo.
d) Contabilização dos Contratos de Leasing Financeiro.

9) Nos últimos anos a Contabilidade Brasileira tem sido submetida a um processo de
convergência, no sentido de incorporar padrões internacionais. Nesse sentido, identifique,
nas alternativas abaixo, qual o padrão adotado para a convergência da nossa contabilidade.
a) CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
b) CFC – Conselho Federal de Contabilidade.
c) FASB – Financial Accouting Standards Board.
d) IASB – Internacional Accouting Standards Board.
10) A empresa Amore determinou que fosse feita a previsão de vendas de suas mercadorias,
fixando-se preços e condições para o mês de Junho.
A mercadoria “Alfa” faz parte de uma partida de 250 unidades adquiridas em Maio, cujo
valor a empresa pagou emitindo um cheque de R$ 12.500,00.
O preço de venda fixado para Junho foi o custo de aquisição, com acréscimo suficiente para
cobrir o ICMS sobre vendas e um lucro de 20% sobre o preço de venda.
As vendas são tributadas com ICMS de 10%. As compras anteriores também foram
tributadas com ICMS de 12%.
Com base nas informações acima, pode-se dizer que o preço de venda unitário do referido
item, para o mês de Junho, deverá ser de:
a) R$ 61,11
b) R$ 65,00
c) R$ 62,86
d) R$ 57,20
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11) Com relação às peças que compõem as demonstrações financeiras, assinale a opção
correta.
a) A demonstração do resultado de exercício evidencia a modificação ocorrida na posição
financeira da empresa.
b) Na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados estarão presentes todos os
elementos da competência do período.
c) A demonstração das origens e aplicações de recursos tem a função de apurar o
resultado não operacional da empresa.
d) No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que
registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a analise da situação
financeira da companhia.
12) A entidade Trip LTDA que comercializa artigos de viagem efetuou as seguintes operações:
 Os sócios da empresa, Maria e João, resolveram viajar e, em 31 de Outubro de
2011, compraram em sua própria empresa R$ 4.200,00 em artigos para viagem
com pagamento para 30 meses, em parcelas iguais, vencendo a primeira em
30/11/2011.
 Maria obteve também R$ 600,00 em vales da empresa para pagamento de
Novembro de 2011 a Fevereiro do ano seguinte.
O exercício social coincide com o ano calendário e, ao seu final, considere não haver
parcelas vencidas. Seguindo as regras atuais de classificação das contas do sistema
patrimonial, podemos afirmar que, em 31 de Dezembro de 2011, no que concerne a
essas operações, a empresa terá créditos de:
a)
b)
c)
d)

R$ 2.540,00 no Ativo Não Circulante Realizável a longo prazo.
R$ 2.560,00 no Ativo Circulante.
R$ 1.980,00 no Ativo Circulante.
R$ 4.220,00 no Ativo Não Circulante Realizável a longo prazo.

13) A loja Som & Cia levantou os seguintes estoques em 31/12/2013, a preço unitário de custo
e o valor justo
50 gravadores
30 Vitrolas
100 Tvs LED 50’
60 TVs LED 32’
20 Máquinas Fotográficas
15 Filmadoras

Preço de Custo 100,00
Preço de Custo 70,00
Preço de Custo 2.800,00
Preço de Custo 990,00
Preço de Custo 40,00
Preço de Custo 40,00

Valor Justo 130,00
Valor Justo 60,00
Valor Justo 3.200,00
Valor Justo 980,00
Valor Justo 30,00
Valor Justo 50,00

A loja terá que aplicar as regras da Lei 6.4040/76 para a avaliação desses estoques, por isso,
para fins de balanço, terá que mandar providenciar o seguinte lançamento:
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a) Despesa com Ajuste de Estoques
a Estoques de Mercadorias

R$ 1.100,00

b) Despesa com Ajuste de Estoques
a Estoques p/ Ajuste ao Valor Justo

R$ 1.100,00

c)

Estoque de Mercadorias
a Provisão p/ Ajuste ao Valor Justo

R$ 2.050,00

d) Despesa com Ajuste de Estoques
a Provisão p/ Ajuste ao Valor Justo

R$ 450,00

14) A empresa A&A tinha apenas uma Máquina, comprada há oito anos, mas muito eficiente.
No balanço de 31/12/11, essa máquina constava com saldo devedor de R$ 15.000,00 (sem
considerar a conta “Depreciação Acumulada”, que estava contabilizada com valor residual
de 20%).
Essa Máquina tinha vida útil de 10 anos, iniciada em primeiro de Janeiro, e foi vendida em
30 de Junho de 2012, causando uma perda de capital de 30% sobre o preço alcançado na
venda.
Faça os cálculos necessários para apurar o valor obtido na referida venda, assinalando-o
entre as opções abaixo
a) R$ 2.340,00
b) R$ 3.360,00
c) R$ 3.692,31
d) R$ 3.780,00

15) O Patrimônio Líquido das empresas Alfa Comercial e Beta Comercial, em 31/12/2012
possuía os seguintes elementos
Rubrica
Capital Social
Ações Emitidas
Reservas e Lucros
Ativo Não Circulante
Investimentos
Ações da Celta
Ações da Beta

Alfa Comercial
R$ 150.000,00
15.000 unidades
R$ 30.000,00
R$ 140.000,00
R$ 72.000,00
R$ 10.000,00
R$ 52.800,00

Beta Comercial
R$ 120.000,00
12.000 unidades
R$ 12.000,00
R$ 150.000,00
R$ 37.000,00
R$ 6.000,00

No exercício social de 2012:


A empresa Alfa obteve lucro líquido de R$ 50.000,00;
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A empresa Beta obteve lucro líquido de R$ 40.000,00;
A empresa Alfa distribuiu dividendos de 20%; e
A empresa Beta distribuiu dividendos de 20%.

Com base nessas informações, ao examinarmos a escrituração da empresa Alfa, devemos
encontrar um lançamento assim registrado:
a) Dividendos a Receber
a Ações da empresa Beta Comercial
Vlr. dividendos a nosso favor
b) Dividendos a Receber
a Receita com Dividendos
Vlr. dividendos a nosso favor
c) Dividendos a Receber
a Ações da empresa Beta Comercial
Vlr. Dividendos a nosso favor
d) Dividendos a Receber
a Receita com Dividendos
Vlr. dividendos a nosso favor

R$ 3.200,00

R$ 3.200,00

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00

16) Considere as seguintes informações extraídas da Contabilidade da Empresa Tropicália,
relativas ao exercício findo em 31/12/2014
Lucro Líquido do Exercício
Resultado Positivo na equivalência patrimonial
Lucro com realização financeira a ocorrer em 2016

340.000,00
169.000,00
13.000,00

Se o dividendo obrigatório da empresa, calculado de acordo com o disposto na Lei das
Sociedades por Ações for de R$ 166.000,00, ela poderá constituir reserva de lucros a
realizar no valor de R$:
a) 1.000,00
b) 4.500,00
c) 8.000,00
d) 16.500,00
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17) A companhia Catarina S/A, no fim do exercício social, apresentou as seguintes Contas e
Saldos
Contas
Saldos
Caixa
690,00
Receitas de Vendas
8.000,00
Fornecedores
2.700,00
Banco Conta Movimento
1.200,00
Aluguéis Ativos
200,00
Duplicatas a Pagar
1.600,00
Clientes
1.700,00
Salários e Ordenados
800,00
Empréstimos Bancários
4.900,00
Duplicatas a Receber
2.300,00
Aluguéis Passivos
240,00
Provisão p/ FGTS
90,00
Duplicatas Descontadas
700,00
Custo das Mercadorias Vendidas
4.300,00
Provisão p/ Imposto de Renda
110,00
Mercadorias
3.000,00
ICMS a Recolher
230,00
Provisão p/ Ajuste de Estoques
80,00
Capital Social
5.300,00
Provisão p/ Devedores Duvidosos
110,00
Capital a Realizar
300,00
Juros Passivos
220,00
Despesas Antecipadas
400,00
Reserva Legal
300,00
Móveis e Utensílios
2.900,00
Reservas Estatutárias
280,00
Veículos
5.700,00
ICMS s/ Vendas
1.500,00
Depreciação
900,00
Juros Ativos
150,00
Depreciação Acumulada
1.400,00
Do resultado do exercício, a companhia destinou R$ 190,00 para o Imposto de Renda e o
restante para reservas de Lucros.
Contabilizando o resultado do exercício e a distribuição do lucro, pode-se dizer que das
contas apresentadas surgirá um patrimônio Líquido de
a)
b)
c)
d)

R$ 5.580,00.
R$ 5.770,00
R$ 5.780,00
R$ 5.880,00
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18) A empresa Meninas Gerais S/A, no exercício de 2011, auferiu lucro líquido, antes do
Imposto de Renda, da Contribuição Social e participações contratuais e estatutárias, no
valor de R$ 220.000,00.
Na Contabilidade da empresa foram colhidas as informações de que:
1 – O Patrimônio Líquido, antes da apropriação e distribuição do lucro, era composto de:
Capital Social
R$ 280.000,00
Prejuízos Acumulados
R$ 76.000,00
2 – O Passivo Circulante após a apropriação e distribuição do lucro era composto de:
Fornecedores
R$ 450.000,00
Dividendos a Pagar
R$ 20.000,00
Provisão p/ IR e CSLL
R$ 64.000,00
Participações no Lucro a Pagar
R$ XXXXXX
As participações no lucro foram processadas nos seguintes percentuais:
Participação de partes beneficiárias 5%
Participação debenturistas
8%
Participação de administradores
10%
Participação de empregados
10%
Calculando-se o valor das participações citadas, nos termos da legislação societária, sem
considerar as possíveis implicações de ordem fiscal, nem os centavos do cálculo, pode-se
dizer que os valores apurados serão:
a) Lucro Líquido final na DRE R$ 132.636,00
b) Participação de Partes Beneficiárias R$ 3.240,00
c) Participação de Debenturistas R$ 5.760,00
d) Participação de Administradores R$ 7.360,00

19) Na ocasião da elaboração do balanço, os saldos de passivos, tomados em moeda
estrangeira, cujo contrato seja efetuado com cláusula de paridade cambial deverão ser:
a) Vertidos em reais pela taxa de câmbio funcional na data da operação.
b) Convertidos em reais pela variação média da taxa de apresentação.
c) Transformados em reais à taxa de fechamento da operação.
d) Convertidos em reais à taxa de câmbio em vigor na data do balanço.
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20) A Cia. Alameda apresentou seu Balancete em 31/12/2014, com os seguintes saldos das
contas:
Conta
Saldo
Fornecedores
115.500
Clientes
300.000
Fundo de Aplicações Financeiras
102.000
Duplicatas a Pagar
28.500
Fretes s/ Vendas
3.000
Banco Conta Movimento
120.000
Seguros Pagos Antecipadamente
45.000
Adiantamento de Clientes
87.000
Despesas Financeiras
12.000
Despesas de Comissões sobre vendas
7.500
Receitas Financeiras
15.000
Custo das Mercadorias Vendidas
150.000
Despesas de Salários
9.000
Reserva Legal
62.500
Abatimentos sobre Vendas
1.500
Despesas com Propaganda
15.000
Mercadorias
150.000
Vendas
300.000
Capital Social
340.000
Títulos a Pagar de Longo Prazo
45.000
Devolução de Vendas
6.000
Empréstimos de Curto Prazo obtidos
130.000
Terrenos
75.000
Despesas de Depreciação de Imóveis
7.500
Imóveis
150.000
Depreciação Acumulada – Imóveis
30.000
Após elaborar o Balancete para verificar se os lançamentos (débito x crédito) registrados
estão corretos, a Cia Alameda encontrou um somatório das contas de natureza devedora
no valor de, em R$
a) 1.153.500
b) 1.168.500
c) 1.195.500
d) 1.240.500

21) Determinada empresa produz e vende um único produto. Em determinado mês, produziu 1.000
unidades de seu produto e incorreu nos seguintes custos e despesas: 10,00/unidade de custos
variáveis, 15,00/unidade de custos fixos, 2,00/unidade de despesas variáveis e 9,00/unidade de
despesas fixas. Considerando que a empresa utilizou o Método de Custeio por Absorção, o custo
unitário do produto foi, em reais,
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a) 12,00
b) 25,00
c) 27,00
d) 34,00
22) Determinada empresa Industrial incorreu nos seguintes gastos, durante o mês de dezembro de
2011, para produzir seu único produto:
-Mão de obra direta
22.000,00;
-Custos indiretos
8.000,00;
-Salário da administração geral da empresa
7.000,00;
-Salário da supervisão da fábrica
5.000,00;
-Comissões dos vendedores
4.000,00;
-Compra de matéria-prima (líquida dos tributos recuperáveis)
10.000,00.
Sabendo que, em dezembro de 2011, o estoque inicial de produtos em processo era
12.000,00, o estoque final de produtos em processo era 2.000,00, o estoque inicial de matériaprima era 3.000,00 e o estoque final de matéria-prima era 7.000,00. O custo da produção acabada
em dezembro de 2011, pelo Método de Custeio por Absorção, foi, em reais,
a) 41.000,00
b) 46.000,00
c) 51.000,00
d) 55.000,00
23) É correto afirmar:
a) O custeio por absorção é a forma de apropriação dos custos aos produtos que considera apenas
os custos variáveis, de modo que a depreciação ou aluguel do prédio da fábrica deve ser registrado
diretamente como despesa.
b) As matérias-primas devem ser registradas na contabilidade pelo seu custo de aquisição,
incluindo neste o valor dos impostos, sejam eles recuperáveis ou não.
c) O conceito de equivalente de produção é utilizado para apuração dos custos unitários da
produção por ordem.
d) A classificação de um item de custos, em fixo ou variável, leva em conta a relação entre o valor
total do item em um período e o volume de produto fabricado no mesmo período.
24)Considere as seguintes assertivas:
I. Itens gerados de forma normal durante o processo de produção possuem mercado de
venda relativamente estável e representam porção ínfima do faturamento da empresa.
II. Itens cuja venda é realizada esporadicamente por valor não previsível no momento em que
surgem na produção.
III. Itens consumidos de forma anormal e involuntária durante o processo de produção.
Com base nas terminologias de custos, as assertivas I, II e III referem-se, respectivamente, a
a) subprodutos, perdas e gastos.
b) subprodutos, sucatas e perdas.
c) sucatas, perdas e subprodutos.
d) sucatas, coprodutos e perdas.
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25) Para que o índice de liquidez corrente de uma entidade seja igual a dois, será necessário que:
a) o patrimônio líquido dessa empresa seja negativo.
b) a soma de seu ativo circulante corresponda a 100% do total passivo total.
c) o valor total do passivo não circulante seja menor do que zero.
d) o total do seu passivo circulante corresponda a 50% do total do ativo circulante.
e) o total dos ativos circulante e não circulante seja superior ao do passivo circulante.
26) Uma companhia industrial vende seu produto ao preço de mercado de 360,00 por unidade.
Seus custos e despesas fixas mensais montam a 531.000,00 e seus custos e despesas variáveis,
210,00 por unidade. O Ponto de Equilíbrio Contábil da empresa corresponde ao faturamento, em
reais, de:
a) 1.174.400,00
b) 1.324.000,00
c) 743.400,00
d) 1.274.000,00
Instruções: Para responder às questões de números 27 e 28, considere os dados a seguir:
A administração da Empresa Beta realizou um levantamento de informações sobre o seu
principal produto, conforme apresentado no quadro:
Itens
Valores
Preço líquido de vendas
R$ 210,00 por unidade
Custos variáveis
Despesas variáveis
Custos e Despesas fixos identificados com o
principal produto
Investimentos identificados com o principal
produto
Lucro mínimo desejável sobre os investimentos
identificados com o principal produto

R$ 110,00 por unidade
R$ 20,00 por unidade
R$ 360.000,00 por período
R$ 500.000,00
8% ao período

27) O valor do ponto de equilíbrio contábil do principal produto da empresa, considerando APENAS
os custos e despesas fixos identificados, em unidades, é
a) 3.600.
b) 4.500.
c) 5.000.
d) 6.250.
28)O valor do ponto de equilíbrio econômico do principal produto da empresa, considerando
APENAS os custos e despesas fixos identificados, em unidades, é
a) 500.
b) 4.000.
c) 4.500.
d) 5.000.
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29) Sobre a definição de Direito Tributário e de tributos, assinale a alternativa incorreta.
a) O Código Tributário Nacional é formalmente lei ordinária e materialmente lei complementar.
b) Em regra, um tributo é instituído em lei, mas a Constituição Federal prevê exceção.
c) Conforme o Código Tributário Nacional, a natureza jurídica específica do tributo é determinada
pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação,
demais características formais adotadas pela lei e destinação legal do produto da sua arrecadação.
d) A Constituição Federal prevê o princípio da capacidade contributiva para impostos, taxas e
contribuições de melhoria.
30) Assinale a alternativa que apresenta tributo que pode ser criado por meio de lei ordinária.
a) Empréstimo compulsório.
b) Imposto sobre grandes fortunas.
c) Imposto sobre produtos industrializados.
d) Imposto residual.
31) O contrato individual de trabalho caracteriza-se por um acordo bilateral correspondente à
relação de emprego formada entre empregado e empregador. Nos termos da Consolidação das Leis
de Trabalho, é correto afirmar:
a) A subordinação, a onerosidade e a não eventualidade são pressupostos do contrato de trabalho,
diferentemente do que ocorre com a pessoalidade e a exclusividade na prestação dos serviços.
b) Os riscos da atividade econômica são assumidos pelos dois sujeitos do contrato de trabalho na
relação de emprego.
c) As pessoas físicas ou os profissionais liberais autônomos não podem admitir trabalhadores como
empregados.
d) O trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do
empregado ou à distância, não se distinguem, desde que presentes os pressupostos da relação de
emprego.
32) Uma mercadoria encomendada em Setembro, recebida em Outubro, paga em Dezembro,
vendida em Janeiro, cujo valor da venda foi recebido em Fevereiro, terá a venda reconhecida na
Demonstração do resultado no mês de :
a) Janeiro
b) Outubro
c) Dezembro
d) Fevereiro

33) Considere o lançamento abaixo, extraído da escrituração contábil da empresa Amanhecer:
D – Disponível
1.200,00
C – Duplicatas a receber
1.080,00
C – Receitas Financeiras
150,00
Esse lançamento está:
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a) Correto e relaciona-se a uma compra a prazo efetuado pela companhia.
b) Correto e refere-se ao recebimento de uma duplicata paga no vencimento.
c) Incorreto.
d) Correto e refere-se ao recebimento de uma duplicata paga após o vencimento.
34) A empresa Retrô S.A obteve um empréstimo no valor de R$ 150.000,00 no Banco Sem Limites
S.A, no dia 30/11/2014, com vencimento em 4 meses e com taxa de juros pré-fixada de 4% a.m
(Juros simples). No dia da contratação do empréstimo, a empresa debitou a Conta Banco Conta
Movimento no valor de:
a) R$ 150.000,00, debitou a conta Despesas de Juros no valor de R$ 24.000,00 e creditou a conta
Empréstimos R$ 174.000,00.
b) R$ 150.000,00, debitou a conta Juros a Transcorrer (Passivo) no valor de R$ 24.000,00 e creditou
a conta Empréstimos R$ 174.000,00.
c) R$ 150.000,00, debitou a conta Despesas de Juros no valor de R$ 6.000,00 e creditou a conta
Empréstimos R$ 156.000,00.
d) R$ 150.000,00 e creditou a conta Empréstimos R$ 150.000,00.
35) A tabela abaixo representa a distribuição de frequência dos salários de um grupo de 50
empregados de uma empresa, em certo mês. O salário médio desses empregados, nesse mês, foi
de:
Faixa de distribuição
1
2
3
4
a) R$ 2.137,00
b) R$ 2.520,00
c) R$ 3.000,00
d) R$ 2.340,00

Salário do mês (em R$)
1.000 → 2.000
2.000 → 3.000
3.000 → 4.000
4.000 → 5.000

Número de empregados
35
22
13
5

36) O gerente de uma loja fez uma coleta aleatória do tempo de permanência de clientes na fila de
pagamento e descobriu que o tempo médio é igual á 6 minutos e o desvio-padrão igual a 1 minuto.
Para diminuir a ansiedade de seus clientes na fila, ele deseja dispor um quadro indicativo com o
tempo previsto para o atendimento. Supondo que estes tempos tenha uma distribuição normal, se
for disposto que o tempo de atendimento será de 8 minutos, qual a percentagem de clientes que
poderão reclamar com o gerente sobre eventual demora acima do tempo estipulado?
Dado:
Considere p(Z ≤ z):
Z
2,0

0,0
0,9772

a) 2,28%
b) 1,52%
c) 0%
d) 3,15%
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37) Você aplicou um montante à taxa de juro simples de 15% ao ano. Quanto tempo será
necessário para triplicar o valor?
a) 14 anos e 6 meses
b) 13 anos e 4 meses
c) 13 anos e 8 meses
d) 6 anos e 8 meses
38) Uma empresa tomou um empréstimo de dois anos, taxa de juro compostos de 12% ao ano.
Sabendo que o valor devolvido após dois anos foi R$ 50.000,00, então, o empréstimo inicial é mais
próximo do valor de:
a) R$ 39.859,70
b) R$ 40.322,60
c) R$ 44.642,90
d) R$ 42.355,00
39) Assinale, dentre os itens a seguir, aquele que representa um comportamento que NÃO infringe
o Código de Ética Profissional do Contador.
a) Conceder declarações públicas sobre os motivos da renúncia às suas funções, motivada por falta
de confiança por parte do cliente.
b) Não exercer suas atividades profissionais quando não possuir capacidade técnica.
c) Oferecer ou disputar serviços profissionais com redução excessiva no valor dos honorários.
d) Valer-se de agenciador de serviços, mediante a participação desse nos honorários a receber.
40) De acordo com o que determina o Código de Ética Profissional do Contador, julgue as situações
hipotéticas abaixo e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
I. Um contador adota como estratégia de marketing publicar anúncios em jornal. Nos anúncios, ele
faz indicação de títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados, além da relação
dos clientes que autorizaram a publicação de seu nome.
II. Um auditor, atento ao programa de educação continuada, mantém-se atualizado, participando
de cursos de extensão, seminários e outros eventos.
III. Um profissional da Contabilidade, por não ter recebido a totalidade dos honorários acordados
com o cliente, reteve os livros, papéis e documentos que foram confiados à sua guarda.
Os profissionais citados nas situações acima agiram em conformidade com o que determina o
Código de Ética Profissional do Contador nos itens:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) I, II e III.
d) II e III, apenas.
41) De acordo com o que determina a NBC PG 100, julgue as situações abaixo e, em seguida,
assinale a opção CORRETA.
I - O princípio da competência e zelo profissionais impõe a todos os profissionais da contabilidade a
obrigação de manter o conhecimento e a habilidade profissionais no nível necessário para que
clientes ou empregadores recebam serviço profissional adequado;
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II - Diligência abrange a responsabilidade de agir de forma cuidadosa, exaustiva e tempestiva, de
acordo com a tarefa requisitada.
III - O profissional da contabilidade deve manter sigilo das informações, exceto dentro da firma ou
organização empregadora.
IV- O profissional da contabilidade deve tomar as providências adequadas para assegurar que o
pessoal da sua equipe de trabalho, assim como as pessoas das quais são obtidas assessoria e
assistência, também, respeitem o dever de sigilo do profissional da contabilidade.
Estão corretos os itens:
a)I, II e III.
b)I, II e IV.
c)III e IV.
d)I, II, III e IV.
42) O Método da Equivalência Patrimonial reconhece, na investidora, as alterações ocorridas nas
empresas investidas quando estas afetarem:
a) Passivo Exigível de longo prazo das investidas.
b) O Ativo Permanente das empresas controladas.
c) Os Ativos Não Circulantes das companhias Investidas.
d) O Patrimônio Líquido das empresas Investidas.
43) O fato contábil decorrente da liquidação ou quitação de um crédito de curto prazo causa no
patrimônio o seguinte efeito:
a) Diminuição do ativo disponível e do passivo circulante.
b) Aumento do ativo disponível e do passivo circulante.
c) Diminuição e aumento do passivo circulante, simultaneamente.
d) Diminuição e aumento no ativo circulante, simultaneamente.
44) Quando, ao avaliar o estoque final de mercadorias, procuramos atender à recomendação
“custo ou mercado, o que for menor”, estamos observando um princípio fundamental de
contabilidade.
Indique abaixo qual é esse princípio.
a) Prudência.
b) Objetividade.
c) Oportunidade.
d) Materialidade.

45) A respeito da competência tributária, considere:
I. A competência tributária é o poder, conferido a determinado ente político, por lei complementar
específica, para aumentar tributos.
II. A competência tributária é indelegável. Porém, as funções de arrecadar ou fiscalizar os tributos
ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária podem ser
delegadas por uma pessoa jurídica de Direito Público a outra.
III. A competência tributária, que compreende a competência legislativa e a capacidade tributária, é
delegável.
Está correto o que se afirma APENAS em
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a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
46) A respeito da aplicação do princípio contábil da oportunidade, é correto afirmar:
a) sua aplicação é de alcance limitado no reconhecimento dos atos e fatos.
b) é a base da fidedignidade e integridade do registro contábil, no entanto, depende do
cumprimento das demais formalidades legais atinentes à escrituração fiscal.
c) é aplicado no registro dos atos e fatos oriundos apenas das transações orçamentárias no âmbito
da administração pública.
d) é a base indispensável à integridade e à fidelidade dos registros contábeis dos atos e dos fatos
que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade.
47) Segundo as regras para elaboração de notas explicativas, as políticas contábeis são:
a) os princípios, as diretrizes e procedimentos emanados do órgão central de contabilidade que
devem ser aplicados às demonstrações contábeis.
b) os procedimentos adotados pela entidade na escrituração dos fatos e na segregação das contas
contábeis em determinado exercício.
c) os princípios, as bases, regras e os procedimentos específicos aplicados pela entidade na
apresentação das demonstrações contábeis.
d) o conjunto de normas legais e regulamentares a que está submetido o administrador na
elaboração das demonstrações contábeis.

O melhor amigo
A mãe estava na sala, costurando. O menino abriu a porta da rua, meio ressabiado,
arriscou um passo para dentro e mediu cautelosamente à distância. Como a mãe não se
voltasse para vê-lo, deu uma corridinha na direção de seu quarto.
- Meu filho? – gritou ela.
- O que é? – respondeu, com ar mais natural que lhe foi possível.
- Que é que está carregando aí?
Como podia ter visto alguma coisa, se nem levantara a cabeça? Sentindo-se perdido,
tentou ganhar tempo:
- Eu? Nada...
- Está sim. Você entrou carregando uma coisa.
Pronto: estava descoberto. Não adiantava negar, o jeito era procurar comovê-la. Veio
caminhando desconsolado até a sala, mostrou à mãe o que estava carregando:
- Olha aí, mamãe: é um filhote...
Seus olhos súplices aguardavam a decisão.
- Um filhote? Onde é que você arranjou isso?
- Achei na rua. Tão bonitinho, não é, mamãe?
Sabia que não adiantava: ela já chamava o filhote de ISSO. Insistiu ainda:
- Deve estar com fome, olha a carinha que ele faz.
- Trate de levar embora esse cachorro agora mesmo!
- Ah! Mamãe... – já compondo cara de choro.
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- Tem dez minutos para botar esse bicho na rua. Já disse que não quero animais aqui em
casa. Tanta coisa para cuidar, Deus me livre de ainda inventar uma amolação dessas.
O menino tentou enxugar uma lágrima, não havia lágrima. Voltou para o quarto
emburrado: a gente também não tem nenhum direito nessa casa – pensava. Um dia ainda
faço um estrago louco. Meu único amigo, enxotado dessa maneira!
- Que diabo também, nessa casa tudo é proibido! – gritou lá do quarto, e ficou esperando a
reação da mãe.
- Dez minutos! – repetiu ela, com firmeza.
- Todo mundo tem cachorro, só eu que não tenho.
- Você não é todo mundo.
- Também, de hoje em diante eu não estudo mais, não vou mais ao colégio, não faço mais
nada.
- Veremos – limitou-se a mãe, de novo distraída com a costura.
- A senhora é ruim mesmo, não tem coração.
- Sua alma, sua palma.
Conhecia bem a mãe, sabia que não havia apelo: tinha dez minutos para brincar, com seu
novo amigo, e depois... Ao fim de dez minutos, a voz da mãe, inexorável:
- Vamos, chega! Leva esse cachorro embora.
- Ah, mamãe deixa! – choramingou ainda.
- Meu melhor amigo, não tenho mais ninguém nessa vida...
- E eu? Que bobagem é essa, você não tem a sua mãe?
- Mãe e cachorro não é a mesma coisa.
- Deixa de conversa: obedece a sua mãe.
Ele saiu, e seus olhos prometiam vingança. A mãe chegou a se preocupar: meninos nessa
idade, uma injustiça praticada e eles perdem a cabeça, um recalque, complexos, essa coisa
toda...
Meia hora depois, o menino voltava da rua, radiante:
- Pronto, mamãe!
E lhe exibia uma nota de vinte e uma de dez: havia vendido seu melhor amigo por trinta
dinheiros.
- Eu devia ter pedido cinqüenta, tenho certeza de que ele dava – murmurou pensativo.
SABINO, Fernando. A Vitória da Infância. 6. ed. 3. imp. São Paulo: Ática, 2001.
48) Segundo o autor:
a) O cachorro é o melhor amigo do homem.
b) O menino era o melhor amigo do cachorro.
c) No final do texto percebe-se que o menino não era tão amigo assim do cachorro.
d) O menino tinha muitos amigos.
49) No trecho:
"- Sua alma, sua palma."
A expressão grifada significa que:
a) A escolha é do filho, mas se ele teimar em tomar essa atitude terá que se responsabilizar
pelas conseqüências.
b) Examinando sua palma podemos saber como é sua alma.
c) A mãe pouco se importa com as atitudes do filho.
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d) O filho levaria umas palmadas.
50) Sobre a pontuação e as ideias do autor:
a) Em “Voltou para o quarto emburrado: a gente também não tem nenhum direito nessa
casa – pensava” o uso de dois pontos serve para que o leitor descanse enquanto lê.
b) Em “Ele saiu, e seus olhos prometiam vingança.” o uso do ponto final indica que , em
seguida, algum personagem irá falar.
c) Em “- Também, de hoje em diante eu não estudo mais, não vou mais ao colégio, não
faço mais nada.” O uso da vírgula ocorre para marcar intercalação do adjunto adverbial.
d) Em “E lhe exibia uma nota de vinte e uma de dez : havia vendido seu melhor amigo por
trinta dinheiros” o uso de dois pontos serve para explicar ao leitor como o menino
conseguira o dinheiro.

***FIM DA PROVA***

4 º SI MULA DO P REPA RAT Ó RI O PA RA O E XA ME DE S UF ICIÊ NCIA CO NT ÁBI L 2015
WWW .SUF ICIENCI ACO NTABI L. CO M.B R

