CIÊNCIAS CONTÁBEIS

1.

Acerca dos campos de atuação da Contabilidade, leia o
texto abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que
preenche correta e respectivamente as lacunas.

5.

Analise os fatos contábeis abaixo e, em seguida, assinale
a alternativa que apresenta a sequência correta dos
respectivos lançamentos contábeis.
(Considere D para débito e C para crédito.)
I.

Pagamento em dinheiro de despesas com viagens
do Diretor Administrativo que foi visitar uma filial em
Curitiba.

II.

Compra de um computador para uso no
departamento de vendas com pagamento em cheque.

III.

Resgate dos valores aplicados em poupança com os
respectivos rendimentos.

(A)

I.

O campo de aplicação da Contabilidade se estende a
todas as entidades, físicas ou ______, de fins lucrativos ou não,
que possuam _____. Tais entidades são unidades econômicoadministrativas, cujos objetivos podem ser ______ e/ou
econômicos.
(A)

jurídicas/ bens/ financeiros

(B)

jurídicas/ patrimônio/ sociais

(C)

centrais/ patrimônio/ artísticos

(D)

jurídicas/ balanço/ governamentais

C: Despesas Administrativas
II.

D: Bancos conta Movimento
C: Equipamentos de Informática

III.
2.

D: Caixa

D: Aplicações em Poupança
C: Receitas Financeiras

Analise os fatos contábeis abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta, respectivamente, a designação
correta desses fatos.

C: Bancos conta Movimento
(B)

I.

D: Despesas Administrativas

I.

Aquisição de um imóvel para uso da empresa, à vista.

II.

Pagamento de despesa com salários, em dinheiro.

III.

Recebimento de duplicatas após o vencimento, com
juros de 5%.

II.

(A)

(I) Permutativo/ (II) Modificativo diminutivo/ (III) Misto
aumentativo

III.

(B)

(I) Diminutivo/ (II) Permutativo/ (III) Aumentativo

C: Receitas Financeiras

(C)

(I) Permutativo diminutivo/ (II) Misto/ (III) Modificativo

C: Aplicações em Poupança

(D)

(I) Modificativo/ (II) Permutativo/ (III) Diminutivo

C: Caixa
D: Equipamentos de Informática
C: Bancos conta Movimento

(C)

I.

D: Bancos conta Movimento

D: Despesas Administrativas
C: Bancos conta Movimento

3.

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade
aplicadas ao Setor Público, assinale a alternativa que não
apresenta um elemento essencial do registro contábil.
(A)

Data da ocorrência da transação.

(B)

Conta debitada e conta creditada.

(C)

Histórico da transação de forma descritiva ou com
uso de código de histórico padronizado, quando se
tratar de escrituração eletrônica, baseado em tabela
auxiliar inclusa em plano de contas.

(D)

Nome do contador e seu respectivo registro no
Conselho de Classe.

II.

C: Caixa
III.

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade
aplicadas ao Setor Público, assinale a alternativa que não
apresenta uma demonstração contábil que deva ser
elaborada pelas entidades do Setor Público.
(A)

Notas Explicativas.

(B)

Demonstração do Resultado Econômico.

(C)

Balanço Financeiro.

(D)

Balanço Patrimonial.

Ciências Contábeis

D: Bancos conta Movimento
C: Receitas Financeiras
C: Aplicações em Poupança

(D)

I.

D: Despesas Administrativas
C: Caixa

II.
4.

D: Equipamentos de Informática

D: Equipamentos de Informática
C: Bancos conta Movimento

III.

D: Bancos conta Movimento
C: Despesas Financeiras
C: Aplicações em Poupança
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Analise o quadro abaixo, que contém informações do livro
Razão da empresa Hauer S/A em dezembro/2012, para
responder às questões de 6 a 9.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
6.

7.

8.

9.

3

Bancos Conta Movimento
Financiamentos de Longo Prazo
Estoque de Matéria Prima
Capital Social
Veículos
ICMS a Recolher
Custo dos Produtos Vendidos
Salários e Ordenados
Contribuições para o INSS
Despesas com Provisão para
Devedores Duvidosos
Depreciação Acumulada
Reserva de Capital
Vendas de Produtos
Impostos e Taxas
PIS e Cofins
ICMS sobre Vendas
Despesas com FGTS
Fornecedores
PIS e Cofins a Recolher
Clientes
Despesas com Depreciação
Provisão para Devedores Duvidosos

10.

100,00
200,00
25,00
900,00
1.000,00
20,00
600,00
150,00
15,00

Entre as Demonstrações Contábeis obrigatórias, de
acordo com a legislação em vigor, há a Demonstração dos
Fluxos de Caixa, que deve demonstrar as alterações no
saldo de caixa e equivalentes de caixa, durante o
exercício, segregando-se essas alterações em, no
mínimo, 3 fluxos: das operações, dos financiamentos e
dos investimentos. Com base nos dados do quadro
abaixo, elabore o Fluxo de Caixa pelo método direto e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta o caixa
líquido gerado pelas atividades operacionais.
Operações

10,00
15,00
10,00
1.150,00
15,00
10,00
15,00
5,00
100,00
90,00
535,00
20,00
15,00

Valores

Aquisição de ações de empresa
da controlada
Compra de ativo imobilizado

–100,00

Dividendos pagos

–150,00

–350,00

Dividendos recebidos
Imposto de Renda e contribuição
social pagos
Imposto de Renda na fonte sobre
dividendos recebidos
Juros pagos

190,00
–800,00
–100,00
–100,00

Juros recebidos

50,00

Pagamento de passivo por arrendamento
–900,00
Pagamentos a fornecedores
–2.000,00
e empregados
Recebimento pela emissão de ações
250,00

De acordo com os dados da tabela, é correto afirmar que,
quando elaborar a Demonstração do Resultado do
Exercício de 2012, a empresa encontrará um
(A)

prejuízo de R$310,00.

(B)

lucro de R$330,00.

Recebimento pela venda de equipamento
Recebimento por empréstimo
a longo prazo

(C)

prejuízo de R$330,00.

Recebimentos de clientes

(D)

lucro de R$310,00.

Elabore o Balanço Patrimonial da empresa Hauer S/A de
acordo com a legislação em vigor e, em seguida, assinale
a alternativa que apresenta um resultado correto.
(A)

Ativo Circulante = R$660,00.

(B)

Ativo Não Circulante = R$1.000,00.

(C)

Ativo Total = R$1.630,00.

(D)

Passivo não circulante = R$210,00.

11.

(A)

R$2.000,00.

(B)

R$1.900,00.

(C)

R$490,00.

(D)

R$1.000,00.

200,00
300,00
4.000,00

Assinale a alternativa que apresenta os princípios que
regem o Orçamento Público, conforme a Lei nº 4.320/1964.

Elabore a Demonstração do Valor Adicionado em
consonância com a legislação em vigor e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta o Valor Adicionado
Líquido.

(A)

Irredutibilidade, igualdade e transparência.

(B)

Moralidade, anterioridade e igualdade.

(C)

Unidade, universalidade e anualidade.

(A)

R$530,00.

(D)

(B)

R$540,00.

Impessoalidade, irrenunciabilidade e responsabilidade
social.

(C)

R$520,00.

(D)

R$1.120,00.

Elabore o Balancete de Verificação da empresa Hauer S/A
e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta o valor
do total dos débitos:

12.

As despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de
dezembro, distinguindo-se as processadas das não
processadas, são consideradas
(A)

Despesas de Exercícios Anteriores.
Restos a Pagar.

(A)

R$2.500,00.

(B)

(B)

R$2.480,00.

(C)

Dívida Ativa.

(C)

R$1.900,00.

(D)

Despesas Correntes.

(D)

R$1.660,00.
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13.

A empresa MMM’s Ltda., entidade comercial sujeita ao PIS e
Cofins pelo sistema não cumulativo, adquiriu para revenda
mercadorias da empresa comercial NCCS S/A no valor de
R$10.000,00, pagos em cheque. O ICMS foi de 18%; o PIS,
de 1,65%; e o Cofins, de 7,6%. Assinale a alternativa que
apresenta os lançamentos contábeis dessa operação com
mercadorias que serão efetuados pela MMM’s Ltda.
(Considere D para débito e C para crédito.)
(A)

(B)

C: Mercadorias = R$7.275,00

Em 1º de agosto de 2012, a empresa Boqueirão S/A
adquiriu, para seu uso, um veículo no valor de
R$150.000,00, e contabilizou a operação corretamente no
Ativo Imobilizado, calculando a depreciação na taxa de
20% ao ano e considerando como valor residual o
montante de R$30.000,00. Sabendo que esse veículo é o
único bem da empresa, assinale a alternativa que
apresenta o saldo da conta de Depreciação Acumulada no
Balanço da empresa no final de dezembro de 2013.
(Despreze os centavos.)

C: ICMS a Recuperar = R$1.800,00

(A)

34.000,00.

C: PIS a Recuperar = R$165,00

(B)

42.500,00.

C: Cofins a Recuperar = R$760,00

(C)

40.000,00.

D: Bancos Conta Movimento = R$10.000,00

(D)

17.000,00.

D: Mercadorias = R$7.275,00

15.

16.

D: Cofins a Recuperar = R$760,00

Com base na Lei nº 4.320/1964, que define a estrutura do
Balanço Patrimonial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, marque V para verdadeiro ou F
para falso e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.

C: Bancos Conta Movimento = R$ 10.000,00

( )

O Ativo Financeiro compreende os créditos e valores
realizáveis independentemente de autorização
orçamentária e os valores numerários.

( )

O Ativo Permanente compreende os bens, créditos e
valores, cuja mobilização ou alienação dependa de
autorização legislativa.

( )

O Passivo Permanente compreende as dívidas
fundadas e outras que dependam de autorização
legislativa para amortização ou resgate.

( )

Nas contas de compensação são registrados os bens,
valores, obrigações e situações que não afetem o
patrimônio.

(A)

F/ V/ F/ F

(B)

V/ F/ F/ V

(C)

F/ V/ V/ V

(D)

V/ V/ V/ F

D: ICMS a Recuperar = R$1.800,00
D: PIS a Recuperar = R$165,00

(C)

D: Mercadorias = R$10.000,00
C: ICMS a Recuperar = R$1.800,00
C: PIS a Recuperar = R$165,00
C: Cofins a Recuperar = R$760,00
C: Bancos Conta Movimento = R$7.275,00

(D)

D: Mercadorias = R$9.075,00
D: PIS a Recuperar = R$165,00
D: Cofins a Recuperar = R$760,00
C: Bancos Conta Movimento = R$10.000,00

14.

Em junho/2013, o departamento de Recursos Humanos da
empresa XYZ Ltda. elaborou a folha de pagamento de
seus empregados, conforme quadro abaixo.
Salários e ordenados
Férias
Adicional noturno
Salário-família
INSS descontado
INSS patronal
Horas extras
Imposto de Renda na fonte

10.000
2.000
1.500
500
800
2.700
300
2.000

Essa folha de pagamento, elaborada de acordo com a
legislação pertinente, foi enviada ao contador responsável,
para que efetuasse a contabilização. Com base nos dados
da tabela acima, assinale a alternativa que apresenta o
total da despesa com pessoal que será encontrada após a
sua contabilização.

17.

A Contabilidade aplicada ao Setor Público é o ramo da
ciência contábil que aplica, no processo gerador de
informações, os Princípios de Contabilidade e as normas
contábeis direcionados ao controle patrimonial de
entidades do setor público. De acordo com as Normas
Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público,
as unidades contábeis podem ser classificadas em
I.

Originária – representa o patrimônio das entidades
do setor público na condição de pessoas jurídicas.

II.

Descentralizada – representa parcela do patrimônio
de Unidade Contábil Originária.

III.

Unificada – representa a redução ou a diminuição do
patrimônio de duas ou mais Unidades Contábeis
Descentralizadas.

IV.

Consolidada – representa a soma ou a agregação
do patrimônio de duas ou mais Unidades Contábeis
Originárias.

(A)

19.800.

(B)

17.800.

(C)

16.500.

É correto o que está contido em

(D)

19.500.

(A)

II, III e IV, apenas.

(B)

I e III, apenas.

(C)

I, II e IV, apenas.

(D)

I, II, III e IV.

Ciências Contábeis
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18.

Analise a tabela abaixo, que contém os valores da Receita
Pública extraídos dos livros contábeis de um município
brasileiro, e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta, respectivamente, os valores da Receita Corrente
e da Receita de Capital.
Alienação de bens
5.500,00
Amortização de empréstimos 6.500,00
Operações de crédito
10.000,00
Receita agropecuária
1.000,00
Receita de contribuições
5.000,00
Receita de serviços
8.000,00
Receita industrial
4.000,00
Receita patrimonial
6.000,00
Receita tributária
2.000,00
Total
(A)

19.

R$26.000,00 e R$22.000,00.

(B)

R$22.000,00 e R$26.000,00.

(C)

R$32.500,00 e R$15.500,00.

(D)

R$20.000,00 e R$28.000,00.

Analise a tabela abaixo, que contém os valores da
Despesa de Capital extraídos dos livros contábeis de um
município brasileiro, e, em seguida, assinale a alternativa
que apresenta, respectivamente, os valores contabilizados
em Investimento e em Inversões Financeiras.
Aquisição de imóveis
Concessão de empréstimos
Constituição de fundos rotativos
Equipamentos e instalações
Material permanente
Obras públicas
Serviços em regime de
programação especial
(A)

R$12.000,00 e R$26.000,00.

(B)

R$26.000,00 e R$12.000,00.

(C)

R$35.000,00 e R$3.000,00.

(D)

R$3.000,00 e R$35.000,00.

9.000,00
2.000,00
1.000,00
7.000,00
8.000,00
5.000,00
6.000,00

Analise a tabela abaixo, que contém os valores da
Despesa Pública extraídos dos livros contábeis de um
município brasileiro, e, em seguida, assinale a alternativa
que apresenta, respectivamente, os valores da Despesa
de Custeio e das Transferências Correntes.
Encargos diversos
Inativos
Material de consumo
Pensionistas
Pessoa civil
Pessoal militar
Salário-família e abono familiar
Serviços de terceiros
Subvenções econômicas
Subvenções sociais
Total

5

48.000,00

20.

(A)

R$2.650,00 e R$2.400,00.

(B)

R$3.350,00 e R$1.700,00.

(C)

R$2.400,00 e R$2.650,00.

(D)

R$1.700,00 e R$3.350,00.

200,00
450,00
800,00
850,00
500,00
600,00
950,00
300,00
250,00
150,00
5.050,00
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