
CONCURSO PÚBLICO
Edital nº 1/2016 

Docentes

Caderno de Provas
Questões Objetivas

Instruções

1   Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2   Após a autorização para o início da prova, confira-a, com a máxima atenção, observando 
se há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua 
compreensão.

3   A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, não podendo o candidato retirar-se 
com a prova antes que transcorram 2 (duas) horas do seu início.

4   A prova é composta de 50 (cinquenta) questões objetivas.

5   As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no Cartão Resposta a ser 
entregue ao candidato. Lembre-se de que para cada questão objetiva há APENAS UMA 
resposta.

6   O cartão-resposta deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica (tinta 
azul ou preta).

7   A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, 
portanto, esclarecimentos.

8   O CANDIDATO deverá devolver ao FISCAL o Cartão Resposta, ao término de sua prova.

104 − CONTABILIDADE
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LEGISLAÇÃO

01 Com base nas afirmativas acerca da Administração Pública Federal, marque (V) para as 
VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.

(   ) A Administração Pública Direta e Indireta deve considerar na prática dos atos administra ti
vos os princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

(   ) O servidor público estável perderá o cargo em virtude de sentença penal condenatória.

(  ) Se um servidor público estável tiver seu cargo extinto, ficará em disponibilidade e terá 
garantida remuneração até seu adequado aproveitamento em outro cargo.  

(   ) Como condição para a aquisição da estabilidade, o servidor público poderá ter que se sub
meter a avaliação de desempenho.

(   ) Sem prejuízo da ação penal cabível, os atos de improbidade administrativa acarretarão na 
suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no 
ressarcimento ao erário.

a) F, F, V, F, V
b) F, F, V, V, V
c) V, V, F, F, V
d) V, F, V, F, F
e) F, V, V, V, F

02 Podese afirmar, a partir da Lei nº 8112/90:

a) A partir da posse do servidor, ele está sujeito ao estágio probatório de trinta e seis meses, 
período durante o qual será avaliada sua aptidão e capacidade.

b) O servidor não aprovado no estágio probatório será demitido.

c) O servidor perderá o cargo em virtude de sentença judicial condenatória transitada em julgado.

d) Com a aprovação no estágio probatório, o servidor poderá exercer quaisquer cargos de 
provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade 
de lotação.

e) Aproveitamento é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada 
em inspeção médica.
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03 Com relação à estrutura organizacional dos Institutos Federais, prevista na Lei nº 11.892/08, 
é CORRETO afirmar que: 

a) A administração do Instituto Federal é do Reitor.
b) A Reitoria do Instituto Federal deve ser instalada em local distinto dos seus campi, na capital 
do estado.
c) Poderá se candidatar ao cargo de Reitor do Instituto Federal qualquer um dos servidores 
estáveis da autarquia que tenha pelo menos cinco anos de efetivo exercício e que possua o título 
de doutor. 
d) O Instituto Federal é organizado multicampi, sendo que, no que diz respeito a pessoal, 
encargos sociais e benefícios dos servidores, a proposta orçamentária anual não é identificada 
por campus.
e) O Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior são órgãos consultivos do Reitor.

04 Com base na Lei nº 11.892/08, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Os Institutos Federais oferecem cursos superiores de tecnologia visando à formação de 
profissionais das áreas de engenharias para a atuação no setor industrial.  

b) É objetivo dos Institutos Federais formar profissionais técnicos especializados para atender ao 
mercado industrial e de tecnologias.

c) É objetivo dos Institutos Federais a ministração de cursos para jovens com vistas à capacitação 
para o mercado de trabalho.

d) O Instituto Federal deve garantir no mínimo cinquenta por cento de suas vagas para o ensino 
médio técnico integrado. 

e) É finalidade dos Institutos Federais ser centro de referência de ensino médio técnico integrado 
entre as instituições públicas de ensino.

05 No que concerne aos níveis e modalidades de educação e ensino, previstos na Lei nº 9394/96, 
podese afirmar que:

a) A educação básica é formada pela educação infantil e pelo ensino fundamental.

b) A educação escolar compõese de educação básica, média e superior.

c) A escola poderá reclassificar os alunos tendo como base as normas curriculares gerais.

d) A educação básica tem a finalidade de desenvolver o educando para o exercício da cidadania, 
sendo a educação média e média técnica meios para progressão no trabalho e em estudos 
posteriores.

e) O calendário escolar do ensino básico deve ser obedecido em todo o território nacional, com 
a previsão de dois ciclos de férias escolares, em julho e em janeiro.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

06 Segundo Marion (2009), a alternativa que contém somente postulados contábeis é:

a) entidade contábil e continuidade
b) custo histórico e materialidade
c) conservadorismo e custo histórico
d) consistência e denominador comum monetário
e) materialidade e continuidade.

07 Observe as seguintes características:

I) Objetividade
II) Compreensibilidade
III) Confiabilidade
IV) Parcimônia
V) Relevância
VI) Discricionariedade
VII) Comparabilidade

Segundo Marion (2009), assinale a alternativa que elenca SOMENTE características qualitativas 
das Demonstrações Contábeis.

a)  I, III, V, VII
b) II, IV, VI
c) II, III, V, VII
d) I, II, III, IV, V, VII
e) I, II, III, IV, V, VI

08 O CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), criado pelo Conselho Federal de 
Contabilidade em 7/10/2005, foi composto, originalmente, pelas seguintes entidades:

a) Bacen, Bovespa e CFC
b) Abrasca, Apimec, Bovespa, CFC, Ibracon e Fipecafi
c) Fia, CFC, Apimec e Bovespa
d) Apimec, Bovespa, CFC, CFA, Cofecon, Fipecafi, Ibracon
e)  Apimec, Bacen, Bovespa, CFC e Fipecafi.
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09 Segundo Marion (2009), são transações que (1) aumentam o caixa, (2) diminuem o caixa e 
(3) não afetam caixa:

a) (1) Integralização de Capital pelos acionistas, (2) Provisão para Devedores Duvidosos e (3) 
Depreciação

b) (1) Acréscimos de itens de investimento pelo método de equivalência patrimonial, (2) 
Diminuições de itens pelo método de equivalência patrimonial e (3) Provisão para Devedores 
Duvidosos

c) (1) Diminuições de itens de investimento pelo método de equivalência patrimonial, (2) 
Acréscimos de itens pelo método de equivalência patrimonial e (3) Provisão para Devedores 
Duvidosos

d) (1) Amortização de dívidas, (2) Venda de Ativo Permanente e (3) Depreciação

e) (1) Integralização de Capital pelos acionistas, (2) Aquisição de itens do Ativo Permanente (3) 
Provisão para Devedores Duvidosos.

10 Segundo Atkinson et al. (2011), quando se refere a custo como processo de mensuração de 
desempenho, o gerenciamento por meio de números apresenta alguns dos problemas seguintes.

I) Indica descaso.
II) É ineficaz.
III) Assume que o custo é a única medida relevante de desempenho de uma atividade.
IV) Cria falsas expectativas.
V) Não reconhece as razões para os custos em uma organização.
VI) É suscetível a engodos matemáticos.
VII) Não leva em consideração a discricionariedade.

A sequência CORRETA de problemas citados pelo autor, é:

a) I, III, V.
b) II, IV, VI, VII.
c) I, II, IV.
d) II, III, V.
e) I, II, III, V, VII.
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11 Ao tratar da análise da atividade, Atikinson et al. (2011) informa que essa análise possui as 
seguintes etapas ordenadas.

a) Planejar, Desenvolver, Checar e Avaliar.
b) Identificar os objetivos do processo, Fazer gráfico, Classificar e Melhorar continuamente.
c) Diagnosticar, Analisar os pontos críticos, Desenhar a atividade, Confirmar ou Realocar.
d) Verificar a atividade in loco, Desenhar a Atividade, Chancelar ou rearranjar a atividade.
e) Não existem etapas ordenadas, visto que cada atividade precisa ser analisada subjetivamente.

12 Segundo Atkinson et al. (2011) as atividades de produção são classificadas em quantas 
categorias?

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7

13 Tomando como base o saldo das contas a seguir, segundo Marion (2012), teremos como 
Margem Líquida de Lucro, Rentabilidade da Empresa e Giro do Ativo:

Contas Saldos
Ativo 20.000

Vendas 5.000
Lucro Líquido 1.000

Caixa 2.000

a) 0,05 0,25 0,10

b) 20 0,10 0,25

c) 0,20 0,05 0,25

d) 0,4 0,25 20

e) 0,05 0,20 0,10
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14 Analise as seguintes afirmativas:

I) Custo de Produção do Período é a soma dos custos incorridos no período dentro da fábrica.

II) Custo de Produção Acabada é a soma dos custos contidos na produção acabada no período. 
Pode conter Custos de Produção também de períodos anteriores existentes em unidades que só 
foram completas no presente período.

III) Custo dos Produtos Vendidos é a soma dos custos incorridos na produção de bens e serviços 
que só agora estão sendo vendidos. Pode conter Custos de Produção de diversos períodos, caso 
os itens vendidos tenham sidos produzidos em diversas épocas diferentes.

Segundo Martins (2010), a alternativa CORRETA é:

a) I é a única afirmativa verdadeira.
b) II e III são as únicas afirmativas verdadeiras.
c) I, II e III são afirmativas verdadeiras.
d) I e III são as únicas afirmativas verdadeiras.
e) III é a única afirmativa verdadeira.

15 Segundo Martins (2010), um centro de custos para ser caracterizado como tal, deveria:

a) ter uma estrutura de custos homogênea, estar concentrado em um único local e oferecer 
condições de coleta de dados de custos
b) ter uma estrutura de custos homogênea e oferecer condições de coleta de dados de custos
c) ter uma estrutura de custos homogênea e estar concentrado em um único local
d) oferecer condições de coleta de dados de custos
e) estar concentrado em um único local e oferecer condições de coleta de dados de custos.

16 Leia as seguintes afirmativas:

I) Estimar os custos dos produtos.
II) Orçar os custos e as despesas.
III) Controlar os custos em relação aos padrões.

Segundo Atkinson (2011), ao tratar do tema custopadrão, a alternativa CORRETA é:

a) I é a única afirmativa verdadeira.
b) II e III são as únicas afirmativas verdadeiras.
c) I, II e III são afirmativas verdadeiras.
d) I e III são as únicas afirmativas verdadeiras.
e) III é a única afirmativa verdadeira.
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17 Leia as seguintes afirmativas.

I) Consideram cada atividade e a própria organização sob a perspectiva do cliente.
II) Avaliam cada atividade usando medidas de desempenho validadas pelo fornecedor.
III) Consideram todas as facetas do desempenho da atividade que afetam a lucratividade e, 
assim, são abrangentes. 
Em se tratando de mensuração de desempenho, segundo Atkinson (2011), a única alternativa 
CORRETA é:

a) Somente a afirmativa I é verdadeira
b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
c) Somente a afirmativa III é verdadeira.
d) I e III são as únicas afirmativas verdadeiras.
e) II e III são as únicas afirmativas verdadeiras.

18 Segundo Bruni (2012), os bens tangíveis podem ser classificados como:

a) numerários de compra e de venda fixos ou imobilizados
b) de compra e de venda de renda de uso
c) numerários de venda fixos ou imobilizados de renda de consumo
d) monetários de compra e de venda de uso
e) monetários de venda de longo prazo.

19 Analise as seguintes afirmativas.

I) A correção dos erros de escrituração pode ser feita por meio de retificação de lançamento por 
contabilista habilitado.
II) A retificação de lançamento pode ser realizada por meio de estorno, lançamento de 
transferência e lançamento complementar.
III) Estorno é o lançamento feito erroneamente.

Considerando o que Ribeiro (2013) afirma ao tratar dos erros de escrituração e suas correções, 
a alternativa CORRETA é:

a) I é a única afirmativa verdadeira
b) II e III são as únicas afirmativas verdadeiras
c) I, II e III são afirmativas verdadeiras
d) I e III são as únicas afirmativas verdadeiras
e) III é a única afirmativa verdadeira.
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20 Segundo Ribeiro (2013), os métodos e sistemas utilizados para registro de operações com 
mercadorias são:

a) Métodos: da Conta mista e da Conta desdobrada. Sistemas: de Inventário Periódico e de 
Inventário Permanente.

b) Métodos: da Conta mista e da Conta desdobrada. Sistemas: de Inventário Semestral e de 
Inventário Anual.

c) Métodos: de Inventário Periódico e de Inventário Permanente. Sistemas: da Conta Sintética e 
da Conta desdobrada. 

d) Métodos: da Conta sintética e da Conta Analítica. Sistemas: de Inventário Periódico e de 
Inventário Permanente.

e) Métodos: das Partidas Dobradas e do Registro Histórico e Sistemas: de Inventário Periódico 
e de Inventário Permanente.

21 Segundo Marion (2012), hipoteticamente, se duas empresas estivessem utilizando, 
respectivamente, os métodos PEPS e UEPS como critério de custeio de seu Custo das Mercadorias 
Vendidas (CMV), haveria a seguinte consequência em seus estoques:

a) na primeira o estoque ficaria valorizado pelo preço das últimas entradas remanescentes e na 
segunda o estoque ficaria valorizado pelo preço das primeiras entradas remanescentes

b) as duas empresas ficariam com o mesmo valor monetário de estoque

c) na primeira o estoque ficaria valorizado pelo preço médio ponderado e na segunda o estoque 
ficaria valorizado pelo custo específico  

d) na primeira o estoque ficaria valorizado pelo custo específico e na segunda o estoque ficaria 
valorizado pelo preço médio ponderado

e) na primeira o estoque ficaria valorizado pelo preço das primeiras entradas remanescentes e na 
segunda o estoque ficaria valorizado pelo preço das últimas entradas remanescentes.  
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22 Observe os seguintes elementos:

I)  Local e data da ocorrência do fato
II) Conta a ser debitada
III) Conta a ser creditada
IV) Nome da empresa
V) Histórico
VI) Valor
VII) Observações
VIII) Lançador

Segundo Ribeiro (2013), a alternativa que elenca SOMENTE os elementos essenciais de um 
lançamento é:

a)  I, II, III, V, VIII
b) II, III, IV, VI
c) I, II, III, V, VI
d) I, II, III, IV, V, VI
e) I, II, III, IV, V, VI, VIII.

23 Observe as seguintes afirmativas.

I) Todo sistema possui, no mínimo, um fator de restrição.
II) O conhecimento do valor da margem de contribuição por unidade limitante é mais importante 
que o conhecimento da margem de contribuição por unidade produzida.
III) Custo de mão de obra direta se comporta como custo variável.
IV) A capacidade ociosa não é desejável nos recursos que não representem restrições ou gargalos. 
V) Devese administrar o equilíbrio do fluxo do processo, não a capacidade dos recursos.

Martins (2010), ao tratar do tema Margem de Contribuição e Limitações na Capacidade de 
Produção, afirma que a Teoria das Restrições se apoia em alguns pressupostos. A única alternativa 
que contém alguns desses pressupostos, enunciados de forma CORRETA é:

a)  II, III, V
b) I, II, III, V
c) I, II, V
d) II, III, IV
e) I, III, IV
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24 Considere seguinte composição (Martins, 2010), de uma determinada empresa:

Custos + Despesas Variáveis R$ 10,00 por unidade.

Custos + Despesas Fixas R$ 4.000,00 por período.

Preço de Venda R$ 30,00 por unidade

A alternativa que apresenta o resultado CORRETO do Ponto de Equilíbrio Contábil em 
unidades por período é:

a) 200
b) 400
c) 150
d) 1000
e) 2000

25 De acordo com Atkinson (2011), existem diversos métodos de alocação direta. Dentre as 
alternativas a seguir, assinale a que apresenta respectivamente os conceitos de (1) alocação 
recíproca e (2) alocação direta.

a) (1) Aloca os custos de um departamento de serviços ao outro departamento de serviços de 
cada vez, em ordem sequencial. (2) Aloca os custos dos departamentos de serviços diretamente 
aos departamentos de produção e ignora a possibilidade de que alguma das atividades de 
um departamento de serviços possa beneficiar outros departamentos de serviços, além dos 
departamentos de produção.

b) (1) Aloca os custos de um departamento de serviços ao outro departamento de serviços de 
cada vez, em ordem sequencial. (2) Aloca os custos dos departamentos de serviços diretamente 
aos departamentos de produção sem ignorar a possibilidade de que alguma das atividades de 
um departamento de serviços possa beneficiar outros departamentos de serviços, além dos 
departamentos de produção.

c) (1) Determina as alocações aos departamentos de serviços, simultaneamente. (2) Aloca os 
custos dos departamentos de serviços diretamente aos departamentos de produção e ignora a 
possibilidade de que alguma das atividades de um departamento de serviços possa beneficiar 
outros departamentos de serviços, além dos departamentos de produção.

d) (1) Determina as alocações aos departamentos de serviços, simultaneamente. (2) Aloca os 
custos dos departamentos de serviços diretamente aos departamentos de produção sem ignorar 
a possibilidade de que alguma das atividades de um departamento de serviços possa beneficiar 
outros departamentos de serviços, além dos departamentos de produção.

e) (1) Aloca os custos de um departamento de serviços ao outro departamento de serviços de 
cada vez, em ordem sequencial. (2) Determina as alocações aos departamentos de serviços, 
simultaneamente.
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26 De acordo com Atkinson (2011), existem contextos nos quais o controle por tarefa é apropriado 
e outros nos quais o controle por resultados é mais eficaz. Dentre as alternativas a seguir, qual 
apresenta, respectivamente, contextos nos quais (1) o controle por tarefa é apropriado e (2) o 
controle por resultados é mais eficaz:

a) (1) Os sócios da empresa têm conhecimento, habilidade e autoridade para responder às 
situações em mudança tomando decisões independentes. (2) Onde os funcionários manuseiam 
ativos líquidos para reduzir as oportunidades de fraude.

b) (1) Os sócios entendem os objetivos de sua empresa e como podem contribuir para atingilos. 
(2) Os sócios da empresa têm conhecimento, habilidade e autoridade para responder às situações 
em mudança tomando decisões independentes.

c) (1) O ambiente está mudando. Neste contexto, a empresa não pode desenvolver regras para 
lidar com uma determinada situação. (2) Os sócios da empresa têm conhecimento, habilidade e 
autoridade para responder às situações em mudança tomando decisões independentes.

d) (1) Onde os funcionários manuseiam ativos líquidos para reduzir as oportunidades de fraude. 
(2) Os sócios da empresa têm conhecimento, habilidade e autoridade para responder às situações 
em mudança tomando decisões.

e) (1) O sistema de avaliação de desempenho mede as contribuições individuais de modo que um 
indivíduo pode ser motivado a tomar decisões que reflitam os melhores interesses da empresa. 
(2) Onde os funcionários manuseiam ativos líquidos para reduzir as oportunidades de fraude.

27 Conforme Bruni (2012), o preço é dado pelo produto entre a base e a taxa de marcação. 
Dentre as alternativas a seguir, qual apresenta, respectivamente, os componentes da (1) base e 
da (2) taxa de marcação:

a) (1) custos diretos e custos indiretos. (2) despesas, impostos e lucro.
b) (1) custos diretos. (2) lucro, impostos, despesas e custos indiretos.
c) (1) custos indiretos. (2) lucro, impostos, despesas e custos diretos.
d) (1) lucro. (2) custos diretos, custos indiretos, despesas e impostos.
e) (1) custos diretos e lucros (2) custos indiretos, despesas e impostos.
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28 Leia as seguintes afirmativas:

I) Duplicatas Descontadas é uma conta do rol do Passivo Circulante.
II) Empréstimos às Coligadas é uma conta do rol do Patrimônio Líquido.
III) Marcas é uma conta do rol do Ativo Permanente Intangível.
IV) Imóveis para Renda é uma conta do rol do Ativo Permanente Imobilizado.
V) Empréstimos a Diretores é uma conta do rol do Ativo Realizável a Longo Prazo.

Considerando Marion (2012), ao tratar do tema plano de contas, a alternativa CORRETA é:

a) III é a única afirmativa verdadeira.

b) II e III são as únicas afirmativas verdadeiras.

c) I, II e III são as únicas afirmativas verdadeiras.

d) III e V são as únicas afirmativas verdadeiras.

e) V é a única afirmativa verdadeira.

29 Considerando as regras fundamentais da contabilidade e suas convenções, marque a 
alternativa que apresenta apenas contas que apresentam Saldo Devedor:

a) Caixa, Duplicatas a Receber e Patrimônio Líquido.

b) Aplicações Financeiras, Estoque de Mercadorias e Reservas de Capital.

c) Adiantamento de Clientes, Fornecedores e Capital Social.

d) Adiantamento a Fornecedores, Clientes e Caixa.

e) Fornecedores, Salários a Pagar, Duplicatas a Pagar.

30 De acordo com Ribeiro (2013), assinale a alternativa que indica uma situação patrimonial 
inconcebível.

a) Situação Líquida igual ao Ativo.
b) Situação Líquida maior que o Ativo.
c) Situação Líquida menor que o Ativo.
d) Situação Líquida maior que o Passivo Exigível.
e) Situação Líquida menor que o Passivo Exigível. 
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31 De acordo com a Lei nº 6.404/76 e suas diversas atualizações, ao final de cada exercício 
social, com base na escrituração mercantil da companhia, exprimindo com clareza a situação 
do patrimônio e as mutações ocorridas no exercício, a diretoria fará elaborar as seguintes 
demonstrações financeiras:

a) Balanço Patrimonial; Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; Demonstração do 
Resultado do Exercício; Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos; Demonstração dos 
Fluxos de Caixa; e, se Companhia Aberta, Demonstração do Valor Adicionado.

b) Balanço Patrimonial; Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; Demonstração do 
Resultado do Exercício; Demonstração dos Fluxos de Caixa; e, se Companhia Aberta, Demonstração 
do Valor Adicionado.

c) Balanço Patrimonial; Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; Demonstração do 
Resultado do Exercício; Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos; e Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido.

d) Balanço Patrimonial; Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; Demonstração do 
Resultado do Exercício; Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos; e, se Companhia 
Aberta, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

e) Balanço Patrimonial; Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; Demonstração do 
Resultado do Exercício; Demonstração dos Fluxos de Caixa; e Demonstração do Valor Adicionado.

32 Considerando as regras fundamentais da contabilidade e as convenções adotadas para o 
registro das variações patrimoniais e que determina o registro das origens em valores iguais às 
respectivas aplicações, temse como CORRETA a seguinte equação patrimonial geral:

a) Ativo + Receitas = Capital Social + Despesas + receitas

b) Ativo – Passivo = Capital Social + Receitas + Despesas

c) Ativo + Capital Social + Receitas = Passivo + Despesas

d) Ativo + Despesas = Capital Social + Receitas + Passivo

e) Ativo = Passivo + Capital Social + Despesas – Receitas.
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33 Determinada empresa vendeu em determinado período R$ 10 milhões (sendo que apenas 80% 
foram recebidos), e obteve despesas de R$ 8 milhões (das quais 50% foram pagas). Tomandose 
por base os Regimes Contábeis para Apuração do Resultado, assinale a afirmativa CORRETA.

a) O Resultado Financeiro do período foi de R$ 2.000.

b) O Resultado Financeiro do período foi de R$ 4.000.

c) O Resultado Econômico do período foi nulo (zero).

d) O Resultado Econômico do período foi de R$ 4.000 negativos.

e) O Resultado Econômico do período foi de R$ 4.000.

34 Determinada empresa recebeu em julho de 2015, R$ 20.000 referente a um pedido que só 
irá produzir e entregar ao cliente no mês de setembro do mesmo ano. De acordo com o princípio 
contábil da Realização da Receita:

a) a Receita da Venda deverá ser reconhecida em julho de 2015, momento em que houve o pedido.

b) a Receita da Venda e o Custo do Produto Vendido deverão ser reconhecidos em julho de 2015.

c) a Receita da Venda efetiva deverá ser reconhecida em julho de 2015 e o Custo do Produto 
Vendido deverá ser reconhecido em setembro de 2015.

d)  a Receita da Venda deverá ser reconhecida em julho de 2015 ou em setembro de 2015, uma 
vez que não alterará o resultado do ano em curso.

e) a Receita da Venda efetiva deverá ser reconhecida em setembro de 2015.

35 A empresa MNO possui em seu Balanço Patrimonial Caixa, Equipamentos e Fornecedores, 
na proporção de 30%, 70% e 40% do Patrimônio Total, respectivamente. Sabendose que o 
Capital Próprio é de R$ 60.000,00 é CORRETO afirmar que:

a) o Patrimônio Líquido é de R$ 40.000
b) a empresa possui Passivo a Descoberto de R$ 10.000
c) o Passivo Exigível é de R$ 40.000
d) o Ativo Circulante da empresa é de R$ 70.000
e) o Ativo Total da Empresa é de R$ 110.000. 
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Com base no saldo das contas da empresa Arroz Doce S/A, responda às questões de 
número 36 à 39.

Descrição da Conta Saldo

 Adiantamento a Fornecedores  R$ 2.500 

 Adiantamento de Clientes  R$ 1.650 

 Aluguel  R$ 7.500 

 Aplicação Financeira (Curto Prazo)  R$ 1.100 

 Aplicação Financeira (Longo Prazo)  R$ 4.900 

 Caixa  R$ 2.500 

 Capital  R$ 20.000 

 Custo das Mercadorias Vendidas  R$ 8.000 

 Depreciação Acumulada de Imóveis  R$ 4.400 

 Depreciação Acumulada de Máquinas  R$ 6.000 

 Despesa com Vendas  R$ 5.950 

 Despesas com Depreciação de Máquinas  R$ 4.000 

 Devolução de Vendas  R$ 4.000 

 Duplicatas a Receber (Curto Prazo)  R$ 3.600 

 Duplicatas a Receber (Longo Prazo)  R$ 5.200 

 Empréstimos a Curto Prazo (a pagar)  R$ 2.700 

 Empréstimos a Longo Prazo (a pagar)  R$ 16.000 

 Estoques de Mercadorias  R$ 2.800 

 Fornecedores  R$ 3.350 

 Imóvel  R$ 22.000 

 Imposto de Renda (sobre Lucro)  R$ 2.500 

 Impostos a Recolher  R$ 850 

 Impostos sobre Vendas  R$ 9.000 

 Lucros Acumulados  R$ 1.900 

 Máquinas  R$ 16.000 

 Provisão para Devedores Duvidosos  R$ 2.400 

 Receita Bruta de Vendas  R$ 58.000 

 Salários  R$ 13.500 

 Títulos a Receber (Longo Prazo)  R$ 2.200 
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36 Qual o valor do capital de giro da empresa Arroz Doce S/A?

a) R$ 1.250
b) R$ 1.550
c) R$ 1.750
d) R$ 2.300
e) R$ 2.900

37 Qual o Lucro Bruto da empresa Arroz Doce S/A?

a) R$ 1.150
b) R$ 3.550
c) R$ 34.600
d) R$ 37.000
e) R$ 41.000

38 Qual o índice de Retorno sobre o Ativo Total aproximado da empresa Arroz Doce S/A?

a) 2%
b) 7%
c) 69%
d) 74%
e) 82% 

39 A Composição do Endividamento aproximada da empresa Arroz Doce S/A é:

a) 13% dos capitais de terceiros vencerão no curto prazo.
b) 16% dos capitais de terceiros vencerão no curto prazo.
c) 17% dos capitais de terceiros vencerão no curto prazo.
d) 19% dos capitais de terceiros vencerão no curto prazo.
e) 49% dos capitais de terceiros vencerão no curto prazo.
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40 Abaixo são apresentados os dados contábeis de determinada empresa no ano de 2016.

ATIVO
Ativo Circulante

Caixa R$ 6.600
Duplicatas  a Receber
Estoques
Ativo Não Circulante

Ativos Permanentes Líquidos
TOTAL DO ATIVO  
Passivo Circulante

Duplicatas a Pagar
Passivo Não Circulante

Exigíveis a Longo Prazo
Patrimônio Líquido R$ 108.000
TOTAL DO PASSIVO

Os seguintes dados financeiros de 2016 também estão disponíveis:

• Considere o ano comercial (com  360 dias).
• As Vendas totalizaram R$ 216.000.
• O Índice do Giro do Ativo Total foi de 1,20.
• A Margem Bruta foi de 25%.
• O Giro Médio de Estoques foi de 6,0.
• O Índice de Liquidez Corrente foi 1,60.
• O Período Médio de Recebimento foi de 40 dias

Com base nos dados fornecidos acima é CORRETO afirma que:

a) O Total do Ativo Circulante é de R$ 60.000.
b) O Total do Ativo NãoCirculante é de R$ 122.000.
c) O Total de Capital de Terceiros é de R$ 108.000.
d) O Total do Capital Próprio é de R$ 180.000.
e) O Passivo Exigível de Curto Prazo é de R$ 36.000.
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41 De acordo com Bruni (2012), os custos podem ser associados aos produtos fabricados de 
diferentes formas. Quanto à aplicabilidade, estes podem ser classificados em CUSTOS DIRETOS 
e CUSTOS INDIRETOS. Com base no exposto, analise os itens a seguir, indicando quais deles 
contém apenas características de Custos Indiretos: (I) Não estão associados à elaboração de 
produtos e serviços, devendo ser lançados diretamente no resultado. (II) São gastos associados 
à elaboração de produtos e serviços, podendo ser apropriados por meio de rateio. (III) Possuem 
a propriedade de serem perfeitamente mensuráveis aos produtos de maneira objetiva. (IV) São 
custos tais como depreciação de equipamento da produção utilizado para a elaboração de mais 
de um tipo de produto e energia elétrica geral da fábrica.

a) II e III
b) I e II
c) II e IV
d) I e III
e) III e IV

42 Quando determinada empresa produz apenas um produto:

a) Todos seus custos são Fixos.
b) Todos seus custos são Variáveis.
c) Todos seus custos são Diretos.
d) Todos seus custos são Indiretos.
e) Haverá custo Direto e Indireto.

43 Determinada empresa está operando abaixo da sua capacidade produtiva e, quanto 
maior for a redução na quantidade produzida, maior será o seu custo unitário. Tal fato ocorre 
exclusivamente em relação ao custo:

a) Variável
b) Fixo
c) Direto
d) Indireto
e) Primário. 
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44 De acordo com Bruni (2012), o comportamento dos custos em relação ao volume permite 
analisar seu comportamento em relação a diferentes volumes de produção. Com relação a este 
tema, assinale a afirmação ERRADA.

a) O Custo Fixo Total não se altera, independente da quantidade produzida.

b) O Custo Variável Total se altera em proporção direta com a quantidade produzida.

c) O Custo Fixo Unitário é Variável, inversamente proporcional à quantidade produzida.

d) O Custo Variável Unitário é Fixo, independente da quantidade produzida.

e) O Custo Fixo Unitário é Variável, diretamente propor¬cional à quantidade produzida.

45 Alguns dados contábeis das Indústrias RST estão exibidos a seguir:

Conta R$

Materiais Diretos requisitados 8.000
Depreciação do parque industrial 2.800

Aluguel da fábrica 5.000
Aluguel de escritórios administrativos 7.600

Materiais Indiretos requisitados 2.400
Depreciação computador da diretoria 1.000

Mãodeobra direta 10.000
Seguro da área industrial 3.200

Com base nos dados contábeis apresentados, o Custo de Transformação para o volume total 
produzido no período foi de:

a) R$ 10.000
b) R$ 13.000
c) R$ 17.000
d) R$ 22.000
e) R$ 30.000

46 De acordo com Martins (2010), quando há diferença no valor do resultado operacional entre 
o Custeio Variável e o Custeio por Absorção, ela está sempre, apenas, no tratamento dos:

a) Custos Variáveis
b) Custos Fixos
c) Custos Indiretos
d) Custos Diretos
e) Despesas. 
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47 A Companhia XYZ apresentou no ano de 2016 Custos Variáveis unitários de R$ 20,00 
e Custos Fixos Totais de 210.000. O volume de produção do período foi 6.000 unidades e as 
vendas de produtos foi de 5.000 unidades. Analisando as despesas da companhia no período, 
encontrouse que as Despesas Fixas totais somaram R$ 60.000 e as Despesas Variáveis foram 
de R$ 5,00 por unidade. Sabendose que o Preço de Venda  do produto foi de R$ 120,00 elabore 
o Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) pelos métodos do Custeio Variável e do 
Custeio por Absorção, e, com base nos resultados dos demonstrativos, assinale a alternativa 
CORRETA.

a) O Lucro Bruto é de R$ 325.000 e a Margem de Contribuição de R$ 350.000.

b) O Lucro Operacional para o Custeio Absorção e Variável são de respectivamente R$ 80.000 
e R$ 115.000.

c) Os valores contabilizados do Custo Fixo nos dois métodos de custeio são iguais.

d) O Custo Variável no Custeio Absorção é de R$ 250.000 e no Custeio Variável de R$ 275.000.

e) O Resultado Operacional pelo Custeio Absorção é maior que no método de Custeio Variável 
em 15%.
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48 A empresa XYZ dedicase à produção de dois produtos: Vassoura e Rodo. Em determinado 
período, a empresa produziu 10.000 vassouras e 5.000 rodos, registrando os seguintes custos 
diretos POR UNIDADE:

Vassoura Rodo
Matéria-prima R$ 2,00 R$ 2,50
Mão de obra R$ 4,00 R$ 1,50

Por meio de análises de dados na contabilidade, verificouse os seguintes gastos provenientes 
das seguintes atividades:

Atividade Valor (em R$)
Armazenar e controlar estoques 10.000

Fretes com entregas 40.000
Processar produtos (máquinas) 20.000

Controlar processos (engenharia) 30.000

Foram identificados também os seguintes níveis de atividades que podem ser utilizados como 
direcionadores de custos:

Vassoura Rodo
Nº de lotes armazenados e controlados 40 60
Nº de pedidos de entrega de produtos aos clientes 70 30
N° de horas-máquina de processamento de produtos 50 50
Dedicação do tempo dos engenheiros (em horas) 20 80

Com base nos dados da empresa XYZ, qual o custo unitário de cada produto pelo método do 
custeio ABC?

a) Vassoura: R$ 6,00 e Rodo: R$ 4,00.

b) Vassoura: R$ 8,00 e Rodo: R$ 12,00.

c) Vassoura: R$ 10,80 e Rodo: R$ 14,40.

d) Vassoura: R$ 12,00 e Rodo: R$ 12,00.

e) Vassoura: R$ 13,50 e Rodo: R$ 9,00. 
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49 Determinada empresa fabrica somente um tipo de produto cujo custo variável unitário é de 
R$ 20. O mesmo produto é vendido pelo dobro do valor de custo. A empresa possui ainda custos 
fixos anuais de R$ 1.000. Qual deverá ser o volume de vendas anuais, em unidades, para que a 
empresa tenha um lucro de 30% sobre o valor das vendas?

a) 50 unidades.
b) 75 unidades.
c) 100 unidades.
d) 25 unidades.
e) 150 unidades. 

50 De acordo com Bruni (2012), marque o conceito correto de Margem de Contribuição: 

a) A margem de contribuição unitária é a diferença entre o preço de venda unitário e a soma do 
custo variável unitário com o custo fixo unitário dos produtos. 

b) A margem de contribuição unitária é soma do custo variável unitário e o custo fixo unitário 
dos produtos. 

c) A margem de contribuição unitária é a diferença entre o preço de venda e o gasto variável 
unitário dos produtos.

d) A margem de contribuição unitária é a diferença entre o preço de venda unitário e o gasto fixo 
unitário dos produtos. 

e) A margem de contribuição unitária é a soma do preço de venda unitário e o custo variável 
unitário dos produtos.
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