CONTADOR

Unidade:

Candidato: __________________

--- A

999999

SALA

RG: ______________

B C

D

E

----

01

26

02

27

03

28

04

29

05

30

06

31

07

32

08

33

09

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

A

B C

EXTRA

ASS:_________________________________

D

E

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Caderno com enunciado das questões objetivas divididas em seções.
b) Uma folha de respostas, destinada às respostas das questões objetivas, que deve ser entregue ao fiscal no
término da prova.
2. É responsabilidade do candidato a conferência da identificação do caderno de prova e do cartão resposta. Caso
não sejam compatíveis, notifique imediatamente o chefe de local.
3. Verifique se o material de prova está em ordem, se a sequência de questões está correta e se o número de
questões confere com o edital. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
4. Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não dobrar, amassar ou manchar. A folha somente poderá
ser substituída caso esteja danificada, em suas margens superior ou inferior, a barra de reconhecimento para
leitura.
5. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A),
(B), (C), (D) e (E); apenas uma responde corretamente à questão proposta. Você deve assinalar, apenas uma
resposta.
6. A marcação de nenhuma ou mais de uma alternativa, e, ainda, rasura de qualquer natureza (borracha, corretivo,
etc.), anula a questão, mesmo que uma das respostas seja a correta.
7. Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo todo
o espaço compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul,
de forma contínua e densa.
8. A leitora é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando
deixar o menor espaço em branco possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.
9. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão considerados.
10. O candidato deverá preencher todo o campo de marcação da resposta com caneta esferográfica transparente
de tinta azul ou preta.
11. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no
cartão de respostas.
12. Serão consideradas marcações incorretas, e, consequentemente, será atribuída nota zero à questão, as
marcações do tipo: dupla marcação, marcação rasurada, marcação emendada e campo de marcação não
preenchido integralmente;

PORTUGUÊS

Texto I
Déficit de atenção

Será que eu me tornei um sintoma da minha época ou essa é uma indisposição que só diz respeito a mim?
Seja como for, tenho achado cada vez mais difícil ler. Neste ano li menos livros do que no ano passado; no ano
passado, li menos que no anterior; no ano anterior, menos que no ano que vinha antes. Todo mundo conhece o
fenômeno do bloqueio criativo, a angústia do escritor diante da página em branco -– eu, porém, fui acometido por
um bloqueio de leitor. Trata-se de um problema que se manifesta de forma gradativa, de diferentes maneiras, nas
mais variadas circunstâncias. Numa viagem recente às Bahamas, por exemplo, eu decidi que devia fazer um
esforço para deixar de lado a leitura porque, afinal, pode-se ler um livro em qualquer lugar, mas aquele talvez fosse
um dos poucos momentos em que eu teria a oportunidade de ver um mar tão turquesa, uma areia tão rosada. De
maneira um pouco grandiloquente e pomposa, batizei essa minha condição de síndrome de Mir, a estação espacial
russa: um cosmonauta que passou por lá declarou não ter lido uma única página do livro que levara na bagagem
porque se deu conta de que aproveitaria melhor o seu tempo livre se simplesmente olhasse pela janela.
Muitas vezes acontece de eu estar com preguiça de ler, preferindo ver tevê. Ocorre também, com mais frequência,
que eu me sinta autoconsciente diante da página. Ler nunca me pareceu algo trabalhoso – ao contrário de escrever
–, de modo que, quando sinto que deveria estar trabalhando, associo essa obrigação à escrita. Pelo menos em
teoria, quando não estou escrevendo estou livre para ler, mas nessas horas sinto uma culpa vaga, e no fim das
contas, em vez de escrever (trabalhar) ou ler (relaxar), acabo não fazendo nem uma coisa nem outra: fico
zanzando à toa, reorganizando os livros. Ou seja, não faço nada. (...)
Retirado de: DYER, Geoff. Déficit de atenção. Revista Piauí, n. 128. Editora Abril, 2017. p. 60.
1) “Todo mundo conhece o fenômeno do bloqueio criativo, a angústia do escritor diante da página em branco -– eu,
porém, fui acometido por um bloqueio de leitor.”
Considerando o contexto, a locução destacada acima equivale a:
a) a propósito.
b) ainda.
c) todavia.
d) por isso.
e) nesse sentido.
2) Todos os verbos estão no pretérito, exceto:
a) “... um cosmonauta que passou por lá declarou não ter lido uma única página do livro que levara na bagagem”(...)
b) “... mas aquele talvez fosse um dos poucos momentos em que eu teria a oportunidade de ver um mar tão
turquesa, uma areia tão rosada.”
c) “... porque se deu conta de que aproveitaria melhor o seu tempo livre se simplesmente olhasse pela
janela.”
d) “Seja como for, tenho achado cada vez mais difícil ler.”
e) “Neste ano li menos livros do que no ano passado”(...)
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3) Nos trechos abaixo, retirados do Texto I, há alguns elementos que estabelecem relações anafóricas com termos
anteriores. Entre os elementos destacados, aquele que não se refere a um termo anterior é:
a) “Neste ano li menos livros do que no ano passado; no ano passado, li menos que no anterior”(...)
b) (...)“um cosmonauta que passou por lá declarou não ter lido uma única página do livro que levara na
bagagem”(...)
c) Será que eu me tornei um sintoma da minha época ou essa é uma indisposição que só diz respeito a mim?
d) “De maneira um pouco grandiloquente e pomposa, batizei essa minha condição de síndrome de Mir”(...)
e) “Trata-se de um problema que se manifesta de forma gradativa, de diferentes maneiras, nas mais variadas
circunstâncias.”
4) Observe as frases abaixo e marque a opção correta.
I - Havia mais pessoas na loja.
II - Ela falou mais.
III - A moça estava mais bonita.
a) Em todas as frases, a palavra “mais” pertence à mesma classe gramatical.
b) Nas três frases, a ideia é de quantidade indefinida.
c) Nas frases I e II, a palavra “mais” pertence à mesma classe gramatical.
d) d) Na frase III, o vocábulo “mais” é adjetivo.
e) Na frase II, o vocábulo “mais” é advérbio e, na frase I, é pronome adjetivo indefinido.
5) Todas as palavras abaixo foram acentuadas com base na mesma regra, exceto em:
a) véu, pastéis, constrói.
b) veículo, saúde, íamos.
c) baú, saída, Havaí.
d) hífen, caráter, néctar.
e) Marabá, Pará, você
6) As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase:
a) Sempre haverão bons homens.
b) Cantar as músicas de Roberto Carlos implicam grande esforço.
c) Tratam-se de meninos responsáveis.
d) A menina comprou uma blusa cuja manga está furada.
e) Fazem dez anos que nos casamos.
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Texto II:
Que rostos mais coalhados, nossos rostos adolescentes em volta daquela mesa: o pai à cabeceira, o relógio de
parede às suas costas, cada palavra sua ponderada pelo pêndulo, e nada naqueles tempos nos distraindo tanto
como os sinos graves marcando as horas: “O tempo é o maior tesouro de que o homem pode dispor; embora
inconsumível, o tempo é o nosso melhor alimento; sem medida que o conheça, o tempo é contudo nosso bem de
maior grandeza: não tem começo; não tem fim; é um ponto exótico que não pode ser repartido, podendo entretanto
prover igualmente a todo mundo; onipresente, o tempo está em tudo; existe tempo, por exemplo, nesta mesa
antiga: existiu primeiro uma terra propícia, existiu depois uma árvore secular feita de anos sossegados, e existiu
finalmente uma prancha nodosa e dura trabalhada pelas mãos de um artesão dia após dia; existe tempo na cadeira
onde nos sentamos, nos outros móveis da família, nas paredes da nossa casa, na água que bebemos, na terra que
fecunda, na semente que germina, nos frutos que colhemos, no pão em cima da mesa, na massa fértil dos nossos
corpos na luz que nos ilumina, nas coisas que nos passam pela cabeça, no pó que dissemina, assim como em tudo
que nos rodeia; rico não é o homem que coleciona e se pesa no amontoado de moedas, e nem aquele, devasso,
que se estende, mãos e braços, em terras largas; rico só é o homem que aprendeu, piedoso e humilde, a conviver
com o tempo, aproximando-se dele com ternura, não contrariando suas disposições, não se rebelando contra o seu
curso, não irritando sua corrente, estando atento para o seu fluxo, brindando-o antes com sabedoria para receber
dele os favores e não a sua ira; o equilíbrio da vida depende essencialmente deste bem supremo, e quem souber
com acerto a quantidade de vagar, ou a de espera, que se deve pôr nas coisas, não corre nunca o risco, ao buscar
por elas, de defrontar-se com o que não é (...)
NASSAR, Raduan. Obra completa. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.
7) ”Que rostos mais coalhados, nossos rostos adolescentes em volta daquela mesa: o pai à cabeceira, o relógio de
parede às suas costas, cada palavra sua ponderada pelo pêndulo, e nada naqueles tempos nos distraindo tanto
como os sinos graves marcando as horas...”
Quanto à tipologia textual, o trecho acima, retirado do texto II, é predominantemente:
a) Descritivo
b) Narrativo.
c) Dissertativo.
d) Injuntivo.
e) Expositivo.
8) Observe as frases abaixo e marque a alternativa correta.
I - (...) “embora inconsumível, o tempo é o nosso melhor alimento”(...)
II - (...) “o tempo é contudo nosso bem de maior grandeza”(...)
III - (...) “o equilíbrio da vida depende essencialmente deste bem supremo”(...)
a) Nas frases I e II, as palavras destacadas foram formadas por derivação parassintética.
b) Na frase II, a palavra em destaca foi formada por composição.
c) Nas frases I e III, as palavras destacadas foram formadas por derivação prefixal.
d) Nas frases II e III, as palavras destacadas foram formadas com o acréscimo de um sufixo a um adjetivo.
e) Na frase I, o termo em destaque foi formado por derivação parassintética, e na frase II por derivação prefixal.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

9) “Se o Flamengo Ganhou, então ele é campeão.”
Logo, podemos afirmar que:
a) O Flamengo ganhou.
b) O Flamengo é campeão.
c) Se o Flamengo não é campeão, ele não ganhou.
d) Se o Flamengo não ganhou, então ele não é campeão.
e) Se o Flamengo é campeão, então ele ganhou.
10) Um palestrante afirmou:
“ Todo político brasileiro é corrupto.”
Para se negar tal afirmação, qual dos questionamentos abaixo expressaria de maneira correta a negação?
a) Algum político brasileiro não é corrupto?
b) Qualquer político brasileiro não é corrupto?
c) Existe político que não é brasileiro e não é corrupto?
d) Político brasileiro é corrupto?
e) Nenhuma das respostas anteriores.
11) Marque a sentença que representa uma tautologia:
a) Se Henrique é moreno, então Henrique é moreno ou Jonatas é loiro.
b) Se Henrique é moreno, então Henrique é moreno e Jonatas é loiro.
c) Se Henrique é moreno ou Jonatas é loiro, então Jonatas é loiro.
d) Se Henrique é moreno ou Jonatas é loiro, então Henrique é moreno e Jonatas é loiro.
e) Se Henrique é moreno ou não é moreno, então Jonatas é loiro.
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12) Em uma escola foi realizada uma pesquisa sobre torcedores mirins de futebol.
Concluiu-se que:
I – 382 alunos disseram que torcem para o Flamengo;
II – 184 alunos disseram que torcem para o Vasco;
III – 97 alunos disseram que torcem para o Fluminense;
IV – 103 alunos disseram que torcem para o Flamengo e para o Vasco.
Qual o total de alunos que foram entrevistados?
a) 766 alunos
b) 663 alunos
c) 560 alunos
d) 103 alunos
e) 279 alunos
13) A empresa NETFLIX encomendou uma pesquisa com 2.000 pessoas para descobrir qual o tipo de filme favorito
entre as três modalidades a seguir: Romance (R); Ação (A) e Ficção (F), cujo o resultado foi expresso pela tabela
abaixo:
FILMES
PESSOAS

R

A

F

ReA

ReF

AeF

R, A e F

Nenhum

350

1.100

1.002

180

140

720

90

x

Com base na tabela acima, podemos afirmar que o número de pessoas que não assiste nenhuma das
modalidades nenhuma das modalidades pesquisadas é:
a) 1502
b) 290
c) 82
d) 3582
e) 498
- QUESTÃO ANULADA - 14) Numa corrida de carros temos 7 pilotos de diversas nacionalidades: 3 alemães; 1
japonês; 1 inglês; 2 brasileiros.
Considerando que todos possuem iguais condições de subirem no pódio, qual a probabilidade de pelo menos 1
brasileiro estar no pódio?
a) 49,56%
b) 64,28%
c) 61,99%
d) 76,88%
e) 56,19%
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15) No lançamento de 2 dados, qual será a probabilidade de obtermos uma soma igual a 10?
a) 50%
b) 30%
c) 8,33%
d) 33,33%
e) 10,15%
16) Qual o número total de possibilidades do resultado no lançamento de 7 moedas?
a) 146
b) 128
c) 199
d) 108
e) 158
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INFORMÁTICA

17) PowerPoint 2010 é um aplicativo visual e gráfico, usado principalmente para criar apresentações. Com o
PowerPoint, você pode criar, exibir e apresentar apresentações de slides que combinam texto, formas, imagens,
gráficos, animação, gráficos e vídeos.
Assinale a alternativa que corresponde a uma característica do Slide Mestre:
a) Todas as alterações do slide poderão ser feitas somente slide a slide.
b) Não permite que seja inserido gráfico no slide.
c) Permite que todos os slides contenham a mesma fonte e imagens, como logotipos, fazendo alterações
em um só lugar.
d) Não permite que mais de um usuário realize alteração.
e) Slide Mestre não permite nenhum tipo de alteração.
18) Assinale as alternativas que representam periféricos de comunicação de um computador:
a) Monitores e Caixas de som
b) Gravador de CD eZipdrive
c) Placa de Rede e Modem ADSL
d) CD, placa controladora e Modem
e) Zip Drive, CD, placa Mãe
19) As fórmulas do MS Excel são essenciais na criação de planilhas eletrônicas.
Assinale a alternativa que apresenta a fórmula utilizada no MS Excel para localizar algo em linhas de uma tabela
ou de um intervalo.
a) =SOMA()
b) =BD()
c) =MEDIA()
d) =PROCV()
e) =PGTO()
20) Dispositivo de armazenamento é um dispositivo capaz de armazenar informações (dados) para posterior
consulta ou uso. Essa gravação de dados pode ser feita praticamente usando qualquer forma de energia, desde
força manual humana, como na escrita, passando por vibrações acústicas em gravações fonográficas, até
modulação de energia eletromagnética em fitas magnéticas e discos ópticos.
Assinale a alternativa que corresponde a um dispositivo de armazenamento por meios eletrônicos SSDs:
a) Disco Rígido
b) CD
c) Pen Drive
d) Disquete
e) DVD
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO

21) Segundo a Lei Orgânica do Município de Maricá é correto afirmar que:
a) é assegurado o exercício cumulativo de dois cargos ou emprego privativo de profissionais de saúde que
estiverem sendo exercidos na administração pública, direta ou indireta, na data da promulgação da
Constituição Federal.
b) o décimo-terceiro salário devido aos servidores do Município será pago em uma única parcela, no mês de
novembro.
c) o funcionário municipal será colocado à disposição de órgãos de outros municípios ou do Estado, percebendo
remuneração do Município.
d) é assegurada a isenção de pagamento de taxas de inscrição para todos os postulantes e investidura em cargo
ou emprego público, independentemente da renda declarada.
e) os servidores municipais que, á época da promulgação da Constituição Federal, contavam cinco anos de serviço
efetivo, serão automaticamente transformados ou transferidos de cargos ou categorias funcionais.
22) De acordo com o Decreto 47 de fevereiro de 2013, do Município de Maricá, o pedido de alteração de contratos
deverá ser iniciado com solicitação do órgão interessado e acompanhado de:
a) somente da especificação da previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações
decorrentes da alteração.
b) apenas justificativa circunstanciada para a alteração.
c) parecer da secretaria de finanças manifestando interesse na alteração, quando não se tratar de alteração
bilateral do contrato, nos termos da Lei n.º 8666/93.
d) no caso de modificação dos itens constantes do contrato original: apenas planilha de modificação de itens
contendo itens acrescentados e excluídos.
e) comprovação de vantajosidade da prorrogação, na forma estipulada no §4º, do art.3º deste Decreto.
23) Relativamente aos prazos praticados pelos agentes públicos, previstos na Lei Orgânica do Município de Maricá
é correto afirmar:
a) 10 (dez) dias, para informações verbais de documento ou autos de processo, quando impossível sua
prestação imediata.
b) 10 (dez) dias, para informações escritas.
c) 10 (dez) dias, para expedição de certidões.
d) 15 (quinze) dias, para informações verbais de documento ou autos de processo, quando impossível sua
prestação imediata.
e) Nenhuma das alternativas está correta.
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24) Com relação à denúncia de infrações político-administrativas do Prefeito, previstas na Lei Orgânica do
Município de Maricá, identifique nas alternativas abaixo, as que estão corretas:
I - por qualquer eleitor inscrito no Município;
II - por qualquer Vereador, que ficará neste caso, impedido de votar sobre a denúncia, podendo entretanto integrar
a comissão processante e praticar todos os atos de acusação;
III - por partido político;

a) II e III estão corretas.
b) I e III estão corretas.
c) I e II estão corretas.
d) Apenas a alternativa I está correta.
e) Todas as alternativas estão corretas.
25) O Prefeito do Município de Maricá empossado em 01 de janeiro de 2017 consultou o Procurador Municipal,
para saber sobre as atribuições do cargo de Prefeito. Dentre as elencadas abaixo, apenas uma não se enquadra,
assinale qual:
a) Decretar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, com
o referendum da Câmara.
b) Prestar à Câmara, dentro de quinze dias, as informações por esta solicitada, salvo prorrogação, a seu pedido e
por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção, nas respectivas
fontes, de dados necessários ao atendimento do pedido.
c) Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las quando impostas irregularmente.
d) Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei.
e) Contrair empréstimos e realizar operações de crédito sem autorização da Câmara.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO

26) Acerca dos critérios de classificação dos elementos patrimoniais, nos termos da Lei nº 6.404/76 e da NBC TG
26(R4), é correto afirmar:
I – No Ativo, as contas devem estar dispostas em ordem decrescente, em razão do grau de liquidez dos elementos
que as compõe.
II – No Ativo Circulante registram-se disponibilidades, direitos que espera-se sejam negociados ou realizados até o
período de 12 meses após a data do balanço e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte.
III – No Ativo Realizável a Longo Prazo registram-se as contas representativas dos bens e direitos realizáveis após
o término do exercício seguinte e as dos bens e direitos oriundos de negócios não operacionais realizados por
coligadas, controladas, proprietários, sócios, acionistas e diretores.
IV – No Passivo, as contas devem estar dispostas em ordem crescente de grau de exigibilidade dos elementos que
as compõe.
V – No Passivo Circulante encontram-se registradas as contas representativas das obrigações lá mantidas
essencialmente com a finalidade de serem negociadas ou exigíveis até o período de 12 meses após a data do
balanço.
VI – No Passivo Não Circulante devem ser registradas as contas representativas das obrigações exigíveis após o
período de 12 meses da data do balanço.
a) As afirmações I, II, III, V e VI são verdadeiras.
b) As afirmações II, III, V e VI são verdadeiras.
c) As afirmações II, V e VI são verdadeiras.
d) As afirmações III, V e VI são verdadeiras.
e) As afirmações III e V são verdadeiras.
27) Marque a resposta que indica os itens que NÃO são Demonstrações Contábeis:
I – Balanço Patrimonial
II – Livro Razão
III – Livro Diário
IV - Demonstração do Resultado do Exercício – DRE
V – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL
VI - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos – DOAR
VII - Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC
VIII - Demonstração do Valor Adicionado – DVA
IX - Demonstração dos Lucros Cessantes – DLC
X – Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA
a) I, II e II
b) I, II e VIII
c) I, VII e VIII
d) II, IX e X
e) II, III e IX
EXTRA

28) Qual a entidade criada pela Resolução CFC nº 1.055/05 que tem como objetivo emitir pronunciamentos
técnicos, interpretações e orientações sobre procedimentos de Contabilidade, para permitir a emissão de normas
pelos órgãos reguladores contábeis brasileiros, com vistas à convergência a Normas Internacionais emanadas do
IASB?
a) Comitê de Contabilidade das Sociedades
b) Comitê de Regional de Contabilidade
c) Comitê de Pronunciamentos de Contabilidade Aplicada
d) Comitê de Pronunciamentos Contábeis
e) Comitê de Regulamentação Contábil
29) De acordo com o art. 176, § 4º da Lei 6.404/76, as Notas Explicativas visam fornecer as informações
necessárias para esclarecimento da situação patrimonial, ou seja, de determinada conta, saldo ou transação, ou de
valores relativos aos resultados do exercício, ou para menção de fatos que podem alterar futuramente tal situação
patrimonial. Considerando a nota descrita abaixo, indique a que aspecto, conta, transação, saldo ou fato ela se
refere:
Nota Explicativa: Constituída em montante considerado suficiente pela administração para cobertura de possíveis
perdas na realização dos créditos, com base na experiência dos últimos dois anos e considerando um incremento
da iliquidez atual em aproximadamente 30% sobre essa experiência anterior.
a) Ativo Intangível
b) Investimentos Permanentes
c) Imobilizado
d) Provisão para devedores Duvidosos
e) Apuração do Resultado do Exercício
30) A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) deve ser segmentada basicamente para demonstrar as atividades
em três áreas:
I – Atividades Operacionais
II – Atividades de Investimento
III – Atividades de Fluxo de Estoque
IV – Atividades de Financiamento
V – Atividades de Custeio
VI – Atividades de Capital
a) As afirmações II, V e VI são verdadeiras.
b) As afirmações I, II e IV são verdadeiras.
c) As afirmações I, III, e V são verdadeiras.
d) As afirmações I, V e VI são verdadeiras.
e) Apenas a afirmação I e VI são verdadeiras.
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31) Acerca da definição, conceito ou aplicabilidade das Contas de Compensação, nos termos definidos pela Lei
6.404/76, é correto afirmar que:
a) Trata-se de um sistema especial que engloba as contas nas quais são registradas operações de crédito e/ou
custódia com reflexo direto no patrimônio da empresa.
b) Trata-se de um sistema especial que engloba as contas nas quais são registradas operações de circulação de
estoques, com reflexo direto no patrimônio da entidade.
c) Trata-se de um sistema especial que registra operações que não afetam imediatamente o patrimônio da
empresa, mas que podem eventualmente afetá-lo.
d) As Contas de Compensação são um conjunto de contas que se inserem no Ativo e no Passivo, já que sua
definição atende justamente ao que se estabelece para esses grupos de contas.
e) As Contas de Compensação são um conjunto de contas que se inserem no Resultado do Exercício, já que sua
definição atende justamente ao que se estabelece para esses grupos de contas.
Para responder às duas questões a seguir, considere as seguintes Demonstrações Financeiras da Cia. Maricá
Ltda.:

32) Com base nos elementos nelas contidos, para fins de elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa, indique
os valores para “Recebimento das Vendas”, “Pagamento a Fornecedores” e “Pagamento de Despesas”,
respectivamente.
a) 600.000

230.000

130.000

b) 600.000

330.000

225.000

c) 600.000

230.000

195.000

d) 660.000

330.000

225.000

e) 660.000

230.000

130.000
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33) Ainda com relação à Demonstração do Fluxo de Caixa elaborada com base nos elementos das Demonstrações
Financeiras da Cia. Maricá Ltda., é correto afirmar que:
a) Apesar de ter havido um lucro de 180.000, o caixa que entrou na Cia. em decorrência de suas operações
normais foi só de 175.000.
b) Apesar de ter havido um lucro de 180.000, o caixa que entrou na Cia. em decorrência de suas operações
normais foi só de 105.000.
c) Apesar de ter havido um lucro de 180.000, o caixa que entrou na Cia. em decorrência de suas operações
normais foi de 300.000.
d) A empresa vendeu 630.000, mas entraram em seu caixa 660.000.
e) As despesas de competência de X6 foram de 210.000, mas o efeito no caixa pelo pagamento de despesas foi de
225.000.
34) Como a Contabilidade deverá registrar a amortização anual de um Ativo Intangível, adquirido por $ 250.000
que cairá em domínio público após 10 anos?
a) D - Despesa com Amortização (Conta de Resultado)
C - Amortização Acumulada (Imobilizado)
$ 25.000 pela amortização anual, antes do Ativo cair em domínio público
b) D – Ativo Intangível (Imobilizado)
C - Amortização Acumulada (Imobilizado)
$ 25.000 pela amortização anual, antes do Ativo cair em domínio público
c) D - Ativo Intangível (Imobilizado)
C - Amortização Acumulada (Imobilizado)
$ 25.000 pela amortização anual, após o Ativo cair em domínio público
d) D - Despesa com Amortização (Conta de Resultado)
C - Amortização Acumulada (Imobilizado)
$ 25.000 pela amortização anual, após o Ativo cair em domínio público
e) D - Despesa com Amortização (Conta de Resultado)
C - Amortização Acumulada
$ 250.000pela amortização integral, após o Ativo cair em domínio público

EXTRA

35) O lançamento que demonstra corretamente a devolução de compras de $ 10.000, adquiridas a prazo, com
desconto incondicional de 20% obtidos é:
a) Diversos
a Devolução de Compras

10.000

Descontos Incondicionais Obtidos

2.000

Fornecedores

8.000

b) Diversos
a Compras

10.000

Descontos Incondicionais Obtidos

2.000

Bancos

8.000

c) Diversos
a Compras

8.000

Descontos Incondicionais Obtidos

2.000

Bancos

10.000

d) Devolução de Compras

10.000

a Diversos
Descontos Incondicionais Obtidos

2.000

Fornecedores
e) Devolução de Compras

8.000
10.000

a Diversos
Descontos Incondicionais Obtidos

2.000

Fornecedores

8.000
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Para responder às próximas 5 (cinco) questões, considere o Balancete de Verificação em novembro/X6 a seguir e
as operações/ajustes realizados em dezembro/X6 para apurar o Resultado do Exercício e elaborar o Balanço
Patrimonial Final em dezembro/X6 da Cia. Comercial Maricá Ltda.

36) Com base no Balanço Patrimonial Final da Cia. Comercial Maricá Ltda., elaborado para o período de X6, qual o
valor do Capital Circulante Líquido?
a) 288.200
b) 292.200
c) 292.800
d) 294.200
e) 401.200
37) Indique o valor do Resultado com Mercadorias (RCM) do período de X6
a) Credor de 263.000
b) Devedor de 263.000
c) Credor de 268.000
d) Devedor de 268.000
e) Credor de 343.000
38) Informe o valor final das Despesas do Resultado do Exercício do período de X6
a) 92.000
b) 96.000
c) 202.000
d) 204.000
e) 205.000
39) Qual foi o valor do Lucro/Prejuízo apurado no Resultado do Exercício do período de X6?
a) 20.000
b) 61.000
c) 81.000
d) 170.000
e) 171.000
40) Qual o valor total do Patrimônio Líquido no Balanço ao final de X6?
a) 671.000
b) 670.000
c) 581.000
d) 561.000
e) 540.000
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Uma das principais finalidades da Contabilidade é buscar indicativos de fatores positivos ou negativos sobre a
saúde financeira e administrativa da empresa com base nos números do Balanço Patrimonial.
Com base nessa premissa, considere o demonstrativo comparativo do Balanço Patrimonial da Cia. Comercial Ltda.
dos anos de X4, X5 e X6, abaixo, e responda às próximas 4 (quatro) questões.

41) O Índice de Liquidez Corrente e o Índice de Liquidez Imediata do exercício de X6 são, respectivamente:
a) 3,20 e 3,6
b) 3,20 e 0,56
c) 4,40 e 0,24
d) 4,40 e 4,17
e) 4,40 e 0,56
42) O Quociente de Imobilização do Capital em X6 é:
a) 0,88
b) 0,96
c) 1,05
d) 1,50
e) 1,80
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43) Considerando-se que a principal atividade da Cia. Comercial Ltda. é o comércio de mercadorias, a melhor
avaliação da evolução do Quociente de Imobilização do Capital, apurado para os períodos de X4, X5 e X6 é:
a) A Cia. Comercial Ltda. nos últimos anos, e especialmente em X6, vem operando com o Índice de
Imobilização do Capital demasiadamente elevado, já que o capital de giro próprio é de grande necessidade
para suas atividades.
b) A Cia. Comercial Ltda. está com um elevado Índice de Imobilização do Capital, o que tem assegurado um
grande capital de giro para impulsionar suas atividades comerciais.
c) Os dados comparativos dos Balanços dos três últimos anos da Cia. Comercial Ltda. demonstram que os
negócios da empresa estão evoluindo em razão dos baixos índices de Imobilização do Capital.
d) O Índice de Imobilização do Capital dos últimos três anos da Cia. Comercial Ltda. está condizente com o seu
ramo de atividade.
e) Os baixos Índices de Imobilização do Capital da Cia. Comercial Ltda. demonstram que a empresa tem aplicado a
maior parte de seus recursos próprios no capital de giro da empresa.
44) Qual o Quociente de Cobertura Total do Balanço de X6 e o que ele demonstra acerca da empresa?
a) O quociente é de 85,40, ou seja, para cada unidade monetária de dívida, existem 85,40 unidades monetárias de
ativo. Este quociente demonstra que a empresa passa por sérios riscos de insolvência e, por esta razão,
dificilmente conseguiria um empréstimo para injetar capital de giro na empresa.
b) O quociente é de 85,40, ou seja, para cada unidade monetária de dívida, existem 85,40 unidades monetárias de
capital próprio. Este quociente demonstra que a empresa tem grande capacidade para solver seus compromissos e
poderá se beneficiar dessa situação para obter um empréstimo para injetar capital de giro na empresa.
c) O quociente é de 86,40, ou seja, para cada unidade monetária de dívida, existem 86,40 unidades monetárias de
ativo. Este quociente demonstra que a empresa NÃO tem capacidade para solver seus compromissos e, por esta
razão, dificilmente conseguiria um empréstimo para injetar capital de giro na empresa.
d) O quociente é de 86,40, ou seja, para cada unidade monetária de dívida, existem 86,40 unidades
monetárias de ativo. Este quociente demonstra que a empresa tem grande capacidade para solver seus
compromissos e poderá se beneficiar dessa situação para obter um empréstimo para injetar capital de giro
na empresa.
e) O quociente é de 82,00, ou seja, para cada unidade monetária de dívida, existem 82,00 unidades monetárias de
ativo. Este quociente demonstra que a empresa tem grande capacidade para solver seus compromissos e poderá
se beneficiar dessa situação para obter um empréstimo para injetar capital de giro na empresa.
45) Acerca da equação do balanço contábil, é correto afirmar:
a) Ativo = Passivo – Patrimônio Líquido
b) Passivo = Ativo + Patrimônio Líquido
c) Patrimônio Líquido = Ativo – Passivo
d) Patrimônio Líquido = Ativo + Passivo
e) Nenhuma das opções acima está correta.
46) Considere a seguinte situação e responda. A Cia. Prestadora de Serviços Ágil Ltda. está expandindo suas
operações e decide adquirir um novo caminhão para entregas. Considerando-se a limitação de caixa, o caminhão
será adquirido por meio da contratação de um empréstimo bancário. Qual o efeito do registro dessa operação no
balanço da companhia?
a) Aumento no Caixa/Bancos e aumento no Patrimônio Líquido
b) Aumento no Caixa/Bancos e diminuição do Patrimônio líquido
c) Aumento no Ativo Imobilizado e diminuição do Patrimônio Líquido
d) Aumento no Ativo Imobilizado e aumento no Passivo
e) Diminuição no Caixa/Bancos e aumento no Passivo
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Considerando-se o Balanço abaixo da Cia. Prestadora de Serviços Ágil Ltda.:

47) Qual o valor do capital total à disposição da empresa, o seu disponível imediato e o seu exigível,
respectivamente?
a) 3.000.000; 5.000 e 250.000
b) 2.750.000; 5.000 e 250.000
c) 2.750.000; 25.000 e 250.000
d) 2.150.000; 600.000 e 50.000
e) 2.150.000; 25.000 e 50.000
48) Dentre as opções abaixo, Indique quais são os exemplos de Ativos Intangíveis:
a) softwares, hardwares e patentes
b) softwares, carteira de clientes adquirida e direito de exploração de serviço público mediante concessão
ou permissão
c) softwares, marcas e benfeitorias em imóveis de terceiros
d) patentes, ágio e licenças
e) ações, direitos autorais e know-how
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49) Indique, dentre as contas relacionadas abaixo, as que possuem natureza devedora:
1 - Mercadorias
2 - Máquinas
3 - Duplicatas Descontadas
4 - Despesas Administrativas
5 - Reservas de Capital
6 - Depreciação Acumulada
7 - Marcas e Patentes
8 - Receita Operacionais
a) 1, 2, 4 e 7
b) 1, 3, 5 e 8
c) 2, 3, 7 e 8
d) 2, 3, 6 e 8
e) 2, 4, 6 e 7
50) O que caracteriza uma situação patrimonial líquida negativa?
a) Totalidade do Ativo maior que o Passivo Exigível
b) Totalidade do Ativo maior que a totalidade do Passivo
c) Totalidade do Ativo menor que o Passivo Exigível
d) Passivo Exigível maior que o Patrimônio Líquido
e) Passivo Exigível a Longo Prazo maior que o Passivo Exigível a Curto Prazo
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