SIMULADO ENADE 2022 - CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Concurso: Simulado Enade 2022 Banca: IBMEC Prova: Prova 1 - Curso: Formação Geral

1. Em relação aos direitos humanos, é correto afirmar:
I - São aqueles protegidos pela ordem internacional.
II - O principal fundamento dos direitos humanos no Brasil refere-se à dignidade da pessoa
humana.
III - A tortura é prática proibida sob a égide dos direitos humanos
a) Estão corretas as alternativas I, II e III;
b) Estão corretas apenas as alternativas I e II;
c) Estão corretas apenas as alternativas II e III;
d) Estão corretas apenas as alternativas I e III;
e) Todas as alternativas estão erradas.
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2. Durante o mês de junho de 2012 o Brasil sediou um dos principais eventos na agenda dos
organismos de governança global sobre o desenvolvimento sustentável, a Rio+20. Os números
relativos ao evento permitem dimensioná-lo. Mais de uma centena de chefes de Estado
estiveram presentes e, juntos, assinaram acordos e compromissos de defesa ambiental do
planeta que implicarão um gasto de 513 bilhões de dólares nos próximos anos (Rio+20 em
números, 2012). Duas décadas após a realização da Eco-92, a conferência de 2012 estava
dirigida, sobretudo, à renovação de compromissos políticos com o desenvolvimento sustentável
a partir da chamada economia verde.
“Fonte: STEIL, Carlos Alberto; TONIOL, Rodrigo. Além dos humanos: reflexões sobre o
processo de incorporação dos direitos ambientais como direitos humanos nas conferências das
Nações Unidas. Horizontes antropológicos, v. 19, n. 40, p. 283-309, 2013.”
Marque a alternativa correta:
a) Questões ecológicas, de um modo amplo, têm sido tematizadas como tópico incontornável na
elaboração de políticas com capacidades variadas de abrangência ao menos desde a década
de 1980.
b) Existe a adesão de países como Estados Unidos e China em todos os acordos internacionais
ambientais
c) Do grupo dos oito países que compõem o G8 todos os chefes de Estados estevam presente
no evento.
d) Hillary Clinton versou sobre o papel dos EUA nos acordos que estavam sendo firmados, bem
como articulou questões ecológicas com outras relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos
das mulheres.
e) O Vaticano assistiu com bons olhos o discurso de Hillary Clinton, porquanto a ideia dela
reforça a ideia da Igreja Católica em relação aos temas de direitos sexuais e reprodutivos das
mulheres.
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3. Enquanto o registro da primeira geração de direitos políticos, civis e cívicos se consolida
balizando o poder de ação do Estado, toma corpo a segunda geração dos direitos sociais,
econômicos e culturais, impondo uma ação positiva ao Estado, e uma terceira geração de
direitos, desta vez coletivos, emerge: direito à infância, direito ao meio ambiente, direito à
cidadania, direito ao desenvolvimento dos povos, enfim reconhecidos na Conferência de Viena,
em 1993.
Conforme o texto e em seus conhecimentos pretéritos:
a) Para que os direitos políticos e cívicos possam existir o Estado deve ser máximo, ou seja,
aplicando políticas públicas em todos os setores que envolvam a efetivação destes direitos.
b) Para os direitos de segunda geração o Estado deve se eximir da prestação repassando a
responsabilidade para o terceiro setor: à sociedade civil
c) Os direitos coletivos estão relacionados a unicidade do Estado bem como a visão da cultura
absoluta
d) O direito aos desenvolvimentos dos povos significa que nações com maior poder econômico
possa assumir o poder e a responsabilidade de desenvolver países menores.
e) Esse debate em Viena serviu de influência para os direitos que temos atualmente.
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4. Aos 38 anos, Maria da Penha Maia Fernandes era vítima, pela segunda vez, de tentativa de
homicídio. Essa violência se cobriu, todavia, de ao menos duas peculiaridades: o agente do
crime, que deixou Maria da Penha irreversivelmente paraplégica, não era um desconhecido,
mas seu próprio marido, e as marcas físicas e psicológicas derivadas da violência foram
agravadas por um segundo fator, a impunidade. Passaram-se dezenove anos da instauração do
processo penal, sem que houvesse qualquer decisão definitiva dos tribunais brasileiros.
Fonte: PIOVESAN, Flávia; IKAWA, Daniela. A violência doméstica contra a mulher e a proteção
dos direitos humanos. Direitos humanos no cotidiano jurídico, 2004.
Avalie as assertivas abaixo de acordo com seu conhecimento pretérito:
I - Segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ) a lei Maria da Penha protege também as
mulheres transexuais.
II – Ainda que exista a lei protetiva contra a violência doméstica, ela é irrelevante visto que, no
Brasil, já superamos esse tipo de violência.
III – Os direitos humanos não se relacionam com os direitos das mulheres.
a) Estão corretas as assertivas I, II e III;
b) Estão corretas apenas as assertivas I e II;
c) Estão corretas apenas as assertivas II e III;
d) Estão corretas apenas as assertivas I e III;
e) Apenas a assertiva I está correta.
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5. A inclusão do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) na constituição brasileira é
uma conquista recente da população por meio da mobilização de grupos da sociedade civil
organizada, com a Emenda Constitucional nº 64 de 2010. No entanto, antes deste marco
histórico, esse direito estava presente no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
que visa oferecer uma alimentação adequada e saudável aos estudantes durante o período em
que estão na escola. Em 2017, estava previsto o atendimento de 41 milhões de estudantes em
todo país pelo PNAE, incluindo creches, pré-escolas, escolas indígenas e quilombolas, ensino
fundamental e médio, e educação de jovens e adultos. O orçamento foi de R$ 4,15 bilhões a
serem repassados pelo governo federal aos estados e municípios (BRASIL, 2018).
GREENWOOD, Rebecca Louise; FONSECA, Alexandre Brasil. Alimentação na escola:
significados e possibilidades do comer e da comida para a promoção dos direitos humanos.
Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos, v. 6, n. 1, p. 103-127, 2018.
Com base no texto acima e em seus conhecimentos pretéritos marque a alternativa correta
I - O direito à alimentação adequada é um direito humano inerente a todas as pessoas de ter
acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente ou por meio de aquisições financeiras,
a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade adequadas e suficientes,
correspondentes às tradições culturais do seu povo e que garanta uma vida livre do medo, digna
e plena nas dimensões física e mental, individual e coletiva.
II - A Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso
regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o
acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de
saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e
socialmente sustentáveis
III – Todos devem ter direito à alimentação ainda que em desrespeito a sua cultura.
a) Estão corretas as assertivas I, II e III;
b) Estão corretas apenas as assertivas I e II;
c) Estão corretas apenas as assertivas II e III;
d) Estão corretas apenas as assertivas I e III;
e) Todas as assertivas estão erradas.
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6. Artigo 4 - Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de
escravos serão proibidos em todas as suas formas.
Fonte:
Declaração
Universal
dos
direitos
humanos;
disponível
em:
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos. Acesso em: 08/04/2022
Julgue as assertivas abaixo:
I – Somente existiu escravidão nas Américas e no período das grandes Navegações.
II – No mundo atual não existe mais escravidão.
III – Ainda que a escravatura tenha sido abolida, no Brasil, em 1888, seus efeitos perduram até
os dias atuais.

a) Estão corretas as assertivas I, II e III;
b) Estão corretas apenas as assertivas I e II;
c) Estão corretas apenas as assertivas II e III;
d) Estão corretas apenas as assertivas I e III;
e) Apenas a assertiva III está correta.
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7. O homem natural é tudo para si mesmo; é a unidade numérica, o inteiro absoluto, que só se
relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade
fracionária que se liga ao denominador, e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o
corpo social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem,
retirar–lhe sua existência absoluta para dar–lhe uma relativa, e transferir o eu para a unidade
comum, de sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da
unidade, e só seja percebido no todo.
ROUSSEAU, J. J. Emílio ou da Educação. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
O ponto de vista de Rousseau em relação ao homem no estado de natureza expresso no texto,
diz que
a) O homem natural só existe quando parte de uma unidade.
b) O homem natural era detentor de uma existência absoluta.
c) O homem natural é o inteiro absoluto no corpo social.
d) As instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político.
e) O homem natural corrompe a sociedade.
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8. “... Por outras palavras, não há determinismo, o homem é livre, o homem é liberdade. […] Não
encontramos diante de nós valores ou imposições que nos legitimem o comportamento. Assim,
não temos, nem atrás de nós nem diante de nós, no domínio luminoso dos valores, justificações
ou desculpas. Estamos sós e sem desculpas. É o que traduzirei dizendo que o homem está
condenado a ser livre. Condenado porque não criou a si próprio; e, no entanto, livre porque, uma
vez lançado ao mundo, é responsável por tudo o que fizer. ”
SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 09
“Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem como
circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e
transmitidas pelo passado”.
MARX, Karl; O 18 Brumário de Luís Bonaparte, p. 329
Sabe-se que Sartre e Marx divergem no que tange o conceito de liberdade. A partir dos excertos
acima e de seus conhecimentos sobre o tema nota-se que:
a) Sartre defende que há determinismo, Marx defende que o homem é livre independente das
circunstâncias.
b) Sartre defende que há determinismo e Marx estabelece um meio termo entre o determinismo
e a total liberdade do homem.
c) Quando Sartre afirma “o homem está condenado a ser livre”, diz o mesmo que Marx quando
defende que “os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem”.

d) Sartre diz que o homem é condenado a ser livre pelo fato de não poder escolher que não
quer escolher. Já Marx afirma que o homem tem suas possibilidades condicionadas pelo mundo
material em que vive.
e) A liberdade para Sartre não tem limites, já para Marx ela não existe.
Concurso: Simulado Enade 2022. Banca: IBMEC. Prova: Prova 1 - Curso Ciências Contábeis

9. O termo investimento pode ser definido como a decisão de aplicar determinada soma de
recursos em um ativo, baseada geralmente na expectativa de ganhos futuros (rendimentos ou
fluxos de caixa), resultando, assim, no possível aumento da riqueza de quem toma a decisão.
Como se pode observar, a decisão de investimento requer um processo objetivo e racional para
determinar onde, quando e quanto investir.
(CAMARGOS, Marcos Antônio de. Matemática Financeira: aplicada a produtos financeiros e à
análise de investimentos. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2013.)
Dentro desse contexto, métodos quantitativos para análise de investimentos visão proporcionar
ao investidor subsídios para uma tomada de decisão racional sobre aceitar ou rejeitar
determinados projetos.
Considerando os textos apresentados, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre
elas.
I. O método do Valor Presente Líquido, consiste em comparar o investimento inicial, ocorrido na
data zero, com os valores dos fluxos de caixa futuros (projetados) trazidos a valor presente (data
zero).
Porque
II. Utiliza a Taxa Interna de Retorno como taxa de desconto em seu cálculo para, assim, avaliar
se um projeto deve ser aceito ou não.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
e) As asserções I e II são proposições falsas.
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10. Na análise econômico-financeira são levados em consideração os indicadores de Estrutura
de Capital, Liquidez e Rentabilidade. Com relação a esses indicadores, avalie as afirmações
abaixo.
I. Os Índices de Liquidez procuram medir quão sólida é a base financeira de uma empresa.
II. O Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido mostra quanto a empresa imobilizou sem
comprometer a situação financeira.

III. O Índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido mostra quanto uma empresa ganhou para
cada R$ 100,00 de capital próprio investido.
IV. Os Índices de Estrutura de Capital mostram o retorno sobre o capital investido.
V. O Índice do Valor de Mercado da Ação evidencia o número de anos que o investidor deverá
esperar para ter de volta o capital investido.
É correto apenas o que se afirma em
a) I e III, apenas.
b) I e IV, apenas.
c) II e III, apenas.
d) II e V, apenas.
e) IV e V, apenas.
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11. A diretoria financeira da Cia. Itamaracá estabelece como política: manter o Capital Circulante
Líquido da empresa sempre positivo e acompanhar continuamente o desempenho dos seus
Índices de Liquidez. Para colocar em prática essa determinação, a empresa efetua a quitação
de 50% do saldo da conta de fornecedores, que venceria em até 120 dias. Quais as alterações
que o registro desse evento produz no CCL - Capital Circulante Líquido e no Índice de Liquidez
Corrente?
a) C.C.L.: Não altera.
Índice de Liquidez Corrente: Não altera.
b) C.C.L.: Não altera.
Índice de Liquidez Corrente: Aumenta.
c) C.C.L.: Aumenta.
Índice de Liquidez Corrente: Diminui.
d) C.C.L.: Diminui.
Índice de Liquidez Corrente: Diminui.
e) C.C.L.: Aumenta.
Índice de Liquidez Corrente: Aumenta.
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12. A partir dos dados publicados pela pesquisa Pulso Empresa: Impacto da Covid-19, a notícia
publicada em 16 de julho de 2020, pela Folha de São Paulo, noticiou que do total de 1,3 milhão
de empresas com atividades suspensas ou encerradas, 522 mil tiveram como motivação a
pandemia.
Embora tenha atingido todos os setores da economia brasileira, o setor de serviços teve o maior
impacto, sendo este setor o maior gerador de empregos.

Mesmo entre as 2,7 milhões de empresas que permaneceram em atividade, 70% relataram que
a pandemia teve impacto negativo sobre os negócios, contra 13,6% que avaliam como positivo o
efeito e oportunidades decorrentes deste momento.
Entre as medidas de enfrentamento adotadas pelas empresas figuram o adiamento do
pagamento de impostos, a antecipação de férias e o uso de crédito emergencial para
pagamento de pessoal.
Disponível
em:
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/07/522-mil-empresas-fecharam-as-portas-por-pand
emia-diz-ibge.shtml Acesso em: 15 de set. 2020. (Adaptado)

Considerando estas medidas de enfrentamento, avalie as afirmações a seguir:
I. O adiamento do pagamento de impostos impactará no índice de liquidez seca.
II. A antecipação de férias impactará o índice de liquidez corrente.
III. O uso do crédito emergencial resultará em redução do giro do estoque.

A partir dessas informações é correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
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13. Nos trabalhos realizados por um auditor independente, identificaram-se vários
procedimentos adotados pela Cia. Calada. No decorrer dos trabalhos, os seguintes fatos foram
encontrados:
I. A Provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída, tendo como base o índice de
inadimplência apresentado nos últimos cinco anos.
II. O Registro das receitas foi realizado pelo regime de caixa.
III. As Taxas de depreciação foram calculadas pelo método da soma dos dígitos, diferentemente
do último exercício em que foi adotado o método das quotas constantes, sem evidenciar em
notas explicativas.
IV. Os Estoques estavam avaliados acima do valor de mercado, sem a provisão correspondente.
V. As Despesas pagas antecipadamente foram registradas como ativo circulante.

Diante dos fatos encontrados na Cia. Calada, sob o ponto de vista da condução do trabalho de
auditoria, a conduta CORRETA do auditor independente responsável será
a) considerar como não relevantes todos os fatos encontrados.
b) oferecer serviço de consultoria para corrigir os fatos encontrados.
c) solicitar a empresa correções para os fatos I, II e V.
d) solicitar a empresa correções para os fatos II, III e IV.
e) solicitar a empresa correções para todos os fatos encontrados.
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14. A NBC T 16.11, aprovada pela Resolução CFC n° 1.366/2011, estabelece a conceituação, o
objeto, os objetivos e as regras básicas para mensuração e evidenciação dos custos no setor
público e apresenta o Subsistema de Informação de Custos do Setor Público (SICSP), sendo
um de seus objetivos apoiar a tomada de decisão em processos,
tais como comprar ou alugar, produzir internamente ou terceirizar determinado bem ou serviço.
Visando a capacitação de policiais federais, o governo federal decidiu pela realização de um
treinamento em regime de tempo integral de um grupo de 100 policiais, pelo período de 15 dias.
Com relação à alimentação desses policiais
durante o treinamento, apurou-se, com base nas informações constantes do SICSP, que o custo
diário das refeições de um policial seria de R$ 28,00 e o custo de oportunidade identificado na
localidade do treinamento, considerados o mesmo período e os mesmos requisitos alimentares,
seria de R$ 20,00 por indivíduo. Considerando essa situação hipotética, e o que se pode
observar em uma Demonstração do Resultado Econômico (DRE), avalie as afirmações a seguir.

I. O SICSP é o sistema adequado para a consulta das informações demandadas para a
alimentação dos policiais federais inscritos no treinamento.
II. Para dar lastro ao processo decisório, notas explicativas devem apresentar o método de
custeio adotado para a apuração dos custos para os objetos de custos e, também, os principais
critérios de mensuração utilizados.
III. O resultado econômico apurado indica pela produção interna do serviço de alimentação.
É correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
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15. Uma empresa que utiliza o método de custeio de absorção para a apuração dos custos dos
produtos fabricou, em determinado período, 50000 unidades de um dos produtos de sua linha,
com custo total de produção de R$ 1 000 000,00 e custo unitário variável de R$ 8,00. A empresa
estima que, para o próximo período, haverá aumento na produção de 20% do referido produto,
mantida a estrutura atual de custos, sem necessidade de modificação da capacidade de
produção já instalada.
Nessa situação, dado o novo volume de produção, o custo unitário de produção, mantido o
método do custeio por absorção, será de
a) 8
b) 9.6
c) 18
d) 20
e) 21.6
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16. As empresas A e B adquiriram, na mesma data, 01/07/X7, equipamentos idênticos e nas
mesmas condições, por R$ 60.000,00 cada um, com vida útil estimada em 5 (cinco) anos. Os
equipamentos foram colocados em funcionamento imediatamente e nenhuma empresa
considerou o seu valor residual. Em 31/12/X7, o saldo de depreciação acumulada dos referidos
equipamentos, nas empresas A e B, respectivamente, foi de R$ 6.000,00 e de R$10.000,00.
Com base nas informações disponíveis, os métodos de depreciação adotados pelas empresas A
e B foram:
a) Horas de Trabalho e Soma dos Dígitos.
b) Horas de Trabalho e Unidades Produzidas.
c) Quotas Constantes e Soma dos Dígitos.
d) Quotas Constantes e Unidades Produzidas.
e) Soma dos Dígitos e Quotas Constantes.
Concurso: Enade 2012. Banca: INEP. Prova: Ciências Contábeis

17. A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) tem por finalidade evidenciar a riqueza criada
pela entidade e sua distribuição durante determinado período. Seus dados, em sua grande
maioria, são obtidos principalmente a partir da Demonstração do Resultado.
A respeito desse tema, avalie as afirmações a seguir.
I. A DVA da empresa informa a riqueza criada pelos usuários externos em determinado período
e a forma como tais riquezas foram distribuídas.
II. O valor adicionado representa a riqueza criada pela empresa, medida, de forma geral, pela
diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros, incluindo também o
valor adicionado recebido em transferência, ou seja, produzido por terceiros e transferido à
entidade.

III. A receita de venda de mercadorias, de produtos e de serviços representa os valores
reconhecidos na contabilidade pelo regime de competência e incluídos na demonstração do
resultado do período.
IV. A DVA apresenta a distribução da riqueza criada para os agentes que contribuíram para a
sua geração, incluindo os sócios acionistas.
É correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) I, III e IV.
e) II, III e IV
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18. A empresa Ceres, em janeiro de 2020, iniciou um projeto de sistemas coordenado pela sua
área de Tecnologia da Informação com o objetivo de venda futura. Até o final de outubro de
2020, a empresa tinha incorrido em gastos no valor de R$ 500.000,00. Em 01/12/2020, a
empresa conseguiu demonstrar a viabilidade econômica desse projeto. Em dezembro de 2020,
os gastos com o desenvolvimento do projeto foram R$ 300.000,00, totalizando um gasto de R$
800.000,00 para o desenvolvimento do referido projeto.
Sabendo-se que o valor recuperável estimado, em 31/12/2020, foi R$ 400.000,00, o valor que a
empresa deveria ter apresentado na conta Intangível, referente a este projeto, é, em reais,
a) 800.000,00.
b) 500.000,00.
c) 100.000,00.
d) 400.000,00.
e) 300.000,00.

Concurso: Enade 2015. Banca: INEP. Prova: Ciências Contábeis

19. É muito importante que o empreendedor conheça o próprio negócio, para não deixar, nas
mãos de terceiros, cuidados essenciais como a boa gestão de custos. O conhecimento do
assunto auxilia o proprietário do negócio a ter uma boa gestão financeira: administrar e
controlar os custos gerados na produção e comercialização de serviços ou produtos. O preço
final de um serviço prestado ou produto vendido depende do quanto é investido para que ele
exista. Caso a gestão de custos não seja eficaz, corre-se o risco de a empresa cobrar valores
que não condizem com a realidade, o que pode afetar as margens de lucro, o volume de
vendas ou o andamento geral do negócio.

Considerando essas informações, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Quando o preço de venda de um produto ou serviço é determinado pelo mercado, a empresa
só ampliará sua margem de lucro por meio da redução de custos e aumento da produtividade.
PORQUE
II. Praticar preços acima do mercado, quando os produtos ou serviços não agregam valores que
os diferenciem de outros produtos similares disponíveis, provocará queda da demanda
esperada, uma vez que os consumidores tenderão a comprar dos concorrentes.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
e) As asserções I e II são proposições falsas.

Concurso: Enade 2009. Banca: INEP. Prova: Ciências Contábeis

20. O Sistema de Informação Contábil, ou SIC, é uma importante ferramenta no fornecimento de
informações aos usuários internos e externos de uma empresa e é um dos componentes do
Sistema de Informação Gerencial. A competitividade mercadológica e o recente processo de
globalização, fizeram os gestores de empresas contarem cada vez mais com os relatórios
contábeis em busca de informações que possam ser úteis para o gerenciamento empresarial.
Em relação aos Sistemas de Informações, analise as afirmativas que se seguem:
I. As entradas, os mecanismos de processamento e as saídas são elementos de um Sistema de
Informações.
II. O Plano de Contas de uma empresa é usado no processamento dos dados do Sistema de
Informação Contábil.
III. O Balanço Patrimonial é um dado a ser processado no Sistema de Informação Contábil.
IV. A Folha de Pagamento dos funcionários de uma empresa é um exemplo de informação
(output) do Sistema de Informação Contábil.
Estão CORRETAS apenas as afirmativas:
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) II e V.
e) III e V.

Concurso: Enade 2012. Banca: INEP. Prova: Ciências Contábeis

21. Um sistema de informações é um conjunto de subsistemas inter-relacionados que funcionam
conjuntamente para coletar, processar, armazenar, transformar e distribuir informações para fins
de planejamento, tomada de decisões e controle.
MOSCOVE, S.; SIMKIN, M. G.; BAGRANOFF, N. A. Sistemas de informações contábeis. São
Paulo: Atlas, 2002 (adaptada).
O subsistema de inventário de estoques e custo implica a adoção de controles internos
necessários para a gestão eficiente desses itens. Os procedimentos que devem ser
considerados na revisão desse subsistema pela auditoria interna incluem
I. o exame dos registros físicos e financeiros dos estoques, os quais devem estar contabilizados
com base nos princípios da contabilidade.
II. a comprovação física dos estoques, que pode ser realizada por meio de testes estatísticos,
utilizando critérios estabelecidos para definição de amostragem e de extensão dos testes a
serem realizados.
III. o exame da avaliação dos estoques, essencial para uma análise da eficiência do subsistema
de controle patrimonial e do subsistema de gestão de impostos, servindo como fonte de
veracidade das quantidades e de comprovação física.
IV. a circularização dos valores constantes nos saldos dos relatórios internos, destacando as
quantidades em estoque, especificações completas, bem como as solicitações de certificados
de depósitos em consignação ou de ônus.
É correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) I, III e IV.

Concurso: Enade 2015. Banca: INEP. Prova: Ciências Contábeis

22. De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
(NBCASP), as Demonstrações Contábeis devem ser elaboradas e publicadas pelos entes da
Federação, de modo a permitir e evidenciar a consolidação das contas públicas em âmbito
nacional.

A partir dessas informações, avalie as afirmações a seguir.

I. O Balanço Orçamentário deve demonstrar as receitas e despesas previstas, em confronto com
as realizadas.
II. O Balanço Financeiro deve evidenciar as receitas e despesas orçamentárias, bem como os
ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício
anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.
III. A Demonstração das Variações Patrimoniais deve evidenciar as alterações verificadas no
patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicar o resultado
patrimonial do exercício.
IV. A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite a análise da capacidade da entidade de gerar
caixa e equivalentes de caixa, e a análise da utilização de recursos próprios e de terceiros em
suas atividades.
É correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) III e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.

Concurso: Enade 2018. Banca: INEP. Prova: Ciências Contábeis

23. Uma entidade comercial adquiriu por R$ 100 000,00, em 02/01/2018, um instrumento
financeiro com vencimento em 31/06/2025, com taxa de juros de 12% a.a. No momento da
verificação das contas encerradas em 30/06/2018, o valor de mercado do título era de R$ 104
500,00. O auditor analisou a operação e avaliou que os juros e o ajuste a valor de mercado
foram reconhecidos, ambos, no resultado do exercício. Verificou também que a empresa tinha
por modelo de negócios manter o título até o vencimento. Nessa situação, na ocasião da
auditoria, o auditor deveria ter recomendado que:
a) os lançamentos contábeis fossem revisados, pois conforme o modelo de negócio da entidade,
apenas os juros devem ser registrados no resultado.
b) os lançamentos contábeis fossem revisados, pois conforme o modelo de negócio da entidade,
os juros devem ser registrados em outros resultados abrangentes.
c) os lançamentos contábeis fossem revisados, pois conforme o modelo de negócio da entidade,
o ajuste a valor de mercado deve ser diferido em obrigações exigíveis em longo prazo.
d) os lançamentos contábeis fossem revisados, pois conforme o modelo de negócio da entidade,
os juros e o ajuste a valor de mercado devem ser registrados em outros resultados abrangentes.
e) os lançamentos contábeis fossem revisados, pois conforme o modelo de negócio da entidade,
os juros devem ser registrados em outros resultados abrangentes, ao passo que o ajuste a valor
de mercado deverá ser lançado no resultado.

Concurso: Enade 2015. Banca: INEP. Prova: Ciências Contábeis

24. As Características Qualitativas Fundamentais, previstas na Estrutura Conceitual para
Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, são a relevância e a representação
fidedigna.
No que diz respeito a essas características, avalie as afirmações a seguir.
I. A informação contábil-financeira é relevante quando capaz de fazer diferença, com valor
preditivo e/ou confirmatório, nas decisões.
II. A informação pode ser capaz de fazer diferença em uma decisão ainda que alguns usuários
decidam não levá-Ia em consideração.
III. Para ser representação fidedigna, a realidade retratada deve ser completa e neutra, e estar
livre de erro.
É correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

Concurso: Enade 2018. Banca: INEP. Prova: Ciências Contábeis

25. Os dirigentes de uma empresa que industrializa máquinas para o setor calçadista pretendem
aumentar a oferta de novos equipamentos. Atualmente todos os controles operacionais da
empresa são executados de forma manual, havendo muito pouca interação entre os setores. Os
diretores acreditam que investimentos em recursos tecnológicos poderiam proporcionar bons
resultados para a empresa, principalmente com o aumento das atribuições de cada
departamento, que ocorrerá a partir da oferta de novos produtos. Considerando essa situação,
avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A implantação de um programa ERP (enterprise resource planning) nessa empresa contribuirá
para a agilidade e a eficácia no planejamento, no controle e na tomada de decisão.

PORQUE
II. O programa ERP, dispondo da tecnologia necessária ao armazenamento e ao fluxo das
informações de negócios, permitirá a integração entre os departamentos da empresa.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
a)
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
e) As asserções I e II são proposições falsas.

Concurso: Simulado Enade 2022. Banca: IBMEC. Prova: Prova 1 - Curso Ciências Contábeis

26. Situação hipotética: A Cia Estratégia Contábeis S/A apresentou, em 31.12.20x0, as
informações para cálculo do EVA conforme tabela abaixo:
CUSTO DO CAPITAL PRÓPRIO
18%
PATRIMONIO LÍQUIDO
R$ 3.000.000,00
LUCRO LÍQUIDO
R$ 600.000,00
Diante das informações apresentadas, o valor do EVA corresponde a:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 80.000,00.
R$ 40.000,00.
R$ 60.000,00.
R$ 50.000,00.
R$ 70.000,00.

Concurso: Simulado Enade 2022. Banca: IBMEC. Prova: Prova 1 - Curso Ciências Contábeis

27. A empresa Estratégia Contábeis S/A trabalha com produção por ordem. Ela produz e vende
o produto “Alfa”, cuja produção é concluída ao final de quatro anos. Em 01/01/X1, ela recebeu
uma encomenda de “Alfa”, no valor de R$ 2.000.000. Os custos estimados em todo o processo
são de R$ 1.600.000. Em X1, a entidade incorreu em custos de R$ 640.000.
Assinale a opção que indica o resultado contabilizado em 31/12/X1.
a) R$ 140.000.
b) Zero.
c) R$ 160.000.
d) R$ 400.000.
e) 1360000

Concurso: Simulado Enade 2022. Banca: IBMEC. Prova: Prova 1 - Curso Ciências Contábeis

28. Relacione as características qualitativas de melhoria de informações financeiras úteis às
suas respectivas explicações.
1. Comparabilidade
2. Capacidade de verificação
3. Tempestividade
4. Compreensibilidade

( ) permite aos usuários identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens.
( ) implica em classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e conciso.
( ) significa disponibilizar informações aos tomadores de decisões a tempo para que sejam
capazes de influenciar suas decisões.
( ) ajuda a garantir aos usuários que as informações representem de forma fidedigna os
fenômenos econômicos que pretendem representar
Assinale a opção que apresenta, segundo a ordem apresentada, a relação correta.
a) 4 – 2 – 3 – 1.
b) 4 – 3 – 2 – 1
c) 1 – 2 – 3 – 4
d) 1 – 4 – 3 – 2
e) 2 – 4 – 1 – 3

Concurso: Simulado Enade 2022. Banca: IBMEC. Prova: Prova 1 - Curso Ciências Contábeis

29. A empresa Estratégia Contábeis S/A adquiriu um instrumento financeiro no valor de R$
600.000,00, com remuneração estabelecida de R$ 65.000,00 para o vencimento. No
vencimento, esse título possuía valor justo de R$ 680.000,00.
Considerando essa situação e as normas acerca do reconhecimento, da mensuração e do
registro das operações contábeis dessa natureza, especialmente o CPC 48, assinale a opção
correta.
a) Se a empresa avaliar o título pelo custo amortizado na data do vencimento, ela deverá
registrar os valores de R$ 15.000,00 e R$ 65.000,00 como receita de juros.
b) Se a empresa avaliar o instrumento financeiro pelo valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, ela deverá registrar um crédito de R$ 15.000,00 em conta de ajuste de avaliação
patrimonial em seu patrimônio líquido e um crédito de R$ 65.000,00 na conta receita de juros.
c) Se a empresa avaliar o instrumento financeiro pelo valor justo por meio de resultado, ela
deverá registrar apenas o crédito de R$ 80.000,00 em conta de ajuste de avaliação patrimonial
em seu patrimônio líquido.
d) Se a empresa avaliar o instrumento financeiro pelo valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, ela deverá registrar um crédito de R$ 80.000,00 em conta de ajuste de avaliação
patrimonial.
e) Se a empresa avaliar o instrumento financeiro pelo custo amortizado, o registro proporcionará
um crédito de R$ 15.000,00 na conta de ajuste de avaliação patrimonial no patrimônio líquido da
empresa e R$ 65.000,00 correspondentes a receita de juros na demonstração do resultado do
exercício.

Concurso: Simulado Enade 2022. Banca: IBMEC. Prova: Prova 1 - Curso Ciências Contábeis

30. A Empresa Estratégia Contábeis S/A é uma empresa de consultoria e é tributada pelo lucro
real. Os resultados a seguir foram apresentados durante o mês de janeiro de 2022.

Receitas de vendas
Impostos sobre vendas
Cancelamento de vendas
Custos dos serviços prestados
Despesas operacionais
Vendas
Administrativas e gerais
Financeiras, líquidas
Outras despesas operacionais

Reais
500.000,00
–71.250,00
–15.000,00
–200.000,00
–33.100,00
–62.062,50
–16.550,00
–8.275,00

Informações adicionais:
De acordo com o LALUR (Livro de Apuração de Lucro Real), deverão ser considerados, ainda,
para o cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social, as seguintes informações:
Adições: R$ 75.000,00.
Exclusões: R$ 140.000,00.
O imposto de renda e o adicional do imposto de renda correspondem, respectivamente, a:
a) R$ 4.314,38 e R$ 876,25.
b) R$ 7.314,38 e R$ 976,25.
c) R$ 9.314,38 e R$ 1.456,25.
d) R$ 11.064,38 e R$ 1.876,25
e) R$ 13.935,63 e R$ 2.623,75
Concurso: Simulado Enade 2022. Banca: IBMEC. Prova: Prova 1 - Curso Ciências Contábeis

31. Com base nas informações fornecidas pela contabilidade da empresa Estratégia S/A a
seguir, responda às questões.
Vendas Brutas de Mercadorias
200.000,00
Estoque inicial de Mercadorias
80.000,00
Compras líquidas
40.000,00
Estoque final de mercadorias
40.000,00
Despesas gerais e administrativa
50.000,00
Receitas Financeiras
10.000,00
Despesas Financeiras
6.000,00
Impostos sobre vendas
–
17%
Considerando o que prevê a legislação societárias, o lucro bruto apurado no período
corresponde a (R$):
a) 34.000,00.
b) 80.000,00.
c) 120.000,00.
d) 86000
e) 30000

Concurso: Simulado Enade 2022. Banca: IBMEC. Prova: Prova 1 - Curso Ciências Contábeis

32. O Pronunciamento Contábil CPC 09 estabelece que para os investidores e outros usuários,
essa demonstração proporciona o conhecimento de informações de natureza econômica e
social e oferece a possibilidade de melhor avaliação das atividades da entidade dentro da
sociedade na qual está inserida. A decisão de recebimento por uma comunidade (Município,
Estado e a própria Federação) de investimento pode ter nessa demonstração um instrumento de
extrema utilidade e com informações que, por exemplo, a demonstração de resultados por si só
não é capaz de oferecer.
Disponível
em:
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=40
Acesso em 31/03/2022 (adaptado)
A partir desses conceitos estabelecidos pelo CPC 09, avalie as afirmações a seguir, a respeito
Demonstração do Valor Adicionado (DVA).
I. Evidencia a criação de valor pela empresa e sua distribuição igualitária entre os agentes
econômicos que contribuíram nesse processo.
II. Deve evidenciar o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição entre os
elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, bem como a parcela da riqueza não
distribuída.
III. Sua elaboração está fundamentada nos princípios contábeis, proporcionando aos usuários
das demonstrações contábeis informações relativas à parcela de contribuição que a entidade
tem na formação do produto interno bruto.
IV. A DVA mostra a riqueza criada pela empresa, seu Produto Interno Bruto (PIB), em
determinado período, e como essa riqueza é distribuída ou transferida. É correto afirmar que a
soma dos valores adicionados por todas as empresas, apurados em suas respectivas DVAs,
iguala‐se ao valor do PIB do país.
Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III e IV
b) II e IV, apenas.
c) III e IV, apenas.
d) I, II e III, apenas
e) I e III, apenas.

Concurso: Simulado Enade 2022. Banca: IBMEC. Prova: Prova 1 - Curso Ciências Contábeis

33. A empresa industrial Estratégia Contábeis S/A, que produz um único produto, incorreu nos
seguintes custos e despesas durante o mês de dezembro de 2017:
Custos fixos: R$ 300.000,00
Custos variáveis:
Matéria-prima: R$ 120,00/unidade
Mão de obra direta: R$ 90,00/unidade
Despesas fixas: R$ 100.000,00
Despesas variáveis: R$ 40,00/unidade

Informações adicionais:
Preço de venda: R$ 2.000,00/unidade
Impostos sobre a Venda: 10% da receita de vendas
Quantidade produzida: 2 000 unidades
Quantidade vendida: 1 500 unidades
Sabendo que essa empresa utiliza o Método de Custeio por Absorção, o custo unitário da
produção do período foi de
a) R$ 120,00.
b) 210
c) 360
d) 400
e) 410

Concurso: Simulado Enade 2022. Banca: IBMEC. Prova: Prova 1 - Curso Ciências Contábeis

34. A NBC TA 200 (R1) trata das responsabilidades gerais do auditor independente na condução
da auditoria de demonstrações contábeis em conformidade com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Os princípios fundamentais de ética profissional para o auditor,
quando da condução de auditoria de demonstrações contábeis, estão listados a seguir, à
exceção de um. Assinale-o.
a) Conduta profissional
b) Integridade.
c) Objetividade
d) Confidencialidade
e) Agilidade

Concurso: Simulado Enade 2022. Banca: IBMEC. Prova: Prova 1 - Curso Ciências Contábeis
35. A sociedade empresária Estratégia Contábeis apresentou indicador de liquidez corrente de
0,9, em 2021 e de 0,5, em 2022.
Assinale a opção que indica uma possível causa para a diminuição.
a) Aumento de capital social em dinheiro.
b) Compra à vista de ativo imobilizado
c) Pagamento antecipado de despesas de aluguel.
d) Venda de ações em tesouraria por um valor acima do custo.
e) Reconhecimento de salários a pagar.

