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LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com os enunciados das 50 questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a  caneta esferográ-
fica transparente de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a  caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta,
de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de
marcação completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR  ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior -
BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08    - SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;
c) se recusar a entregar o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA quando terminar o tempo estabelecido.

09    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10    - Quando terminar, entregue ao fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE
PRESENÇA.
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das
mesmas. Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES, a qualquer momento.

11    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS e
30 (TRINTA) MINUTOS, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o CARTÃO-RESPOSTA.

12   - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das
mesmas, no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões

1 a 10
11 a 20

Pontos
1,0
1,5

Questões
21 a 30
31 a 40

Pontos
2,0
2,5

Questões
41 a 50

-

Pontos
3,0
-



TÉCNICO(A) DE CONTABILIDADE JÚNIOR
2

RASC
UNHO



TÉCNICO(A) DE CONTABILIDADE JÚNIOR
3

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1
Teoricamente é lícito afirmar que, no método das partidas
dobradas, os
(A) créditos representam as aplicações de recursos.
(B) créditos representam as fontes de recursos em todas

as contas.
(C) débitos representam as origens de recursos.
(D) débitos representam as aplicações de recursos só nas

contas do ativo.
(E) débitos representam as entradas de recursos nas contas

de origem credora.

2
A Alvorada S.A. realizou as seguintes operações, no
exercício social de 2009:

10/Jun – compra de grande quantidade de material de
expediente a prazo - R$ 11.000,00;

15/Jun – pagamento, em dinheiro, de prêmio de seguro de
incêndio, com vigência de 1/jun/2009 a 31/maio/
2010 - R$ 6.000,00;

20/Jun – requisição de material de expediente para
consumo - R$ 2.500,00;

15/Jul – pagamento em dinheiro de 50% do material de
expediente comprado em 10/jun.

Considerando única e exclusivamente as operações
acima, o total das despesas incorridas no exercício de 2009,
pelo regime de competência, em reais, é
(A)   2.500,00 (B)   3.500,00
(C)   6.000,00 (D)   8.000,00
(E) 17.000,00

3
Analise as seguintes informações, relativas à empresa
Noroeste Ltda. realizadas em janeiro de 2010:

Dia 5  – pagamento dos salários provisionados em
dezembro - R$ 15.000,00;
pagamento dos encargos sociais provisionados
em dezembro - R$ 6.000,00;

Dia 10 – pagamento antecipado das férias de fevereiro -
R$ 3.000,00;

Dia 30 – provisão de salários de janeiro - R$ 20.000,00;
provisão dos encargos sociais dos salários de
janeiro - R$ 8.000,00; pagamento do aluguel de
janeiro - R$ 2.000,00 e de fevereiro - R$ 3.000,00.

Admitindo que a empresa adote o regime de caixa, o valor
total das despesas registradas no mês de janeiro, em
reais, é
(A) 23.000,00 (B) 28.000,00
(C) 29.000,00 (D) 30.000,00
(E) 31.000,00

4
Admita que uma Sociedade Anônima fizesse aplicações
temporárias em instrumentos financeiros com a intenção
de resgate nas respectivas datas de vencimento.
Tais aplicações devem ser avaliadas pelo
(A) seu valor justo.
(B) valor original, atualizado conforme disposições legais

ou contratuais, ajustado ao valor provável de realiza-
ção, quando este for inferior.

(C) valor original, atualizado conforme disposições legais
ou contratuais, ajustado ao valor provável de realiza-
ção.

(D) custo de aquisição, deduzido de provisão para atender
às perdas prováveis na realização do seu valor, ou para
redução do custo de aquisição ao valor de mercado,
quando este for inferior.

(E) custo de aquisição, deduzido de provisão para atender
às perdas prováveis na realização do seu valor, ou para
ajuste do custo de aquisição ao valor de mercado.

5
Uma Sociedade Anônima de capital fechado apresentou
as informações a seguir, referentes ao seu passivo.

• Imposto de Renda a pagar com base no resultado do
exercício - R$ 120.000,00

• Empréstimos contraídos em moeda estrangeira, com
paridade cambial - R$ 200.000,00

• Empréstimos com prazo de 8 anos, para financiar o
imobilizado - R$ 1.200.000,00

Considerando as determinações da Lei Societária vigente,
pode-se afirmar que a avaliação das situações, informa-
das acima, será feita, respectivamente, pelo
(A) valor original; conversão em moeda nacional à taxa de

câmbio da data do evento; ajuste a valor futuro.
(B) valor original ajustado a valor presente; conversão em

moeda nacional à taxa de câmbio da data do evento;
ajuste a valor de mercado.

(C) valor justo; conversão em moeda nacional à taxa de
câmbio da data do balanço; ajuste a valor presente.

(D) valor original; conversão em moeda nacional à taxa de
câmbio da data do balanço; ajuste a valor presente.

(E) valor atualizado até à data do balanço; conversão em
moeda nacional à taxa de câmbio na data do balanço;
ajuste a valor presente.
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6
Analise as informações a seguir, apresentadas por uma
Sociedade Anônima, atuando na compra e venda de
veículos, referentes a junho/2009.

• Adiantamentos a diretores, vencimento 10/Agosto/2009
- R$ 50.000,00

• Adiantamentos a empregados, vencimento 10/Agosto/
2009 - R$ 30.000,00

• Veículos para revenda - R$ 100.000,00
• Veículos de uso próprio - R$ 20.000,00

Considerando, única e exclusivamente, as informações
acima e as determinações da Lei das Sociedades
Anônimas, no Balanço Patrimonial encerrado em 30/junho/
2009, o total do Ativo não Circulante, em reais, é
(A)   20.000,00 (B)   70.000,00
(C)   80.000,00 (D) 170.000,00
(E) 200.000,00

7
Admita que uma Sociedade Anônima tenha informado o
seguinte:

• Valor nominal da ação - R$ 2,00;
• Ações subscritas - 800.000 ações ordinárias;
• Valor de cada ação subscrita - R$ 2,20;
• Capital a realizar - R$ 200.000,00;
• Capital autorizado - R$ 2.000.000,00.

Considerando as informações acima e as determinações
da Lei das Sociedades Anônimas, afirma-se que o Capital
Social da Companhia, em reais, é
(A) 1.400.000,00 (B) 1.600.000,00
(C) 1.560.000,00 (D) 1.760.000,00
(E) 1.800.000,00

8
A Comercial Formiga S.A., de capital fechado, apresentou
as informações parciais, a seguir, referentes ao exercício
social de 2009, antes da elaboração do balanço.

• Valor da contribuição do subscritor de ações, emitidas
sem valor nominal, que ultrapassou a importância desti-
nada à formação do capital social - R$ 200.000,00

• Valor do prêmio cobrado no lançamento de debêntures
- R$ 100.000,00

• Valor da alienação de partes beneficiárias - R$ 50.000,00

No balanço de 2009, elaborado pela Comercial Formiga,
considerando exclusivamente as informações recebidas,
o valor das reservas de capital, em reais, é
(A)   50.000,00 (B) 100.000,00
(C) 200.000,00 (D) 250.000,00
(E) 350.000,00

9
Admita as seguintes informações parciais apresentadas
pela Companhia Florida S.A., antes do encerramento do
balanço, em 31 de dezembro de 2009:

• Capital subscrito: 4.800.000,00;
• Capital a realizar: 200.000,00;
• Reserva Legal: 880.000,00;
• Reservas de Capital: 440.000,00;
• Lucro Líquido do exercício: 2.400.000,00.

Considerando somente as informações acima e as deter-
minações da Lei das Sociedades Anônimas, a Reserva
Legal proposta pela administração, em reais, é
(A)   40.000,00
(B)   60.000,00
(C)   80.000,00
(D) 110.000,00
(E) 120.000,00

10
A Companhia Salvador S.A. apresentou as informações a
seguir, antes da distribuição do resultado do Exercício
encerrado em 30 de dezembro de 2009.

• Lucro Líquido do exercício - 400.000,00
• Valores inclusos no Lucro Líquido do exercício

- Ganho nos investimentos avaliados pela equivalência
patrimonial - R$ 200.000,00
- Vendas a prazo com vencimento em 2010 - R$ 50.000,00
- Vendas a prazo com vencimento em 2011 - R$ 80.000,00

• Dividendos omissos no estatuto
• Reserva legal - saldo incorporado ao capital, no Balanço

de 2008

A administração quer incluir na proposta de distribuição do
resultado a constituição da Reserva de Lucros a Realizar.
Considerando, exclusivamente, as informações recebidas
e as determinações da Lei Societária, a Reserva de
Lucros a Realizar a ser constituída, em reais, é
(A) 80.000,00
(B) 70.000,00
(C) 40.000,00
(D) 30.000,00
(E) 25.000,00
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11
A empresa Mariola Ltda. contraiu um empréstimo em
01/Julho/2009, a ser liberado em 2 (duas) parcelas trimes-
trais, nas seguintes condições:

•  01/julho/2009 R$ 12.000,00
•  01/outubro/2009 R$ 14.400,00
•  Vencimento do empréstimo - 30/dezembro/2009
•  Juros simples de 25% ao ano, sobre o principal, a serem

pagos com o principal no vencimento do empréstimo

Adotando o ano comercial (360 dias), nos cálculos, o valor
devido pela Mariola em 30/out/2009, em reais, é
(A) 12.000,00
(B) 26.400,00
(C) 27.400,00
(D) 27.700,00
(E) 28.600,00

12
A Comercial Ltda., no levantamento do Balanço do exercí-
cio social, encerrado em 31 de dezembro de 2009, reali-
zou o seguinte lançamento, sem considerar os elementos
data e histórico:

  Provisão para Créditos de Difícil Liquidação
   a   Resultado do exercício           R$ 20.140,00

Esse lançamento indica que a Comercial fez o registro
contábil de
(A) constituição da provisão.
(B) baixa de duplicata considerada incobrável.
(C) baixa de duplicata quitada no vencimento.
(D) reversão do saldo da provisão não utilizado.
(E) duplicata recebida depois de baixada por incobrável.

13
Analise as informações a seguir sob o enfoque da
evidenciação contábil.

I – Indicar todos os investimentos em outras socieda-
des.

II – Indicar o aumento de valor de elementos do ativo
resultante de novas avaliações.

III – Apresentar informações sobre a base de prepara-
ção das demonstrações financeiras e das práticas
contábeis específicas selecionadas e aplicadas para
negócios e eventos significativos.

As notas explicativas devem evidenciar APENAS
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.

14
De acordo com a Legislação Societária, as demonstrações
financeiras das Sociedades Anônimas devem ser elabora-
das, com base na escrituração mercantil, exprimindo com
clareza a situação
(A) patrimonial da companhia e as mutações ocorridas no

exercício.
(B) patrimonial e financeira da Sociedade Anônima.
(C) econômica e financeira ocorrida no exercício.
(D) da variação da riqueza da companhia ocorrida no exer-

cício.
(E) de caixa e o valor agregado ao patrimônio da compa-

nhia.

15
Admita as seguintes informações da Sociedade Anônima
antes do cálculo dos dividendos.

• Lucro líquido do exercício – R$ 2.000.000,00
• Proposta para constituição das seguintes Reservas, no

exercício findo:
- Legal – R$ 100.000,00
- Estatutária – R$ 150.000,00
- Para Contingências – R$ 200.000,00

• Dividendo no estatuto – 20%

Considerando exclusivamente as informações acima e as
determinações da Legislação Societária, os dividendos
mínimos propostos, em reais, são
(A) 310.000,00
(B) 330.000,00
(C) 340.000,00
(D) 380.000,00
(E) 400.000,00

16
Uma investidora possui as seguintes participações
acionárias:

I - 20% do total das ações emitidas na forma da lei pela
Comercial Carbono S.A., de capital aberto, quando
de sua constituição em 2008;

II - 100% das ações da Polpuda de Sucos S.A., em fase
de venda firme e irrevogável;

III - 50% das ações ordinárias da Marcos do Papel S.A.;
IV - 60% das ações preferenciais da Orestes do Vidro

S.A., com influência na administração.

Considerando as determinações da Lei das Sociedades
Anônimas, em vigor, serão avaliadas pelo Método da
Equivalência Patrimonial, APENAS
(A) I e II.
(B) II e III.
(C) III e IV.
(D) I, II e III.
(E) I, III e IV.
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Considere os dados para responder às questões de
nos 17 e 18.

A Comercial Merca Dora Ltda., em fevereiro de 2010,
efetuou as seguintes operações com mercadorias:

17
Considerando, única e exclusivamente, as informações
recebidas, o valor do estoque da Merca Dora, avaliado pelo
Método PEPS, em 28 / fevereiro / 2010, em reais, é
(A)    140.000,00
(B)    175.000,00
(C)    415.000,00
(D) 1.015.000,00
(E) 1.050.000,00

18
Admita, para todos os efeitos, que a Merca Dora adote o
Método UEPS para avaliar seus estoques.
Considerando, única e exclusivamente, todas as informa-
ções recebidas, o Resultado Com Mercadorias (RCM), no
mês de fevereiro / 2010, em reais, é
(A)    380.000,00
(B)    415.000,00
(C)    980.000,00
(D) 1.015.000,00
(E) 1.045.000,00

19
Em 2009, o Laboratório Drogal S.A. adquiriu por
R$ 100.000,00 um projeto de pesquisa e desenvolvimento
de um novo medicamento, com a firme expectativa
de geração de benefícios futuros para o laboratório.
Adquirido o projeto, o laboratório realizou, ainda no exercí-
cio de 2009, na fase da pesquisa, os gastos incorridos no
período, relativos ao novo medicamento:

• Obtenção de novos conhecimentos - R$ 40.000,00
•  Busca de alternativas de processamento - R$ 20.000,00
• Avaliação e seleção  das alternativas de processamento

- R$ 10.000,00

No Balanço Patrimonial, encerrado em dezembro/09,
considerando exclusivamente as informações recebidas e
as determinações vigentes, o valor deste ativo intangível,
em reais, é
(A) 100.000,00
(B) 130.000,00
(C) 140.000,00
(D) 160.000,00
(E) 170.000,00

20
Nos termos do pronunciamento do conceitual básico, emi-
tido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, sobre a
estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das
demonstrações contábeis, são pressupostos básicos para
o preparo das demonstrações contábeis:
(A) Continuidade e Identidade.
(B) Regime de Competência e Continuidade.
(C) Registro pelo Valor Original e Oportunidade.
(D) Relevância e Custo como Base de Valor.
(E) Representação Adequada e Materialidade.

21
Analise as informações a seguir sob o enfoque tributário.

I - Brindes
II - Provisão para perdas em processos trabalhistas
III - Reservas para contingências

É licito afirmar que é(são) considerada(s) como adição(ões)
temporária(s), na base de cálculo do Imposto de Renda
(IR) e na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
APENAS o que se informa em
(A) I. (B) II.
(C) III. (D) I e II.
(E) II e III.

22
Admita que uma empresa, contribuinte do Imposto de
Renda pelo Lucro Real, tenha feito uma doação para o
Fundo da Criança e do Adolescente.
O limite de incentivo fiscal do Imposto de Renda, permitido
nesse caso, será calculado sobre o valor do
(A) Lucro Líquido do exercício.
(B) Lucro Real apurado no LALUR.
(C) Imposto de Renda resultante da aplicação da alíquota

básica de 15%.
(D) Imposto de Renda resultante da aplicação da alíquota

adicional de 10%.
(E) Imposto de Renda resultante da aplicação da alíquota

básica de 15% e da alíquota adicional de 10%.

23
Analise, sob o enfoque da tomada decisão pelo Lucro
Presumido, na tributação do Imposto de Renda das
pessoas jurídicas, a empresa

I - de factoring.
II - que, autorizada pela legislação tributária, usufrua

benefícios fiscais relativos à isenção ou redução de
impostos.

III - com Receita Bruta de R$ 55 milhões incluindo ICMS
ST de R$ 7 milhões, registrados como Receita no
ano-calendário anterior ao da opção.

IV - com receita bruta de R$ 15 milhões, constituída em
28 setembro do ano-calendário anterior ao da opção.

Podem optar pelo Lucro Presumido APENAS as empresas
(A) I e II. (B) II e III.
(C) III e IV. (D) I, II e III.
(E) II, III e IV.

COMPRAS VENDAS
Dia Quantidade Preço unitário Dia Quantidade Preço unitário

10 20.000 20,00 15 18.000 25,00

11 30.000 18,00 21 35.000 28,00
20 10.000 25,00
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24
A tributação do Lucro no Brasil difere do padrão mundial,
com a incidência de dois tributos, Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), contra um no aludido padrão. A jus-
tificativa da incidência desses dois tributos recai na
destinação dos valores arrecadados. A arrecadação da
CSLL tem a seguinte destinação:
(A) 50% União; 25% estados e 25% municípios.
(B) 50% União; 40% estados e 10% municípios.
(C) 50% União; 10% estados e 40% municípios.
(D) 50% estados e 50% municípios.
(E) 100% União.

25
Admita que, no balanço de 2008, uma Companhia,
atuando no ramo comercial, apurasse um prejuízo fiscal,
adequadamente registrado no LALUR.
Tal prejuízo poderá ser compensado na base de Cálculo
de Lucros Futuros, entretanto, o prazo limite para usufruir
dessa prerrogativa legal é
(A) 4 anos.
(B) 4,5 anos.
(C) 5 anos.
(D) 5,5 anos.
(E) sem limite.

26
Analise os livros fiscais informados a seguir.

I - Registro de Entradas, modelo 1
II - Registro de Saídas, modelo 2
III - Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle,

modelo 4

Os contribuintes sujeitos tanto à Legislação do IPI quanto
à do ICMS utilizam-se APENAS do (s) livro (s)
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.

27
Os livros fiscais do IPI só podem ser retirados do estabele-
cimento para serem levados à repartição fiscal ou salvo
autorização prévia do fisco
(A) estadual.
(B) federal.
(C) municipal.
(D) estadual e federal.
(E) estadual e municipal.

28
Podem ser fatos geradores de Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, de competência dos municípios e do
Distrito Federal:

I - prestação de todos os serviços de qualquer natureza,
no território nacional;

II - prestação de serviços provenientes do exterior do
País;

III - prestação de serviços que se tenha iniciado no
exterior.

É(São) fato(s) gerador(es) do referido imposto o que se
informa em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

29
Em relação ao Sistema Público de Escrituração Digital,
SPED, analise as competências a seguir.

I - Controlar os respectivos registros e os usuários.
II - Adotar medidas para viabilizar o funcionamento.
III - Compatibilizar as necessidades dos usuários.

Compete à Secretaria da Receita Federal, APENAS
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.

30
A Escrituração Fiscal Digital – EFD – é o arquivo digital
constituído por um conjunto de escriturações de documen-
tos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos
das unidades federadas e da Secretaria da Receita Fede-
ral do Brasil, bem como de registros de apuração de im-
postos referentes às operações e prestações praticadas
pelo contribuinte. Esse arquivo deverá ser assinado digi-
talmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.
A periodicidade da transmissão do EFD para o ambiente
Sped, em regra geral, é
(A) anual.
(B) semestral.
(C) trimestral.
(D) mensal.
(E) quinzenal.
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A Comercial Amazonas Ltda. adquiriu do Atacadista Triân-
gulo Mineiro S.A. R$ 50.000,00 em mercadorias, estando
inclusos 18% de ICMS. Dessas mercadorias 60% foram
vendidas por R$ 40.000,00, estando inclusos, também, 18%
de ICMS.
Sabendo-se que as operações foram realizadas no mes-
mo mês e considerando exclusivamente as informações
acima, o Lucro Bruto apurado nessa operação, em reais,
foi
(A)  8.200,00
(B)  8.120,00
(C)  8.000,00
(D)  7.480,00
(E)  2.800,00

32
Observe os dados extraídos da contabilidade da Comercial
Aurora Boreal Ltda., em janeiro de 2010.

• Valor das mercadorias vendidas R$ 30.000,00
• ICMS de 18% incluso na operação R$   5.400,00
• IPI de 10% sobre o valor da operação R$   3.000,00
• Desconto incondicional concedido R$   4.000,00
• Devolução de vendas R$   2.500,00

Considerando, exclusivamente, as informações acima, o
valor da Nota Fiscal emitida por ocasião da venda de
mercadorias pela Aurora Boreal, em reais, foi
(A)  26.500,00
(B)  26.950,00
(C)  29.000,00
(D)  31.450,00
(E)  31.900,00

33
Atente para o seguinte lançamento (sem histórico):
    Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2009
    Diversos
    a Vendas Brutas    40.000,00
    Duplicatas a Receber   35.000,00
    Descontos Incondicionais     5.000,00

Considerando, exclusivamente, os elementos acima,
afirma-se que o lançamento representa a (o)
(A) venda de mercadorias à vista com desconto obtido.
(B) venda de mercadorias parte à vista, parte a prazo.
(C) venda de mercadorias a prazo com desconto concedido.
(D) recebimento de vendas de mercadorias com desconto

concedido.
(E) recebimento de vendas a prazo com devolução parcial.

34
Dados extraídos da contabilidade da empresa comercial
Joazeiro Ltda.

Considerando, exclusivamente, as informações acima, o
Resultado Com Mercadorias (RCM) da empresa montou,
em reais, a
(A) 2.570.000,00 (B)  2.820.000,00
(C) 3.170.000,00 (D)  3.220.000,00
(E) 3.525.000,00

Considere os dados extraídos da contabilidade da
empresa Comercial Marítima LTDA. para responder às
questões de nos 35 e 36.

35
Considerando, exclusivamente, as informações acima, o
resultado com mercadorias (RCM) monta, em reais, a
(A)  14.335.000,00 (B)  11.030.000,00
(C)    3.665.000,00 (D)    3.305.000,00
(E)    2.555.000,00

36
Considerando, exclusivamente, as informações, o resulta-
do operacional monta, em reais, a
(A)  1.235.400,00 (B)  1.140.000,00
(C)     750.000,00 (D)     745.000,00
(E)     685.000,00

Itens
Custo das Mercadorias Vendidas - CMV
Provisão para IR e CSL
Impostos Incidentes sobre Vendas
Despesas com Vendas
Receita Bruta
Despesas Administrativas
Devoluções e Abatimentos sobre Vendas
Despesas Financeiras

         Valores
6.170.000,00

117.500,00
2.610.000,00

830.000,00
14.500.000,00

1.570.000,00
2.500.000,00

350.000,00

Em reais

Em reais
2.404.950,00

814.400,00
18.000.000,00

3.275.000,00
187.500,00
856.500,00

12.578.450,00
210.000,00

1.235.600,00
180.000,00
505.000,00

Estoque Final Mercadorias
Despesas de Vendas
Receita Bruta
Impostos Sobre Vendas
Provisão para IR e CSL
Estoque Inicial Mercadorias
Compras
Abatimento Sobre Vendas
Despesas Administrativas
Devoluções de Vendas
Despesas Financeiras
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A Empresa Comercial Cristais Raros Ltda. realizou as
seguintes operações:

Com base, exclusivamente, nas informações acima, o valor
dos estoques existentes na empresa em 28/02/2010,
considerando o Método do Custo Médio Ponderado
Móvel, foi, em reais, de
(A)  12.650,00 (B)  16.432,00
(C)  18.918,00 (D)  18.956,00
(E)  25.224,00

38
A Comercial Furacão Ltda. adquiriu mercadorias para
revenda no total da Nota Fiscal de R$ 25.000,00. Nesse
montante, estavam inclusos 18% de ICMS. No mesmo mês,
vendeu as mesmas mercadorias adquiridas com um lucro
de 100% sobre o preço pago. Na operação de venda,
também incidiram 18% de ICMS.
Considerando, exclusivamente, as informações acima, o
valor da nota fiscal de venda será, em reais, de
(A)  41.500,00 (B)  44.500,00
(C)  45.000,00 (D)  50.000,00
(E)  60.975,00

39
Atente para os dados extraídos da contabilidade da
Empresa Comercial Multiconta Ltda.

Considerando apenas os dados acima e desconsiderando
a incidência de qualquer imposto, o custo das mercadorias
vendidas monta, em reais, a
(A)  183.700,00 (B)  176.350,00
(C)  171.200,00 (D)  161.300,00
(E)  161.150,00

40
Operações realizadas pela Empresa Comercial Serra Verde
Ltda. em maio de 2009:

• Compra de Mercadorias
• Compra de 100 cadeiras R$ 16.000,00
• (+) IPI R$   1.600,00
• Valor da Nota Fiscal R$ 17.600,00
• ICMS destacado na nota fiscal R$   2.720,00
• Frete R$      450,00
• Seguros R$      230,00

• Venda de Mercadorias
 Venda de 100 cadeiras R$ 22.000,00
 ICMS destacado na nota fiscal R$   3.740,00
 PIS/FINSOCIAL R$   1.265,00
 Frete R$      450,00
 Seguros R$      250,00

Considerando, exclusivamente, as informações acima, o
Lucro Bruto obtido nessa operação, em reais, foi
(A)     735,00
(B)  1.085,00
(C)  1.185,00
(D)  1.235,00
(E)  1.435,00

41
Valores extraídos da contabilidade de custos da Cia.
Industrial Minotauro S.A. em setembro de 2009:

• Iniciada a produção de 10.000 unidades com os seguin-
tes custos de fabricação:

 Matéria-prima consumida        R$ 260.000,00
 Mão de obra direta        R$ 125.000,00
 Mão de obra indireta        R$   85.000,00
 Energia elétrica        R$   15.000,00
 Seguro de fábrica        R$     8.500,00
 Depreciação de máquinas        R$   22.000,00

Informações adicionais:
• Não havia inventários iniciais ou finais
• No final do mês, ficaram prontas 85 % das unidades

Com base apenas nos dados acima, o custo dos produtos
acabados montou, em reais, a
(A)  437.750,00
(B)  438.175,00
(C)  500.500,00
(D)  507.000,00
(E)  515.500,00

Em reais
   Data   Operação       Unidade        Valor unitário
03/02/10    Compra        100 U  125,00
05/02/10    Compra        150 U  126,00
08/02/10    Venda        180 U  200,00
15/02/10    Compra        130 U  126,40
18/02/10    Venda        150 U  200,00
25/02/10    Compra        100 U  126,50

                ITENS       VALORES
Resultado com Mercadorias       161.300,00

Estoque Inicial de Mercadorias         33.100,00

Vendas de Mercadorias       345.000,00

Devolução de Compras           5.150,00

Devolução de Vendas         12.500,00

Compras de Mercadorias       156.000,00

Em reais
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42
Uma indústria têxtil recebeu uma encomenda em outubro
de 2009, para venda de 150.000 unidades de seu produto
por R$ 3.750.000,00.
Seu estoque inicial era de 125.000 metros de tecido, tendo
adquirido mais 50.000 metros.
Completada a produção, verificou-se que

• o estoque inicial de matéria-prima era de R$ 1.500.000,00;
• o custo do metro da nova compra de tecido foi de

R$ 12,70;
• cada unidade produzida utilizou um metro de tecido;
• o custo da mão de obra direta empregada foi de

R$ 870.000,00;
• os custos indiretos de fabricação apurados no período

atingiram R$ 187.500,00;
• a empresa trabalha exclusivamente por encomenda;
• toda a produção do período foi vendida;
• foi desconsiderada a ocorrência de ICMS e IPI.

Considerando, exclusivamente as informações acima, o
custo unitário de produção, pelo critério do custo médio
ponderado móvel, em reais, foi
(A)  19,25
(B)  18,00
(C)  17,80
(D)  12,70
(E)  12,20

43
A Cia. Industrial Mônaco S.A. fabrica 3 produtos. A estrutura
de custos unitários dos produtos em julho de 2009, em
reais, foi a seguinte:

Sabendo-se que os custos indiretos fixos totalizaram, em
julho de 2009, R$ 23.892,00 e que a empresa os rateou
aos produtos pelo critério do custo total da matéria-prima,
o valor total do custo do produto Beta, em reais, é
(A) 19.910,00
(B) 19.650,00
(C) 19.392,00
(D) 17.580,00
(E) 17.340,00

44
Dados extraídos da contabilidade de custos da Cia. Indus-
trial Austrália S.A. referentes ao mês de outubro de 2009:

• Compra de Matéria-Prima R$ 55.000,00
• Mão de Obra Direta R$ 18.500,00
• Estoque Inicial de Matéria-Prima R$ 12.300,00
• Aluguel de Fábrica R$   3.400,00
• Mão de Obra Indireta R$ 12.000,00
• Despesas Administrativas R$ 22.000,00
• Despesas de Vendas R$ 16.000,00

Informações adicionais:
• o estoque final de matéria-prima foi nulo
• foram fabricados no mês 20.000 unidades do produto

ALFA
• todos os produtos ficaram prontos, mas só foram vendi-

dos 80% deles por R$ 15,00 cada

Considerando apenas as informações acima, o custo dos
produtos vendidos da Cia. Austrália, em outubro de 2009,
em reais,
(A)  111.360,00
(B)  102.340,00
(C)    98.360,00
(D)    80.960,00
(E)    79.660,00

45
Analise as informações a seguir.

I - Separação entre custos e despesas
II - Registro das despesas na conta lucros e perdas
III - Separação entre custos diretos e indiretos
IV - Separação dos custos diretos em variáveis e fixos
V - Apropriação dos custos diretos aos produtos
VI - Rateio dos custos indiretos aos produtos

São etapas de apuração do Custo dos Produtos Vendidos
(CPV)
(A) I, II, III e IV, apenas.
(B) I, III, V e VI, apenas.
(C) I, II, IV, V e VI, apenas.
(D) II, III, IV, V e VI, apenas.
(E) I, II, III, IV, V e VI.

Produtos Matéria-prima
Mão de obra

direta

Custos
indiretos
variáveis

Soma
Preço de
venda

Volume
produzido

Alfa 4,50 2,10 1,10 7,70 15,00 1.500

Beta 5,80 2,20 1,20 9,20 18,00 1.200
Gama 6,20 2,40 1,30 9,90 19,00 1.000
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A Indústria Vigaforte S.A. fabrica dois produtos. No mês de
novembro de 2009, foram feitas, em reais, as seguintes
anotações sobre os dois produtos:

Considerando-se apenas as informações acima, a receita
operacional da empresa em novembro de 2009, montou,
em reais, a
(A)  38.600,00
(B)  47.080,00
(C)  47.200,00
(D)  48.300,00
(E)  49.990,00

47
Observe o conjunto de informações a seguir extraído da
contabilidade de custos da Cia. Industrial Guabiraba S.A.
em janeiro de 2010.

Considerando, exclusivamente, as informações acima, o
total de Custos Indiretos montou, em reais, a
(A) 11.345,00
(B) 11.025,00
(C) 10.325,00
(D)   8.985,00
(E)   8.915,00

48
A folha de pagamento do pessoal que trabalha na produ-
ção da fábrica deve ser classificada como custo fixo.
Entretanto para que o trabalho do operário seja classifica-
do como mão de obra direta e, portanto, um custo variável,
é preciso que
(A) seja identificado o tempo realmente utilizado no

processo de produção e de forma direta.
(B) sendo identificado o tempo efetivamente gasto na

produção, o número de horas não seja inferior a 2/3 do
tempo total de trabalho do operário.

(C) seja considerado como equivalente ao tempo
despendido na produção o tempo gasto em ociosida-
de sazonal.

(D) seja identificado o tempo aplicado na produção por parte
do operário tanto de forma direta quanto indireta.

(E) o operário trabalhe, pelo menos, 200 das 220 horas do
mês no processo produtivo.

Considere os dados a seguir para responder às ques-
tões de nos 49 e 50.

Informações extraídas da contabilidade da Cia. Industrial
Pescafácil S.A. em dezembro de 2009:
• Unidades Fabricadas do Produto 50.000
• Custo Fixo do Mês R$ 1.800.000,00
• Preço de Venda Unitária do Produto R$ 80,00
• Custo Variável Unitário do Produto R$ 20,00
• Despesa Variável Unitária R$ 5,00
• Despesa Fixa do Mês R$ 750.000,00
• Unidades Vendidas do Produto 45.000

49
Considerando, exclusivamente, as informações acima, o
resultado operacional da empresa em dezembro de 2009,
pelo critério do custeio direto ou variável, será, em reais,
de
(A) lucro de 105.000,00.
(B) lucro de 105,00.
(C)  lucro de 75,00.
(D) prejuízo de 105.000,00.
(E) prejuízo de 75.000,00.

50
Considerando, exclusivamente, as informações dadas, o
total do estoque da empresa em dezembro de 2009, pelo
critério do custeio por absorção, será, em reais, de
(A)  100.000,00
(B)  105.000,00
(C)  150.000,00
(D)  180.000,00
(E)  280.000,00

Produtos
Matéria-prima

Consumida

Mão de obra
Direta

apontada

Custos
indiretos de
fabricação
incorridos

TOTAL
Custo
total

unitário

Preço
de

venda
Unitário

SPM 01 10.000,00 5.000,00 2.500,00 17.500,00 2,50 4,00

SPM 02 3.000,00 6.000,00 3.000,00 12.000,00 3,00 4,80

   Valores

2.300,00

1.655,00

4.500,00

1.800,00

1.100,00

1.340,00

 700,00

2.000,00

750,00

80,00

Itens

Matéria-Prima

Depreciação das Máquinas

Salários da Supervisão

Mão de Obra Direta

Embalagens Necessárias para o Produto

Energia Elétrica

Energia Elétrica (identificada com os produtos)

Aluguel do Prédio da Fábrica

Seguro do Prédio da Fábrica

Materiais de Consumo Utilizados na Fábrica

Em reais


