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EXAME DE SUFICIÊNCIA – 1ª Edição 2015 
Edital No 01/2015 

 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
Ao receber o Caderno de Prova: 
Escreva seu nome e número de inscrição. 
Este caderno contém as questões da prova de Técnico em Contabilidade. 
Use como rascunho as páginas no final deste caderno, as quais não poderão ser 
destacadas durante a realização da prova. 
Ao receber a Folha de Respostas: 
- Confira o seu número de inscrição. 
- Assine, à CANETA, no espaço próprio indicado (a assinatura não deve 

ultrapassar o espaço delimitado). 
Os coordenadores e fiscais de aplicação de provas n ão possuem autonomia para opinar 

sobre a elaboração, os conteúdos, as respostas e a anulação de questões. 

 

01 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

02 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

03 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

04 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
 

Instru ções quanto ao preenchimento da Folha de 
Respostas: 
1. Use somente caneta esferográfica com tinta preta ou 

azul . 
2. Confira rigorosamente sua opção de resposta antes de 

marcá-la no gabarito. 
3. Marque apenas  uma resposta para cada questão. Mais 

de uma marcação anulará a resposta. 
4. Não deixe questão sem resposta. 
5. Não rasure, não amasse, não dobre e não suje esta 

folha. 
6. Preencha toda a área do círculo que corresponde à 

opção que você considera correta. Exemplo:  
7. É de inteira responsabilidade do candidato qualquer 

prejuízo advindo de marcação incorreta efetuada na 
Folha de Respostas. 

SERÁ PERMITIDA A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA DE PROV A SOMENTE 
APÓS 1 (UMA) HORA DO SEU INÍCIO. 

AO CANDIDATO SERÁ RESERVADO O DIREITO DE LEVAR CONS IGO O 
CADERNO DE PROVAS. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 
QUATRO HORAS 
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ATENÇÃO 

 
 
 

Sr.(a) Candidato(a), 
 
 
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno tem, ao todo, 50 
(cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) 
opções. 
 
 
Se houver algum problema, informe, imediatamente, ao fiscal de provas, para que 
ele tome as providências necessárias. 
 
 
Caso Vossa Senhoria não observe as recomendações acima, não lhe caberá 
qualquer reclamação ou recurso posterior. 
 
 
 
O uso de máquina calculadora própria é permitido, mas é vedado o seu empréstimo. 
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1. Com relação à situação patrimonial, assinale a opção INCORRETA. 
 
 
a) A compra de matéria-prima a prazo provoca aumento no Ativo e no 

Passivo.  
b) A integralização de capital em dinheiro provoca aumento no Ativo e no 

Patrimônio Líquido. 
c) O pagamento da compra de máquinas em dinheiro provoca redução no 

Ativo e aumento no Passivo.  
d) O pagamento de fornecedores em dinheiro provoca diminuição no Ativo e 

no Passivo.  
 
 
 
 
 
 
2. Uma Sociedade Empresária apresentou os seguintes saldos no Ativo Circulante, 

em 30.11.2014: 
 
 

Contas a Receber R$80.000,00 
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa R$1.920,00 

 
 

Em dezembro de 2014, foi recebido o valor de R$74.000,00 proveniente do saldo 
existente em novembro de 2014, e a diferença foi considerada incobrável, uma 
vez que foram esgotadas todas as possibilidades de recebimento. 

 
 

Em relação aos efeitos dessa transação, é CORRETO a firmar que: 
 
 
a) será reconhecida, adicionalmente, uma perda complementar no valor de R$4.080,00. 
b) será reconhecida, adicionalmente, uma perda complementar no valor de R$6.000,00. 
c) será reconhecido um desconto comercial no valor de R$4.080,00. 
d) será reconhecido um desconto comercial no valor de R$6.000,00. 
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3. Em relação aos efeitos contábeis referentes aos registros das transações de uma 
empresa no mês de fevereiro de 2015, julgue os itens abaixo como Verdadeiros 
(V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

 
I. O pagamento do aluguel do mês anterior, na data de vencimento, diminuiu o 

Ativo e o Passivo e não gerou nenhuma mudança no Patrimônio Líquido. 
II. A compra à vista de mercadorias não alterou o total do Ativo, não alterou o 

total do Passivo e não gerou nenhuma mudança no Patrimônio Líquido.  
III. A aquisição de ações de emissão da própria empresa, à vista, diminuiu o 

Ativo, não alterou o Passivo Exigível e aumentou o Patrimônio Líquido. 
 

A sequência CORRETA é: 
  

a) F, F, V. 
b) F, V, F. 
c) V, F, V. 
d) V, V, F. 
 
 
4. Uma Sociedade Empresária adquiriu mercadorias para revenda, com as 

seguintes informações: 
 
 

Informações  Valor Total  
� Preço das mercadorias adquiridas para revenda R$25.000,00 
� PIS e Cofins recuperáveis R$2.312,50 
� ICMS de 17% incluído no preço das mercadorias R$4.250,00 

 
 

A empresa está sujeita à não cumulatividade do PIS e da Cofins e, ainda, tem 
direito ao crédito tributário referente ao ICMS pago na aquisição das mercadorias. 

 
Conforme a NBC TG 16 (R1) – Estoques, o custo de aq uisição total a ser 
reconhecido no estoque, referente a essa transação,  é de: 

 
 

a) R$18.437,50. 
b) R$20.750,00. 
c) R$25.000,00. 
d) R$31.562,50. 
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5. Assinale a opção que apresenta uma transação que retrata um lançamento 
contábil gerador de aumento no Ativo e no Passivo, simultaneamente. 

 
 
a) Aquisição à vista de mercadorias para revenda. 
b) Compra de um veículo a prazo. 
c) Pagamento de salários de funcionários. 
d) Reconhecimento da depreciação de um bem imóvel. 
 
 
6. De acordo com a Lei n.º 6.404/76 e suas alterações, em relação ao conteúdo das 

Notas Explicativas, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção 
CORRETA. 
 
 
I. As Notas Explicativas não poderão evidenciar as políticas contábeis da 

empresa, quando estas já tiverem sido apresentadas no Relatório da 
Administração. 
 

II. As Notas Explicativas devem apresentar informações sobre a base de 
preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis 
específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos. 
 

III. As Notas Explicativas devem apresentar informações adicionais não 
indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas 
necessárias para uma apresentação adequada. 
 

 
 

Estão CORRETOS os itens: 
 
 

a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) I, II e III. 
d) II e III, apenas. 
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7. Uma Sociedade Empresária adquiriu um equipamento, por R$25.000,00, para uso em 
suas atividades. Para deixá-lo em condições de uso, foi necessário gastar mais 
R$1.500,00.   
 

O equipamento ficou pronto para uso no dia 2.1.2014, e a empresa estima usar o 
equipamento por 5 anos.  
O valor residual é estimado em R$2.500,00, para qualquer método de depreciação 
adotado. 
A vida útil estimada do equipamento é de 12.000 horas.  
O equipamento tem capacidade para produzir 8.000 unidades de produto. 
O equipamento foi utilizado durante todo o ano de 2014; operou por 2.600 horas; e 
produziu 1.800 unidades. 
 

Com base nos dados acima, é CORRETO afirmar que a d espesa com 
depreciação, no ano de 2014, foi de: 

 
a) R$4.800,00, apurados com base no Método das Quotas Constantes. 
b) R$5.416,67, apurados com base no Método das Horas de Produção. 
c) R$5.962,50, apurados com base no Método das Unidades Produzidas. 
d) R$7.500,00, apurados com base no Método da Soma dos Dígitos. 
 
8. Assinale a opção que apresenta apenas Ativos que podem ser objeto de Ajuste ao 

Valor Recuperável, na forma estabelecida pela NBC TG 01 (R2) – Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos. 

 
a) Estoques de Matéria-Prima, Bancos Conta Movimento, Marcas e Patentes. 
b) Imóveis de Uso, Duplicatas a Receber, Bancos Conta Movimento. 
c) Marcas e Patentes, Imóveis de Uso, Móveis e Utensílios. 
d) Móveis e Utensílios, Duplicatas a Receber, Estoques de Matéria-Prima. 
 
9. Relacione os grupos de contas do Balanço Patrimonial de uma indústria, 

apresentados na primeira coluna, às contas, na segunda coluna, e, em seguida, 
assinale a opção CORRETA. 

 
(1) Patrimônio Líquido (  ) Obras de Arte 
(2) Imobilizado (  ) Ações de Emissão Própria em Tesouraria 
(3) Investimentos (  ) Reservas de Incentivos Fiscais 
(4) Intangível (  ) Marcas e Patentes 

 
A sequência CORRETA é: 

 
a) 3,3,1,3. 
b) 2,3,2,3. 
c) 3,1,1,4. 
d) 2,1,2,4. 
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10. Uma Sociedade Empresária apresentou, em 31.12.2014, os seguintes saldos: 
 
 

 
 

Com base nas informações acima, após a apuração e a ntes da destinação 
do resultado do exercício, é CORRETO afirmar que o valor do: 

 
 

a) Ativo Circulante é de R$176.900,00. 
b) Ativo Não Circulante é de R$157.300,00. 
c) Passivo Circulante é de R$89.600,00. 
d) Patrimônio Líquido é de R$230.300,00. 

 
 
 
 
 

Contas  Saldos  
Banco Conta Movimento R$22.900,00 
Caixa R$135.000,00 
Capital Subscrito R$225.000,00 
Custo das Mercadorias Vendidas R$113.400,00 
Depreciação Acumulada R$1.300,00 
Despesa com Depreciação R$900,00 
Despesa com Férias R$4.500,00 
Despesa com FGTS R$5.400,00 
Despesa com Salários R$36.000,00 
Estoques R$11.500,00 
Fornecedores R$83.100,00 
ICMS a Recolher R$7.900,00 
ICMS sobre Vendas R$49.700,00 
Máquinas e Equipamentos R$56.600,00 
Móveis e Utensílios R$62.000,00 
Despesa de Tributos sobre o Lucro R$1.100,00 
Receita Bruta de Vendas de Mercadorias R$207.500,00 
Receita Financeira R$7.700,00 
Salários a Pagar R$6.500,00 
Veículos R$40.000,00 
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11. Uma Sociedade Empresária registrou as seguintes transações no exercício de 
2014: 

 
� Aquisição de mercadorias, no período, ao custo de R$100.000,00.  
� Venda de 80% das mercadorias adquiridas, no período, por R$160.000,00, 

com incidência de tributos sobre o faturamento no valor de R$33.040,00. O 
custo total dessas mercadorias vendidas é de R$80.000,00. 

� Despesas comerciais, incorridas no período, no valor de R$3.000,00. 
� Despesas administrativas, incorridas no período, no valor de R$10.000,00.  
� Ganho por equivalência patrimonial, no período, no valor de R$5.000,00. 
� Receita financeira, do período, no valor de R$3.000,00. 
� Imposto de Renda e Contribuição Social incidentes sobre o lucro do período, 

no valor de R$7.000,00. 
� Resultado positivo de operações descontinuadas no valor de R$3.800,00, 

líquido dos tributos. 
 
O resultado líquido das operações continuadas, divu lgado na 
Demonstração do Resultado, elaborada de acordo com a NBC TG 26 (R2) – 
Apresentação das Demonstrações Contábeis, é de: 
 

a) R$31.960,00. 
b) R$33.760,00. 
c) R$34.960,00. 
d) R$38.760,00. 
 
12. Uma Sociedade Empresária apresentou os seguintes dados: 

 
Contas  Saldos  

Cofins sobre a Receita Bruta              R$600,00  
Custo das Mercadorias Vendidas        R$63.300,00  
Descontos Incondicionais Concedidos        R$12.000,00  
Despesas de Comissões Sobre Vendas          R$2.880,00  
Despesas Financeiras           R$1.440,00  
Despesas com Seguros          R$1.080,00  
Despesas Administrativas        R$24.480,00  
ICMS sobre Vendas        R$19.200,00  
PIS sobre a Receita Bruta                    R$900,00  
Despesa com IR e CSLL           R$7.500,00  
Receita Bruta da Venda de Mercadorias       R$132.000,00  
Receitas Financeiras           R$8.400,00  
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Com nos dados apresentados, pode-se afirmar que o v alor do Lucro 
Líquido do Exercício é de: 

 
a) R$7.020,00. 
b) R$8.520,00. 
c) R$11.400,00. 
d) R$19.020,00. 
 
 
 
13. Uma Sociedade Empresária apresentava, em 1o.1.2014, os seguintes saldos em 

suas contas de Patrimônio Líquido: 
 
 

Conta  Saldo  Natureza  
Capital Subscrito R$500.000,00 Credora 
Capital a Integralizar R$150.000,00 Devedora 
Reserva Legal R$30.000,00 Credora 
Reserva de Lucros para Expansão R$50.000,00 Credora 
 
 
Durante o ano de 2014, essa sociedade apresentou as seguintes 
movimentações: 

 
 
� Integralização de capital em dinheiro no montante de R$80.000,00. 
� Lucro Líquido do período no montante de R$120.000,00. 
� Destinação do lucro para dividendos obrigatórios a pagar de R$65.000,00. 
� Destinação do lucro para Reserva Legal de R$6.000,00. 
� Destinação do lucro para Reserva de Lucros para Expansão de R$49.000,00. 

 
 
Considerando que houve apenas esses saldos e movime ntações, o saldo 
do Patrimônio Líquido da empresa, em 31.12.2014, er a de: 

 
 

a) R$565.000,00. 
b) R$630.000,00. 
c) R$865.000,00. 
d) R$930.000,00. 
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14. Em relação ao conteúdo da Demonstração dos Fluxos de Caixa de uma 
Sociedade Comercial, assinale a opção CORRETA. 
 
 

a) A integralização de capital, com a entrega de um terreno, é apresentada 
simultaneamente como caixa consumido na atividade de investimento e caixa 
gerado na atividade de financiamento.  

b) Na liquidação de um empréstimo obtido, o pagamento dos juros pode ser 
classificado como atividade operacional ou de financiamento, mas o principal da 
dívida deve ser classificado como atividade de financiamento. 

c) O lucro líquido é apresentado como componente da atividade operacional quando 
a Demonstração do Fluxo de Caixa é elaborada pelo método direto. 

d) O pagamento de parcela de arrendamento mercantil financeiro, realizado pelo 
arrendatário, deve ser classificado na atividade operacional. 

 
 
 
15. Uma Sociedade Empresária, tributada pelo lucro real, realizou as seguintes 

operações com mercadorias: 
 
 

� Aquisição de 400 unidades de mercadoria pelo valor total de 
R$80.000,00, neste valor incluídos ICMS na alíquota de 18%; e PIS e 
Cofins na alíquota de 1,65% e 7,6%, respectivamente.  

� Venda de 200 unidades de mercadoria por R$70.000,00. 
� Sobre a venda, incidiram tributos nas alíquotas de: ICMS – 18%; PIS – 

1,65%; e Cofins – 7,6%. 
 
 
A empresa não apresentava estoque inicial.  

 
 

A contribuição dessas transações para o Valor Adici onado a Distribuir, 
apurada em conformidade com a NBC TG 09 – Demonstra ção do Valor 
Adicionado, é de: 

 
 
a) R$40.900,00. 
b) R$37.200,00. 
c) R$30.000,00. 
d) R$21.825,00. 
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16. Uma Sociedade Empresária apresentou os seguintes dados, extraídos de seu 
controle de estoque, referentes a uma mercadoria específica: 
 
 

Data Descrição  Quantidade  Valor Unitário  
1º.12.2014 Saldo inicial 30.000 unidades R$1,40 
2.12.2014 Compras 20.000 unidades R$1,50 
31.12.2014 Saldo final 11.000 unidades  

 
 
O estoque é avaliado pela média ponderada fixa.  

 
 
Com base nos dados informados, o Custo das Mercador ias Vendidas, no 
mês de dezembro, é de: 

 
 

a) R$55.500,00. 
b) R$56.050,00. 
c) R$56.160,00. 
d) R$56.600,00. 
 
 
 
 
17. O Passivo Circulante somado ao Passivo Não Circulante de uma empresa 

totaliza R$58.400,00 e o Patrimônio Líquido totaliza R$41.600,00.  
 
 

O valor dos recursos próprios é de: 
 
 
a) R$16.800,00. 
b) R$41.600,00. 
c) R$58.400,00. 
d) R$100.000,00. 
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18. Em um determinado período, foram extraídos os seguintes saldos dos registros 
contábeis de uma Sociedade Empresária. 
 
 

Contas  Saldos  
Banco Conta Movimento R$35.000,00 
Caixa R$15.000,00 
Capital Subscrito R$120.000,00 
Depreciação Acumulada R$8.000,00 
Duplicatas a Pagar de Curto Prazo R$29.000,00 
Duplicatas a Pagar de Longo Prazo R$18.000,00 
Duplicatas a Receber de Curto Prazo R$19.000,00 
Duplicatas a Receber de Longo Prazo R$23.000,00 
Empréstimo a Pagar de Longo Prazo R$9.000,00 
Estoque de Material de Consumo R$2.000,00 
Estoques de Mercadorias para revenda R$45.000,00 
FGTS a Recolher R$800,00 
INSS a Recolher R$2.200,00 
Máquinas e Equipamentos R$25.000,00 
Marcas e Patentes R$17.000,00 
Reserva Estatutária R$5.000,00 
Reserva Legal R$23.000,00 
Salários a Pagar R$8.000,00 
Títulos a Pagar de Curto Prazo R$5.000,00 
Títulos a Receber de Curto Prazo R$7.000,00 
Títulos a Receber de Longo Prazo R$12.000,00 
Veículos R$28.000,00 
 
 
Considerando apenas os dados acima, o valor total d as contas 
classificadas no Ativo Não Circulante corresponde a : 

 
 
a) R$86.000,00. 
b) R$95.000,00. 
c) R$97.000,00. 
d) R$103.000,00.  
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19. De acordo com a NBC TG 26 (R2) – Apresentação das Demonstrações 
Contábeis, na Demonstração do Resultado do Período NÃO devem constar: 

 
a) as receitas, os custos dos produtos, os custos das mercadorias ou os custos dos 

serviços vendidos e o lucro bruto, as despesas com vendas, as gerais, as 
administrativas e as outras despesas e receitas operacionais. 

b) as reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de lucros 
e as ações ou quotas em tesouraria. 

c) os resultados antes das receitas e despesas financeiras, as despesas e receitas 
financeiras, o resultado antes dos tributos sobre o lucro e as despesas com 
tributos sobre o lucro. 

d) os resultados decorrentes da avaliação de investimentos por meio do método de 
equivalência patrimonial. 

 
 
20. Uma Sociedade Empresária apresenta os seguintes dados:  

 
� Estoque Inicial de Mercadorias R$100.000,00. 
� Custo das Mercadorias Vendidas R$250.000,00. 
� Compras de Mercadorias R$340.000,00. 
� Lucro Bruto R$140.000,00. 

 
Com base nos dados informados, o valor da Receita c om Vendas, 
desconsiderando os efeitos tributários, é de:  

 
a) R$330.000,00. 
b) R$390.000,00. 
c) R$580.000,00. 
d) R$730.000,00. 
 
 
21. Segundo a Lei n.º 6.404/76, as contas do Ativo devem ser classificadas em 

ordem:  
 
a) crescente de grau de exigibilidade. 
b) crescente de grau de liquidez. 
c) decrescente de grau de exigibilidade. 
d) decrescente de grau de liquidez. 
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22. A liquidação de uma obrigação reconhecida no Balanço Patrimonial com a 
utilização de um recurso capaz de gerar benefícios econômicos futuros, também 
reconhecido no Balanço Patrimonial, gera: 

 
a) aumento do Ativo e do Passivo. 
b) aumento no Ativo e diminuição do Passivo. 
c) diminuição do Ativo e aumento do Passivo. 
d) diminuição do Ativo e do Passivo.  
 
 
23. Uma determinada indústria iniciou suas atividades em fevereiro de 2015 e 

apresentou os seguintes dados, em 28.2.2015: 
 

� Depreciação do Equipamento de Produção R$700,00 
� Mão de Obra Indireta R$9.400,00 
� Custos Indiretos Consumidos na Fábrica R$12.530,00 
� Estoque Final de Matérias-Primas R$15.600,00 
� Mão de Obra Direta R$18.800,00 
� Estoque Final de Produtos Acabados R$25.300,00 
� Matérias-Primas Compradas R$37.600,00 

 
Considerando o Custeio de Absorção e que não havia outros saldos, o 
valor de matéria-prima consumida no período é de: 
 

a) R$15.600,00. 
b) R$22.000,00. 
c) R$37.600,00. 
d) R$63.430,00. 
 
 
24. Uma determinada indústria fabrica dois produtos: A e B.  

 
No mês de fevereiro de 2015, a indústria incorreu em Custos Indiretos de 
Fabricação no total de R$15.000,00.  
 
Nesse mesmo mês, foram produzidas 2.000 unidades de cada produto.  
Para produzir o produto A, foram consumidas 3.000 horas/máquina e, para 
produzir o produto B, foram consumidas 7.000 horas/máquina. 
 
Os Custos Indiretos de Fabricação são apropriados aos produtos, com base nas 
horas/máquina consumidas. 
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Os custos variáveis de cada um dos produtos são de R$5,00 por unidade. 
 
Considerando os dados apresentados, o custo unitári o total do produto A, 
calculado pelo Custeio por Absorção, no mês de feve reiro,  é de: 

 
a) R$7,25. 
b) R$7,50. 
c) R$8,75. 
d) R$10,25. 
 
 
25. O Departamento de Custos de uma sociedade industrial apresentou os 

seguintes dados: 
 
I) Referentes à produção do período: 

 

 
II) Referentes à distribuição dos Custos Indiretos de Fabricação: 
 

Gasto  Valor  Direcionador de custo  
Recebimento e 
Movimentação de Material 

R$72.400,00 Número de lotes recebidos e produzidos 

Planejamento e Controle de 
Produção 

R$47.000,00 Quantidade de ordens de produção 

Operação do Equipamento R$104.000,00 Horas-máquina para operação do equipamento 
Total  R$223.400,00  

 

Considerando que a empresa adota o Custeio Baseado em Atividades, o 
custo de produção do produto 1 é de: 

 
a) R$284.040,00. 
b) R$289.625,00. 
c) R$304.850,00. 
d) R$328.720,00. 
 

 Produto 1  Produto 2  Total  
Produção (unidades) 10.000 200 10.200 
Custo Direto (por unidade) R$15,00 R$10,00  
Custo Direto Total R$150.000,00 R$2.000,00 R$152.000,00 
Custo Indireto de Fabricação   R$223.400,00 
Número de lotes recebidos e produzidos 50 30 80 
Quantidade de ordens de produção 16 4 20 
Horas-máquina para operação do equipamento 900 400 1.300 
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26. Uma determinada indústria iniciou suas atividades em fevereiro de 2015 e 
apresentou os seguintes dados, em 28.2.2015: 

 
� Comissão dos vendedores R$846,00 
� Custos indiretos consumidos na fábrica R$18.800,00 
� Depreciação do equipamento de produção R$1.034,00 
� Despesas administrativas R$8.460,00 
� Estoque final de matérias-primas R$23.500,00 
� Estoque final de produtos acabados R$37.976,00 
� Mão de obra direta R$28.200,00 
� Mão de obra indireta R$14.100,00 
� Matérias-primas compradas R$56.400,00 
� Receita Bruta de Vendas R$72.850,00 
 
Considerando o Método de Custeio por Absorção e que  não havia outros 
saldos, o Custo dos Produtos Vendidos foi de: 
 

a) R$15.792,00. 
b) R$32.900,00. 
c) R$57.058,00. 
d) R$95.034,00. 
 
 
27. No mês de janeiro de 2015, uma indústria produziu 1.100 unidades de seu único 

produto. Nesse mês, não havia estoque inicial e ficaram 110 unidades acabadas 
e não vendidas até o dia 31. 

 
Os custos do mês de janeiro foram: 

 
� Mão de Obra Variável  R$63.800,00 
� Matéria-Prima    R$55.000,00 
� Outros Custos Variáveis R$28.600,00 
� Custos Fixos   R$33.000,00 

 
Os valores totais do Estoque Final pelo Custeio por  Absorção e pelo 
Custeio Variável são, respectivamente:  

 
a) R$18.040,00 e R$14.740,00. 
b) R$15.180,00 e R$11.880,00. 
c) R$14.740,00 e R$18.040,00. 
d) R$11.880,00 e R$15.180,00. 
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28. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho–CLT, no que se refere às 
situações em que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem 
prejuízo do salário, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção 
CORRETA. 

 
 
 

I. O empregado poderá ausentar-se do trabalho até 5 (cinco) dias 
consecutivos, em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, 
irmão ou pessoa que, declarada em sua Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, viva sob sua dependência econômica.  
 

II. O empregado poderá ausentar-se do trabalho até 5 (cinco) dias, a cada 12 
(doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue 
devidamente comprovada. 
 

III. O empregado poderá ausentar-se do trabalho nos dias em que estiver, 
comprovadamente, realizando provas de exame vestibular para ingresso em 
estabelecimento de ensino superior. 
 

IV. O empregado poderá ausentar-se do trabalho pelo tempo que se fizer 
necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, 
estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o 
Brasil seja membro. 

 
 
 

Estão CORRETOS os itens: 
 
 
 
a) I, II, III e IV. 
b) I e II, apenas.  
c) II e III, apenas. 
d) III e IV, apenas. 
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29. De acordo com o que estabelece o Código Civil, a respeito da Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada–Eireli, julgue os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

 
 

I. 
 
 

A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única 
pessoa, titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não 
será inferior a cem vezes o maior salário mínimo vigente no País.  

II. 
 

A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada 
somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. 

III. As regras previstas para as sociedades limitadas aplicam-se, no que couber, à 
empresa individual de responsabilidade limitada. 

 
A sequência CORRETA é: 

 
a) F, V, F. 
b) V, F, V. 
c) F, F, F. 
d) V, V, V. 
 
 
30. De acordo com o Código Tributário Nacional–CTN, assinale a opção que 

apresenta apenas hipóteses de suspensão do crédito tributário. 
 
a) O pagamento, o parcelamento e a prescrição. 
b) A moratória, o depósito do montante integral do crédito e a concessão de liminar 

em mandato de segurança. 
c) A moratória, o pagamento e as reclamações e os recursos, nos termos das leis 

reguladoras do processo tributário administrativo. 
d) A transação, a remissão e o depósito do montante integral. 
 
 
31. As empresas A, B, C e D, optantes pelo regime de tributação com base no Lucro 

Presumido, apresentaram os seguintes montantes de Receita Bruta Total, de 
janeiro a dezembro de 2014: 

 
Empresa  Receita Bruta em 2014  

A R$27.000.000,00 
B R$48.000.000,00 
C R$65.000.000,00 
D R$84.000.000,00 
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De acordo com a Lei n.º 9.718/98, com a redação dad a pela Lei n.º 
12.814/13, poderá(ão) optar pelo Lucro Presumido, e m 2015, a(s) 
empresa(s): 

 
a) A e B, apenas. 
b) A, apenas. 
c) A, B e C, apenas. 
d) A, B, C e D. 
 
 
 
32. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho–CLT, o direito de ação 

quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, para o trabalhador 
urbano, prescreve em: 

 
a) cinco anos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato. 
b) cinco anos, sem considerar a extinção do contrato. 
c) dois anos, até o limite de um ano após a extinção do contrato. 
d) dois anos, sem considerar a extinção do contrato. 
 
 
 
33. Uma Sociedade Empresária vendeu um equipamento por R$440.000,00, para 

recebimento em duas parcelas de R$220.000,00, cada, vencíveis ao fim de um 
ano e de dois anos, respectivamente. 
 
 
A empresa utilizou uma taxa de juros de 10% ao ano na operação, com 
capitalização composta. 
 
 
No momento da venda, a soma do valor presente das p restações futuras é 
de: 
 

a) R$363.636,36. 
b) R$381.818,18. 
c) R$396.000,00. 
d) R$420.000,00. 
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34. Uma Sociedade Empresária não conseguiu liquidar uma duplicata dentro do 
prazo de vencimento, e o fornecedor enviou a duplicata para cobrança em 
cartório.  
Foram cobrados juros simples à taxa de 1% ao mês, além de uma taxa de 
cobrança no valor de R$150,00. 
A duplicata venceu há 14 meses. 
O valor da duplicata era de R$12.000,00 na data de vencimento. 

 
Considerando os dados acima, o valor atualizado da duplicata, a ser pago 
no cartório, é de: 

 
a) R$13.680,00. 
b) R$13.743,69. 
c) R$13.830,00. 
d) R$13.943,69. 
 
 
35. Uma empresa adquiriu um bem destinado ao imobilizado por meio de uma 

transação de financiamento. O financiamento será pago em duas prestações de 
R$150.000,00, cada, vencíveis ao final de cada ano. A taxa de juros compostos 
pactuada para a operação foi de 4% ao ano. 

 
O valor presente na data em que foi efetuada a tran sação de financiamento 
é de, aproximadamente:  

 
a) R$277.778,. 
b) R$282.914,. 
c) R$283.120,. 
d) R$294.231,. 
 
36. Uma construtora firmou um contrato de construção, na modalidade de preço 

fixo, para construir uma ponte, e receberá por isso a remuneração de R$12 
milhões. O prazo estimado para a construção era de três anos. Na data da 
assinatura do contrato, a construtora estimava os custos totais em R$9 milhões. 
 
Na data da assinatura do contrato e durante todo o tempo gasto na construção, 
a empresa avaliou que a conclusão do contrato podia ser estimada com 
confiabilidade. 
A construtora apresentou os seguintes gastos atribuíveis ao contrato, efetuados 
no primeiro, segundo e terceiro anos: 
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Ano  Gasto s efetu ados no período  
Ano 1 R$2,25 milhões 
Ano 2 R$2,7 milhões 
Ano 3 R$4,05 milhões 
Total  R$9 milhões  

 

Ao final do Ano 2, os gastos efetuados pela construtora incluíam R$450 mil, 
referentes a materiais adquiridos e estocados no local da obra, que foram 
utilizados no Ano 3. 
A construtora determina o estágio de execução das obras, calculando a 
proporção dos custos incorridos relacionados aos trabalhos executados em 
relação ao custo total. 

 
Diante das informações apresentadas, o valor da rec eita, de acordo com a 
NBC TG 17 – Contrato de Construção, é de: 

 
a) R$12 milhões no Ano 1. 
b) R$12 milhões no Ano 3. 
c) R$3 milhões no Ano 1; R$3 milhões no Ano 2; e R$6 milhões no Ano 3. 
d) R$3 milhões no Ano 1; R$3,6 milhões no Ano 2; e R$5,4 milhões no Ano 3. 
 
37. Considerando o que estabelece a NBC TG 46 (R1) – Mensuração do Valor 

Justo, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 
assinale a opção CORRETA.  

 
I. A entidade deve mensurar o valor justo de um ativo ou passivo, utilizando as 

premissas que os participantes do mercado usariam ao precificar o ativo ou o 
passivo, presumindo-se que os participantes do mercado ajam em seu melhor 
interesse econômico. 

II. A mensuração a valor justo está condicionada à existência de um preço de mercado 
diretamente observável em um mercado ativo. 

III. O valor justo é definido como o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou 
que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada 
entre participantes do mercado na data de mensuração. 

 
A sequência CORRETA é: 

 
a) V, F, V. 
b) V, V, F. 
c) F, F, F. 
d) V, V, V. 
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38. De acordo com a NBC TG 27 (R2) – Ativo Imobilizado, assinale a opção que 
apresenta os custos diretamente atribuíveis a um ativo imobilizado. 

 
a) Custos administrativos e custos de abertura de nova instalação. 
b) Custos da transferência das atividades para novo local ou para nova categoria de clientes. 
c) Custos de instalação e montagem e custos de preparação do local. 
d) Custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço. 
 
 
39. Uma empresa está ingressando em um novo ramo de atuação e adquirindo, à 

vista, materiais para estocar.  
 
No momento da aquisição desses novos materiais, o valor original da transação 
era de R$32.100,00; o valor realizável líquido era de R$32.500,00; o valor justo 
dos materiais era de R$31.900,00; e o valor de venda era de R$33.700,00. 

 
De acordo com a Resolução CFC n.º 750/93 e alteraçõ es posteriores, a 
transação deverá ser contabilizada pelo valor de:  

 
a) R$31.900,00. 
b) R$32.100,00. 
c) R$32.500,00. 
d) R$33.700,00. 
 
 
40. Uma Sociedade Empresária reconhece como despesa, ao final de cada mês, os 

juros incidentes sobre uma operação de empréstimo, os quais somente serão 
exigíveis ao final do período de carência da operação, que é de dois anos.  

 
Conforme a Resolução CFC n.º 750/93, o procedimento  adotado pela 
empresa é justificado pelo princípio da: 

 
a) Atualização Monetária. 
b) Competência. 
c) Materialidade. 
d) Objetividade. 
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41. De acordo com as definições constantes na NBC TG 16 (R1) – Estoques, julgue 
os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a 
opção CORRETA. 

 
I.  Os estoques são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios, em 

processo de produção para venda ou na forma de materiais ou suprimentos a 
serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de 
serviços. 

II.  Valor Realizável Líquido do Estoque é o preço de venda estimado no curso 
normal dos negócios deduzido dos custos estimados para sua conclusão e 
dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. 

III.  Valor Justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que 
seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada 
entre participantes do mercado na data da mensuração.  

 
A sequência CORRETA é: 

 
a) F, F, V. 
b) F, V, F. 
c) V, F, V. 
d) V, V, V. 
 
 
42. De acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte, assinale a opção INCORRETA. 
 
a) A elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis, apesar de não 

ser obrigatória para as entidades alcançadas pela ITG 1000, é estimulada pelo 
Conselho Federal de Contabilidade. 

b) O Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e a Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido devem ser, obrigatoriamente, apresentados 
pelas entidades alcançadas pela ITG 1000.  

c) Para salvaguardar a sua responsabilidade, o profissional da contabilidade deve 
obter Carta de Responsabilidade da administração da entidade para a qual presta 
serviços, podendo adotar o modelo constante da ITG 1000. 

d) Uma Sociedade Empresária pode optar pela adoção da ITG 1000, se estiver 
abrangida pela NBC TG 1000 e tenha auferido, no ano calendário anterior, receita 
bruta anual até os limites previstos na legislação do Simples. 
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43. De acordo com o disposto no Código de Ética Profissional do Contador, 
aprovado pela Resolução CFC n.º 803/96 e alterações posteriores, julgue os 
itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a 
opção CORRETA. 

 
I. O profissional da contabilidade poderá transferir, parcialmente, a execução 

dos serviços a seu cargo a outro profissional, mantendo sempre como sua a 
responsabilidade técnica. 

II. O espírito de solidariedade, mesmo na condição de empregado, não induz 
nem justifica a participação ou conivência com o erro ou com os atos 
infringentes de normas éticas ou legais que regem o exercício da profissão. 

III. Caso um profissional da contabilidade desista de determinado trabalho para 
preservar a dignidade ou os interesses da profissão ou da classe, é facultado 
a outro profissional da contabilidade aceitar esse mesmo trabalho, ainda que 
permaneçam as mesmas condições que ditaram o referido procedimento. 

 
A sequência CORRETA é: 
 

a) V, V, F. 
b) V, F, V. 
c) F, V, F. 
d) F, F, V. 
 
 
44. Com base na NBC PG 100 – Aplicação Geral aos Profissionais da 

Contabilidade, relacione os princípios éticos elencados na primeira coluna às 
respectivas descrições na segunda coluna e, em seguida, assinale a opção 
CORRETA. 

 
 

(1) Integridade (   ) Obrigação de ser direto e honesto em todos 
os relacionamentos profissionais e 
comerciais. 

(2) Objetividade (   ) Obrigação de não comprometer seu 
julgamento profissional ou do negócio em 
decorrência de comportamento tendencioso. 

(3) Comportamento 
profissional 

(   ) Obrigação de cumprir as leis e os 
regulamentos pertinentes e evitar qualquer 
ação que o profissional da contabilidade 
sabe ou deveria saber possa desacreditar a 
profissão. 
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A sequência CORRETA é: 
 
 
a) 3, 2, 1. 
b) 2, 3, 1. 
c) 2, 1, 3. 
d) 1, 2, 3. 
 
 
 
 
45. De acordo com o Código de Ética Profissional do Contador, no que se refere à 

aplicação das sanções éticas, NÃO pode ser considerado(a) como atenuante 
o(a): 

 
 
a) ação desenvolvida em defesa de prerrogativa profissional. 
b) ausência de punição ética anterior. 
c) exercício profissional por um prazo inferior a um ano. 
d) prestação de relevantes serviços à Contabilidade. 
 
 
 
 
46. De acordo com a Resolução CFC n.º 803/96–Código de Ética Profissional do 

Contador e alterações –, o profissional da contabilidade deve fixar, previamente, 
o valor dos serviços, por contrato escrito, considerando os seguintes elementos, 
EXCETO: 

 
 
a) a possibilidade de disputar serviços profissionais mediante aviltamento de 

honorários. 
b) a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços. 
c) a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade do serviço a executar na área 

contábil. 
d) o tempo que será consumido para a realização do trabalho. 
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47. Considerando o Código de Ética Profissional do Contador, julgue os itens abaixo 
e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

 
I.  O Código de Ética Profissional do Contador tem por objetivo fixar a forma 

pela qual se devem conduzir os profissionais da contabilidade, quando no 
exercício profissional e nos assuntos relacionados à profissão e à classe. 

II.  No desempenho de suas funções, é vedado ao profissional da 
contabilidade assumir, direta ou indiretamente, serviços de qualquer 
natureza, com prejuízo moral ou desprestígio para a classe. 

III.  No desempenho de suas funções, é vedado ao profissional da 
contabilidade assinar documentos ou peças contábeis elaborados por 
outrem, alheio à sua orientação, supervisão e fiscalização. 

 
Estão CORRETOS os itens: 
 

a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) I, II e III. 
d) II e III, apenas. 
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Leia o texto a seguir para responder às próximas pe rguntas. 
 

5 passos para o sucesso 
 

Autor revela perfil do profissional que faz a diferença e é fonte de inspiração. 
Conheça as atitudes que você precisa tomar para se tornar um deles 

 
1 
 
 
 
5 
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15 
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25 

Profissionais produtivos, que alcançam ótimos resultados, satisfeitos 
com suas conquistas e que se destacam na multidão. Você conhece alguém 
com esse perfil? Ao longo da carreira, o especialista em marketing e recursos 
humanos Sérgio Mena Barreto conheceu milhares de profissionais, mas 
percebeu que apenas 5% deles são brilhantes, incomuns e sabem aonde 
querem chegar. Para quem não se encaixa neste grupo, Barreto classifica no 
livro Top Five – Cinco atitudes que podem mudar sua vida e alavancar sua 
carreira o caminho aos profissionais que querem transformar a própria história. 

Ao contrário do que se pode pensar, o profissional “top Five” – conceito 
criado pelo autor – nem sempre teve a carreira dos sonhos, mas, em vez de 
desanimar ou desistir, desenvolveu um espírito de determinação e superação 
pessoal. “Diante do primeiro problema, muita gente tende a acreditar que aquilo 
é o seu ‘destino’, e que o jeito é baixar a cabeça e aceitar o curso natural da 
vida. É preciso quebrar esse determinismo com ações concretas”, explica 
Barreto. 

Outra característica do profissional destacado no livro é o 
autoconhecimento. Na opinião do autor, pessoas que escolhem a carreira sem 
ter vocação, apenas em busca de estabilidade ou de uma boa remuneração, 
têm grandes chances de se tornar infelizes. “A vida é muito curta. De que vale 
passar este tempo fazendo algo de que não se gosta? Será que vale a pena 
trocar grande parte da vida por um valor específico, mesmo que expressivo?”, 
questiona. Segundo Barreto, quem está prestes a escolher a carreira deve ficar 
atento ao que diz o coração, além de fazer uma lista das atividades que 
considerar mais atraentes. “É preciso entender o que provoca paixão, aquilo 
que vai fazer você levantar toda segunda-feira para mergulhar de cabeça e 
voltar para casa realizado no fim do dia”, aconselha. 
Sarita Gonzáles. Comportamento. Correio Braziliense. Brasília, domingo, 10 de novembro de 2013. 
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48. De acordo com o texto, todos os itens descrevem  requisitos do 
profissional de sucesso, EXCETO: 

 
a) conhecimento de marketing e recursos humanos. 
b) determinação e superação individual. 
c) autoconhecimento. 
d) vocação. 
 
 
49. Conforme o texto, é CORRETO afirmar que: 
 
a) a quase totalidade dos profissionais é inteligente, extravagante e determinada. 
b) a maioria dos profissionais “top Five” consegue escolher a carreira por vocação.  
c) aceitar o determinismo da carreira e do destino no curso da vida leva ao sucesso 

e à satisfação profissional. 
d) a escolha bem sucedida implica paixão no exercício profissional. 
 
 
50. A propósito da estrutura gramatical, identifiqu e o item INCORRETO. 
 
a) Em “Profissionais produtivos, que alcançam ótimos resultados, satisfeitos com 

suas conquistas e que se destacam na multidão.” (l. 1-2), as duas ocorrências de 
“que” referem-se a “Profissionais produtivos”.  

b) Em “apenas 5% deles são brilhantes, incomuns e sabem aonde querem chegar.” 
(l. 5-6), as formas verbais sublinhadas concordam com a noção de plural contida 
em “5%”. 

c) Por similaridade com “segunda-feira” (l. 25), o vocábulo “autoconhecimento” (l. 
17) também admite a grafia com hífen, para obedecer ao novo Acordo 
Ortográfico, de 1990. 

d) As aspas encontradas nas linhas 19 a 21 indicam uma citação literal do 
questionamento do especialista Sérgio Mena Barreto, tanto quanto aquelas 
empregadas na linha 9 marcam a reprodução rigorosa do conceito por ele criado. 
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RASCUNHO DO GABARITO 
ESTA PÁGINA PODERÁ SER DESTACADA 

 
 
 
 

 
01 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

02 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

03 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
04 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
05 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

06 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

07 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
08 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
09 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

10 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

11 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
12 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
13 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

14 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

15 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
16 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
17 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

18 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

19 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
20 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

 

21 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

22 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

23 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
24 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
25 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

26 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

27 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
28 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
29 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

30 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

31 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
32 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
33 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

34 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

35 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
36 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
37 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
38 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
39 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
40 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

41 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
42 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
43 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

44 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

45 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
46 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
47 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

48 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

49 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
50 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 
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