CONCURSO PÚBLICO
de Provas e Títulos para provimento
de cargos de MAGISTÉRIO de
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
Edital nº 50/2014

CONTABILIDADE
Código 412

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA.
2 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA:
 confira seu nome, número de inscrição e o cargo;
 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
3 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
 use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta
solicitada em cada questão;
 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será
computada, se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas
ou questões rasuradas.
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Resposta da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.
ATENÇÃO - Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas (subitem
12.2.22). As instruções constantes nos Cadernos de Questões e na Folha de Respostas da prova
OBJETIVA [...] bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep [...] deverão ser
rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato (subitem 12.2.23). [...] não será permitido ao
candidato se ausentar em definitivo [...] decorridas 2 (duas) horas do início das provas (subitem 12.2.5). Os
três últimos candidatos deverão permanecer na sala [...] assinatura do relatório [...] (subitem 12.2.7).
Poderá ainda ser eliminado [...] deixar de entregar a Folha de Resposta da Prova Objetiva [...] (subitem
12.2.27 “i”).
GABARITOS – Serão disponibilizados no dia 14/04/2014 no site www.gestaodeconcursos.com.br.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS
Data: ____/____/______

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno
contém, ao todo, 80 (oitenta) questões objetivas  cada uma
constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas: 12
(doze) questões de Português, 8 (oito) questões de
Legislação e 60 (sessenta) questões de Conhecimentos
Específicos, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador
de provas para que ele tome as providências necessárias.
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá
qualquer reclamação ou recurso posteriores.

2

Português
Instrução: Com base na interpretação do texto a seguir, responda às questões de 1 a 6.

Precisamos hackear a sala de aula
Das várias mudanças tecnológicas que se consolidaram no século 20 ‒ rádio,
cinema, televisão ... ‒, os computadores e a internet trouxeram uma quebra de paradigma
essencial: pela primeira vez, uma ferramenta chegou não apenas para dizer o que as
pessoas podem fazer, mas também com instruções para sua própria criação e com a
possibilidade de constante reprogramação.
Dentro desse novo contexto, temos um número cada vez maior de
relacionamentos mediados por software. Trato das situações explícitas, a exemplo das
redes sociais, até as menos óbvias, como quando atravessamos a rua no semáforo.
Diante dessa realidade, autores como o teórico de comunicação americano Douglas
Rushkoff acreditam que as tecnologias digitais darão forma ao mundo com e sem nossa
cooperação explícita. Como ele disse no título do seu livro, a questão é: "programe ou
seja programado".
O objetivo da escola é dar ao estudante os instrumentos possíveis para o seu
pleno desenvolvimento como agente ativo na sociedade. Se as instituições de ensino
assumirem isso como regra e notarem o desenvolvimento do mundo atual, fica clara a
vantagem de colocar a programação como parte do currículo escolar.
Para entender além da imediatista ‒ e superficial ‒ preparação para o mercado de
trabalho, é fundamental que as chamadas aulas de informática façam que o aluno
perceba a importância dos códigos. São eles que criam as estruturas invisíveis do mundo
contemporâneo. Os novos estudantes precisam ter essa percepção. Só assim eles terão
o poder de escrever sua própria versão da realidade – e vê-la nos vários dispositivos
utilizados no dia a dia.
Mas é importante ressaltar: para que isso aconteça, não basta apenas o ensino
de programação e de escrita de código. Precisamos de novos arranjos sociais.
Precisamos, com urgência, hackear a escola!
É completamente possível se levarmos em consideração iniciativas bemsucedidas no Brasil, como o projeto N.A.V.E (Núcleo Avançado em Educação) que, numa
parceria entre o Instituto Oi Futuro e o C.E.S.A.R (Centro de Estudos e Sistemas
Avançados do Recife), vem ensinando programação por meio da criação de jogos em
duas escolas públicas no Recife e Rio de Janeiro. Não à toa, todas possuem alta taxa de
aprovação do Enem.
Estudantes que se divertem na escola aprendem mais e melhor. E com certeza,
depois da universidade, escreverão suas realidades e de seus pares pelo mundo.
MABUSE, H. D. Precisamos hackear a sala de aula. São Paulo, Globo, n. 270, jan. 2014, p. 18.
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Questão 1
Considerando o texto,
INCORRETAMENTE em

o

significado

da

palavra

destacada

foi

traduzido

A) “[...] os computadores e a internet trouxeram uma quebra de paradigma essencial
[...].” Padrão, modelo.
B) “[...] temos um número cada vez maior de relacionamentos mediados por software.”
Conjunto de programas e instruções.
C) “Mas é importante ressaltar [...].” Destacar, salientar.
D) “E com certeza, depois da universidade, escreverão suas realidades e de seus pares
pelo mundo.” Colaboradores, subordinados.

Questão 2
Segundo o autor, as tecnologias digitais diferem de outras tecnologias principalmente
porque
A) evidenciam a importância dos códigos na dinâmica da sociedade contemporânea aos
usuários.
B) permitem aos usuários interferir ativa e criativamente em seu funcionamento.
C) tornam os processos de ensino e de aprendizagem mais divertidos e eficazes.
D) possibilitam relacionamentos mediados implicitamente por software.

Questão 3
Releia: “Programe ou seja programado.”
Assinale a alternativa que, no texto, se relaciona ao sentido das opções em oposição na
passagem acima.
A) Criar as estruturas invisíveis do mundo / escrever a própria versão da realidade.
B) Incluir-se no mercado de trabalho / ser excluído do mundo produtivo.
C) Ser agente ativo das tecnologias digitais / ser usuário passivo das tecnologias digitais.
D) Ter bons resultados no Enem / ser apenas usuário de códigos invisíveis.
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Questão 4
Releia: “Precisamos, com urgência, hackear a escola.”
No texto, a expressão “hackear a escola” significa
A) delegar aos alunos a responsabilidade por seu próprio aprendizado.
B) destruir o sistema de ensino tradicional e seus métodos obsoletos.
C) modernizar os equipamentos e programas de computação das escolas.
D) transformar, a partir de mudanças internas, a escola tradicional.

Questão 5
O objetivo básico do texto é
A) defender a inclusão do ensino de programação computacional na escola.
B) evidenciar o papel dos códigos na geração das tecnologias atuais.
C) mostrar a importância da informática para a inclusão no mercado de trabalho.
D) provar a importância das redes sociais nas relações sociais contemporâneas.

Questão 6
Quanto ao gênero, o texto apresentado classifica-se como
A) artigo de opinião.
B) editorial.
C) notícia.
D) resenha.
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Questão 7
Entre os recursos abaixo, identifique aqueles usados pelo autor para comprovar seu ponto
de vista.
I. Interpelações ao leitor.
II. Apresentação de exemplo.
III. Citação de especialista.
IV. Defesa das redes sociais.
Estão CORRETOS apenas os recursos
A) I e III.
B) I e II.
C) II e III.
D) III e IV.

Questão 8
Assinale a alternativa em que o sentido dos conetivos em negrito na passagem citada foi
indicado INCORRETAMENTE, nos parênteses.
A) “[...] pela primeira vez, uma ferramenta chegou não apenas para dizer o que as
pessoas podem fazer, mas também com instruções para sua própria criação e com a
possibilidade de constante reprogramação.” (Adição).
B) “Como ele disse no título do seu livro, a questão é: "programe ou seja programado".
(Comparação).
C) “Se as instituições de ensino assumirem isso como regra e notarem o
desenvolvimento do mundo atual, fica clara a vantagem de colocar a programação
como parte do currículo escolar.” (Condição).
D) “Mas é importante ressaltar: para que isso aconteça, não basta apenas o ensino de
programação e de escrita de código.” (Finalidade).
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Questão 9
De acordo com a norma padrão, a lacuna da frase deve ser preenchida, obrigatoriamente,
com a forma singular do verbo entre parênteses em
A) A maioria das escolas ___________ o ensino de programação no currículo.
(INCLUIR).
B) Cerca de dez escolas _____________ do projeto de inclusão digital. (PARTICIPAR).
C) Mais de uma escola ____________ bons resultados no Enem. (OBTER).
D) Não __________ apenas algumas experiências bem-sucedidas. (BASTAR).

Questão 10
De acordo com a norma padrão, assinale a alternativa em que as palavras completam
CORRETAMENTE as lacunas das frases a seguir:
I. Nem sempre compreendemos os vários dispositivos ______ nos utilizamos no dia a
dia.
II. Atualmente, a maioria das escolas _____ há salas de informática só ensinam o
básico.
III. Falou com o diretor, _____ decisão dependia a mudança no horário das aulas.
IV. São muitas as mudanças _____ a escola precisa fazer para se tornar mais dinâmica.
A) que – em que – cuja – de que.
B) os quais – que – de cuja a – as quais.
C) com que – nas quais – que – as quais.
D) de que – onde – de cuja – que.
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Questão 11
Leia o seguinte trecho:
Não posso lhe atender agora, meu chapa. Estou lotado de pedidos e tem mais de dez
clientes na tua frente.
Reescritas na norma padrão, as frases acima devem ficar com a seguinte redação:
A) Não lhe posso atender agora, meu caro. Estou cheio de pedidos e tem mais de dez
clientes na tua frente.
B) Não te posso atender agora, meu amigo. Estou com pedidos demais e mais de dez
clientes na sua frente.
C) Não posso atendê-lo agora, meu amigo. Estou com muitos pedidos, e há mais de dez
clientes na sua frente.
D) Não posso atender você agora, meu chapa. Tem muitos pedidos e são mais de dez
clientes na tua frente.

Questão 12
Assinale a alternativa
CORRETAMENTE.

em

que

todas

as

palavras

da

frase

estão

grafadas

A) Não esperava que ele acendesse a esse cargo em tão pouco tempo.
B) Foi falta de bom senso mandar concertar um aparelho tão antigo.
C) Não foi possível fazer a recisão do contrato antes que o prazo legal expirasse.
D) Depois da sentença, o perigo de extradição era iminente.
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Legislação
Questão 13
Segundo o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os sistemas de
ensino deverão manter cursos e exames supletivos para jovens e adultos que não
puderam efetuar os estudos em idade regular.
Ainda segundo o que dispõe a citada lei, os referidos exames supletivos deverão se
realizar
A) apenas no nível de conclusão no ensino fundamental para maiores de 15 anos.
B) apenas no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos.
C) apenas no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 21 anos.
D) no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos, e, no nível
de conclusão do ensino médio, para os maiores de 18 anos.
Questão 14
Conforme o que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino é livre
à iniciativa privada, desde que observados determinados requisitos, entre os quais NÃO
se inclui
A) autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público.
B) capacidade de autofinanciamento, ressalvada a destinação de recursos públicos a
escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas nos termos da Constituição.
C) atuação prioritária no ensino fundamental e na educação infantil e oferta de vagas
para crianças especiais.
D) cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de
ensino.

Questão 15
É CORRETO afirmar, segundo o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, que as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa
privada
A) integram o sistema federal de ensino.
B) integram o sistema de ensino dos Estados e do Distrito Federal.
C) integram o sistema municipal de ensino.
D) não integram nenhum sistema de ensino.

Questão 16
9

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê as hipóteses que tornam
facultativa para o aluno a prática de educação física na educação básica.
Entre essas hipóteses, NÃO se inclui o fato de
A) o aluno ser maior de 30 anos de idade.
B) o aluno ter prole.
C) o aluno cumprir jornada de trabalho igual ou superior a seis horas.
D) o aluno frequentar regularmente academia de ginástica.

Questão 17
Analise as seguintes afirmativas.
I. Participar de movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício
de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum.
II. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função.
Considerada a disciplina do Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder
Executivo Federal, é CORRETO afirmar que
A) as duas afirmativas constituem deveres fundamentais do servidor público.
B) apenas a afirmativa I constitui dever fundamental do servidor público.
C) apenas a afirmativa II constitui dever fundamental do servidor público federal.
D) nenhuma das duas afirmativas constitui dever fundamental do servidor público.

Questão 18
É CORRETO afirmar que a Comissão de Ética prevista no Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo
A) não tem poder de aplicar pena ao servidor público.
B) só pode aplicar ao servidor público a pena de censura.
C) pode aplicar ao servidor público todas as penas previstas no regime disciplinar
previsto no Estatuto do Servidor Público Federal.
D) pode aplicar ao servidor público as penas de censura, multa, suspensão e demissão,
exclusivamente.
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Questão 19
Analise as seguintes afirmativas sobre o poder familiar, de acordo com o Estatuto da
Criança e do Adolescente.
I. É exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe.
II. Sua perda ou suspensão só pode ser decretada judicialmente.
III. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda
ou suspensão do pátrio poder.
A partir da análise, conclui-se que estão CORRETAS.
A) II e III apenas.
B) I e II apenas.
C) I e III apenas.
D) I, II e III.

Questão 20
Conforme prevê o estatuto da Criança e do Adolescente, o vínculo de adoção se constitui
por
A) sentença judicial.
B) ato particular registrado em cartório.
C) documento contratual.
D) ato administrativo.
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Conhecimentos Específicos
Questão 21
Considerando-se que os princípios contábeis adotados atualmente no Brasil não aceitam
a utilização do custeio variável como base de cálculo nas demonstrações financeiras,
assinale a alternativa que NÃO explica o motivo dessa não aceitação.
A) O custeio variável fere os princípios contábeis, principalmente o regime de
competência.
B) Devem-se apropriar as receitas e delas deduzirem todos os sacrifícios envolvidos
para sua obtenção, ou seja, o que é produzido em um período, incorre no mesmo
período em custos que são sacrifícios para a obtenção das receitas derivadas das
vendas dos produtos fabricados, e essas vendas poderão, em parte, vir amanhã.
C) Não é correto jogar todos os custos fixos contra as vendas de um período, se parte
dos produtos fabricados só será vendida em outro período, deve-se então, também
ficar para outro período uma parcela dos custos, quer variáveis, quer fixos, relativos a
tais produtos.
D) O custeio variável não é aceito pelos contadores, auditores independentes e
tampouco pouco pela legislação fiscal.

Questão 22
Custeio significa forma de apropriação dos custos. Dentre as formas de apropriação dos
custos, tem-se o custeio variável.
Em relação ao custeio variável, assinale a alternativa CORRETA.
A) Somente são alocados aos produtos os custos variáveis, ficando os fixos separados e
considerados como despesas do período, indo diretamente para o resultado.
B) Não pode ser utilizado gerencialmente, pois desconsidera os custos fixos na
avaliação dos estoques.
C) Critério em que se apropriam todos os custos de produção, fixos, variáveis, diretos ou
indiretos, aos produtos elaborados.
D) Pode ser utilizado gerencialmente em qualquer empresa, por ser aceito pela
legislação vigente.
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Questão 23
Em relação à representação clássica feita pelos custos fixos, assinale a alternativa
CORRETA.
A)

B)

C)

D)
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Questão 24
Observe os dados abaixo.
Custo Fixo => $38.900,00
Preço de venda por unidade => $12,25
Custo unitário variável => $8,17
Ponto de Equilíbrio
Receita
Custos Variáveis
Margem de Contribuição
Custo Fixo
Resultado

$38.900

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE os campos em branco na
sequência do quadro.
A) Receita = $116.795,34; Custos Variáveis = $38.900,00; Margem de Contribuição =
$77.895,34; Resultado = $38.895,34.
B) Receita = $77.895,34; Custos Variáveis = $38.995,34; Margem de Contribuição =
$38.900,00; Resultado = $0,00.
C) Receita = $233.590,69; Custos Variáveis = $155.790,69; Margem de Contribuição =
$38.900,00; Resultado = $38.900,00.
D) Receita = $116.795,34; Custos Variáveis = $77.895,34; Margem de Contribuição =
$38.900,00; Resultado = $0,00.
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Questão 25
Uma empresa deseja lançar um produto e quer saber o melhor preço para venda. Por
meio de pesquisa de mercado, obtém o resultado de que, se adotar o preço de venda de
$180,00, provavelmente serão vendidas 500 unidades, e, adotando-se o preço de venda
de $160,00, provavelmente venderá 700 unidades. Considerando-se que os custos e as
despesas fixos de $500,00 e os custos e as despesas variáveis de $120,00 são iguais
para ambas alternativas, de acordo com o conceito de margem de contribuição para a
fixação de preço, adote os dados para fins de determinação da melhor alternativa de
escolha.
Diante dos dados apresentados, assinale a alternativa CORRETA.
A) A empresa deverá escolher o preço de venda de $180,00 por apresentar maior
margem de contribuição total.
B) Deverá ser escolhido sempre o preço que oferecer maior quantidade de unidades a
serem vendidas.
C) O preço de $160,00 possui maior margem de contribuição e, por isso, deverá ser
adotado pela empresa.
D) Não há como determinar a melhor escolha, já que os preços já são fixados pelo
mercado, por meio dos concorrentes.

Questão 26
Às vésperas de lançar um produto, uma empresa depara-se com a seguinte questão: Que
preço deverá ser cobrado? Para responder a essa pergunta, solicita informações à área
de custos, que informa o seguinte: custos e despesas variáveis de $60,00 e custos e
despesas fixos de $100,00. o setor de marketing por sua vez, informa que o preço do
novo produto poderá ser de $250,00, para previsão de vendas de 1.300 unidades; e de
$220,00, para previsão de vendas de 1.600 unidades.
A empresa resolve lançar o produto pelo valor maior. A área de custos questionou a
decisão, entendendo que teria sido a escolha errada.
Com base no conceito de margem de contribuição, assinale a alternativa que explique
CORRETAMENTE por que a área de custos questionou a decisão.
A) A área de custos entende que o preço maior oferece menor margem de contribuição
unitária.
B) Ao realizar os cálculos, a área de custos percebeu que, apesar do preço maior ser de
$250,00, a margem de contribuição seria menor em relação ao preço de venda de
$220,00, sendo: $247.000,00 para preço de $250,00, e 250.000,00 para preço de
$220,00.
C) A área de custos não foi consultada novamente, o que levou o descontentamento da
equipe técnica.
D) Ao realizar os cálculos, a área de custos percebeu que, apesar do preço maior ser de
$250,00, a margem de contribuição total seria menor em relação ao preço de venda
de $220,00.
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Questão 27
São variáveis a serem envolvidas, na decisão de comprar ou fabricar peças componentes
de um produto, EXCETO:
A) Na tomada de decisão, devem-se comparar os custos de se fabricar e os custos de
aquisição.
B) O grau de ocupação da capacidade da fábrica deve ser levado em conta, antes de se
tomar a decisão.
C) A situação do mercado, agilidade na entrega e a qualidade devem ser analisados na
tomada de decisão.
D) Não se deve levar em conta na decisão a possibilidade da venda das máquinas
utilizadas para fabricação, já que em caso de venda, o dinheiro será aplicado em
ações.

Questão 28
A classificação dos gastos quanto à forma de distribuição e apropriação aos produtos,
centros de custos e resultados podem ser diretos e indiretos.
Considerando-se essa classificação, analise as afirmativas, assinalando com V as
verdadeiras e com F as falsas.
(

) Custos diretos são as matérias-primas, materiais de embalagem, componentes e
outros materiais necessários à produção, ao acabamento e à apresentação final do
produto.

(

) Mão de obra direta é o trabalho aplicado diretamente na confecção do produto,
partes ou componentes ou na prestação de serviços.

(

) Custos indiretos são os custos que, por não serem perfeitamente identificados nos
produtos ou serviços, não podem ser apropriados de forma direta para as unidades
específicas, ordens de serviço ou produto, serviços executados, entre outros.

(

) Materiais indiretos são os materiais empregados nas atividades auxiliares de
produção ou cujo relacionamento com o produto é irrelevante.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) F V V V.
B) F F V V.
C) V V F V.
D) V V V F.
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Questão 29
Leia as afirmativas a seguir.
“... para a apropriação de inúmeros custos de industrialização, há a necessidade de
adoção de critérios escolhidos entre várias alternativas diferentes. A empresa pode
distribuir os custos de manutenção em função de horas-máquina, valor do equipamento,
média passada etc. Todos são métodos aceitos, mas não podem ser utilizados
indiscriminadamente em cada período...”. (Martins, 2006).
“... esse é um dos aspectos que a auditoria independente mais procura verificar, já que
tem interferência direta e às vezes relevante nas peças de sua maior preocupação:
balanço e demonstração do resultado...” (Martins, 2006).
A contabilidade de custos também adere aos princípios de contabilidade geralmente
aceitos em razão de sua vinculação com a contabilidade financeira.
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o princípio contábil referenciado
nas afirmativas acima.
A) Princípio da prudência.
B) Princípio da competência.
C) Princípio da realização da receita.
D) Princípio da consistência.
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Questão 30
Suponha que uma empresa utilize o custeio por processo nos seguintes departamentos
produtivos: A, B e C. Uma conta “T” é aberta para cada um dos departamentos,
representando a conta "Produção" de cada fase. Apenas uma conta de matéria-prima e
de mão-de-obra, bem como de custos indiretos, será utilizada.
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Identificando-se as operações e lançamentos por números, temos os seguintes dados:
1.

Aquisição de matéria-prima por $ 300.000.

2.

Requisição, pelo Departamento A, de $ 100.000 de matéria-prima; de $ 20.000 pelo
Departamento B.

3.

Mão-de-obra direta apropriada aos três departamentos.

4.

Lançamento da folha no valor de $75.000.

5.

Lançamento da provisão para excesso de custo de mão-de-obra, no valor de
$5.000,00.

6.

Custos indiretos apropriados, segundo uma taxa predeterminada, aos três
departamentos.

7.

Lançamento dos custos indiretos reais.

8.

Transferência da produção do Departamento A para a B.

9.

Transferência da produção do Departamento B para a C.

10. Transferência da produção terminada no Departamento C para o depósito de
produtos acabados.
11. Venda de produtos que custaram $212.000.
12. Encerramento da conta "ControIe de Custos Indiretos de Fabricação".
Observe que as saídas remanescentes nas Contas Departamentais representam o
estoque final de produtos em processo em cada departamento. Assim, o “Departamento
A” tinha $ 2.000 em processo no início do período, alocou fatores ao custo de $160.000 e
transferiu produção ao “Departamento B” no valor de $159.000. Logo, o máximo que
poderia ter transferido seria $160.000 mais $2.000 = $162.000. Por ter transferido apenas
$159.000, ficou com produção em andamento no valor de $3.000. Aplicando-se o mesmo
raciocínio aos demais departamentos, os estoques finais de produtos em elaboração
seriam, respectivamente, de: “Departamento B”, $500; “Departamento C, $1.300”.
Considerando-se as operações e lançamentos e a sumarizada apresentação em
razonetes, assinale a alternativa que apresenta o ponto fundamental para o custeamento
de empresas de produção por processo.
A) Custeio direto.
B) Custeio por absorção.
C) Departamentalização de custos.
D) Custeio por processo.
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Questão 31
A área de custos possui terminologias próprias. As definições dos termos são de
fundamental importância para o entendimento e a correta apropriação dos custos.
Relacione a COLUNA II de acordo com a COLUNA I quanto à terminologia praticada na
contabilidade de custos.
COLUNA I
1. Perdas.

COLUNA II
(

) Gastos anormais ou involuntários que não
geram um novo bem ou serviço e, tampouco,
receitas e são apropriados diretamente no
resultado do período em que ocorrem.

(

) Saídas de dinheiro do caixa ou do banco.

(

) Gastos relativos aos bens e serviços
(recursos) consumidos na produção de outros
bens e serviços.

(

) Gastos relativos aos bens e serviços
consumidos no processo de geração de
receitas e manutenção dos negócios da
empresa.

(

) Gastos incorridos nos processos produtivos ou
de geração de receitas e que possam ser
eliminados sem prejuízo da qualidade ou
quantidade dos bens, serviços ou receitas
geradas.

2. Despesas.
3. Desperdícios.
4. Custos.
5. Desembolsos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) 1 5 2 4 3.
B) 2 3 4 1 5.
C) 1 5 4 2 3.
D) 2 5 4 1 3.
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Questão 32
Os custos que permanecem constantes dentro de determinada capacidade instalada,
independem do volume de produção, ou seja, uma alteração no volume de produção para
mais ou para menos não altera o valor total do custo.
Os custos fixos têm as seguintes características.
I.

O valor total permanece constante dentro de determinada faixa da produção.

II.

O valor por unidade produzida varia à medida que ocorre variação no volume de
produção, por se tratar de um valor fixo diluído por uma quantidade maior.

III. A alocação aos produtos ou centros de custos é normalmente, feita de forma direta,
sem a necessidade de utilização de critérios de rateios.
IV. A variação dos valores totais pode ocorrer em função de desvalorização da moeda
ou por aumento ou redução significativa no volume de produção.
Considerando-se as principais características dos custos fixos, estão CORRETAS as
afirmativas
A) I, III e IV apenas.
B) II, III e IV apenas.
C) I, II e IV apenas.
D) I, II, III e IV.
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Questão 33
O custo indireto total de $6.000,00 do departamento x de produção foi rateado entre dois
produtos, A e B. Considere as seguintes informações:
Custos Diretos
Mão-de-obra Direta
Matéria-prima
Aplicada
Custos
Diretos
Totais
Custos Indiretos
Total
Hora-máquina
consumida

A
$2.000,00
$8.000,00

B
$2.000,00
$5.000,00

Totais
$4.000,00
$13.000,00

$10.000,00

$7.000,00

$17.000,00

$3.529,00
$13.529,00
2000

$2.471,00
$9.471,00
1000

$6.000,00
$23.000,00
3000

Os custos indiretos só podem ser apropriados, por sua própria definição, de forma indireta
aos produtos, isto é, mediante estimativas, critérios de rateio, previsão de comportamento
de custos entre outros. Todas essas formas de distribuição contém, em menor ou maior
grau, certo subjetivismo; portanto, a arbitrariedade sempre vai existir nessas alocações.
Quanto à apropriação dos custos indiretos no quadro acima, qual critério de rateio foi
utilizado?
A) Rateio com base em horas-máquina.
B) Rateio com base na mão-de-obra direta.
C) Rateio com base na matéria-prima aplicada.
D) Rateio com base no custo direto total.

Questão 34
Os métodos de avaliação de estoques englobam procedimentos necessários ao registro
da movimentação dos estoques, objetivam separar o custo dos materiais, mercadorias e
produtos entre o que foi consumido ou vendido e o que permaneceu em estoque.
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o método utilizado por empresas
que trabalham com poucos itens em estoque, geralmente diferenciados e de valor unitário
relevante.
A) PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai) = FIFO (first in, first out).
B) Custo específico.
C) UEPS (último que entra, primeiro que sai) = LIFO (last in, first out).
D) Método de varejo.
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Questão 35
A classificação dos gastos quanto à forma de distribuição e apropriação aos produtos,
centros de custos e resultados podem ser diretos e indiretos.
Considerando essa classificação, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as
falsas.
(

) Custos diretos são as matérias-primas, materiais de embalagem, componentes e
outros materiais necessários à produção, ao acabamento e à apresentação final do
produto.

(

) Mão de obra direta é o trabalho aplicado diretamente na confecção do produto,
partes ou componentes ou na prestação de serviços.

(

) Custos indiretos são os custos que, por não serem perfeitamente identificados nos
produtos ou serviços, não podem ser apropriados de forma direta para as unidades
específicas, ordens de serviço ou produto, serviços executados entre outros.

(

) Materiais indiretos são os materiais empregados nas atividades auxiliares de
produção ou cujo relacionamento com o produto é irrelevante.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) F V V V.
B) F F V V.
C) V V F V.
D) V V V V.

Questão 36
Direcionador de custos é o fator que determina o custo de uma atividade. Como as
atividades exigem recursos para serem realizadas, deduz-se que o direcionador é a
verdadeira causa dos seus custos.
Para efeito de custeio de produtos, o direcionador deve ser o fator que determina ou
influencia a maneira como os produtos "consomem" (utilizam) as atividades. Assim, o
direcionador de custos será a base utilizada para atribuir os custos das atividades aos
produtos.
Assinale a alternativa que DISTINGUE os dois tipos de direcionador.
A) Direcionadores de custos de rateio e os direcionadores de custos de rastreamento.
B) Recursos e atividades.
C) Rateio e rastreamento.
D) Direcionadores de custos de recursos e os direcionadores de custos de atividades.
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Questão 37
A metodologia do custeio por atividades pode ser aplicada em qualquer tipo de
organização, quer seja indústria, prestadora de serviços ou empresa comercial. Também
pode ser aplicada em departamentos ou divisões específicas, estendendo-se, com a
experiência, por toda a organização.
Considerando-se as regras básicas para utilização da metodologia, analise as afirmativas,
assinalando com V as verdadeiras e com F as falsas.
(

) Avaliar a influência das atividades secundárias no produto final, ou seja, determinar
se podem ser eliminadas ou pelo menos reduzidas.

(

) Levantar os custos e os recursos associados a cada atividade (custo/atividade).

(

) Identificar as atividades que agregam valor ao produto. Podem ser atividades de
suporte (área de finanças, treinamento etc.) e atividades secundárias (passíveis de
ser eliminadas ou reduzidas, sem afetar o produto final).

(

) Identificar os direcionadores de custos, que são os parâmetros para a adequada
apropriação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) F V V V.
B) F F V V.
C) V V F V.
D) V F F F.

Questão 38
Sobre a implantação de um sistema de custos, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A implantação do sistema de custos deve ser gradativa, não necessariamente
imposta com os mesmos detalhes e sofisticações em todos os departamentos e
níveis.
B) Qualquer que seja o sistema de custos a ser adotado, a resistência das pessoas com
a implementação é nula, uma vez que todos entendem os benefícios de um sistema
de controle de custos.
C) A implantação de um sistema de custos deve ser vista como um projeto; e, como tal,
precisa ter a sua viabilidade econômica comprovada.
D) A determinação de qual sistema de custos deve ser utilizado, bem como seu nível de
detalhamento é definido junto ao usuário final da informação, considerando o que ele
necessita.
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Questão 39
Quanto aos princípios contábeis aplicados e a apropriação dos custos e apuração dos
estoques, faça a adequada associação entre os princípios da COLUNA I e a descrição
correspondente da COLUNA II.
COLUNA I

COLUNA II
(

2. Da
competência
ou
da
confrontação entre despesas e
receitas.

) Quando existem diversas alternativas para o
registro contábil de um mesmo evento (todas
válidas dentro dos princípios geralmente
aceitos), deve a empresa adotar uma delas
de forma consistente.

3. Do custo histórico como base (
de valor.

) Os ativos são registrados contabilmente pelo
seu valor original de entrada.

4. Consistência ou uniformidade.

(

reconhecer
contabilmente
o
) Deve-se
resultado (lucro ou prejuízo), apenas quando
houver transferência do bem ou do serviço
para terceiros.

(

houver
dúvida
para
tratar
) Quando
determinado gasto como ativo ou redução do
patrimônio líquido, deve-se optar pela forma
de maior precaução, ou seja, pelo
reconhecimento de uma despesa.

(

) Após o reconhecimento da receita, deduzemse dela todos os valores representativos dos
esforços para sua consecução (despesas).

1. Da realização da receita.

5. Conservadorismo ou prudência.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) 4 3 1 5 2.
B) 4 1 2 5 3.
C) 5 1 4 2 3.
D) 5 3 1 2 4.
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Questão 40
Em fevereiro de X0, a Indústria de Calçados Pezão Ltda. adquiriu 50kg em peças de
couro, em diversas cores, para produção de seu novo calçado feminino.
Em março, foram produzidas 100 unidades desse novo produto acabado. Cada par de
calçado produzido consumiu 0,5kg de couro. Nesse processo produtivo, cada unidade
produzida apresenta um custo de produção de R$ 20,00. Conforme antecipado pelas
pesquisas do setor de marketing realizadas no período do processo produtivo, a
totalidade das unidades produzidas desse novo calçado foi vendida em abril de X0, e
resultaram em um faturamento total na ordem de R$ 5.000,00.
Assim, em conformidade com o princípio da competência e/ou princípio da confrontação
da receita e da despesa, todos os fatos listados em sequência foram registrados pela
contabilidade em março de X0, EXCETO:
A) Baixa de estoques de matéria-prima e reconhecimento do custo da depreciação da
máquina de cortar couro na formação do preço de venda.
B) Reconhecimento do gasto com a mão de obra empregada na transformação da
matéria-prima e demais encargos da folha.
C) Baixa de estoques de produtos acabados e reconhecimento do custo de produção na
apuração do resultado.
D) Registro das despesas com publicidade e propaganda, e demais fatores relativos às
pesquisas de opinião do consumidor.

Questão 41
A Indústria Automobilística Fast Car S/A incorre mensalmente em diversos gastos que
oneram o processo de montagem de seus automóveis. Dentre esses gastos, destaca-se o
recente contrato de aluguel de um galpão que será destinado para a produção do novo
veículo Ultra Rápido.
O valor pactuado é de R$ 10.000,00 por mês durante o período de dois anos. A empresa
espera produzir no primeiro mês 100 unidades desse veículo. Possivelmente a produção
deve subir para 150 unidades no segundo mês, e do terceiro mês até o final do primeiro
ano devem ser produzidos 200 unidades mensais.
Considerando-se o nível unitário, o ônus do contrato de aluguel para a empresa
representa
A) um gasto fixo ao longo de todo o contrato de aluguel.
B) um custo variável do terceiro mês até o final do primeiro ano de vigência do contrato.
C) uma despesa fixa somente no segundo mês de vigência do contrato.
D) um custo variável ao longo do primeiro ano de vigência do contrato de aluguel.
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Questão 42
Quanto à classificação de custos em custos de produto e custos de período, analise as
seguintes afirmativas:
I.

Custo de produto é o valor atribuído aos insumos contidos na produção terminada,
porém mantida em estoque.

II.

Custo de período refere-se ao custo reconhecido em função da realização da receita,
mas somente aquela parcela que se realiza em moeda por meio de ingresso de
recursos de caixa. Por consequência, os custos correspondentes são reconhecidos.

III. A classificação em custo de produto ou custo de período pode variar conforme o: (i)
critério de rateio de custos; (ii) a norma de avaliação de estoques; e, também, (iii)
conforme o método de custeio.
A partir da análise, conclui-se que estão CORRETAS.
A) I, II e III.
B) I e II apenas.
C) I e III apenas.
D) II e III apenas.

Questão 43
Quanto aos critérios de rateio dos custos indiretos, analise as afirmativas, assinalando
com V as verdadeiras e com F as falsas.
(

) Todos os custos indiretos só podem ser apropriados, por sua própria definição, de
forma indireta aos produtos, isto é, mediante estimativas, critérios de rateio,
previsão de comportamento de custos dentre outros.

(

) Todas as formas de distribuição dos custos contêm, em menor ou maior grau, certo
subjetivismo; portanto, a arbitrariedade sempre vai existir nas alocações.

(

) Em algumas situações em que se necessita fazer o rateio dos custos indiretos, os
critérios que, embora representem arbitrariedade na alocação de custos, são
aceitos, por não haver alternativas melhores para essa alocação.

Assinale a alternativa apresenta a sequência CORRETA.
A) F V V.
B) V V V.
C) V F V.
D) F F F.
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Questão 44
Existem critérios de rateio que são válidos para várias empresas e a sua definição
depende do gasto que estiver sendo rateado, do produto ou do centro de custo que esteja
sendo custeado e da relevância do valor envolvido. Contudo, a principal regra para
determinação de critérios de rateio é o bom senso.
Os gastos a seguir representam critérios que podem ser utilizados para rateio dos custos
indiretos, EXCETO:
A) A depreciação de máquinas industriais pode ser rateada aos produtos por meio das
quantidades produzidas ou do tempo de utilização de máquinas.
B) Energia elétrica consumida pela fábrica pode ser rateada por meio da energia
consumida por máquinas e equipamentos de cada centro de custos.
C) Gastos com refeitório industrial podem ser rateados por meio da quantidade de
pessoas que possuem acesso à área do refeitório e/ou possuem ticket refeição.
D) A mão de obra indireta pode ser rateada por meio do tempo de utilização de mão de
obra direta.

Questão 45
No custeio baseado em atividades, a atribuição dos custos às atividades deve ser feita da
forma mais criteriosa possível, de acordo com a seguinte ordem de prioridade: (1º)
alocação direta; (2º) rastreamento; e (3º) rateio.
Dessa forma, acerca desse processo de atribuição dos custos às atividades, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) O rateio deve ser sempre utilizado, independentemente da possibilidade de realização
de alocação direta ou rastreamento. Em outras palavras, o rateio, mesmo que
arbitrário, deve ser realizado para atendimento aos fins gerenciais.
B) A alocação realizada com base na identificação da relação de causa e efeito entre a
ocorrência da atividade e a geração de custos trata-se do rastreamento.
C) O rastreamento pode ser expresso por meio de direcionadores de custos de primeiro
estágio, como por exemplo: número de empregados, área ocupada, tempo de mão de
obra, dentre outros.
D) A alocação direta se faz quando existe uma identificação clara, direta e objetiva de
certos itens de custos com certas atividades.

28

Questão 46
Conceitualmente o custeio baseado em atividades é uma técnica de controle e alocação
de custos que permite:
I.

Identificar os processos e as atividades existentes nos setores de produtivos,
auxiliares ou administrativos de uma organização, seja qual for sua finalidade
(industrial, prestadora de serviços, instituição financeira, entidade sem finalidade
lucrativa, entre outros).

II.

Identificar, analisar e controlar os custos envolvidos nesses processos e atividades.

III. Atribuir os custos aos produtos, tendo como parâmetros a utilização dos
direcionadores (ou geradores) de custos.
IV. Organizar os itens de estoques de forma hierarquizada, conforme o volume e a
relevância de custos incorridos para a aquisição de insumos e/ou esforços
destinados no processo produtivo.
A partir da análise, conclui-se que estão CORRETOS os custos
A) I, II, III e IV.
B) I, II e III apenas.
C) I, III e IV apenas.
D) I, II e IV apenas.
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Questão 47
No custeio baseado em atividades, são desenvolvidos e aplicados os conceitos de
processo, função e atividade.
Dessa forma, faça a associação do conceito da COLUNA I com a respectiva descrição na
COLUNA II.
COLUNA I
1. Processo.

COLUNA II
(

) Conjunto de tarefas necessárias para o atendimento
das metas das funções. É qualquer evento
necessário para processo e que consome recursos
da empresa.

(

) Cadeia de atividades independentes, relacionadas
entre si, necessárias para gerar um produto ou
serviço.

(

) Conjunto de atividades com um fim comum dentro
de uma empresa. Correspondem aos centros de
custos e de despesas estabelecidos no
organograma da empresa.

2. Função.
3. Atividade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) 3 1 2.
B) 3 2 1.
C) 2 1 3.
D) 2 3 1.

Questão 48
Dentre as diversas etapas existentes para a implantação de um sistema de custos,
destaca-se a etapa da definição da contabilização dos sistemas. Nessa etapa, todos os
aspectos relevantes da informação de custos manuseada e armazenada pelo sistema,
que resulte de fato que modificou o patrimônio (e possivelmente pode refletir na
contabilidade) , devem ser considerados e analisados.
Dessa forma, essa etapa pode contemplar os seguintes aspectos, EXCETO:
A) Se o sistema será ou não integrado com a contabilidade.
B) Se a contabilidade geral usará razão analítico.
C) Como garantir se todas as informações contábeis do razão sintético estejam
correspondidas na razão auxiliar e vice-versa.
D) Se os formulários serão preenchidos e aprovados por pessoal que tenha sido
adequadamente treinado.
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Questão 49
Baseado em Marion e Iudícibus (2007), tem-se a seguinte situação: diversas pessoas
resolveram fundar uma sociedade anônima, denominada "Cia. Atenas"; com capital
registrado de $10.000, que foi fracionado em 10.000 ações de $ 1 cada uma. A entidade
iniciou suas atividades em 15/01/2004, e dedica-se ao ramo de papelaria.
Considerando-se que o capital social foi subscrito, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Na situação, a entidade adquiriu um direito (capital a realizar) consubstanciado nos
valores a receber dos acionistas, em dinheiro ou bens do capital.
B) Na situação, não são produzidas dívidas na entidade perante terceiros.
C) Há equilíbrio da equação patrimonial (Ativo + Passivo = Patrimônio Líquido), pois o
direito da entidade é igual ao valor do capital subscrito.
D) Há desequilíbrio da equação patrimonial (Ativo + Passivo = Patrimônio Líquido), pois,
para o equilíbrio, é necessário o recebimento dos valores em dinheiro ou bens do
capital.

Questão 50
O plano de contas é o conjunto de contas, previamente estabelecido, para orientar a
execução da contabilidade de uma empresa.
Baseado em Marion e Iudícibus (2007) e considerando-se a contabilidade como agente
de planejamento, assinale a alternativa CORRETA.
A) O plano de contas é estruturado de forma ordenada e, por ser um documento padrão,
não considera características particulares de uma entidade, tais como: tamanho da
empresa e interesses dos usuários.
B) Quanto maior o tamanho da empresa, maior a necessidade de se controlar a
contabilidade, sendo o plano de contas, portanto, mais resumido.
C) Ao planejar a contabilidade para uma microempresa, deve-se preparar um plano de
contas simples, cujo objetivo é indicar o resultado do período, podendo esse plano,
para apuração do lucro, englobar algumas despesas, sem necessidade de destacálas individualmente.
D) Ao planejar a contabilidade para uma grande empresa, deve-se atentar para o fato de
que os acionistas estão preocupados em conhecer o destino (fluxo) do lucro da
empresa, podendo o plano de contas, para apuração do lucro, englobar algumas
despesas, sem necessidade de destacá-las individualmente.
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Questão 51
Segundo Marion e Iudícibus (2007), o plano de contas é elaborado de acordo com o
objetivo de cada empresa, as características do seu ramo ou setor de atividade.
Considerando-se o ramo ou setor de atividade da empresa, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) A conta "estoque de mercadorias para revenda" não precisa ser elencada no plano de
contas de uma empresa prestadora de serviços, mesmo que ela adicionalmente tenha
como prática de negócios a comercialização de produtos.
B) Não se destacará a conta "mão de obra" no plano de contas de uma empresa
comercial, já que tal nomenclatura refere-se aos valores relativos ao pessoal de
fábrica (indústria).
C) No plano de contas de uma empresa de revenda de produtos, que só vende e só
compra a vista, não se destacará a conta "clientes" no ativo e a conta "fornecedores"
no passivo.
D) No plano de contas de uma empresa de natureza industrial, não se observa a conta
"imposto sobre serviços".

Questão 52
Segundo Marion e Iudícibus (2007, p. 148), a maior parte dos Ativos tem vida útil limitada,
ou seja, serão úteis à empresa por um conjunto de períodos finitos. A medida que esses
períodos forem decorrendo, dar-se-á o desgaste dos bens, que representam o custo a ser
registrado. Esses desgastes são reconhecidos na contabilidade a partir das contas de
depreciação, amortização e exaustão.
Tomando como base Marion e Iudícibus (2007), relacione a COLUNA I referentes à conta
ao seu conceito na COLUNA II.
COLUNA I
1. Depreciação.

COLUNA II
(

)

O processo contábil para conversão gradativa do
ativo imobilizado em despesa.

(

)

Perda do valor, decorrente da exploração de
direitos, cujo objeto sejam recursos minerais ou
florestais, ou bens aplicados nessa exploração.

(

)

Perda do valor do capital aplicado.

2. Amortização.
3. Exaustão.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) 1 2 3.
B) 1 3 2.
C) 2 1 3.
D) 3 2 1.
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Questão 53
Sobre o balanço patrimonial, baseado em Marion e Iudícibus (2007), analise as
afirmativas a seguir.
I.

Ativos são todos os bens e direitos de propriedade da empresa, que são avaliáveis
em dinheiro e que representam benefícios presentes ou futuros para a empresa.

II.

O grupo de contas do passivo evidencia toda obrigação (dívida) que a empresa tem
com terceiros.

III. O patrimônio líquido
empreendimento.

evidencia

recursos

dos

proprietários

aplicados

no

IV. Tanto o passivo quanto o patrimônio líquido são obrigações da empresa.
A partir da análise, conclui-se que estão CORRETAS.
A) I, II, III e IV.
B) I, II e III apenas.
C) I e II apenas
D) I e IV apenas.

Questão 54
De acordo com Marion e Iudícibus (2007), em geral, as operações ocasionam aumentos e
diminuições no ativo, no passivo e no patrimônio líquido. Esses aumentos e diminuições
são registrados em contas.
Considerando-se o uso de razonetes para o registro contábil, analise as afirmativas,
assinalando com V as verdadeiras e com F as falsas.
(

) O lado esquerdo de uma conta é chamado lado do crédito; e o lado direito é
chamado lado do débito.

(

) O lançamento no lado esquerdo de uma conta é denominado lançamento a débito
ou débito (debitar).

(

) O lançamento no lado direito de uma conta é chamado lançamento a crédito ou
simplesmente crédito (creditar).

(

) Se o valor dos débitos for superior ao valor dos créditos, a conta terá um saldo
devedor.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) F V V V.
B) V F F F.
C) F V V F.
D) V F F V.
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Questão 55
Segundo Iudícibus (1998), o campo da contabilidade gerencial está em contínua evolução,
sendo sua aplicação voltada especificamente para determinada função dentro da
empresa.
Considerando-se as características da contabilidade gerencial, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) A contabilidade gerencial pode ser caracterizada pela utilização das várias técnicas e
procedimentos contábeis em um grau de detalhamento menos analítico do que a
contabilidade financeira.
B) Por meio da utilização das várias técnicas e procedimentos contábeis, a contabilidade
gerencial busca auxiliar os gerentes das entidades em seu processo decisório.
C) A contabilidade gerencial está voltada única e exclusivamente para a administração
da empresa, procurando gerar informações válidas para processo decisório do
administrador.
D) A contabilidade gerencial também se vale, em suas aplicações, de outros campos de
conhecimento não circunscritos à contabilidade, tais como: administração da
produção, da estrutura organizacional, bem como da administração financeira.

Questão 56
O processo de contabilização dá condições de elaboração das demonstrações financeiras,
dentre elas, o balanço patrimonial. A evidenciação do resultado das empresas é vital para
sua continuidade.
Assinale a alternativa que apresenta uma definição CORRETA para a contabilidade.
A) É uma ciência que permite, por meio de suas técnicas, manter um controle
permanente do patrimônio da empresa.
B) É o campo da aplicabilidade da ciência que estuda o controle das vendas das
organizações.
C) É um campo das finanças que tem como meta avaliar a liquidez e o endividamento da
empresas.
D) É uma ciência que é composta de trabalho e capital para o desenvolvimento da
atividade financeira empresarial.
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Questão 57
As empresas são entidades econômico-adrninistrativas que têm finalidade econômica,
isto é, visam ao lucro. Desenvolvem-se nos mais variados ramos de atividades, como
comércio, indústria, agricultura, pecuária, transportes, telecomunicações, turismo,
prestação de serviços, entre outros.
“A principal finalidade da contabilidade é fornecer ______________________ sobre o
___________________,
informações
essas
de
ordem
econômica
e
__________________, que facilitam, assim, as tomadas de ______________________,
tanto por parte dos administradores ou ____________________, como também por parte
daqueles que pretendem _____________________ na empresa.”
Assinale a alternativa que completa RESPECTIVAMENTE a afirmação acima.
A) informações, patrimônio, financeira, decisões, proprietários e investir
B) dados, campo, endividamento, posições, fornecedores e vender
C) demonstração, balanço, estrutural, contas, dirigentes e movimentar
D) patrimônio, passivo, endividamento, posição, devedores e executar

Questão 58
Em um procedimento novo para contabilização de cobrança de gastos com telefone
corporativo de empregados, dois assistentes contábeis definiram que debitar a conta de
Salários a Pagar (Passivo) e creditar Telefone (Resultado) era o mais correto. O
assistente A apresentou o novo procedimento de contabilização com uso de razonetes. O
assistente B, analisando a forma de contabilização, disse que estava errado. Ao procurar
o Contador, este concordou com o assistente B que os lançamentos nos razonetes
estavam invertidos.
De acordo com a representação abaixo, assinale a única alternativa que apresenta o
porque do Contador concordar com o assistente B, considerando o X para o lado em que
o assistente lançou os valores nos razonetes de cada conta:
A)

B)

C)

D)
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Questão 59
As contas patrimoniais são aquelas que representam, por meio do balanço patrimonial, a
situação do patrimônio da empresa, dividindo-se em ativo e passivo. Essas contas
patrimoniais são agrupadas no balanço patrimonial em grupos e subgrupos. As contas de
resultado, por sua vez, estão relacionadas com a demonstração do resultado do exercício
e também podem ser agrupadas em grupos e subgrupos.
Relacione COLUNA II de acordo com a COLUNA I quanto as contas e seus grupos.
COLUNA I

COLUNA II

1. Ativo Circulante.

(

) Fornecedores.

2. Passivo Circulante.

(

) Despesas antecipadas.

3. Patrimônio Líquido.

(

) Água e esgoto.

4. Despesas Operacionais.

(

) Clientes.

(

) FGTS a recolher.

(

) Reserva legal.

(

) Salários.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) 2 1 4 1 2 3 4.
B) 1 4 2 3 1 4 4.
C) 4 4 2 1 1 4 1.
D) 2 4 2 3 4 2 1.

Questão 60
O balanço patrimonial é uma das demonstrações financeiras.
Com relação a este relatório, assinale a alternativa CORRETA.
A) Trata-se de um relatório que evidencia detalhadamente todas as receitas e despesas
de um determinado período.
B) É constituído de duas colunas, sendo o lado esquerdo para o Passivo e Patrimônio
Líquido, e o lado direito para o Ativo.
C) Na representação gráfica do Balanço Patrimonial, não é correto atribuir o Patrimônio
Líquido ao lado direito, pois trata-se de mera convenção.
D) É constituído de duas colunas, sendo o lado direito para o Passivo e Patrimônio
Líquido, e o lado esquerdo para o Ativo.
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Questão 61
A situação líquida patrimonial de uma empresa é dada pelo total dos bens, acrescidos do
total dos direitos, menos o total das obrigações.
Analise as afirmativas, assinalando com V as verdadeiras e F as falsas.
(

) Situação líquida positiva - quando os bens e direitos não superam as obrigações.

(

) Situação líquida ativa – quando o total do ativo supera o total do passivo.

(

) Situação líquida negativa – quando os bens e os direitos são inferiores às
obrigações.

(

) Situação líquida passiva – quando o total do passivo supera o total do ativo.

(

) Passivo a descoberto – quando o total do ativo equivale ao total do passivo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) F V V V F.
B) V V F V V.
C) V F V F V.
D) F V F V V.
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Questão 62
O Art. 1.187 do Código Civil Brasileiro trata dos critérios de avaliação para a coleta dos
elementos para o inventário. Leia com atenção as afirmativas a seguir.
I.

Os bens destinados à exploração da atividade serão avaliados pelo custo de
aquisição, devendo, na avaliação dos que se desgastam ou se depreciam com o
uso, pela ação do tempo ou outros fatores, atender-se à desvalorização respectiva,
criando-se fundos de amortização para ver assegurar a substituição ou a
conservação do valor.

II.

Os valores mobiliários, matéria-prima, bens destinados à alienação, ou que
constituem produtos ou artigos da indústria ou comércio da empresa, podem ser
estimados pelo custo de aquisição ou de fabricação, ou pelo preço corrente, sempre
que esse for inferior ao preço de custo, e quando o preço corrente ou venal estiver
acima do valor do custo de aquisição, ou fabricação, e os bens forem avaliados pelo
preço corrente, a diferença entre esse e o preço de custo não será levada em conta
para a distribuição de lucros, nem para as percentagens referentes a fundos de
reserva.

III. O valor das ações e dos títulos de renda fixa pode ser determinado com base na
respectiva cotação da Bolsa de Valores; os não cotados e as participações não
acionárias serão considerados pelo seu valor de aquisição.
IV. Os créditos serão considerados de conformidade com o presumível valor de
realização, não se levando em conta os prescritos ou de difícil liquidação, salvo se
houver, quanto aos últimos, previsão equivalente.

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE as afirmativas que integram o
conjunto dos critérios supra mencionados.
A) I, II, III e IV.
B) II, III e IV apenas.
C) III e IV apenas.
D) I, III e IV apenas
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Questão 63
O parágrafo único do Art. 1.187. do Código Civil Brasileiro estabelece que podem figurar
entre os valores do ativo, desde que se preceda, anualmente, à sua amortização:
I.

As despesas de instalação da sociedade, até o limite correspondente a cinquenta
por cento do capital social.

II.

Os juros pagos aos acionistas da sociedade anônima, no período antecedente ao
início das operações sociais, à taxa não superior a doze por cento ao ano, fixada no
estatuto.

III. A quantia efetivamente paga a título de aviamento de estabelecimento vendido pelo
empresário ou sociedade.
A partir da análise, conclui-se que estão CORRETAS.
A) I, II e III.
B) II e III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I e III, apenas

Questão 64
Segundo Franco (2001), a definição "preço pelo qual se obtém um bem ou serviço" referese ao custo quando envolve
A) o valor material.
B) o valor econômico.
C) os gastos gerais de produção.
D) o consumo de energia física ou mental.

Questão 65
De acordo com Franco (2001), são componentes negativos do resultado nas empresas
industriais, EXCETO:
A) Contingências.
B) Diferenças de câmbio.
C) Superveniências ativas.
D) Ajustes de exercícios anteriores.
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Questão 66
Iudícibus (2009), no capítulo 1, trata da contabilidade gerencial. Tendo isso em mente,
analise as afirmativas a seguir.
I.

A análise financeira e a de balanços, por exemplo, tanto podem servir para o
emprestador de dinheiro na avaliação da segurança do retorno do empréstimo ou
financiamento como para a gerência na avaliação de tendência da empresa.

II.

Um gerente de formação não predominantemente contábil não se entusiasmará,
propriamente, com certas expressões tão a gosto dos contadores, tais como:
"reversão de provisão para devedores duvidosos" ou "fato contábil misto".

III. A maioria dos administradores visualiza bem um demonstrativo operacional
apresentado na forma de débito-crédito, em vez de um demonstrativo na forma
dedutiva.
IV. A contabilidade de custos, por sua vez, e todos os procedimentos contábeis e
financeiros ligados a orçamento empresarial, a planejamento empresarial, a
fornecimento de informes contábeis e financeiros para decisão entre cursos de ação
alternativos recaem, sem sombra de dúvida, no campo da contabilidade gerencial.
A partir da análise, conclui-se que estão CORRETAS.
A) I, II, III e IV.
B) I, II e IV, apenas.
C) II e III, apenas.
D) III e IV, apenas.

Questão 67
Perez Júnior (2009) aponta genericamente os objetivos da contabilidade de custos.
Estão entre esses objetivos, EXCETO:
A) Controle dos custos de produção.
B) Atendimento de exigências fiscais.
C) Atendimento de exigências contábeis.
D) Custeio por centro de custos.
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Questão 68
Uma sociedade empresária apresentou em 31/12/2013 os seguintes saldos.
Ajuste Devedor de Avaliação
Patrimonial
Ajuste Credor de Conversão de
Período
Aumento do Capital Social
Redução do Capital Social
Distribuição de Dividendos
Custo de Mercadoria Vendida
Despesas Com IRPJ e CSLL
ICMS Sobre Vendas
Receita Bruta de Vendas
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Resultado Abrangente

R$

600,00

R$
350,00
R$ 2.000,00
R$
400,00
R$
500,00
R$ 2.550,00
R$
120,00
R$
550,00
R$ 6.000,00
R$
450,00
R$
90,00
R$

Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta o resultado
abrangente total do período.
A) R$ 2.890,00.
B) R$ 4.890,00.
C) R$ 3.890,00.
D) R$ 1.890,00.

Questão 69
Em 30/11/2013, uma sociedade anônima de capital fechado de nacionalidade brasileira
fez uma aquisição de uma máquina a prazo de um fornecedor indiano para incorporar seu
ativo imobilizado por 150 mil dólares americanos.
Considerando-se que a taxa de câmbio utilizada para converter um dólar em real, em
30/11/2013, era de R$2,40 e, em 31/12/2013 era de R$2,45, é CORRETO afirmar que
A) o valor que constará na rubrica fornecedores da sociedade, em 31/12/2013, será de
367.500,00.
B) o valor que constará na rubrica fornecedores da sociedade, em 31/12/2013, será de
360.000 mil.
C) o valor que constará nas rubricas fornecedores e imobilizado da sociedade, em
31/12/2013, será de 360.000 mil.
D) o valor que constará nas rubricas fornecedores e imobilizado da sociedade, em
31/12/2013, será de 367.500 mil.
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Questão 70
Uma sociedade empresária limitada adota como método de avaliação de seu estoque o
custo médio ponderado móvel.
Em 31/12/2013, o estoque de mercadorias para venda estava assim constituído:
Estoque inicial: R$ 30.000,00
Quantidade: 150 unidades
Valor Unitário: R$ 200,00
No decorrer do mês de janeiro de 2014, ocorreram as seguintes operações com
mercadorias.
Em 05/01/2014, houve aquisição de mercadorias para revenda, conforme descrito abaixo:
Quantidade: 200 unidades
Preço Unitário: 210,00
Frete: R$1.500,00
Seguro: 500,00
Em 15/01/2014, houve venda de mercadorias, conforme descrito abaixo:
Quantidade: 180 unidades
Preço Unitário: R$ 250,00
Em 25/01/2014, houve aquisição de mercadorias para revenda, conforme descrito abaixo:
Quantidade: 150 unidades
Preço unitário: R$ 211,58
Frete: 950,00
Seguro: 400,00
Com base nas informações fornecidas e desconsiderando-se a incidência de tributos, o
custo médio utilizado para a baixa do estoque em 15/01/2014 foi de
A) R$ 200,00.
B) R$ 220,00.
C) R$ 211,43.
D) R$ 220,43.
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Questão 71
Uma sociedade empresária foi constituída em setembro de 2013.
Após a constituição, foram realizadas as seguintes transações ainda no referido ano de
2013.
- Integralização de capital pelos acionistas da empresa em dinheiro – R$ 750.000,00.
- Valor bruto da aquisição de mercadorias, sendo 60% a vista e 40% a serem pagos em
2014 – R$ 200.000,00.
- ICMS a recuperar sobre aquisição de mercadorias – R$ 20.000,00.
- Aquisição, a vista, de um item do ativo imobilizado – R$ 250.000,00.
- Venda a vista de todas as mercadorias adquiridas no período – R$ 350.000,00.
- Tributos incidentes sobre a venda a serem pagos em 2014 – R$ 25.000,00.
- Pagamento de despesas administrativas – R$ 50.000,00.
Considerando-se que essas foram as únicas transações realizadas no ano de 2013 e
desconsiderando-se a incidência de tributos sobre o lucro, é CORRETO afirmar que, na
demonstração dos fluxos de caixa do ano de 2012,
A) as atividades operacionais geraram caixa no valor de R$ 175.000,00; as atividades de
investimento consumiram caixa no valor de R$ 450.000,00; e as atividades de
financiamento não consumiram caixa.
B) as atividades operacionais geraram caixa no valor de R$ 175.000,00; as atividades de
investimento consumiram caixa no valor de R$ 250.000,00; e as atividades de
financiamento geraram caixa no valor de R$ 700.000,00.
C) as atividades operacionais geraram caixa no valor de R$ 180.000,00; as atividades de
investimento consumiram caixa no valor de R$ 250.000,00; e as atividades de
financiamento geraram caixa no valor de R$ 700.000,00.
D) as atividades operacionais geraram caixa no valor de R$ 180.000,00; as atividades de
investimento consumiram caixa no valor de R$ 450.000,00; e as atividades de
financiamento não consumiram caixa.
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Questão 72
Em 31/08/2013, uma sociedade empresária firmou contrato de seguros com cláusula de
cobertura dos ativos imobilizados para o período de 01/09/2013 a 31/08/2014.
A empresa pagou em 31/08/2013, em uma única parcela, o montante de R$ 2.000,00
referente ao prêmio de seguro. De acordo com o contrato, em caso de sinistro, a empresa
poderá receber indenização no montante de até R$ 150.000,00, e o valor da franquia a
ser paga será de R$ 1.000,00.
No balanço patrimonial de 31/08/2013, a empresa apresentará a seguinte situação
patrimonial
A) despesas pagas antecipadamente, no ativo circulante, R$ 2.000,00.
B) despesas pagas antecipadamente, no ativo não circulante, R$ 1.000,00.
C) despesas realizadas com seguros, na demonstração de resultado, R$ 1.000,00
D) seguros a receber, no ativo não circulante, R$ 150.000.

Questão 73
As contas de receitas, de despesas, de ganhos e de perdas são contas que formarão o
resultado do exercício, o qual terá efeito de acréscimo ou decréscimo no patrimônio
líquido.
Em relação ao resultado do exercício, é CORRETO afirmar que
A) as receitas e os ganhos representam acréscimo no patrimônio líquido, sendo as
receitas de natureza esporádica à atividade da empresa.
B) as receitas e as despesas causam, respectivamente, aumento no ativo e redução do
passivo.
C) as despesas e as perdas representam decréscimo no patrimônio líquido, sendo as
perdas de natureza esporádica à atividade da empresa.
D) os ganhos e as perdas ocorrem por ações e decisões da administração da empresa
com o intuito de manter a empresa operando.
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Questão 74
Analise as seguintes afirmativas sobre plano de contas de empresas comerciais,
industriais e prestadores de serviços, assinalando com V as verdadeiras e com F as
falsas.
(

) O detalhamento do plano de contas está relacionado com o tamanho da empresa.
Logo, quanto maior o tamanho da empresa, mais detalhado é o plano de contas.

(

) Uma empresa prestadora de serviços terá, em seu plano de contas, contas
específicas à sua atividade, tal como estoque de serviços.

(

) O plano de contas deve ser codificado, de modo que, quanto maior o número de
dígitos, maior é o detalhamento da contabilidade da empresa.

(

) Uma empresa cuja atividade é agropecuária poderá ter, em seu plano de contas,
estoque de culturas permanentes e culturas temporárias.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V V F V.
B) V F F V.
C) V F V V.
D) V F V F.
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INSTRUÇÕES - Para as questões 75 e 76 considere as seguintes informações ocorridas
na empresa ABC no mês de abril de 2013.
I.

Em 01/04/2013, foi subscrito capital social no valor de R$ 40.000,00.

II.

Em 10/04/2013, foi integralizado R$ 40.000,00 do capital social, sendo R$ 5.000,00 em
dinheiro, R$ 20.000,00 em Estoque e R$ 15.000,00 em Imobilizado.

III. Em 15/04/2013, houve compra a prazo de mercadorias no valor de R$ 3.000,00.
IV. Em 20/04/2013, houve venda de mercadorias, a prazo, no valor de R$ 6.000,00. O
custo da venda foi de R$ 4.000,00.
V.

Em 25/04/2013, houve pagamento, em dinheiro, de aluguel do mês no valor de
R$ 1.000,00.

Questão 75
Com base nas informações ocorridas na empresa ABC, em 30/04/2013 o valor do capital
próprio, do capital de terceiros e do resultado do exercício é, respectivamente, de
A) R$ 40.000,00; R$ 3.000,00; R$ 2.000,00.
B) R$ 41.000,00; R$ 3.000,00; R$ 1.000,00.
C) R$ 41.000,00; R$ 3.500,00; R$ 2.000,00.
D) R$ 40.000,00; R$ 3.500,00; R$ 1.000,00.

Questão 76
Com base nas informações ocorridas na empresa ABC durante o mês de abril de 2013,
as contas do ativo tiveram o valor de movimento devedor e credor, respectivamente, de
A) R$ 5.000,00; R$ 49.000,00.
B) R$ 46.000,00; R$ 5.000,00.
C) R$ 48.000,00; R$ 4.000,00.
D) R$ 49.000,00; R$ 5.000,00.
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Questão 77
Analise as seguintes afirmativas sobre impostos, assinalando com V as verdadeiras e
com F as falsas.
(

) Empresas comerciais equiparadas a indústrias, por opção, quando compram
produtos de indústrias para revender à outras indústrias recupera o valor do IPI de
tal compra, de modo que esse imposto não se torna custo da mercadoria.

(

) Se uma empresa comercial adquire produtos de uma empresa industrial para fins
de revenda, o valor do IPI pago nessa compra é um custo para a empresa
comercial.

(

) O ICMS é um imposto de competência das unidades federativas, cujo valor
destacado na nota fiscal de compra faz parte do custo de aquisição de mercadorias
para revenda e de matérias-primas.

(

) Para uma empresa que opta pelo regime de tributação denominado lucro
presumido, o PIS e a COFINS são cumulativos, não recuperando esses impostos;
se a opção tributária for pelo lucro real, o PIS e a COFINS são não cumulativos,
recuperando-os.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V F V F.
B) V F F V.
C) F V V F.
D) F V F V.

Questão 78
A Alfa Ltda. é uma empresa comercial que iniciou o mês de março com R$ 4.000,00 de
mercadorias em seu estoque. Durante esse mesmo mês, realizou compras no valor de
R$ 10.000,00, nos quais havia R$ 1.800,00 de ICMS recuperável. Também realizou
vendas no valor de R$ 15.000,00, incidindo ICMS sobre vendas no valor de R$ 2.700,00.
No final do mês de março, seu estoque era de R$ 3.000,00.
Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta o custo da
mercadorias vendidas e o resultado com mercadorias, respectivamente.
A) (R$ 11.000,00) e R$ 1.300,00.
B) (R$ 11.200,00) e R$ 5.800,00.
C) (R$ 9.200,00) e R$ 3.100,00.
D) (R$ 9.200,00) e R$ 5.800,00.
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Questão 79
A empresa Beta realizou diversas operações durante o ano de 2013, a saber:
I.

Desconto de duplicatas.

II.

Compra a vista de ativo imobilizado.

III.

Depreciação de ativo imobilizado.

IV.

Obtenção de empréstimos.

V.

Resgate de aplicações financeiras.

VI.

Pagamento de fornecedores.

VII.

Venda de mercadorias que foram realizadas a prazo.

VIII. Provisão para devedores duvidosos.
Assinale a alternativa que apresenta as operações que NÃO afetaram o caixa da empresa
Beta.
A) Desconto de duplicatas e depreciação de ativo imobilizado.
B) Pagamento de fornecedores e resgate de aplicações financeiras.
C) Provisão para devedores duvidosos e obtenção de empréstimos.
D) Depreciação de ativo imobilizado e provisão para devedores duvidosos.

Questão 80
A Empresa Beta SA, desde sua fundação, adota o custeio variável. Entretanto, desejando
apurar gerencialmente seu lucro líquido (resultado) ao final de um exercício produtivo ao
qual comercializará apenas um tipo de produto, não restando estoques e vendendo toda a
produção, apresentou os seguintes dados em seus relatórios:
Custos fixos por unidade = R$ 15,00
Custos variáveis totais = R$ 300.000,00
Margem de contribuição unitária = R$ 15,00
Preço de venda do produto = R$ 25,00
Logo, o resultado da Empresa Beta SA, em reais, é de
A) (R$ 150.000,00).
B) 0.
C) R$ 150.000,00.
D) R$ 300.000,00.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

