
 
 

 

 

 

 

111 – Contador Júnior  
 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das 
questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada 
uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele 
corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente 
ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o 
cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, 
tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive 
relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no 
saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do 
concurso. 

10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a 
transcrição das respostas para o cartão-resposta. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. 
Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

01 - Recentemente, o presidente da Google visitou o  Brasil e na oportunidade foi entrevistado pela rev ista Época 
Negócios . Abaixo estão algumas das perguntas e trechos das respostas. Numere a coluna da direita, associando a s 
respostas com as respectivas perguntas. 

 

1. Em apenas 15 dias, o Brasil 
recebeu a visita de dois dos 
principais executivos do Google. 
Por quê? 

2. O Brasil tem vantagens em 
comparação a outros países 
emergentes? 

3. E desvantagens? 
4. O que a Google fará para manter 

a liderança do Orkut no país? 

(   ) Da nossa perspectiva, o Brasil ainda é pouco explor ado. Não há uso 
suficiente de internet, redes sem fio, smartphones . Há muitos jovens 
criativos que estão crescendo aqui e usando novas f erramentas. O 
Brasil pode crescer mais velozmente que qualquer ou tro país por 
cinco ou dez anos. 

(   ) Haverá problemas de escala. Também tivemos qu estões policiais e 
de regulamentação envolvendo, por exemplo, o Orkut.  Resolvemos 
isso e temos uma ótima relação com o novo governo. 

(   ) Estamos trabalhando para tornar o Google mais social, integrando o 
conteúdo do Orkut aos nosso serviços, sempre respei tando as 
questões de privacidade. 

(   ) Como tivemos uma mudança de liderança com a s aída do Alexandre 
Hohagen, queria conversar pessoalmente com os funci onários, pois 
pretendemos investir tão rapidamente no Brasil quan to o 
crescimento do mercado permitir. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração co rreta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 2 – 3 – 4. 
b) 4 – 3 – 1 – 2. 
*c) 2 – 3 – 4 – 1. 
d) 3 – 1 – 2 – 4. 
e) 2 – 4 – 3 – 1. 

 
02 - Considere o seguinte texto: 
 

Antes de Charles Darwin publicar A origem das espécies, em 1859, outros naturalistas já defendiam a ideia de evolução. 
Um desses pioneiros era seu próprio avô, Erasmus Darwin (1731–1802). Outro foi o francês Jean-Baptiste Lamarck (1744–
1829), talvez o verdadeiro pai do conceito. No livro Filosofia Zoológica, de 1809, ele escreveu: “Variações no ambiente 
induzem mudanças nos hábitos dos seres vivos, e essas mudanças dão origem a modificações em seus órgãos”. 

Lamarck imaginava, porém, que essas modificações aconteciam durante a vida do animal, para depois serem 
transmitidas à prole. Na verdade, elas são resultado de mutações genéticas – e foi essa a grande sacada de Darwin. “Os 
indivíduos nascidos com traços que os tornam adaptados têm mais chances de sobreviver e deixar descendentes”, 
sentenciou o naturalista em sua obra máxima. O naturalista britânico pode até não ter inventado o conceito de evolução, mas 
criou a ideia de “seleção natural”. 
 

Com base no texto, considere as seguintes afirmativ as: 
 

1. Charles Darwin escreveu o livro Filosofia Zoológica . 
2. Antes de Darwin, Lamarck já havia desenvolvido o  conceito de evolução genética das espécies. 
3. A diferença entre Charles Darwin e os precursore s do conceito de evolução é que ele considerou as m utações 

do ponto de vista genético. 
4. Darwin é o autor do conceito de seleção natural.  
5. Lamarck considerou, em seu conceito, que o ambie nte mudava os hábitos das espécies, o que gerava su a 

evolução. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
*e) Somente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
O texto a seguir é referência para as questões 03 e  04. 
 

A relação entre renda e satisfação com a vida é um dos tópicos que mais provocam debates inflamados no contexto da 
felicidade econômica. Durante muitos anos, a discussão foi dominada pelo Paradoxo de Easterlin, formulado em 1974 pelo 
economista Richard Easterlin. Ele constatou que, em muitos países, o grau de prosperidade crescente observado não corresponde 
a aumento no índice de felicidade. 

Atualmente, há um conjunto cada vez maior de análises segundo as quais o Paradoxo de Easterlin estaria parcialmente 
equivocado ou, no mínimo, enganado no que se refere à natureza inequívoca de suas conclusões. Kahneman [Prêmio Nobel de 
Economia] costuma ficar do lado dos que duvidam das conclusões de Easterlin. Há fortes evidências de que, em muitos países, a 
elevação do padrão de vida elevou também a satisfação com a vida. Há, porém, um aspecto importante em que Kahneman 
concorda com Easterlin. “Os salários e os bônus, na verdade, apontam para alguma outra coisa”, diz. “Eles apontam, por exemplo, 
para o status alcançado pelo executivo”. 

[...] É principalmente a mudança na renda relativa que é percebida como coisa extremamente positiva, embora os efeitos de 
longo prazo de tais mudanças sejam insignificantes. “Portanto, vejo com muito ceticismo que alguém possa se sentir mais 
motivado por ganhar dez milhões do que meio milhão”, diz Kahneman. 

 

(Mertens, Ulrich; Stephenson, Ashley. A busca da felicidade. Época Negócios. Abril/2011, p. 139.) 
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03 - Com base no texto, considere as seguintes afir mativas: 
 

1. Richard Easterlin identificou que, paradoxalmente , dinheiro não resulta em felicidade. 
2. A partir de novas análises, outras relações rela cionadas ao sucesso e ao dinheiro põem à prova o Par adoxo de 

Easterlin. 
3. Para Kahneman, uma pessoa que ganha um milhão pod e ser mais feliz do que alguém que ganha dez milhõe s. 
4. A elevação do padrão de vida em muito países con tradiz o Paradoxo de Easterlin, pois, neles, houve ta mbém 

elevação no índice de felicidade. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
*e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
04 - Nos anos 1970, Leon Eliachar foi reconhecido c omo um grande autor de textos humorísticos, princip almente de 

aforismos bem humorados. Identifique, entre os afor ismos desse autor apresentados abaixo, aquele que p ode 
ilustrar o Paradoxo de Easterlin mencionado no texto:  

 

a) Aos domingos os milionários voltam para casa – depois de um exaustivo dia de repouso. 
*b) Um sujeito pobre é o que mora numa cabana, na beira do rio, e passa o dia pescando, para viver. Um sujeito rico é o 

que vive o ano inteiro dentro de um escritório, para poder passar uma semana numa cabana, na beira do rio, para 
pescar. 

c) Instrumentista consagrado é o que cobra uma fortuna para tocar em casa de pobre e toca de graça em casa de rico. 
d) Jornalista temido é o que ganha uma fortuna para escrever – e o dobro para não escrever. 
e) O empregado ganha exatamente metade do que ele acha que devia ganhar e o dobro do que o seu patrão acha que ele 

vale. 
 
05 - Identifique a ordem correta das ideias a segui r: 

 

1. Quando um rapaz de 22 anos, numa festa, diz que trabalha para o Greenpeace e outro diz que trabalha  para a 
Exxon Mobil, as garotas procuram o rapaz do Greenpea ce. 

2. São trabalhos que remuneram bem – mas não tanto q uanto as grandes empresas. 
3. Além disso, esse tipo de trabalho torna as pesso as mais interessantes. 
4. Hoje, estudantes na Inglaterra e nos Estados Uni dos procuram grupos de direitos humanos e organizaç ões 

como o Greenpeace. 
5. Contudo são carreiras apaixonantes, que fazem co m que jovens se sintam do lado do bem. 

 

Assinale a alternativa de apresenta a ordem correta  das sentenças. 
 

a) 1 – 3 – 2 – 5 – 4. 
b) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
*c) 4 – 2 – 5 – 3 – 1. 
d) 4 – 3 – 1 – 2 – 5. 
e) 2 – 5 – 1 – 4 – 3. 

 
06 - Considere o trecho a seguir: 
 

O Presidente da Câmara iniciou seu pronunciamento dizendo que já são conhecidas as razões pelas quais não se conseguia 
encaminhar mais rapidamente aquele processo. 

 

A expressão sublinhada pode ser substituída correta mente por: 
 

a) nas quais. 
b) porque. 
c) onde. 
d) com que. 
*e) por que. 

 
07 - Anita Roddick foi uma empresária inglesa de su cesso que se tornou ativista ambiental nos anos 80,  aliando sua 

experiência empresarial à de ambientalista. Veja ab aixo um trecho de um de seus depoimentos: 
 

Na Inglaterra, a expectativa de vida das mulheres é de 85 anos. A dos homens é sete ou oito anos menos. Cerca de 25% da 
população tem mais de 65 anos – 17% têm mais de 85. Hoje ter 65 ou 85 anos é muito diferente do que quando eu era 
criança. As pessoas estão fortes e saudáveis. O que está acontecendo com elas? Na Inglaterra, os homens estão se 
encasulando, tornando-se mais próximos dos familiares. Já as mulheres estão se tornando cada vez mais radicais. Elas são 
as propulsoras de todos os movimentos voluntários no país. Estão voltando para as salas de aula e querem ser ouvidas – na 
comunidade, no ambiente de trabalho, na escola. As mulheres estão polindo suas habilidades e acumulando conhecimento. 
Veja meu caso. Estou escrevendo livros e fundei a New Business Academy para disseminar conhecimento sobre 
empreendedorismo. Acho magnífico o caminho de disseminar informação, porque a informação que fica com você não leva a 
lugar algum, apenas transforma-se em arrogância. De certa maneira, todos nós vamos terminar como professores, o que não 
é nada mau. 

(Cyntia Rosenburg. O legado da dama verde. In: Época Negócios. 10/2007, p. 68.) 
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Com base no texto, considere as seguintes afirmativ as: 
 

1. O aumento da expectativa de vida tem refletido e m mudanças de comportamento das pessoas idosas. 
2. O radicalismo político e social, que era associa do aos jovens, hoje está nas mãos de pessoas idosas . 
3. Os idosos vão, aos poucos, tornando-se professor es. 
4. As mulheres idosas estão tendo uma maior partici pação em ações sociais. 
5. As mulheres se tornam mais empreendedoras à medi da que envelhecem. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

*a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
 

08 - Considere o trecho abaixo: 
 

Claro que todo mundo fica triste ou preocupado ao descobrir que uma espécie corre o risco de desaparecer. Mas 
acredite: evocar a imagem de um animal em extinção não é a melhor forma de preservar a natureza. Quem entende de 
marketing garante que esse tipo de mensagem não funciona porque carrega uma carga negativa – a ideia de causa perdida, 
que desestimula a ação prática. 

Não que a extinção de espécies deva ser deixada de lado, muito pelo contrário! Mas a prova de que os marqueteiros 
verdes estão certos, segundo eles mesmos, seriam as pesquisas de opinião que demonstram a insensibilidade geral para 
esse tema – apesar do bombardeio de mensagens preservacionistas baseadas na extinção. Um levantamento feito em 2010 
na Europa revelou que mais de 70% dos europeus acreditam que a perda de biodiversidade é um problema “para o futuro”. 
 

De acordo com o texto, é correto afirmar: 
 

a) Os ambientalistas insistem nas propagandas utilizando animais em extinção porque pesquisas de opinião demonstraram 
que os europeus têm preocupação com o futuro. 

b) Para que a conscientização ambiental com relação à preservação da biodiversidade ocorra, é preciso que as 
propagandas usem a imagem de animais que ainda possam ser salvos. 

*c) A mensagem negativa associada à imagem de um animal em extinção atrapalha a mobilização das pessoas com relação 
ao tema da preservação da natureza. 

d) Os marqueteiros sabem que a ação prática das pessoas se dá a partir de propagandas positivas, e por isso utilizam o 
apelo dos animais em risco de extinção. 

e) Considerando a preservação da natureza uma causa perdida, os marqueteiros buscam notícias mais positivas para 
conseguir o apoio das pessoas. 

 
09 - Considere o seguinte texto: 
 

RESTAURANTE QUÍRON 
 

Restaurante por quilo e petiscaria 
 

Atendemos de 2ª a 6ª, das 11h00 as 14h00 
A noite servimos pizza. 

 

Assinale a alternativa que indica corretamente o us o de acento grave na placa desse restaurante. 
 

a) Atendemos de 2ª à 6ª, das 11h00 as 14h00. À noite servimos pizza. 
*b) Atendemos de 2ª a 6ª, das 11h00 às 14h00. À noite servimos pizza. 
c) Atendemos de 2ª a 6ª, das 11h00 as 14h00. A noite servimos pizza. 
d) Atendemos de 2ª à 6ª, das 11h00 às 14h00. À noite servimos pizza. 
e) Atendemos de 2ª a 6ª, das 11h00 às 14h00. A noite servimos pizza. 

 
10 - Considere o trecho a seguir: 

 

Um julgamento como o da Lei da Ficha Limpa é uma ocasião _______ se testam os limites da justiça brasileira. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. 
 

a) cuja a qual. 
b) onde. 
c) aonde. 
*d) em que. 
e) que. 
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INFORMÁTICA 
 
11 - O conceito “combinação de hardware e software que fornece um sistema de segurança, geralmente par a impedir 

acesso externo não autorizado a uma rede interna ou  intranet”, diz respeito a: 
 

a) switch. 
b) ADSL. 
c) NAT. 
*d) firewall. 
e) access point. 

 
12 - Entre os procedimentos de cópia de segurança no  Windows XP, considere o seguinte conceito: “Backup q ue copia 

todos os arquivos selecionados, mas não marca cada arquivo como tendo sofrido backup (em outras palavr as, o 
atributo de arquivamento não é desmarcado)”. Essa de finição corresponde a: 

 

a) backup incremental. 
b) backup diferencial. 
c) backup diário. 
d) backup normal. 
*e) backup de cópia. 

 
13 - Considere as seguintes afirmativas sobre memór ia: 
 

1. Memória RAM permite leitura e escrita, porém per de o seu conteúdo quando o computador é desligado. 
2. Memória ROM contém informações que não podem ser  modificadas. 
3. Memória virtual é um armazenamento temporário us ado por um computador para executar programas que 

precisem de mais memória do que ele tem. 
4. Memória cache permite o armazenamento temporário  através de uma porta USB. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
*d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
14 - Para selecionar células ou intervalos não adjac entes no MS Excell 2003, clique na primeira célula ou  intervalo e 

mantenha pressionada a tecla ____ enquanto clica em  outras células ou intervalos. 
 

Assinale a alternativa que preenche adequadamente a  lacuna acima. 
 

a) SHIFT 
*b) CTRL 
c) ALT 
d) ESC 
e) SCROLL LOCK 

 
15 - Considerando o MS Word 2003, numere a coluna da  direita de acordo com sua correspondência com a co luna da 

esquerda. 
 

1. Texto em itálico . 
2. Abre o menu Substituir. 
3. Cria um novo documento. 
4. Centraliza o parágrafo. 
5. Insere uma quebra de página. 

(   ) Ctrl+O  
(   ) Ctrl+E 
(   ) Ctrl+U 
(   ) Ctrl+I 
(   ) Ctrl+Enter 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração co rreta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

*a) 3 – 4 – 2 – 1 – 5. 
b) 5 – 1 – 3 – 2 – 4. 
c) 2 – 3 – 5 – 4 – 1. 
d) 1 – 5 – 4 – 3 – 2. 
e) 4 – 2 – 1 – 5 – 3. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16 - Com base nos princípios fundamentais da contab ilidade, numere a coluna da direita de acordo com s ua 
correspondência com a coluna da esquerda. 

 

1. Princ ípio da entidade.  
2. Princípio da 

continuidade. 
3. Princípio da 

oportunidade. 
4. Princípio do registro 

pelo valor original. 
5. Princípio da 

atualização monetária. 
6. Princípio da 

competência. 
7. Princípio da prudência.  
 

(   ) A suspensão das atividades da entidade pode provoca r efeitos na utilidade de 
determinados ativos, com a perda até mesmo integral  de seu valor. 

(   ) Define quando um determinado componente deixa  de integrar o patrimônio, para 
transformar-se em elemento modificador do patrimôni o líquido. 

(   ) Ordena que os componentes do patrimônio tenha m seu registro inicial efetuado 
pelos valores ocorridos na data das transações havi das com o mundo exterior à 
entidade. 

(   ) Refere-se, simultaneamente, à tempestividade e à integridade do registro do 
patrimônio e das suas mutações, determinando que es te seja feito de imediato e 
com a extensão correta, independentemente das causa s que as originaram. 

(   ) Existe em função do fato de que a moeda – embo ra universalmente aceita como 
medida de valor – não representa unidade constante de poder aquisitivo. 

(   ) O patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no 
caso de sociedade ou instituição. 

(   ) Impõe a escolha da hipótese de que resulte me nor patrimônio líquido quando se 
apresentarem opções igualmente aceitáveis diante do s demais princípios 
fundamentais de contabilidade. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração co rreta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 5 – 1 – 7 – 3 – 2 – 6 – 4. 
b) 7 – 6 – 2 – 3 – 5 – 1 – 4. 
c) 1 – 2 – 4 – 3 – 7 – 6 – 5. 
d) 2 – 6 – 3 – 4 – 5 – 7 – 1. 
*e) 2 – 6 – 4 – 3 – 5 – 1 – 7. 

 

17 - Considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Estoques são ativos mantidos para venda no curso nor mal dos negócios. 
2. Estoques são ativos em processo de produção para ven da. 
3. Estoques são ativos na forma de materiais ou supr imentos a serem consumidos ou transformados no proc esso 

de produção ou na prestação de serviços. 
4. Estoques são ativos que incluem despesas de comer cialização, na venda e na entrega dos bens e serviç os aos 

clientes. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
*d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente a afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 

 
18 - Assinale a alternativa que apresenta elemento NÃO classificado como ativo imobilizado. 

 

a) Terrenos e edifícios. 
*b) Edifício para auferir aluguel. 
c) Máquinas, navios, aviões, veículos a motor. 
d) Móveis e utensílios. 
e) Equipamentos de escritório. 

 
19 - A liquidação de uma obrigação presente geralme nte implica a utilização, pela entidade, de recurso s capazes de gerar 

benefícios econômicos a fim de satisfazer o direito  da outra parte. A extinção de uma obrigação presen te pode 
ocorrer de diversas maneiras, entre as quais: 

 

1. pagamento em dinheiro. 
2. transferência de outros ativos. 
3. prestação de serviços. 
4. substituição da obrigação por outra. 
5. conversão da obrigação em capital. 

 

No que diz respeito à extinção de uma obrigação pre sente, estão corretos os itens: 
 

*a) 1, 2, 3, 4 e 5. 
b) 2 e 3 apenas. 
c) 1, 2, 4 e 5 apenas. 
d) 2, 4 e 5 apenas. 
e) 1, 3, 4 e 5 apenas. 
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Utilize as demonstrações financeiras da empresa W e squematizadas a seguir para responder às questões 2 0 e 21. 

 

Demonstrativo de Resultados 

31 de março de 20X1 

Vendas (Receita) 90 

Custo dos Produtos Vendidos 50 

Lucro Bruto 40 

Despesas Administrativas 25 

Lucro Líquido 15 
 

Balancete 

31 de março de 20X1 

Disponibilidades 100  Contas a Pagar 75 

Contas a Receber 90      

Estoques 50  Passivo não Circulante  120 

         

Ativo Circulante 240   Capital Próprio 280 

Ativo Permanente 250   Lucros Acumulados 15 
Ativo Total 490   Passivo + PL 490  

 
20 - Em relação à situação financeira da empresa W, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A empresa dispõe de R$ 15,00 em caixa para gasta r livremente, porque esse é o seu lucro no período.  
2. A empresa dispõe de R$ 100,00 em caixa/bancos pa ra pagamentos imediatos e futuros. 
3. As dívidas a vencer no próximo período somam R$ 195,00. 
4. As vendas no período anterior não foram totalmen te recebidas. 
5. Caso a empresa seja vendida, o valor de venda se rá de R$ 490,00. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 3 e 5 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
21 - Ao longo do mês de abril, a empresa W realiza as seguintes operações: 

 

- Adquire, com prazo de 60 dias, mercadorias no val or de R$ 120,00. 
- Vende, com prazo de 90 dias, mercadorias em estoqu e pelo valor de R$ 110,00. 
- Encomenda uma reforma de maquinário, no valor de R $ 500,00, para pagar após a entrega do serviço, que  tem 

prazo de 120 dias para conclusão. 
 

Assinale a alternativa correta, para 30 de abril, c aso nenhuma outra operação seja realizada: 
 

a) O saldo da conta Estoques será de R$ 170,00. 
*b) O saldo de Disponibilidades permanece. 
c) O Ativo Permanente aumenta em R$ 500,00. 
d) O caixa da empresa encerra o mês de abril com valor de R$ 110,00. 
e) Os sócios recebem R$ 15,00 a título de distribuição de lucros. 

 
22 - Em 31/05/2010 uma empresa comercial possuía a s eguinte situação Patrimonial: Caixa $10.000; Ordenad os a Pagar 

$3.000; Estoques de Mercadorias $60.000; Reserva de Lucros $10.000; Duplicatas a Receber $8.000; Fornec edores 
$35.000; Capital Inicial $30.000. Em junho de 2010,  realizou uma venda de 30% de seu estoque, sendo 40 % à vista e 
60% a prazo, com lucro de $48.000. Determine a disp onibilidade imediata de caixa após a operação de ve ndas. 

 

*a) $36.400. 
b) $76.000. 
c) $84.000. 
d) $66.000. 
e) $58.000. 
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23 - Considere as seguintes condições: 

 

1. A entidade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de um evento passad o. 
2. Haverá provavelmente necessidade de uma saída de  recursos que incorporam benefícios econômicos para  

liquidar uma obrigação. 
3. O valor da obrigação pode ser estimado com sufic iente segurança. 
 

Para o reconhecimento contábil das provisões deve-se  constatar a existência das condições: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 1 e 3 apenas. 
c) 2 e 3 apenas. 
d) 1 apenas. 
*e) 1, 2 e 3. 
 

24 - Uma indústria de ar condicionado investiu R$ 5 40.000,00 em uma máquina industrial, cuja vida útil  média esperada é 
de 15 anos. A capacidade de produção dessa indústri a corresponde a 20.000 horas-máquina por mês. A emp resa 
fabrica três modelos de aparelhos de ar condicionad o, e para a produção de cada unidade são necessária s as 
seguintes horas-máquina: 

 

Modelo Grande – 4 horas. 
Modelo Médio – 3 horas. 
Modelo Pequeno – 2 horas. 

 

Com base nessas informações, determine o custo indi reto referente à depreciação dessa máquina industri al que 
deve ser destinado para cada unidade produzida. 

 

*a) Modelo Grande R$ 0,60; Modelo Médio R$ 0,45; Modelo Pequeno R$ 0,30. 
b) Modelo Grande R$ 0,27; Modelo Médio R$ 0,27; Modelo Pequeno R$ 0,27. 
c) Modelo Grande R$ 0,40; Modelo Médio R$ 0,60; Modelo Pequeno R$ 0,80. 
d) Modelo Grande R$ 0,30; Modelo Médio R$ 0,45; Modelo Pequeno R$ 0,60. 
e) Modelo Grande R$ 0,80; Modelo Médio R$ 0,60; Modelo Pequeno R$ 0,40. 

 
25 - Numa ordem de produção, utilizaram-se R$ 280.0 00,00 de mão de obra direta e R$ 420.000,00 de maté ria-prima. Os 

custos gerais de produção foram aplicados a uma tax a de 16% sobre os custos diretos básicos. Determine  o custo 
da ordem de produção. 

 

a) R$ 252.000,00. 
b) R$ 588.000,00. 
c) R$ 700.000,00. 
*d) R$ 812.000,00. 
e) R$ 744.800,00. 

 
26 - De acordo com a legislação fiscal, podem ser e xcluídos do Lucro Líquido do período para determina ção do Lucro 

Real: 
 

1. depreciação acelerada incentivada. 
2. dividendos recebidos de participações societária s não sujeitas a avaliação pela equivalência patrim onial. 
3. lucro na venda de ativo não circulante a receber  no longo prazo, que deve ser registrado integralme nte na 

contabilidade no mês da venda. 
4. provisões não dedutíveis. 
 

Estão corretos os itens: 
 

a) 2, 3 e 4 apenas. 
b) 1 e 4 apenas. 
c) 1, 2 e 3 apenas. 
d) 3 e 4 apenas. 
*e) 1, 2, 3 e 4. 
 

27 - Em relação aos indicadores contábeis, é correto  afirmar: 
 

a) Os índices de liquidez evidenciam o retorno da empresa em relação a diversos itens do balanço; os de atividade medem 
a velocidade com que várias contas se transformam em vendas ou caixa; os de endividamento medem a participação de 
capital de terceiros na empresa; os de lucratividade medem a solvência geral da empresa. 

b) São índices de liquidez: margem bruta, margem operacional, margem líquida e são índices de atividade: participação de 
terceiros, cobertura de juros, cobertura de pagamentos fixos e giro do ativo operacional. 

c) Os índices de liquidez evidenciam a capacidade da empresa honrar seus compromissos financeiros, os de atividade 
representam a capacidade de produção da empresa, os de endividamento mostram o compromisso da empresa com os 
portadores de ações e os de lucratividade medem a solvência geral da empresa. 

d) Os indicadores contábeis podem ser calculados a partir de informações gerenciais da empresa e diferem dos 
indicadores econômico-financeiros. 

*e) Os índices de liquidez evidenciam a solvência geral da empresa; os de atividade medem a velocidade com que várias 
contas se transformam em vendas ou caixa; os de endividamento medem a participação de capital de terceiros na 
empresa; os de lucratividade medem o retorno da empresa em relação a diversos itens do balanço. 
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28 - Ao final de dezembro, uma empresa tinha em est oque somente 100 (cem) unidades de uma mesma mercad oria, 
avaliadas a R$ 1,00 (um real) cada. No decorrer do mês de janeiro, comprou outras 100 (cem) unidades d a mesma 
mercadoria, a R$ 2,00 (dois reais) cada, tendo vend ido em fevereiro 100 (cem) unidades. A partir dessa s informações, 
é correto afirmar que: 

 

*a) pelo critério LIFO, o CMV é R$ 200,00 e o saldo do estoque é R$ 100,00. 
b) pelo critério LIFO, o CMV é R$ 100,00 e o saldo do estoque é R$ 200,00. 
c) pelo critério LIFO, o CMV é R$ 200,00 e o saldo do estoque é R$ 200,00. 
d) pelo critério FIFO, o CMV é R$ 200,00 e o saldo do estoque é R$ 100,00. 
e) pelo critério FIFO, o CMV é R$ 200,00 e o saldo do estoque é R$ 200,00. 

 
29 - Os recursos recebidos de acionistas ou quotist as para futuro aumento de capital devem ser contabi lizados no ativo, 

sendo o registro da contrapartida efetuado: 
 

1. no Patrimônio Líquido, quando recebido com absolu ta condição de permanência dos recursos na companhi a. 
2. no Exigível a Longo Prazo, quando não puder ser co mprovada a condição de permanência dos recursos na 

companhia. 
3. sempre no Patrimônio Líquido. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
*d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
 

30 - Conforme o Pronunciamento Técnico CPC 31, quanto  à consolidação das demonstrações contábeis, consid ere as 
seguintes afirmativas: 

 

1. Uma controlada não pode ser excluída da consolid ação se o investidor for uma organização de capital  de risco, 
fundo mútuo, truste ou entidade similar. 

2. Uma controlada pode ser excluída da consolidação  se suas atividades forem diferentes daquelas das d emais 
entidades do grupo econômico. 

3. Quando as demonstrações contábeis da controlada,  utilizadas para fins de consolidação, forem de dat a 
diferente da data de encerramento das demonstrações  da controladora, devem ser feitos os ajustes neces sários 
em razão dos efeitos de eventos ou transações relev antes que ocorrerem entre aquela data e a data das 
demonstrações contábeis da controladora. Independen temente disso, a defasagem máxima entre as datas de  
encerramento das demonstrações da controlada e da c ontroladora é de até três meses. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
*b) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
c) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
d) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
e) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 

 
31 - Sobre os métodos de depreciação, considere as s eguintes afirmativas: 

 

1. A depreciação pelo método linear resulta em desp esa constante durante a vida útil do ativo, caso o seu valor 
residual não se altere. 

2. O método decrescente é assim chamado em razão de  que o saldo residual decresce mensalmente até o fi nal da 
vida útil do ativo. 

3. Quando a depreciação é calculada pelo método dec rescente, o saldo residual ao final do último mês d a vida útil 
de um ativo será menor do que se tivesse sido utili zado o método linear para o cálculo da depreciação.  

 

Assinale a alternativa correta. 
 

*a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

32 - Em relação às empresas sociedades anônimas, ass inale a alternativa correta. 
 

a) A companhia é aberta se constituída na forma de sociedade anônima. 
*b) A companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à 

negociação no mercado de valores mobiliários. 
c) A companhia é aberta conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam admitidos à negociação em bolsa de 

valores. 
d) A Comissão de Valores Mobiliários poderá classificar as companhias abertas em categorias, segundo as espécies e 

classes de ações por elas emitidas e negociadas em bolsas de valores. 
e) A Comissão de Valores Mobiliários poderá classificar as companhias abertas em categorias, segundo as espécies e 

classes de debêntures por elas emitidas e negociadas em bolsas de valores. 
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33 - Segundo o Manual de Contabilidade do Serviço Púb lico de Energia Elétrica, considere as seguintes afir mativas: 
 

1. A estrutura de cada conta é composta por uma par te numérica e outra alfabética, não devendo ser alt erada. A 
parte numérica é estruturada por um conjunto de até  9 (nove) dígitos. 

2. As imobilizações em curso constituídas com capit al próprio poderão ser remuneradas à taxa SELIC. 
3. Uma das premissas do sistema de contabilização é  a utilização de ordens em curso, como ordem de com pra, de 

serviço, de alienação e de dispêndio reembolsável. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
*d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

34 - Conforme o artigo 9º do Decreto 5.081/2004, a ANEEL deverá promover auditoria dos sistemas e dos pr ocedimentos 
técnicos do Operador Nacional do Sistema Elétrico, pa ra verificar, entre outros aspectos: 

 

1. a confiabilidade e a integridade dos sistemas op eracionais, no mínimo a cada doze meses. 
2. a qualidade e atualidade técnica das metodologia s, nos modelos computacionais, dos sistemas e dos 

processos, no mínimo a cada doze meses. 
3. o atendimento à ordem de programação de despacho  de geração, visando à otimização dos recursos 

energéticos do SIN. 
4. a aplicação das informações prestadas pelos agen tes relativas às suas instalações de geração e tran smissão e 

dos serviços anciliares. 
5. a aderência das práticas operativas aos Procedime ntos de Rede. 
 
Assinale a alternativa correta. 

 

*a) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras. 

 
35 - Segundo o Manual de Controle Patrimonial do Setor  Elétrico (MCPSE), anexo à Resolução Normativa nº 367 /2009, 

considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As ordens em curso que alimentam ou servem como ref erência de origem para o controle patrimonial são o rdem 
de imobilização e ordem de desativação.  

2. A estrutura de controle de cada bem ou instalaçã o é composta pelos seguintes campos: Ordem de Imobi lização, 
Tipo de Instalação, Centro Modular, Tipo de Unidade  de Cadastro, Unidade de Cadastro, Individualizador  da 
Unidade de Cadastro, Unidade de Adição e Retirada, Conta Contábil e Data de Incorporação. 

3. As concessionárias, permissionárias e autorizada s, obrigadas à utilização do MCPSE, deverão elaborar 
mensalmente o Relatório de Controle Patrimonial (RCP ). 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
*b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
e) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
 

36 - Considerando a forma de tributos, numere a col una da direita de acordo com sua correspondência co m a coluna da 
esquerda. 

 

1. Tributo Direto.  
2. Tributo Indireto. 
 

(   ) Imposto de Renda da Pessoa Física.  
(   ) Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. 
(   ) Imposto sobre a Produção Industrial. 
(   ) Ocorre quando numa só pessoa reúnem-se todas as condições de contribuinte. 
(   ) Ocorre quando, na relação jurídico-tributária  que se estabelece entre o Estado e o 

sujeito passivo, este paga o tributo correspondente  e se ressarce cobrando de 
terceiro, através da inclusão do imposto no preço. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração co rreta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 1 – 1 – 1 – 2. 
b) 2 – 1 – 2 – 2 – 1. 
*c) 1 – 2 – 2 – 1 – 2. 
d) 2 – 1 – 1 – 2 – 1. 
e) 1 – 2 – 1 – 2 – 1. 
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37 - A empresa T Ltda. apresenta os seguintes lança mentos contábeis na Conta Caixa, ao final do primei ro mês de 
atuação: 

 

Caixa 

Débito Crédito 

Abertura de uma empresa 120.000   

Compra da oficina   2.000 

Compra de móveis   3.000 

Empréstimo do banco 1.000   

Pagamento de parte do caminhão   10.000 

Aumento de capital 50.000   

Compra de insumos   7.500 

Pagamento de salários   500 

Despesas com serviço de fretes   800 

 147.200 -  
 

O plano de contas da empresa não apresenta conta ba ncos ou outro tipo de conta de disponibilidades ime diatas. 
Assinale a alternativa correta, considerando que vo cê dispõe apenas dessas informações. 
 

a) Os sócios aportaram capital, em dinheiro, no montante de R$ 120.000. 
b) A oficina, os móveis e os insumos foram comprados à vista, sem deixar saldo a pagar. 
*c) Os sócios aportaram R$ 170.000 em dinheiro. 
d) A empresa está devendo R$ 10.000 do pagamento do caminhão. 
e) A empresa hoje tem valor de mercado de R$ 147.200. 
 

38 - A Resolução Normativa nº 396/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, instituiu a Contabilida de Regulatória e 
aprovou alterações no Manual de Contabilidade do Set or Elétrico. Nesse sentido, considere as seguintes a lterações: 

 

1. Quanto à auditoria, as Demonstrações Contábeis R egulatórias não poderão ser auditadas pela mesma em presa 
que auditar as Demonstrações Contábeis para fins so cietários, em razão da garantia da independência. 

2. Quanto à instituição de Demonstrações e Livros, foram instituídas as Demonstrações Contábeis Regula tórias e 
os livros contábeis regulatórios: Livro Diário Auxi liar Regulatório e Livro Razão Auxiliar Regulatório . 

3. Quanto à divulgação das Demonstrações, tornou-se  obrigatória a divulgação das Demonstrações Contábe is 
Societárias e Regulatórias no sítio eletrônico da co ncessionária e permissionária de serviço público de  
transmissão e de distribuição de energia elétrica, até 30 de abril do ano subsequente. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente os itens 1 e 3 são verdadeiros. 
b) Somente o item 1 é verdadeiro. 
*c) Somente os itens 2 e 3 são verdadeiros. 
d) Somente o item 3 é verdadeiro. 
e) Somente os itens 1 e 2 são verdadeiros. 

 
39 - Em relação à Lei das Sociedades Anônimas e à ela boração das Demonstrações Contábeis das empresas, é  correto 

afirmar: 
 

a) Para a integralização de capital em uma empresa sociedade anônima, os sócios podem entregar quaisquer bens e 
direitos, sem avaliação prévia. 

b) Os sócios de uma empresa podem integralizar o capital social na forma de dinheiro em espécie e em moeda estrangeira. 
c) As ações ordinárias conferem aos seus titulares o direito de votar nas assembleias, e as ações preferenciais têm 

prioridade no voto. 
*d) Patrimônio Social é o conjunto de direitos e obrigações de titularidade de determinada sociedade, e Capital Social é o 

montante aportado pelos acionistas para o desenvolvimento da atividade empresarial. 
e) O Patrimônio Líquido da empresa é estabelecido quando de sua constituição e só será modificado quando de alteração 

no Contrato Social da empresa. 
 
40 - Em relação à Contabilidade Internacional, é cor reto afirmar: 

 

a) Após a aprovação e promulgação da Lei 11.638/2007, as Demonstrações Contábeis das empresas brasileiras passaram 
a seguir padrões internacionais da Contabilidade. As normas do IFRS tornaram-se obrigatórias para a elaboração das 
Demonstrações Contábeis de todas as empresas constituídas na forma de Sociedade Anônima no Brasil. 

b) Após a aprovação e promulgação da Lei 11.638/2007, as Demonstrações Contábeis das empresas brasileiras passaram 
a seguir padrões internacionais da Contabilidade. As normas do IASC tornaram-se obrigatórias para a elaboração das 
Demonstrações Contábeis de todas as empresas constituídas na forma de Sociedade Anônima no Brasil. 

*c) A Lei 11.638/2007 altera a Lei 6.404/76 e exige que as normas expedidas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) 
sejam elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de 
valores mobiliários. 

d) A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) corresponde no Brasil à SEC (Security Exchange Comission), assim como o 
CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) corresponde no Brasil ao IFRS (International Financial Reporting 
Standards). 

e) A legislação societária brasileira obedece a padrões internacionais, para facilitar a obtenção de recursos no exterior. 


