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AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

 O candidato deverá obrigatoriamente observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 

contaminação e disseminação da COVID-19. 

 Deixe sobre a mesa apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 

 Retire dos bolsos qualquer material ou objeto e coloque em embaixo da mesa ou no chão. 

 Verifique se sua prova é para o cargo em que se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 à 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas 

reclamações posteriores por falha de impressão. 

 Confira os dados em seu Cartão Resposta. Assine apenas no campo Assinatura do Candidato. 

 Preencha o Cartão Resposta com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta correta. A resposta correta deve ser marcada no 

Cartão Resposta. 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas de forma diferente ao indicado no cartão resposta, 

ocasionarão a anulação da questão. 

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03h, incluso o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após transcorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após o término da prova. 

 

Boa prova!! 

 

________________________________________________________________________________ 

Respostas para conferência 
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Língua Portuguesa 

 

Leia o texto e responda as duas próximas questões.  

 

Durante a Antiguidade, realizavam-se na cidade de Atenas concursos dramáticos anuais, por 

ocasião dos grandes festejos em honra à divindade de Dionísio. No ano de 487 a. C., pela primeira 

vez um concurso de peças cômicas passou a fazer parte das festividades (até então, apenas peças 

sérias – as tragédias – eram permitidas). Nascia o gênero teatral da comédia. (ARISTÓFANES. 

Lisístrata. Porto Alegre: L&PM, 2007. Tradução de Millôr Fernandes) 

 

01. Depreende-se corretamente do texto: 

I. O deus Dionísio compactuava com as festas realizadas em Atenas. 

II. A comédia e a tragédia são consideradas gêneros teatrais. 

III. Até o ano de 487 a. C. apenas peças dramáticas eram encenadas nos festejos em honra à 

divindade de Dionísio. 

IV. Durante a Antiguidade a comédia não era bem recebida pelo público pois provocava o riso. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I e III. 

 

02. É correto o que se afirma em: 

A) A comédia nasceu em uma festividade em honra à divindade de Dionísio. 

B) Em Atenas, localizada no norte do Brasil, encenavam-se peças cômicas, consideradas não sérias. 

C) A tragédia é um gênero teatral superior em relação a comédia. 

D) O texto objetiva mostrar a origem da tragédia. 

 

03. Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 

O ___________ da mensagem de Jesus parece ser o anúncio do _________ advento de um certo  

“Reino de Deus”. Na maior parte dos casos, depois desta vida. Mas, também, às vezes, nesta vida. 

Um dia, _______ vida será o depois desta vida (Paulo Leminski).  

A) Excensial – iminente – esta. 

B) Essencial – eminente – essa. 
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C) Essencial – iminente – esta. 

D) Escencial – iminente– essa. 

 

04. Considerando a acentuação tônica, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) 

falso. 

(    ) As palavras “gramática” e “partir” são, respectivamente, proparoxítona e oxítona. 

(    ) “Nós” é uma palavra oxítona. 

(    ) “César” não é proparoxítona, tampouco oxítona. 

(    ) “Despretensiosamente” é uma palavra proparoxítona. 

(    ) “Café” é uma palavra paroxítona. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, V, V, F, V. 

B) V, V, F, V, F. 

C) V, F, V, F, V. 

D) V, V, V, F, F. 

 

05. Assinale a alternativa verdadeira.  

A) A palavra “urubu” deveria ser acentuada graficamente, como “bisavô” e “metrô”. 

B) As palavras “proteína”, “saída” e “baú” acentuam-se pela mesma razão. 

C) As palavras “médico”, “tétrico” e “revólver” são acentuadas por serem proparoxítonas. 

D) Os vocábulos “é”, “lá” e “nós” recebem acento por constituírem monossílabos tônicos fechados. 

 

06. Observe as frases: 

I. Mário beijou a boca dela. 

II. Ela é a protagonista da peça. 

III. Descer a ladeira para baixo com a carriola é mais fácil. 

IV. Raisa recebeu rosas do rei. 

Assinale a afirmativa correta:  

A) Na I ocorre uma ambiguidade.  

B) Na III ocorre um pleonasmo vicioso. 

C) Na IV ocorre um cacófato. 

D) Na II arcaísmo. 
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07. Qual a função sintática do termo “estudar” na oração: “Madalena gostaria de estudar 

odontologia”. 

A) Complemento verbal. 

B) Sujeito. 

C) Predicado. 

D) Adjunto adverbial. 

 

08. Dê a função sintática do termo destacado em Mário pretende ter “dinheiro e poder”: 

A) Sujeito.  

B) Adjunto adverbial. 

C) Objeto direto. 

D) Aposto.  

 

09. Assinale a frase em que foi empregada a ênclise.  

A) Para não zangá-lo, tive de sair.  

B) Não o vejo desde a semana passada. 

C) Não me submeterei as suas ordens. 

D) Juventino é um verdadeiro cavalheiro: poder-se-ia dizer que quase um aristocrata. 

 

10. Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas. 

Ele faltou_____ todas as reuniões. 

Vamos ____ cidade logo depois de receber o pagamento. 

O homem ficou _____ vagar pela cidade. 

A) à – a – a.  

B) à – à – à.  

C) a – à – à.  

D) a – à – a.  

 

Conhecimentos Gerais 

 

11.  A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), também conhecida como _________, 

foi fundada em ______, com o objetivo, em primeiro lugar, de atuar como um obstáculo à ameaça 

de expansão _________ na Europa após a ____________. Assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas: 
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A) Aliança Atlântica, 1949, soviética, Segunda Guerra Mundial. 

B) Aliança Militar, 1991, soviética, Guerra Fria.  

C) Aliança Atlântica, 1959, soviética, Guerra Fria.  

D) Aliança Atlântica, 1991, soviética, Segunda Guerra Mundial. 

 

12. Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, os quatro países mais populosos do 

mundo em 2022.  

A) China, Estados Unidos, Japão e Paraguai. 

B) China, Índia, Argentina e Nigéria.  

C) Índia, Paquistão, Japão e Rússia.  

D) China, Índia, Estados Unidos e Indonésia.  

 

13.  O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Maravilha (Lei Complementar nº 03/2002 e 

suas atualizações), no Art. 90 estabelece os critérios para promoção por merecimento. Sobre a 

promoção por merecimento, nos termos da lei citada, assinale a correta: 

A) A promoção por merecimento é de 2% (dois por cento) a cada ano de serviço público municipal. 

Para incorporar no vencimento a promoção por merecimento, o servidor deverá comprovar através 

de certificado, 40 (quarenta) horas de curso.  

B) A promoção por merecimento é de 1% (dois por cento) a cada ano de serviço público municipal. 

Para incorporar no vencimento a promoção por merecimento, o servidor deverá comprovar através 

de certificado, 40 (quarenta) horas de curso.  

C) A promoção por merecimento é de 1% (dois por cento) a cada ano de serviço público municipal. 

Para incorporar no vencimento a promoção por merecimento, o servidor deverá comprovar através 

de certificado, 80 (oitenta) horas de curso.  

D) A promoção por merecimento é de 2% (dois por cento) a cada ano de serviço público municipal. 

Para incorporar no vencimento a promoção por merecimento, o servidor deverá comprovar através 

de certificado, 20 (vinte) horas de curso.  

 

14. O relatório “Groundswell” publicado pelo Banco Mundial em 13/09/2021, publicou um alerta 

preocupante sobre os efeitos das mudanças climáticas na vida dos seres humanos já para os 

próximos anos. Segundo esse relatório cerca de 216 milhões de pessoas em seis regiões do mundo 

serão forçadas a se mudarem de seus países até 2050 para fugirem de eventos climáticos adversos. 

Dentre as causas, as pessoas serão forçadas a se mudar, exceto por: 

A) Diminuição das temperaturas terrestres. 



Concurso Público - Município de Maravilha/SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 02/2022 

6 

Prova Fiscal de Tributos 

Unoesc - Universidade do Oeste de Santa Catarina 

B) Temperaturas muito elevadas. 

C) Diminuição da produtividade no campo como um todo. 

D) Eventos climáticos extremos. 

 

15. Os mares podem ser vistos como mares interiores, abertos ou fechados. Os mares interiores 

estão ligados ao oceano por meio de estreitos canais mas encontram-se quase totalmente envolvidos 

por terra. São exemplos de mares interiores, exceto: 

A) Báltico. 

B) Negro. 

C) Morto.  

D) Mediterrâneo. 

 

Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

16. A empresa Vitória Régia Comércios Ltda, apresentou em seu Balancete de Verificação, em 

31/10/2022, as seguintes contas com seus respectivos saldos: 

Caixa e Equivalentes R$ 28.000,00  

Edificações em Uso R$ 188.000,00  

Venda de mercadorias R$ 420.000,00  

Terrenos de Uso R$ 235.000,00  

Ações em Tesouraria R$ 28.000,00  

Fornecedores R$ 87.500,00  

Receita financeira 3.500,00 

Estoque de Mercadorias para Revenda R$ 24.000,00  

Patentes R$ 18.500,00  

Capital Subscrito R$ 250.000,00  

Custos da mercadoria vendida R$ 160.000,00  

Investimentos em Controladas R$ 55.000,00  

Reserva Legal R$ 32.500,00  

Despesa com depreciação R$ 45.120,00  

Despesa com energia R$ 13.356,00  

Capital a Integralizar R$ 8.000,00  

Salários a Pagar R$ 35.020,00  

Receita Serviços prestados R$ 60.000,00  
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Impostos a Recolher R$ 33.820,00  

Reserva Estatutária R$ 42.100,00  

Depreciação Acumulada de Veículos R$ 55.200,00  

Clientes R$ 85.060,00  

Aplicação de Liquidez Imediata R$ 25.000,00  

Despesa com juros R$ 75.000,00 

A partir dos dados apresentados ao final do mês de outubro de 2022, o lucro bruto da empresa 

Vitória Régia Comércios Ltda foi de: 

A) R$ 124.500,00.  

B) R$ 320.000,00. 

C) R$ 323.500,00.  

D) R$ 190.024,00. 

 

17. Considere que a empresa Tijucas Ltda, possui em seus relatórios contábeis, os seguintes saldos 

de contas, em dezembro de 2021. 

Imobilizado – R$ 6.763.696 

Despesas pagas antecipadamente – R$ 122.776 

Reserva Legal e Estatutária –  R$ 2.711.880 

Aplicações Financeiras – R$ 322.457 

Estoque de Material de consumo – R$ 2.100.140 

Estoque de Mercadoria para revenda – R$ 3.200.440 

Tributos a Recuperar – R$ 823.000 

Seguros a apropriar – R$ 420.000 

Contas a Receber Longo Prazo – R$ 3.061.780 

Participações em Coligadas – R$ 5.330.121 

Obrigações Fiscais – R$ 223.567 

(-) Depreciação acumulada – R$ -2.083.890 

Marcas e Patentes – R$ 1.173.000 

(-) Amortização acumulada – R$ -834.700 

Capital Social Subscrito – R$ 20.786.071 

Outras Contas a Receber – R$ 6.322.778 

Ajustes de Avaliação Patrimonial – R$ 55.000 

Empréstimo a Longo Prazo – R$ 2.300.456 

Lucros/Prejuízos Acumulados – R$ 587.145 
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Caixa – R$ 2.200.340 

Aluguel a pagar – R$ 30.000 

Financiamento Curto Prazo – R$ 268.559 

Capital Social a Integralizar – R$-100.000 

Provisões Previdenciárias e Trabalhistas – R$ 948.385 

Fornecedores – R$ 1.038.999 

Obrigações Sociais e Trabalhistas – R$ 71.876 

Classifique as contas de acordo com grupo de contas a qual pertencem no Balanço Patrimonial.  

Observando apenas os saldos acima, é correto afirmar que: 

A) O Ativo Circulante é de R$ 13.410.007. 

B) O Ativo Não Circulante é de R$ 15.511.931. 

C) O Passivo Circulante é de R$ 3.248.841. 

D) O Patrimônio Líquido é de R$ 24.040.096. 

 

18. A empresa SiliconTech comprou um software operacional, em janeiro/2021, com direito de 

usufruto por 3 anos, no valor de R$ 7.400,00. A empresa teve ainda o gasto de R$ 600,00 com a 

instalação e testes para verificar o funcionamento do sistema. Considerando que o sistema começou 

a ser utilizado ainda em janeiro/2021, a empresa SiliconTech, terá registrada no ano de 2021, 

despesa com amortização, pelo método linear, no valor de: 

A) R$ 2.222,22. 

B) R$ 2.466,67. 

C) R$ 2.444,44. 

D) R$ 2.666,67. 

 

19. Um Sociedade Empresária comprou, em 1º Janeiro de 2021, uma máquina registrada 

contabilmente no valor de R$ 300.000,00. A vida útil do ativo foi estimada em dez anos. O valor 

residual é de R$ 15.000,00. Utilizando-se do método linear para o cálculo da depreciação, ao final 

do mês de outubro de 2022, o saldo da conta Depreciação Acumulada desse ativo será de:  

A) R$ 28.500,00. 

B) R$ 30.000,00. 

C) R$ 52.250,00. 

D) R$ 55.000,00. 
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20. Considere o Balancete de Verificação da empresa HS Comércio e Serviços Ltda, do ano de 

2021.  

Despesa com Depreciação R$       120,00  

Receita com prestação de serviços R$    1.200,00  

Receita com venda de mercadorias R$    6.700,00  

Custo da mercadoria vendida R$    4.270,00  

Despesa com vendas R$       320,00  

Despesa com salários R$    1.230,00  

Despesa com energia elétrica R$       160,00  

Despesa financeira R$       250,00  

Receita financeira R$         75,00  

Considerando as contas elencadas acima, a empresa HS Comércio e Serviços Ltda apresentou, em 

2021, um resultado líquido de: 

A) R$ 1.625,00. 

B) R$ 4.085,00. 

C) R$ 4.010,00. 

D) R$ 5.895,00. 

 

21. O administrador da empresa Inova S.A solicitou que seu contador fizesse a apuração do 

resultado do mês de outubro/2022. O contador fez a conciliação das contas e encontrou os seguintes 

dados: 

 Juros passivos de setembro, pagos em outubro, no valor de R$ 1.000,00. 

 Aluguel de outubro, que será pago em novembro, no valor de R$ 2.000,00. 

 Receita de vendas em outubro, feitas a prazo e que serão recebidas em novembro e dezembro, no 

valor de R$ 6.300,00. 

 Conta relativa ao consumo de energia elétrica em outubro, paga no mesmo mês, no valor de R$ 

3.000,00. 

 Internet consumida no mês de outubro, que será paga em novembro, no valor de R$ 310,00. 

 Salários relativos ao mês de setembro, pagos em outubro, no valor de R$ 5.000,00. 

 Comissões relativas ao mês de setembro, mas pagas no mês de outubro, no valor de R$ 1.000,00. 

Obedecendo ao Princípio Contábil da Competência, o resultado apurado no mês de outubro da 

empresa Inova S.A foi: 

A) Um lucro de R$ 990,00. 

B) Um lucro de R$ 3.990,00. 



Concurso Público - Município de Maravilha/SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 02/2022 

10 

Prova Fiscal de Tributos 

Unoesc - Universidade do Oeste de Santa Catarina 

C) Um prejuízo de R$ 5.000,00. 

D) Um prejuízo de R$ 8.000,00. 

 

22. Acerca dos conceitos de contabilidade, mais especificamente sobre débito e crédito, utilizados 

nos registros contábeis, analise as assertivas a seguir. 

I. Todo o aumento no Ativo deve ser debitado. 

II. Toda diminuição de Ativo será debitada. 

III. Todo aumento de Passivo e PL deve ser creditada. 

IV. Toda diminuição de Passivo e PL deve ser debitada. 

É correto, o que se afirma em: 

A) I e III, apenas.  

B) II e IV, apenas 

C) I, III e IV, apenas.  

D) II, III e IV, apenas. 

 

23. A Lei 6.404/76, que Dispõe sobre as Sociedades por Ações, determina que, no balanço, as 

contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo 

a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. Assim, a Lei apresenta 

dois grupos para o Ativo: Ativo Circulante e Ativo Não Circulante. em seu § 1º menciona: No 

ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez. Assinale a opção em que 

todas as contas podem ser classificadas no Ativo Circulante. 

A) Caixa, Duplicatas a receber e Investimentos. 

B) Bancos, Estoque de mercadorias e Marcas e Patentes. 

C) Impostos a recuperar, Estoque de matéria-prima e Bancos. 

D) Móveis e utensílios, Máquinas e equipamentos e Estoques. 

 

24. “Balanço Patrimonial é o mais importante relatório gerado pela Contabilidade. Por meio dele 

pode-se identificar a saúde financeira e econômica da empresa no fim do ano ou em qualquer data 

prefixada. O Balanço Patrimonial é dividido em duas colunas: a do lado esquerdo é denominada 

Ativo, a do lado direito, Passivo” (MARION, p.57, 2022). Observando-se a disposição das contas, o 

saldo da conta fornecedores a pagar (Curto prazo), representa:  

A) Obrigação, cuja classificação é passivo não circulante. 

B) Obrigação, que deve ser classificada como passivo circulante. 

C) Direito, que deve ser classificado como despesas antecipadas. 
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D) Direito, que deve ser classificado no ativo circulante. 

 

25. A Lei 6.404/76, também conhecida como Lei das Sociedades Anônimas, destaca, em seu art. 

176, que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração 

mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza 

a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Assinale a opção que 

não apresenta uma demonstração financeira obrigatória, segundo a referida Lei 6404/76. 

A) Balanço Patrimonial. 

B) Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. 

C) Demonstração de fluxo de caixa. 

D) Relatório de administração. 

 

26. Uma sociedade empresária pagou, em atraso, ao fornecedor, um boleto no valor de R$ 1.000,00. 

Além disso, em razão do atraso, a empresa pagou mais 5% de juros. Considerando apenas esse fato 

contábil, assinale a alternativa que apresenta o correto lançamento diário a ser feito. 

A) D - Disponível 1.050 

     C - Receita de Juros 50 

     C - Fornecedores 1.000 

B) D- Fornecedores 1000 

     D- Despesa de Juros 50 

     C- Disponível 1.050 

C) D- Fornecedores 1050 

     C- Disponível 1050 

D) D- Disponível 1050 

     C- Receita de juros 50 

     C- Pagamento de duplicatas 1000 

 

27. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a lei fundamental e suprema do 

Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no 

topo do ordenamento jurídico. Em seus artigos, a CF (88) aborda aspectos acerca da organização 

político-administrativa. Assim, leia as afirmativas e faça o que se pede: 

I. Compete privativamente à União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e 

radiodifusão, entre outras. 
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II. Compete de forma comum da União, estados, Distrito Federal e municípios cuidar da saúde e 

assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 

III. Compete privativamente aos municípios legislar sobre populações indígenas. 

É correto o que se afirma na(s) assertiva (s):  

A) I e II apenas. 

B) I e III, apenas.  

C) II e III, apenas.  

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

28. Uma Sociedade Empresária apresentou, em 31/12/2021, os seguintes saldos, após o 

encerramento e destinação do resultado do período:  

Ações de Emissão Própria em Tesouraria R$ 2.000,00 

Caixa R$ 17.000,00 

Capital a Integralizar R$35.000,00 

Capital Subscrito R$ 220.000,00 

Despesas pagas antecipadamente R$ 14.000,00 

Duplicatas a Receber R$ 31.000,00 

Estoques de Mercadorias R$ 64.000,00   

Fornecedores de Curto Prazo R$ 47.000,00 

ICMS a Recuperar R$ 25.000,00 

Reserva Contingência R$ 13.000,00 

Com base nessas informações, o total do Patrimônio Líquido, em 31/12/2021, é de: 

A) R$ 183.000,00. 

B) R$198.000,00.  

C) R$196.000,00.  

D) R$138.000,00.  

 

29. O Sistema Tributário Nacional apresenta em seu Art. 3º o conceito de Tributo: “é toda prestação 

pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção 

de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. 

Considerando o Código Tributário Municipal de Maravilha, leia as assertivas e faça o que se pede. 

I. A obrigação tributária possui duas modalidades: obrigação tributária principal e acessória. 
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II. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida neste Código como necessária e 

suficiente para justificar o lançamento e a cobrança de cada um dos tributos de competência do 

Município. 

III. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação tributária 

do Município, imponha a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. 

IV. O Município de Maravilha, pessoa jurídica de direito público, titular da competência privativa, 

para instituir e arrecadar os tributos especificados no Código Tributário Municipal é o sujeito ativo 

da obrigação tributária. 

É correto o que se afirma nas assertivas:  

A) II, IV e V.  

B) I, II, IV e V.  

C) I e IV, apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

30. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem mesma natureza desta (Art. 21. Código 

Tributário Municipal). Assinale a opção que representa uma extinção de crédito tributário. 

A) A anistia. 

B) A moratória. 

C) O pagamento. 

D) Medida liminar com mandado de segurança. 

 

31. Integram o Sistema Tributário do Município de Maravilha, como impostos, exceto: 

A) Imposto Predial Territorial Urbano. 

B) Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. 

C) Imposto sobre Circulação de mercadorias e serviços. 

D) Imposto sobre Transmissão de bens imóveis inter vivos e de direitos reais sobre ele incidente. 

 

32. Constitui dívida ativa tributária do Município de Maravilha proveniente de impostos, taxas, 

contribuição de melhoria e multas de qualquer natureza, decorrentes de quaisquer infrações à 

legislação tributária, inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo 

fixado para pagamento, pela legislação tributária ou por decisão final proferida em processo regular. 

Leia as assertivas.  

I. As dívidas de natureza não tributárias serão inscritas em dívida ativa de modo que se identifique a 

procedência natureza valor e formas de atualização do crédito. 
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II. O termo de inscrição da dívida ativa deverá conter a origem, a natureza e o fundamento legal ou 

contratual da dívida, dentre outras informações. 

III. A cobrança da dívida ativa tributária do Município será procedida, única e exclusivamente por 

via judicial. 

É correto o que se afirma em: 

A) I e II apenas. 

B) I e III, apenas.  

C) II e III, apenas.  

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

33. A Sociedade Empresária adquiriu um veículo pelo valor de R$ 65.000,00, pagos a vista. Além 

disso, pagou frete no valor de R$ 500,00. Assinale a alternativa que possui o registro correto de 

contabilização desse ativo a ser feito pela sociedade. 

A) D- Veículo – Imobilizado R$ 65.000,00 

     C- Disponível R$ 65.000,00 

B) D- Veículo – Imobilizado R$ 65.500,00 

     C- Disponível R$ 65.000,00 

C) D- Veículo – Ativo Circulante R$ 65.000,00 

     D- Despesa com frete – R$ 500,00 

     C- Disponível R$ 65.500,00 

D) D- Veículo – Intangível R$ 65.000,00 

     C- Disponível R$ 65.500,00 

 

34. Ao final de cada exercício, as empresas devem inventariar seus estoques de materiais (matérias 

primas, materiais de embalagem, etc.), produtos acabados e em elaboração, serviços em andamento 

e mercadorias para revenda. Considere os três tipos de controle de estoque: Primeiro que Entra, 

Primeiro que Sai (PEPS); Último que Entra, Primeiro que Sai (UEPS) e custo médio e leia as 

assertivas, na sequência. 

I. O inventário permanente é o sistema em que há o controle de estoque de forma contínua, sendo 

efetuada a baixa das mercadorias ou dos produtos industrializados em cada operação de venda. 

II. No Brasil, são permitidos os métodos de controle de estoque PEPS e UEPS, para fins legais. 

III. Independentemente do controle de estoque escolhido, o custo da mercadoria vendida sempre 

será o mesmo em todos os métodos. 

IV. No UEPS, geralmente, o lucro é menor que o PEPS e o Média Ponderada.  
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É correto o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) II, III e IV. 

C) III e IV, apenas. 

D) I e IV, apenas. 

 

35. Uma entidade apresentava o seguinte saldo referente um ativo: 

Ativo imobilizado 

Custo de aquisição: R$ 150.000,00 

Depreciação acumulada: (R$ 30.000,00) 

Considere a vida útil do ativo de 10 anos. O valor da depreciação a ser contabilizada mensalmente 

pela entidade será de: 

A) R$1.000,00. 

B) R$ 1.200,00. 

C) R$ 1.250,00. 

D) R$ 1.500,00. 

 

 


