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Cargo 38: Técnico em Contabilidade

• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas
provas.
• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere, também, que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Já existe, felizmente, em nosso país, uma consciência1

nacional — em formação, é certo —, que vai introduzindo o

elemento da dignidade humana em nossa legislação e para a qual

a escravidão, apesar de hereditária, é uma verdadeira mancha de4

Caim que o Brasil traz na fronte. Essa consciência, que está

temperando a nossa alma e, por fim, há de humanizá-la, resulta da

mistura de duas correntes diversas: o arrependimento dos7

descendentes de senhores e a afinidade de sofrimento dos

herdeiros de escravos.

Não tenho, portanto, medo de não encontrar o10

acolhimento por parte de um número bastante considerável de

compatriotas meus, a saber: os que sentem a dor do escravo como

se fora própria, e ainda mais, como parte de uma dor maior — a13

do Brasil, ultrajado e humilhado; os que têm a altivez de pensar

— e a coragem de aceitar as conseqüências desse pensamento —

que a pátria, como a mãe, quando não existe para os filhos mais16

infelizes, não existe para os mais dignos; aqueles para quem a

escravidão, degradação sistemática da natureza humana por

interesses mercenários e egoístas, se não é infamante para o19

homem educado e feliz que a inflige, não pode sê-lo para o ente

desfigurado e oprimido que a sofre; por fim, os que conhecem as

influências sobre o nosso país daquela instituição no passado e, no22

presente, o seu custo ruinoso, e prevêem os efeitos da sua

continuação indefinida.

Possa ser bem aceita por eles esta lembrança de um25

correligionário ausente, mandada do exterior, donde se ama ainda

mais a pátria do que no próprio país.

Quanto a mim, julgar-me-ei mais do que recompensado,28

se as sementes de liberdade, direito e justiça derem uma boa

colheita no solo ainda virgem da nova geração. (Londres, 8 de

abril de 1883)31

Joaquim Nabuco. O abolicionismo. In: Intérpretes do Brasil, vol. I,

Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000, p. 21 (com adaptações).

Em relação ao texto acima e ao tema nele abordado, julgue os itens a

seguir.

� O que Joaquim Nabuco escrevia em sua época vai ganhando

densidade nos dias de hoje. Prova disso é o atual debate a respeito

da política afirmativa, a qual,  envolvendo, inclusive, a adoção de

cotas, tem por objetivo reduzir as enormes desigualdades sociais

geradas pela escravidão.

� A expansão do sistema educacional brasileiro,

especialmente nas redes escolares públicas, resultou na

eliminação quase total das diferenças quanto a acesso e

permanência nas escolas e desempenho escolar de

brancos, negros e pardos. Essa realidade transportou-se

para o mercado de trabalho, como demonstra a

igualdade de salários pagos a cidadãos de diferentes

raças.

� A idéia principal do texto pode assim ser expressa:

O amor à pátria é mais forte quando se está longe dela

e a dor do escravo é sentida como se fosse própria.

� O autor do texto sugere que não teme as divergências

políticas das duas correntes que formam a consciência

nacional, porque conta com a receptividade da maioria

dos compatriotas, contrários à escravidão.

� No texto, o termo “para a qual” (R.3) tem o sentido de

para essa dignidade humana.

� No contexto em que está empregada, a palavra

“hereditária” (R.4) reforça a idéia de que a escravidão é

uma questão genética.

� Nos trechos “é uma verdadeira mancha de Caim que o

Brasil traz na fronte” (R.4-5) e “uma boa colheita no

solo ainda virgem da nova geração” (R.29-30), foi

utilizada linguagem figurada.

� Em “humanizá-la” (R.6), o pronome, cujo emprego é um

recurso de coesão textual, refere-se ao vocábulo

“consciência” (R.5).

	 Nas linhas 11 e 12, será mantida a correção gramatical

se a expressão “por parte de (...) meus” for assim

reescrita: por parte de bastantes compatriotas meus.

�
 Sem prejuízo para os sentidos do texto, a forma verbal

“inflige” (R.20) poderia ser substituída por suporta.

�� A expressão “o seu custo ruinoso” (R.23) exerce a

função de aposto, o que justifica a sua colocação entre

vírgulas.
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Os atentados terroristas a Nova Iorque e1

Washington são a evidência de que o atual modelo de
globalização afeta os esforços de implantação mundial dos
direitos humanos. Graças ao avanço da tecnologia de4

comunicações — dos meios de transporte à Internet —, o
Planeta tornou-se, de fato, uma grande aldeia. Somos todos
vizinhos uns dos outros e podemos assistir, em tempo real,7

ao que se passa no hemisfério oposto ao que habitamos. 

Frei Betto. Internet: <www.dhnet.org.br/denunciar> (com adaptações).

Com base no texto acima e considerando as múltiplas implicações
do tema que ele focaliza, julgue os itens seguintes.

�� Nos recentes episódios do Oriente Médio, a atuação de uma
rede de televisão árabe — Al Jazeera — funciona como uma
espécie de contraponto ao quase monopólio da informação,
que, até bem pouco tempo, pertencia à mídia ocidental.

�� Um caso extremo de terrorismo, que espalhou o pânico nos
Estados Unidos da América (EUA) e assustou a opinião
pública mundial, foi o atentado de 11 de setembro de 2001,
que atingiu o Pentágono e as torres do World Trade Center.

�� A globalização não se restringe aos aspectos econômicos,
conquanto eles sejam fundamentais. Da mesma forma que as
inovações tecnológicas atingem diretamente o sistema
produtivo, ampliando-lhe a capacidade e mundializando os
mercados, elas também facilitam a circulação de pessoas,
idéias e culturas, tornando o mundo menor também sob esse
prisma.

�� O autor do texto aponta a utilização de sofisticada tecnologia
de comunicações como a principal causa da prevalência do
modelo de globalização econômica, que atenta contra os
direitos humanos.

�� Na linha 4, a substituição de “Graças ao” por Devido o

prejudicaria a correção gramatical do texto.

�� Na linha 5, a expressão entre travessões poderia ser
substituída por desde os meios de transporte até a

Internet, sem que houvesse prejuízo para a correção
gramatical do texto. 

�� Na linha 8, o emprego de preposição em “ao que se passa”
justifica-se pela regência do verbo “assistir” (R.7).

A proximidade não nos tem tornado mais solidários1

e amigos. À luz da crescente mercantilização das relações
humanas, quase tudo é encarado em termos de lucro e
benefício. Não importa que guerras fratricidas ameacem a4

existência de nações africanas. Os países metropolitanos
continuarão fabricando e exportando armas — que a África
não produz — e permanecerão insensíveis ao genocídio se,7

no palco das operações, não houver diamantes, petróleo ou
qualquer outra riqueza que justifique a intervenção das
tropas globocolonizadas, como ocorreu no Iraque e na10

Iugoslávia.

Idem, ibidem.

Tendo o texto acima como referência e considerando o cenário
mundial contemporâneo, julgue os itens que se seguem.

�	 No texto, a substituição de “À luz” (R.2) por Sob a luz

prejudicaria a coerência e a correção gramatical do período.

�
 A idéia expressa pela palavra “mercantilização” (R.2), que é
oposta à de solidariedade e à de amizade, articula-se com as
noções de mercado e de relações baseadas em vantagens.
É essa idéia que se tem mostrado muito presente nos
encontros internacionais de chefes de Estado e de governo,
marcados pela celebração de acordos comerciais. 

�� A palavra “genocídio” (R.7) significa extermínio deliberado,
parcial ou total, de uma comunidade, grupo étnico, racial ou
religioso.

�� Pelo contexto, compreende-se que a palavra “palco” (R.8) foi
empregada em seu sentido denotativo.

�� Depreende-se do neologismo “globocolonizadas” (R.10)
que os exércitos que atuam nas intervenções em países que
vivem guerras genocidas representam forças hegemônicas do
processo de globalização.

�� A oração “que justifique a intervenção das tropas
globocolonizadas” (R.9-10) não está antecedida por vírgula
porque expressa restrição.

�� Depreende-se das idéias do texto que somente haverá
intervenção estrangeira para impedir ou atenuar guerras nos
países e regiões onde existam riquezas que possam interessar
outros países.

�� Da Idade Moderna aos dias de hoje, a África vem
participando ativamente do processo de desenvolvimento
capitalista. Se, no passado, fornecia escravos, hoje abastece
o mercado mundial com produtos minerais e constitui um
rico mercado consumidor.

�� Osama bin Laden, considerado inimigo público número 1
dos norte-americanos, justamente por suas ações terroristas,
foi capturado, julgado e executado pelos EUA, alguns meses
após a invasão do Iraque. 

Freqüentemente, a análise do crime inclui uma série1

de reflexões e comentários que ultrapassam, em muito, o ato
delituoso em si; são questões que envolvem a ética, a moral,
a psicologia e a psiquiatria simultaneamente. Sempre há4

alguém atrelando ao criminoso traços e características
psicopatológicas ou sociológicas.

A despeito dos recentes conhecimentos da7

neurociência, a maioria das pesquisas não encontrou uma
associação entre patologias psíquicas e risco de se cometer
crime de grande violência, ou encontrou apenas uma discreta10

associação, estatisticamente insignificante. 

Internet: <http://www.psiqweb.med.br/forense/forense.html> (com adaptações).

Com relação ao texto acima e a aspectos relevantes que o tema
suscita, julgue os itens subseqüentes.

�� Ao se substituir a expressão “A despeito dos” (R.7) por Em

detrimento dos, a informação do texto modifica-se e há
prejuízo para a coerência textual.

�	 A direção argumentativa do texto leva a concluir que atos
criminosos violentos estão significativamente mais
associados a psicopatas do que a pessoas consideradas
normais na população em geral.

�
 Importantes operações realizadas pela Polícia Federal, a
exemplo das denominadas Anaconda, Gafanhoto e Vampiro,
desvendaram atos delituosos na administração do dinheiro
público.
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Guerras, guerrilhas, terrorismo, ditaduras, massacres,1

recessão, violência urbana, corrupção, miséria — nos últimos 50 anos,
raras vezes tivemos um panorama mundial tão melancólico como o
atual. Se antes luziam frestas de esperança, a atual galeria de pedestais4

vazios só agrava o desânimo. A mentira, mãe de todas as desgraças,
esconde-se atrás de cada conflito, móvel de todos os confrontos. Na
história das guerras, sempre houve uma falsidade primal, impostura7

nuclear. Por isso, a tarefa dos pacifistas não se resume a tapar
trincheiras, travar gatilhos ou destruir armas. Antes de silenciar os
tambores marciais, impõe-se desvendar as fraudes que os motivaram.10

Alberto Dines. A era da mentira, hora de verdades.
In: Jornal do Brasil, 29/5/2004, p. A9 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens seguintes,
relativos ao mundo contemporâneo.

�� Ao referir-se a “panorama mundial tão melancólico” (R.3) e a “galeria
de pedestais vazios” (R.4-5), o autor do texto acusa as atuais
lideranças pacifistas do mundo de não estarem à altura dos desafios
do tempo presente e de serem menos preparadas que as do passado.

�� A “mentira, mãe de todas as desgraças,” (R.5) não esteve presente no
episódio da invasão do Iraque. O motivo alegado pelos EUA para
atacar esse país — a existência de arsenal de armas de destruição em
massa — foi plenamente comprovado.

�� A “corrupção” (R.2), a que o texto alude, não é um fenômeno
exclusivamente brasileiro, pois atinge governos e grandes empresas
pelo mundo afora.

�� O termo “recessão” (R.2) significa, em linhas gerais, retrocesso
econômico, ou seja, um quadro de crise na economia que tende a gerar
problemas sociais e políticos.

�� O nome Al-Qaeda está associado ao terrorismo islâmico, que responde
por ações violentas no Oriente Médio e em outras partes do mundo na
defesa radical de suas causas.

O brasileiro que quiser parar de fumar terá acesso a1

tratamento e remédios custeados pelo governo federal. No Dia
Internacional de Combate ao Tabagismo, o Ministério da Saúde
publicou uma portaria incluindo no Sistema Único de Saúde (SUS) o4

suporte completo para o dependente de cigarros abandonar o vício:
adesivos e gomas de mascar de nicotina para substituir a dose mínima
da substância em quadros de crise de abstinência e um antidepressivo7

que auxilia no abandono do fumo. Nos postos de saúde, também estará
à disposição do fumante um programa de psicoterapia em grupo,
coordenado por profissionais treinados pelo Instituto Nacional do10

Câncer (INCA), no Rio de Janeiro.

O Globo, 1.º/6/2004, p. A3 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os diversos
aspectos concernentes ao tema nele abordado, julgue os itens que se
seguem.

�� Infere-se do texto que o tabagismo, além de criar dependência
química, envolve aspectos emocionais e psicológicos, o que explica a
decisão ministerial de oferecer programa de psicoterapia em grupo
para atendimento àqueles que se dispuserem a abandonar o vício.

�� Como os impostos que incidem sobre a produção e a comercialização
de cigarros são muito reduzidos, o governo brasileiro pouco arrecada
com a venda desse produto.

�� A decisão do governo brasileiro pressupõe que o tabagismo é uma
doença, o que justifica o gasto de recursos federais com o tratamento
de fumantes.

�	 Ao contrário do que ocorria no passado, atualmente amplia-se a
tendência de destacar os malefícios causados pelo tabaco à saúde
humana.

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do

Word 2002 em execução em um computador do tipo
PC, julgue os itens a seguir.

�
 Se a ferramenta Editor de equações não estiver
disponível no Word 2002 em uso, uma forma

alternativa para se inserir uma equação matemática
no documento em edição é a utilização da opção

Campo, disponibilizada no menu .

�� O trecho de “Com” a “descentralizada.” ficará

selecionado após realizadas as seguintes ações:
clicar sobre “Com”; pressionar e manter

pressionada a tecla �; clicar sobre “área”;

liberar a tecla �.

�� Caso se deseje modificar o estilo de formatação de

apenas um dos parágrafos do documento, é
possível fazê-lo por meio do seguinte

procedimento: clicar sobre o parágrafo que terá o
estilo alterado; na lista de opções existente no

campo , aplicar um clique duplo

sobre Estilo; na janela que será aberta em

decorrência dessa ação, definir a nova formatação
para o parágrafo; clicar OK.

�� Por meio da opção Abrir, existente no menu

, pode-se abrir um arquivo com extensão

.pdf (portable document format) armazenado em

disquete. Esse arquivo será automaticamente
convertido em um documento do tipo Word 2002,

desde que este aplicativo esteja devidamente
configurado.
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Considerando a janela do Internet Explorer 6 (IE6) ilustrada acima, julgue os itens seguintes.

�� Por meio de opção disponibilizada no menu , é possível se configurar a página inicial do IE6.

�� Recursos disponibilizados pelo IE6 ao se clicar o botão  permitem que páginas web previamente acessadas possam

ser visualizadas novamente.

�� Vírus de computador pode ser contraído no acesso a páginas web. Para que o IE6 possa rastrear vírus de computador contraído

em determinada sessão de uso, é necessário que ele disponha de um software antivírus, o qual é ativado por meio do botão .

Com base na janela do Outlook Express 6 (OE6) parcialmente

ilustrada na figura acima, julgue os itens a seguir.

�� De acordo com as informações apresentadas na figura, é

correto concluir que, na pasta associada a ,

existem 1.954 mensagens de correio eletrônico armazenadas,

das quais 491 constam como não lidas.

�� Ao se clicar o botão , caso existam mensagens na

pasta associada a , todas elas serão enviadas aos

seus respectivos destinatários e, em seguida, serão movidas

para a pasta associada a .

A figura acima mostra uma janela do Excel 2002 que contém
uma planilha de dados relativos a apreensão de drogas. Com
relação a essa janela e ao Excel 2002, julgue os itens que se
seguem.

�	 Considerando que todas as células estejam formatadas com
fonte de tamanho igual a 10, para se aplicar negrito e se
alterar para 12 o tamanho da fonte nas células da linha 
da planilha, é suficiente realizar a seguinte seqüência de
ações: clicar ; pressionar e manter pressionada a

tecla �; teclar �; liberar a tecla �; alterar o número

em  para 12.

�
 Para se calcular a soma dos conteúdos numéricos das células
B2, B3 e B4 e se ter registrado o resultado na célula B5, é
suficiente executar a seguinte seqüência de ações: clicar a

célula B5; digitar soma(B2,B4) e, em seguida, teclar �.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A contabilidade, desde seu aparecimento como conjunto
ordenado de conhecimentos, com objeto e finalidades definidos, tem
sido considerada como arte, como técnica ou como ciência, de
acordo com a orientação seguida pelos doutrinadores ao enquadrá-la
no elenco das espécies do saber humano.

Hilário Franco. Contabilidade geral. São Paulo: Atlas, 1997, p. 19 (com adaptações).

Tendo o texto acima por referência inicial e considerando o assunto
por ele abordado, julgue os itens a seguir.

�� Considerando que o campo de abrangência de uma ciência é
delimitado pelo seu objeto, conclui-se que somente o atributo
quantitativo do patrimônio delimita a contabilidade.

�� Se a Ciência Contábil fosse considerada como um vasto
terreno, os limites seriam os princípios contábeis, de um lado,
e os padrões contábeis, de outro; entre eles ficaria o terreno
específico das normas contábeis.

�� Cinco são os princípios fundamentais de contabilidade: registro
pelo valor original, competência, atualização monetária,
prudência e oportunidade. Entidade e continuidade são
considerados postulados contábeis. 

�� A equação fundamental do patrimônio pode ser reescrita da
seguinte forma: bens de uso + capital próprio = créditos de
terceiros ! direitos perante terceiros + dívidas.

�� A contabilidade atinge seu objetivo de fornecer informações
sobre a composição e as variações do patrimônio para a tomada
de decisões por meio das técnicas contábeis de escrituração
contábil, demonstrações contábeis, auditoria contábil e análise
de balanços.

Um contabilista, ao elaborar o plano de contas de uma
determinada empresa, incluiu no grupo estoque as seguintes contas:
produtos acabados; mercadorias para revenda; produtos em
elaboração; matérias-primas; materiais de acondicionamento e
embalagens; manutenção e suprimentos gerais; importações em
andamento; almoxarifado; adiantamentos a fornecedores; provisão
para redução ao valor de mercado; provisão para perdas em
estoques.

A partir dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens.

�� A provisão para redução ao valor de mercado,
independentemente do grupamento patrimonial, está em
conformidade com o princípio contábil da prudência.

�� As contas adiantamentos a fornecedores, provisão para redução
ao valor de mercado e provisão para perdas em estoques são
contas patrimoniais credoras.

�� Considerando que existam impostos recuperáveis nas compras
das matérias-primas, o contabilista deixou de incluir a conta
impostos a recuperar no plano de contas.

�	 As matérias-primas em trânsito, compradas no exterior sob
condição de venda FOB (free on board), devem ser registradas
na conta importações em andamento quando do embarque.

�
 Na situação apresentada, considerando que o desenvolvimento
do plano de contas deve prever os diversos relatórios a serem
produzidos —, relatórios gerenciais e relatórios padronizados
para uso externo —, a proposta é mais adequada para empresas
comerciais ou industriais.

Em cada um dos itens seguintes, é apresentada uma situação

hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

�� A empresa Aurora Boreal vende a prazo. Como forma de

incentivar os recebimentos, concede descontos para os

pagamentos realizados antes da data do vencimento.

Nessa situação, a Contabilidade considera erro classificar

tais descontos como deduções das vendas.

�� Maria, técnica em contabilidade, recebe diariamente as

notas das operações de venda para providenciar os

registros contábeis pertinentes. Nessa situação, sabendo

que a empresa adota o sistema de inventário periódico

para o estoque, Maria aguardará a competência mensal

para contabilizar a receita de vendas, ou seja, fará o

registro das vendas após o levantamento físico do estoque.

�� Um defeito nos filtros da indústria Paraíso Tropical

ocasionou uma grande emissão de substâncias tóxicas no

ambiente, no final de 2003. Nessa situação, considerando

as práticas contábeis aceitas, a contabilidade da empresa

deverá constituir, prudentemente, uma reserva para

contingências ainda em 2003, antecipando os

desembolsos que serão feitos para ressarcir os

prejudicados pelo acidente. 

�� A empresa Sol Poente compra a crédito de fornecedores

estrangeiros regularmente. Quando os prazos são

inferiores a 180 dias não há incidência de juros. Nessa

situação, para atualizar um crédito de fornecedor

estrangeiro, o contabilista verifica apenas a variação da

moeda estrangeira entre a data da compra e a data do

ajuste, sendo o valor resultante debitado ou creditado na

conta variação cambial do grupo de resultado, conforme

a variação encontrada.

�� No final de 2003, um contador passou para Antônio, para

que ele providenciasse a partida dobrada adequada, as

seguintes informações referentes aos lançamentos anuais

de ajuste da depreciação do imobilizado: máquina

operatriz modelo delta, adquirida em 1.º/10/1993 por

R$ 48.000,00, depreciação, em dez anos, pelo método de

linha reta — cotas constantes, sem valor residual. Nessa

situação, seria correto Antônio preparar um lançamento a

débito de depreciação e a crédito de depreciação

acumulada, no valor de R$ 4.800,00.

�� Um empréstimo obtido pela empresa Águas Cristalinas,

no valor de R$ 350.000,00, em 1.º/3/2003, deverá ser

liquidado em 31/12/2005. O tomador do empréstimo

pagará juros simples totais de R$ 35.000,00 no momento

da liquidação da dívida. Nessa situação, no final de 2003,

em conseqüência dessa operação, o ativo da empresa foi

aumentado em R$ 350.000,00 e o passivo exigível em

R$ 385.000,00.
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�� O gerente financeiro da empresa Lua Azul contratou, com o

banco Terra Firme, um seguro para cobertura contra riscos no

imóvel da empresa e aproveitou para renovar seu seguro

residencial. Os dois contratos, cujos prêmios são de

R$ 3.600,00 e R$ 400,00, respectivamente, têm vigência de um

ano, a partir da data de pagamento do prêmio — 1.o/4/2004.

Nessa situação, no final de abril, a técnica em contabilidade da

empresa deve ter feito os seguintes lançamentos em contas

patrimoniais: creditar R$ 4.000,00 no razão banco, debitar

R$ 3.300,00 no razão despesas antecipadas – seguros e debitar

R$ 400,00 no razão adiantamentos a empregados, considerando

os princípios contábeis da competência e da entidade.

razonete da conta banco (valores em R$)

A saldo anterior 700.000

B recebimentos de clientes 500.000

C resgate de aplicação financeira (principal e rendimentos) 200.000

D pagamento de despesas do mês 300.000

E pagamento da entrada referente a aquisição de imobilizado 250.000

F pagamento de financiamento (principal e encargos) 450.000

total 400.000

Considerando a tabela acima, que representa a movimentação

ocorrida no último mês no disponível da empresa Exata, julgue os

itens que se seguem.

�� O lançamento B pode ser decorrente de fatos contábeis

modificativos. 

�	 Todas as contas correspondentes ao lançamento D são contas

temporárias. 

�
 O lançamento E decorreu de um fato contábil permutativo e faz

parte de uma partida de primeira fórmula.

�� A conta banco será classificada no ativo circulante, o que afeta

positivamente o capital de giro da empresa Exata. 

�� Pelos valores registrados na conta, infere-se que a empresa,

durante o exercício social, apresentou despesas financeiras

maiores que as receitas financeiras.

�� Considere que a conciliação bancária da conta apresenta uma

diferença de R$ 100.000,00, referente ao recebimento pelo

banco de uma duplicata que se encontrava em cobrança

simples. Se o lançamento correspondente tivesse sido feito, o

“total” acima deveria ser de R$ 300.000,00.

�� Considerando que a empresa apresenta caixa suficiente para

honrar seus compromissos financeiros — saldo inicial:

R$ 700.000,00 e saldo final: R$ 400.000,00 — e que a empresa

trabalhe sempre com folga financeira, a elaboração de um

orçamento financeiro torna-se desnecessária, visto que não

agregará valor para a empresa.

Para efetuar pequenos pagamentos, a empresa Planeta
Vermelho resolveu trabalhar com a sistemática de fundo fixo
de caixa. Para tanto, foi estabelecido o valor de R$ 2.000,00,
por período, e de R$ 80,00, por despesa prevista. O
funcionário Heitor foi nomeado responsável pelos recursos
durante os próximos dois meses e deverá prestar contas
quinzenalmente.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

�� A constituição do fundo fixo de caixa é um fato contábil
modificativo diminutivo.

�� Considere que, ao final da primeira quinzena, Heitor
apresentou comprovantes de diversos itens de despesas,
todos previstos e dentro do valor estipulado, no total de
R$ 1.300,00. Nessa situação, haverá redução do
disponível em R$ 1.300,00.

�� A prestação de contas, na primeira quinzena, com
apresentação de itens de despesas segregáveis, previstos
e dentro do valor estipulado, e sem alteração do valor
fixado para o fundo de caixa, poderá ser registrada pela
contabilidade por meio de uma partida dobrada de
segunda fórmula.

�� Para o encerramento do fundo fixo de caixa, após os dois
meses, e a concomitante prestação de contas no valor de
R$ 700,00, poderia ser feito o seguinte lançamento
simplificado (considerado sem histórico):

diversos

a fundo fixo de caixa (Heitor) em R$ 

banco 1.300

despesas diversas 700 2.000

Os responsáveis pela contabilidade, periodicamente,
devem verificar se os lançamentos contábeis realizados no
período estão corretos. Uma técnica bastante utilizada para
atingir tal objetivo é o balancete de verificação. Acerca do
balancete de verificação, julgue os itens subseqüentes.

�	 O balancete de verificação apurado após os lançamentos
de ajustes mensais apresentará todas as contas
patrimoniais e integrais que apresentarem saldo no final
do período. 

�
 Os gestores da empresa podem tomar decisões a partir de
balancetes de verificação mensais. O balancete também
pode atender usuários externos, desde que contenha nome
e assinatura do contabilista responsável, sua categoria
profissional e número do registro no CRC.

�� Considerando os elementos mínimos exigidos pelas
normas contábeis brasileiras, a estrutura do balancete de
verificação deverá apresentar, ao menos, quatro
colunas — correspondentes aos saldos iniciais e aos
saldos finais —, além da coluna de identificação da conta.

�� Se, no balancete de verificação, a soma dos débitos
(ou saldos devedores) não for igual à soma dos créditos
(ou saldos credores), é possível que os registros contábeis
estejam incorretos. Porém, a igualdade dos débitos e
créditos não garante a correção dos lançamentos
contábeis.
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Cargo 38: Técnico em Contabilidade

Gisele, inexperiente em rotinas contábeis, é a nova
funcionária do escritório de contabilidade Conta Certa, que ainda
não implantou sistema contábil informatizado. A escrituração
contábil é conferida semanalmente pelo contador.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens a
seguir.

�� Há situações em que os créditos de fornecedores podem ser
corretamente feitos no livro Diário Auxiliar de Fornecedores.

�� Suponha que no registro da compra de um automóvel, Gisele
inverteu as contas, a débito de banco e a crédito de veículos.
Para retificar o lançamento, seria correto que a conta veículo
fosse debitada duas vezes pelo valor de custo do bem. 

�� Considere que o histórico do lançamento 207 indicou a compra
de um automóvel, quando o item adquirido à vista foi uma
mesa. As contas debitadas e creditadas, bem como o valor da
operação estão corretos. Nesse caso, o erro é irrelevante e não
exige retificação, porque os elementos essenciais da partida
foram preservados.

�� Considere que o impostos recolhidos no valor de R$ 758,00
foram contabilizados nas contas pertinentes — impostos e caixa
— pelo valor de R$ 785,00. Nessa situação, para fins de futura
conferência, é recomendável que seja feito um estorno total e,
em seguida, um lançamento pelo valor correto.

�� Considere que o lançamento do dia 20 foi feito a menor: uma
despesa de R$ 890,00 paga à vista foi lançada pelo valor de
R$ 390,00. Nessa situação, um lançamento de complementação
poderá retificar o erro, desde que o novo histórico esclareça o
motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de
origem.

valor dos saldos (em R$)

conta débito crédito

clientes (curto prazo) 500.000

provisão para devedores duvidosos 80.000

provisão para devedores duvidosos 40.000

títulos descontados 200.000

Considerando as contas mostradas acima, incluídas no balancete de
verificação da empresa Tróia antes do encerramento do primeiro
exercício social, julgue os itens que se seguem.

�� Durante o exercício, foram provisionados R$ 120.000,00 para
cobrir eventual inadimplência de clientes.

�	 Apesar da provisão ser feita a partir de uma estimativa, que
nem sempre se confirma, a sua constituição influenciará o
resultado contábil.

	
 Eventuais reversões de provisão para clientes de liquidação
duvidosa são classificadas adequadamente como itens
operacionais na demonstração do resultado do exercício.

	� Um título baixado contra uma provisão constituída no ano 1,
que venha a ser recebido após o ano 5, aumentará o resultado
operacional da empresa no exercício do recebimento.

	� Um título descontado no valor de R$ 20.000,00, devolvido pelo
banco, será contabilizado a débito de provisão para devedores
duvidosos e a crédito de bancos, pelo mesmo valor.

	� Se um título de R$ 10.000,00, com 90 dias a decorrer até o seu
vencimento, foi descontado por um banco a uma taxa de
desconto composto de 5% a.m., então o valor líquido,
em reais, a ser recebido pela empresa será inferior a
R$ 8.700,00.

Julgue os itens a seguir, relacionados à tributação.

	� São bases de cálculo para o ICMS: na saída de
mercadorias, o valor da operação; o preço do serviço de
transporte ou comunicação; e o valor de mercadoria
importada acrescido das despesas aduaneiras.

	� A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro
(CSL) é o lucro contábil, antes da despesa com o imposto
de renda, ajustado por despesas não-dedutíveis e receitas
não-tributáveis para fins de determinação dessa
contribuição.

	� Quando uma despesa é registrada contabilmente, o reflexo
desse registro é uma redução do lucro líquido. Caso
determinada despesa não seja admitida como dedutível
para fins de imposto de renda, deverá ser feita uma adição
ao lucro líquido, no valor da despesa, para determinação
do lucro sujeito ao imposto de renda.

Julgue os itens subseqüentes, relativos à matemática financeira.

	� O conceito de taxas equivalentes, ou proporcionais, é
utilizado somente para capitalização simples.

	� Em um regime de capitalização simples, se um capital de
R$ 7.500,00 foi aplicado durante dois anos e meio, à taxa
de 4% ao trimestre, renderá juros de R$ 3.000,00.

		 O sistema francês de amortização (Tabela Price) consiste
em um plano de amortização de uma dívida em prestações
periódicas, iguais e sucessivas, dentro do conceito de
termos vencidos, em que o valor de cada prestação, ou
pagamento, é composto por duas parcelas distintas: uma
de juros e outra de capital (chamada amortização).

RASCUNHO
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Ernesto, proprietário da firma Entregas Rápidas, alienou,
por R$ 15.000,00, três motocicletas, adquiridas dois anos antes.
Outra motocicleta, adquirida junto com as demais, sofreu um
acidente e tornou-se um bem imprestável. O valor médio de
mercado de cada uma dessas motocicletas, na data da alienação, é
R$ 4.500,00, valor igual ao custo de aquisição.

Com base nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens.

�

 Em conseqüência desses fatos, o resultado financeiro da
empresa foi reduzido em R$ 3.000,00. 

�
� Considerando que a motocicleta acidentada teve perda total, o
lucro líquido da firma sofreu uma redução de R$ 4.500,00.

�
� A receita obtida com a venda do imobilizado deve ser
apresentada como item extraordinário na demonstração do
resultado do exercício, após o lucro operacional.

�
� Considerando que após a vida útil — estimada em 5 anos — os
bens não têm valor contábil e que a depreciação estava sendo
calculada pelo método da soma dos dígitos — cotas
decrescentes, a depreciação acumulada das motocicletas
vendidas somava R$ 8.100,00, antes da baixa. 

�
� Apesar de a empresa Entregas Rápidas apresentar capital de
giro líquido positivo, utiliza-se, porém, de fundos de curto
prazo para financiar suas necessidades cíclicas (ou
permanentes) de capital circulante. Dessa forma, a empresa
assume a elevação de seu risco financeiro para manter sua
posição de liquidez, com maior dependência pela renovação
dos passivos.

O saldo do estoque da empresa Águas Furtadas, avaliado em
R$ 8.000,00 na data 1, foi calculado em R$ 10.000,00 na data 2. No
mesmo período, as contas de resultado da empresa apresentaram os
seguintes saldos.

despesas
valor dos saldos

(em R$)

despesa de publicidade 2.000

devolução de vendas 500

descontos comerciais sobre compras 750

compras de estoque 38.000

despesa de depreciação 1.150

despesa de frete sobre vendas 1.250

receita de vendas 80.000

prejuízo na venda do imobilizado 200

provisão para imposto de renda 550

despesa financeira 500

despesa de salários 10.000

Considerando as informações acima e as despesas financeiras como
operacionais, julgue os itens a seguir.

�
� As receitas líquidas são iguais a R$ 78.250,00.

�
� O custo da mercadoria vendida é igual a R$ 34.750,00.

�
� A margem líquida calculada não é maior que 20%.

�
� O lucro bruto do período situa-se entre R$ 28.000,00 e
R$ 32.000,00.

�
	 Considerando que a empresa Águas Furtadas tenha um
ativo total de R$ 100.000,00, dividido meio a meio entre
realizável e permanente, o retorno sobre o investimento é
inferior a 40%.

��
 Sempre devem constar da demonstração do resultado do
exercício as receitas operacionais e as receitas e ganhos
não-decorrentes das atividades fins, independentemente
de seu recebimento. 

��� A divulgação da demonstração dos lucros e prejuízos
acumulados pode substituir a demonstração do resultado
do exercício, caso a empresa tenha seu capital constituído
por ações e registro na Comissão de Valores Mobiliários.

RASCUNHO
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contas – ano 1
valor dos saldos

(em R$)

adiantamento a diretores 500

adiantamento a funcionários 500

amortização acumulada – diferido 2.000

bancos 450

capital social 33.000

clientes 6.900

computadores 14.000

contas a pagar 3.600

depreciação acumulada – computadores 6.700

depreciação acumulada – prédios 7.200

despesas pagas antecipadamente 1.200

diferido 7.000

empréstimos de curto prazo 7.800

empréstimos de longo prazo 12.600

fornecedores 6.900

lucro líquido do exercício 5.100

lucros acumulados 2.700

material de escritório 1.600

prédios 33.250

provisão para contingências 4.000

provisão para crédito de liquidação duvidosa 900

receita antecipada de curto prazo 15.200

reserva de lucros 600

salários a pagar 11.500

terrenos 48.000

valores a receber (longo prazo) 6.400

As contas apresentadas (em ordem alfabética) no balancete de

verificação da empresa prestadora de serviços Tirocerto — ilustrado

acima —, após a apuração do resultado do período, servirão de base

para a elaboração do balanço patrimonial da empresa. De acordo

com esses dados e as práticas contábeis aceitas, julgue os itens

seguintes relativos ao patrimônio da empresa Tirocerto.

��� O ativo circulante é maior que R$ 10.000,00.

��� O ativo realizável é igual a R$ 16.650,00.

��� O passivo exigível da empresa é igual a R$ 61.600,00.

��� O índice de liquidez corrente da empresa situa-se entre

0,235 e 0,245.

��� A empresa apresenta índice de endividamento superior a

50%, o que indica passivo a descoberto.

��� O balanço patrimonial é a representação que demonstra as

origens e aplicações de recursos econômicos, ativo e

passivo, respectivamente.

��� A classificação dos ativos e passivos no balanço

patrimonial pelo critério de liquidez pressupõe que o valor

dos ativos mais antigos venha em primeiro lugar.

Julgue os itens a seguir.

��	 Orçamento de capital é o processo que consiste em avaliar

e selecionar investimentos a longo prazo.

��
 Segundo os dispositivos legais, o orçamento público

deverá obedecer aos princípios da unidade, universalidade

e anualidade.

RASCUNHO
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