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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
»CONTABILIDADE  « 

21. A respeito das funções da Contabilidade, tem-se a administrativa e a econômica.  Qual das 
alternativas abaixo apresenta uma função econômica? 

a) Evitar erros e fraudes. 

b) Executar o registro dos fatos contábeis. 

c) Verificar a autenticidade das operações contábeis. 

d) Exercer o controle patrimonial. 

e) Apurar lucro ou prejuízo. 

22. De acordo com a nova composição patrimonial, a equação fundamental do Patrimônio pode ser 
enunciada como:  

a) Patrimônio líquido = ativo circulante – passivo circulante. 

b) Patrimônio líquido = ativo circulante + ativo não circulante – passivo circulante – passivo não 
circulante. 

c) Patrimônio líquido = ativo circulante + ativo não circulante. 

d) Patrimônio líquido = passivo circulante + passivo não circulante. 

e) Patrimônio líquido = ativo circulante + ativo realizável a longo prazo + ativo permanente – 
passivo circulante – passivo exigível a longo prazo – resultado de exercícios futuros. 

23. A respeito da formação do Patrimônio, analise os itens abaixo. 

I. Bens tangíveis. 

II. Bens intangíveis. 

III. Direitos a curto prazo. 

IV. Direitos a longo prazo. 

V. Obrigações com terceiros. 

VI. Patrimônio líquido. 

Com relação à formação do Patrimônio: 

a) Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos. 

b) Apenas os itens I, III, IV e VI estão corretos. 

c) I, II, III, IV, V e VI estão corretos. 

d) Apenas os itens II, III, IV, V e VI estão corretos. 

e) Apenas os itens V e VI estão corretos. 
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24. A situação Líquida Patrimonial de uma empresa pode ser representada pelo passivo a descoberto. 
Considerando A para ativo, AC para ativo circulante, P para passivo, PC para passivo circulante, PNC 
para Passivo não circulante e PL para Patrimônio Líquido, qual a alternativa que representa passivo a 
descoberto? 

a) A > P b) PC > AC c) AC > PC d) PC + PNC > AC + ANC e) PL + PC < A 

25. Considere o quadro abaixo:  

Empresas Ativo Passivo Exigível Patrimônio Líquido 

Alfa R$ 400.000,00 R$ 200.000,00 R$200.000,00 

Beta R$ 500.000,00 R$ 300.000,00 R$200.000,00 

Gama R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 - 

 

Aplicando a teoria das equações do Patrimônio, é corretoafirmar: 

a) A empresa Beta revela situação líquida nula. 

b) A empresa Alfa revela situação líquida nula. 

c) A empresa Gama revela uma situação líquida nula. 

d) A empresa Beta revela uma situação líquida negativa. 

e) A empresa Gama revela uma situação líquida positiva.  

26. Considerando a natureza de saldo das contas, analise as afirmativas abaixo e assinale V (para as 
verdadeiras) e F (para as falsas).  

(    ) As contas do ativo apresentam saldos de natureza devedora. 

(    ) As contas do ativo apresentam saldos de natureza credora. 

(    ) As contas do passivo apresentam saldos de natureza devedora. 

(    ) As contas do passivo apresentam saldos de natureza credora. 

(    ) As contas de receita apresentam saldos de natureza credora. 

A alternativa que apresenta a sequência corretaé: 

a) V – F – F – V – V  

b) F – V – F – V – V  

c) V – F – V – F – F  

d) V – F – F – V – F  

e) V – F – V- F – V  
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27. Qual a alternativa que apresenta APENAS contas patrimoniais? 

a) Juros Ativos, Juros Passivos, Caixa, Banco Conta Movimento e Estoque de Mercadorias. 

b) Juros Ativos, Aluguéis Ativos, Aluguéis Passivos, Caixa e Banco Conta Movimento. 

c) Caixa, Banco Conta Movimento, Impostos a Recolher, Capital Social e Salários a Pagar. 

d) Caixa, Banco Conta Movimento, impostos a Recolher, Capital Social e Juros Ativos. 

e) Receita de Serviços, Caixa, Banco Conta Movimento, Impostos a Recolher e Veículos.  

Considere o artigo a seguir para responder as questões 28 e 29. 

O art.178 da lei 6404/76, e devidas alterações, rege que, no balanço, as contas serão classificadas 
segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o 
conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. 

28. Com base no artigo apresentado, é corretoafirmar: 

a) No passivo, as contas serão dispostas em ordem crescente de grau de liquidez. 

b) No passivo, as contas serão dispostas em ordem crescente de grau de exigibilidade. 

c) No ativo e no passivo, as contas serão dispostas em ordem crescente de grau de liquidez. 

d) No passivo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez. 

e) No passivo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de exigibilidade. 

29. Ainda de acordo com artigo apresentado, é corretoafirmar: 

a) No ativo, as contas serão dispostas em ordem crescente de grau de liquidez. 

b) No ativo, as contas serão dispostas em ordem crescente de grau de exigibilidade. 

c) No ativo e no passivo, as contas serão dispostas em ordem crescente de grau de liquidez. 

d) No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez. 

e) No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de exigibilidade. 

30. Qual alternativa, abaixo, apresenta uma conta que NÃO se classifica no ativo? 

a) Provisão para perdas em investimentos. 

b) Provisão para créditos de liquidação duvidosa. 

c) Provisão para ajuste de valor de mercado. 

d) Provisão para imposto de renda. 

e) Adiantamento a fornecedores. 
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31. Ao adquirir um automóvel pelo valor de R$ 36.000,00, pago 50% à vista em dinheiro, 30% através de 
cheque de emissão da própria empresa e 20% através de promissórias, uma determinada empresa 
efetuou um registro contábil debitando a conta de veículos em R$ 36.000,00 e creditando as contas 
caixa em R$28.800,00 e promissórias a pagar em R$ 7.200,00. Percebendo que escriturou de 
maneira equivocada o fato contábil, o responsável, imediatamente, estornou o lançamento. O 
lançamento de estorno desta operação está apresentado, corretamente, na alternativa: 

a) D – Veículos 
C – Caixa 
C – Banco conta movimento 
C – Promissórias a pagar 

 

R$ 36.000,00 
R$ 18.000,00 
R$ 10.800,00 

R$ 7.200,00 

b) D – Caixa 
D – Promissórias a pagar 
C – Veículos 

 

R$28.800,00 
R$ 7.200,00 

R$ 36.000,00 

c) D – Caixa 
C – Promissórias a pagar 
C – Veículos 

 

R$ 28.800,00 
R$ 7.200,00 

R$ 36.000,00 

d) D – Caixa 
D – Banco conta movimento 
D – Promissórias a pagar 
C – Veículos 

 

R$ 18.000,00 
R$ 10.800,00 

R$ 7.200,00 
R$ 36.000,00 

e) D – Veículos 
C – Caixa 

R$ 36.000,00 
R$ 36.000,00 

32. Uma empresa X adquiriu um veículo no valor de R$ 100.000,00, financiado em 60 parcelas de R$ 
2.000,00 através de promissórias. A terceira parcela foi paga, em dinheiro, 10 dias após o prazo, 
acarretando 2% de juros sobre o valor da prestação, paga com cheque de emissão da empresa. Ao 
escriturar este pagamento com juros, a operação representa um Fato Contábil: 

a) Misto diminutivo. 

b) Misto aumentativo. 

c) Permutativo. 

d) Modificativo diminutivo. 

e) Modificativo aumentativo. 
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33. Analise os lançamentos contábeis abaixo: 

I. 
 - 

D – Caixa R$ 10.000,00 

 D – Banco Conta Movimento R$ 10.000,00 

 C – Capital Social R$ 20.000,00 

   

II. D – Duplicatas a Pagar 
 

R$ 1.000,00 

 D – Despesas com Juros R$ 10,00 

 C – Caixa R$ 1.010,00 

   

III. D – Máquinas e Equipamentos R$ 800,00 

 D – Móveis e Utensílios R$ 300,00 

 C – Banco Conta Movimento R$ 400,00 

 C – Duplicatas a Pagar R$ 700,00 

   

IV. D – Aluguéis Passivos R$ 350,00 

 C – Caixa R$ 300,00 

 C – Banco Conta Movimento R$ 50,00 

   

V. D – Despesas com Salários R$ 2.500,00 

 C – Caixa R$ 2.000,00 

 C – Banco Conta Movimento R$ 500,00 

 

Assinale a alternativa correta: 

Os itens anteriores estão estruturados, respectivamente, nas seguintes fórmulas de lançamentos: 

a) 2ª, 2ª, 1ª, 3ª, 3ª 

b) 2ª, 2ª, 4ª, 3ª, 3ª 

c) 3ª, 3ª, 1ª, 2ª, 2ª 

d) 3ª, 2ª, 4ª, 3ª, 2ª 

e) 3ª, 3ª, 4ª, 2ª, 2ª 

34. Qual a alternativa que apresenta uma formalidade extrínseca do livro diário? 

a) Encadernado com folhas numéricas em sequência, tipograficamente. 

b) Escrituração em idioma e moeda nacionais. 

c) Registrado em ordem cronológica de dia, mês e ano. 

d) Não apresentar borrões, rasuras ou emendas. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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35. A Lei 6.404/76, e devidas alterações, em seu artigo 176, rege que a diretoria deverá elaborar, com 
base na escrituração mercantil da companhia, demonstrações financeiras, que deverão exprimir, 
com clareza, a situação do patrimônio da Companhia e as mutações ocorridas no exercício. A única 
demonstração financeira que NÃOcorresponde aos dados apresentados é: 

a) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. 

b) Balanço Patrimonial. 

c) Demonstração do Resultado do Exercício. 

d) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados. 

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

36. Com relação à Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, assinale a afirmativa INCORRETA: 

a) A Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados discriminará o saldo do início do período, os 
ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial. 

b) A Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados discriminará as reversões de reservas e o 
lucro líquido do exercício. 

c) A Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados discriminará a receita bruta das vendas e 
serviços, os abatimentos e os impostos. 

d) A Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados discriminará a transferência para reservas, 
os dividendos, a parcela de lucros incorporada ao capital e o saldo ao fim do período. 

e) A Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados indicará o montante do dividendo por ação 
de capital social e poderá ser incluída na Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido, se 
elaborada e publicada pela companhia. 

 

Com base no balancete de 31.12.2010, abaixo, e considerando que a empresa não efetuou 
escrituração nos grupos de longo prazo, responda as questões 37, 38 e 39. 

Contas Valores em reais (R$) 

Bancos 140,00 

Caixa 80,00 

Capital 1200,00 

Custo de Mercadorias Vendidas 3600,00 

Depreciações Acumuladas 140,00 

Despesas Comerciais 600,00 

Despesas Financeiras 1600,00 

Despesas Gerais 1200,00 

Duplicatas Descontadas 80,00 

Duplicatas a Pagar 580,00 

Duplicatas a Receber 280,00 

Empréstimos 2000,00 

Imóveis 200,00 
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Impostos a recolher 600,00 

Máquinas 300,00 

Mercadorias para Revenda 1400,00 

Móveis 200,00 

Reserva de capital 360,00 

Reserva de Lucros 800,00 

Salários a Pagar 240,00 

Veículos 400,00 

Vendas 4000,00 

37. Consolidadas as demonstrações do exercício de 2010, a empresa apresentou 

a) umpatrimônio líquido positivo de R$320,00. 

b) umpatrimônio líquido positivo de R$2360,00. 

c) uma situação líquida superavitária de R$2.860,00. 

d) um passivo a descoberto de R$500,00. 

e) um prejuízo de R$3.000,00. 

38. Quanto ao Ativo não circulante, a empresa apresentou o seguinte saldo: 

a) R$ 1100,00. b) R$ 2500,00. c) R$ 960,00. d) R$ 2360,00. e) R$ 900,00. 

39. Quanto ao Passivo Circulante, a empresa apresentou o seguinte saldo: 

a) R$ 820,00. b) R$2.820,00. c) R$1.420,00. d) R$3.420,00. e) R$2.820,00. 

40. Todos os elementos abaixo pertencem à Demonstração do Resultado do Exercício.Qual deles 
NÃOrepresenta deduções da Receita Bruta para apuração da Receita Líquida? 

a) Devolução de vendas. 

b) Custo das Mercadorias Vendidas. 

c) Abatimentos concedidos sobre vendas e serviços. 

d) Descontos concedidos incondicionalmente. 

e) Tributos incidentes sobre as vendas e serviços. 
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41. Em 31/12/2009, uma determinada Companhia constituiu uma Provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidosa de 4% sobre o saldo de R$250.000,00 de Duplicatas a Receber. Em 2010, esgotados todos 
os recursos necessários para a cobrança de 10 (dez) Duplicatas, concluiu que não receberia 
R$8.000,00. Como seriam apresentados, respectivamente, os dois lançamentos contábeis 
(constituição e utilização)? 

a) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  
a Despesas com Crédito de Liquidação Duvidosa 
Provisão que se constitui a razão de 4% sobre Duplicatas a Receber, conforme 
cálculos...R$10.000,00.  
 

Despesas com Crédito de Liquidação Duvidosa 
a   Duplicatas a Receber 
Baixa de 10 (dez) Duplicatas de Aceite dos Srs....por terem sido consideradas 
incobráveis...R$8.000,00. 
 

b) Despesas com Crédito de Liquidação Duvidosa 
a   Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  
Histórico: Provisão que se constitui a razão de 4% sobre Duplicatas a Receber, conforme 
cálculos...R$10.000,00.  
 

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 
a   Duplicatas a Receber  
Baixa de 10 (dez) Duplicatas de Aceite dos Srs....por terem sido consideradas 
incobráveis...R$8.000,00. 
 

c) Despesas com Crédito de Liquidação Duvidosa 
a   Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  
Histórico: Provisão que se constitui a razão de 4% sobre Duplicatas a Receber, conforme 
cálculos...R$8.000,00.  
 

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 
a   Duplicatas a Receber 
Baixa de 10 (dez) Duplicatas de Aceite dos Srs....por terem sido consideradas 
incobráveis...R$10..000,00. 
 

d) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 
a Despesas com Créditos de Liquidação Duvidosa  
Histórico: Provisão que se constitui a razão de 4% sobre Duplicatas a Receber, conforme 
cálculos...R$10.000,00.  
 

Duplicatas a Receber 
a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 
Baixa de 10 (dez) Duplicatas de Aceite dos Srs....por terem sido consideradas 
incobráveis...R$8.000,00. 
 

e) Duplicatas a receber 
a   Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  
Histórico: Provisão que se constitui a razão de 4% sobre Duplicatas a Receber, conforme 
cálculos...R$10.000,00.  
 

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 
a   Duplicatas a Receber 
Baixa de 10 (dez) Duplicatas de Aceite dos Srs....por terem sido consideradas 
incobráveis...R$8.000,00. 
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42. Tomando como base a provisão ocorrida na questão 41, a reversão do saldo remanescente de 
R$2.000,00 de valor provisionado ocorrerá da seguinte forma: 

a) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  
a Duplicatas a receber 
Histórico: Reversão que se processa do saldo não utilizado R$ 2.000,00.  
 

b) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  
a Resultado do Exercício 
Histórico: Reversão que se processa do saldo não utilizado R$ 2.000,00.  
 

c) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  
a Despesas com Créditos de Liquidação Duvidosa 
Histórico: Reversão que se processa do saldo não utilizado R$ 2.000,00. 
 

d) Despesas com Créditos de Liquidação Duvidosa 
a Duplicatas a receber 
Histórico: Reversão que se processa do saldo não utilizado R$ 2.000,00.  
 

e) Despesas com Créditos de Liquidação Duvidosa 
a Resultado do Exercício 
Histórico: Reversão que se processa do saldo não utilizado R$ 2.000,00. 

43. De acordo com o art. 200 da lei 6404/76 e devidas alterações, as reservas de capital NÃO poderão 
ser utilizadas para 

a) absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros. 

b) resgate, reembolso ou compra de ações. 

c) resgate de partes beneficiárias. 

d) incorporação ao capital social. 

e) assegurar a integridade do capital social e somente poderão ser utilizadas para compensar 
prejuízos ou aumentar o capital. 

44. O Princípio Fundamental da contabilidade, estabelecido pela resolução 750/93 do Conselho Federal 
de Contabilidade que afirma a autonomia patrimonial, a necessidade de um patrimônio particular 
no universo dos patrimônios existentes, independente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de 
pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins 
lucrativos é o Princípio da: 

a) Competência. 

b) Continuidade. 

c) Prudência. 

d) Entidade. 

e) Oportunidade. 
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45. De acordo com o Princípio da Competência, assinale a afirmação CORRETA: 

a) As receitas e despesas são computadas no resultado de cada exercício na proporção dos 
recebimentos e pagamentos. 

b) As receitas e despesas somente podem ser computadas no resultado do exercício e depois de 
seu recebimento e pagamento. 

c) A receita é reconhecida quando bens ou serviços são fornecidos a terceiros em troca de 
dinheiro ou de outro valor do ativo. 

d) As receitas e despesas são atribuídas aos períodos da ocorrência de seus respectivos fatos 
geradores. 

e) A despesa é reconhecida quando bens ou serviços são fornecidos a terceiros em troca de 
dinheiro ou de outro valor do passivo.  

46. Analise os seguintes dados das empresas abaixo: 

 Empresa A Empresa B Empresa C 

Ativo Circulante 40.000,00 320.000,00 245.000,00 
Caixa 12.000,00 180.000,00 125.000,00 
Banco conta movimento 8.000,00 60.000,00 80.000,00 
Estoques 20.000,00 80.000,00 40.000,00 
    
Passivo Circulante 14.000,00 55.000,00 124.000,00 
Duplicatas a pagar 10.000,00 30.000,00 40.000,00 
Empréstimos 2.000,00 15.000,00 80.000,00 
Salários a pagar 2.000,00 10.000,00 4.000,00 
    
Patrimônio Líquido 26.000,00 265.000,00 121.000,00 
Capital Social 26.000,00 265.000,00 121.000,00 

Valores em reais(R$) 

Com base no quadro apresentado, é corretoafirmar que: 

a) A empresa A apresenta maior índice de Liquidez Corrente. 

b) As empresas A e B apresentam os maiores índices de Liquidez Seca. 

c) A empresa C apresenta o menor índice de Liquidez Seca. 

d) As empresas B e C apresentam os melhores índices de Liquidez Corrente. 

e) A empresa B apresenta o maior índice de Liquidez Geral.  

47. A finalidade deste indicador é medir a estrutura de financiamento da companhia. É um número que 
evidencia o reflexo das políticas de alavancagem financeira da empresa e financiamento do capital 
de giro, a cada final do período. Essa conceituação refere-se à 

a) índice de Liquidez Corrente. 

b) índice de Liquidez Seca. 

c) índice de Liquidez Geral. 

d) índice de Endividamento. 

e) análise Vertical. 
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48. Qual a alternativa que apresenta todos os indicadores de capacidade de pagamento? 

a) Liquidez Corrente, Liquidez Seca, Liquidez Geral e Endividamento. 

b) Liquidez Corrente, Liquidez Seca, Liquidez Geral e Giro de Estoques. 

c) Liquidez Seca, Liquidez Geral, Endividamento e Giro do Ativo Total. 

d) Liquidez Corrente, Liquidez Seca, Liquidez Geral e Giro do Ativo Total. 

e) Liquidez Seca, Liquidez Geral, Endividamento e Giro de Estoques. 

49. Na Demonstração de Resultado da Empresa Fictícia de 31/12/2010, o valor total da Receita 
Operacional Bruta da sociedade correspondeu a R$ 500.000,00, sendo que as deduções de vendas 
representaram 25% dessa importância. Nessa mesma Demonstração, o Custo das Mercadorias 
Vendidas foi equivalente a 40% da Receita Operacional Líquida. Considerando apenas essas 
informações, o Lucro Operacional Bruto, a Receita Operacional Líquida e o Custo das Mercadorias 
Vendidas foram, em R$(reais), respectivamente: 

a) 250.000,00, 300.000,00 e 50.000,00. 

b) 500.000,00, 300.000,00 e 50.000,00. 

c) 500.000,00, 375.000,00 e 150.000,00. 

d) 225.000,00, 300.000,00 e 120.000,00. 

e) 225.000,00, 375.000,00 e 150.000,00. 

50. Faça a correlação entre os termos contábeis e seus respectivos conceitos. 

(1) Gasto Sacrifício financeiro com que a entidade arca para obter um 
produto ou serviço qualquer, representado por entrega ou 
promessa de entrega de ativos (normalmente, dinheiro). 

(2) Investimento Gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de 
outros bens e serviços. 

(3) Custo Bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para 
obter receita. 

(4) Despesa Gasto ativado conforme sua vida útil ou benefícios 
atribuíveis a períodos futuros. 

(5) Desembolso Pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. 

 

A sequência correta é: 

a) 1,4,2,3 e 5 

b) 5,3,4,1 e 2 

c) 5,1,4,3 e 2 

d) 1,3,4,2 e 5 

e) 5,1,2,3 e 4 


